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ِحيمِ     ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

وحِ   َعنِ   َويَْسأَلونَكَ )   قُلِ    الرُّ

وحُ   َما وَ    َربِّي  أَْمرِ   ِمنْ    الرُّ

 ( قَلِيلا    إِّلَّ    اْلِعْلمِ   ِمنَ   أُوتِيتُمْ 

 العظيم ّللا صدق             

                                                
                  58 اية اّلسراء سورة
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 إقرار المشرفين                     
 وترشيح لجنة الدراسات العليا

 

 
  :بشهد أن اعداد الرسالة  الموسومة ن

)النقلللل اليروللل  وبتلللا المبايلللران البايوميوانيويلللة وعة بهملللا بم شلللر د لللة  
 االرسال المسبقيم  لةعب  المنبخب  الوطن     بالبنس   االرض (. 

  للل  إشلللرا نابيلللن  نزاد علللل  يسلللن  ((  لللد بملللآوالمقدملللن ملللن الطاللللب )) 
جلز  ملن مبطلبلان نيلل درجلة   وهل ، ولية البربية الرياضلية –جامتة ديالى 

 الماجسبير    البربية الرياضية . 
 
 

 التوقيع                            التوقيع                                        
                                                                                                                          المشرف                                                           المشرف     

                    رافد مهدي قدوري .د .م .أ عبدالستار جاسم محمد                           .د .أ
              /    /2222                                 /      /2222 

                                      
   للمناقشة وصيات المتوافرة نرشح هذه الرسالةبناًء على التعليمات والت

 
 
 
 
 
 
 

                                                  التوقيع                                                                           
                راشد ناصر د .عبد الرحمنأ .                                                 

 والدراسات العليا   العلمية معاون العميد للشؤون                                       
  كلية التربية الرياضية            -ديالى جامعة                                               

 /    /  2222  
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 إقرار المقوم اللغوي                            
                   

 
 :  بأشهد أن الرسالة الموسومة 

لنقللا الحركللع وبعللغ المتايللرات البايوميكانيكيللة وعشقتهمللا بمؤشللر دقللة  ا رسللاا )ا
 ( .  ا رضع   بالتنس    الوطنع  المنتخب لشعبع المستقيم 

قد تمت مراجعتها من الناحية اللاوية ، بحيث أصبحت بأسلوب علمع سليم خاا 
    وقعت . همن ا خطاء والتعبيرات اللاوية غير الصحيحة وألجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع                                                     
 باسم محمد -م :لللاألس                            

 ا.م.د  -اللقب العلمع :                                               
 2222/        /      -خ :لللالتاري                                               
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 عميد الكليةإقرار لجنة المناقشة و                   
 
 

 نشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة والتقويم ، اطلعنا على الرساله الموسومة بل : 
     لنقللا الحركللع وبعللغ المتايللرات البايوميكانيكيللة وعشقتهمللا بمؤشللر دقللة  ا رسللاا )ا

 ( .  ا رضع   بالتنس    الوطنع  المنتخب لشعبع المستقيم 
وناقشللنا الطالللب فللع محتوياتهللا  ((  زاد علييح ن يي آ)) مللن الطالللب  هوالمقدملل

وفيما لها عشقة بها ، حيث كانت جديرة بالقبوا لنيا درجلة الماجسلتير فلع التربيلة 
 الرياضية. 

 
 التوقيع       التوقيع         

 عضو اللجنه                عضو اللجنة              
 فردوس مجيد امين م.دأ.                                       محمد حسن هليا د.مأ.

      /      /2222                                             /     /2222 
 

 التوقيع     
 رئيس اللجنة                                    
 صريح عبدالكريم الفضلعأ.د.                            

 
  ه المرقمة بجلست ديالىجامعة  –صدقت الرسالة من قبا مجلس كلية التربية الرياضية 

 م  2222المنعقده بتاريخ       /        / ( و     )
 

 الدكتور                                                      
 رشيد /وكالة د مجاهد حميد.م               

  ديالىجامعة  –عميد كلية التربية الرياضية                                             
 م 2222/     /         
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 اإلهداء
اهلل عز وجا خالقع وصاحب نعمتع شكرا على نعمك فع  اشكر

 الدنيا واآلخرة
الظشم وخير  عبداهلل نورق اهلل سيدنامحمد بن الى خير خل

 ..  ا نام
 الحروب   أوصاله  مزقت الذي   وطنع العزيز ى لللللللللللللللللللللللإل

 ترابك على  وت لللالم حتى  سنبقى   يهالللللللللللللللف   بارك اهلل
 إكراما اقف إجش  و ...…........إلى جميع أساتذتع الكرام
       إحسانا  برًا و.......................إلى والديَّ ............

 الصحة والعافية .... ................أعطاها اهلل  أمع والى
           عرفانا ...شكرًا و...........................إلى إخوتع ...
 وجدانا و حبا.................................إلى زوجتع 

 . زينب و ديمة.................عينع ........ تعإلى قر 
 اهدي ثمرة جهدي المتواضع             

 زادآ       
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 شور وبقدير 
اليمد هلل رب التالمين والصةة والسةم على نبينا ميمد  

 لن  وصيبن وسلم . آصلى اهلل علين و
واجب الو ا  ى ل  اعداد هذه الرسالة ,  من بتد ان يسر اهلل سبيانن وبتال

ولية البربية الرياضية  بقدم  بالشور والبقدير الى عمادةبالجميل ان اوالتر ان 
من دعم ل  طوال مدة  دموه لما لجنة الدراسان التلياو لى. جامتة ديا-
االسباذين المشر ين االسباذ الدوبور عبد دراسة وعر انًا بالجميل  ان اشور ال

ما  دماه من المساعد الدوبور را د مهدي  دوري لواالسباذ السبار جاسم 
 جهد وبير الغنا  الرسالة بالمتلومان التلمية  جزاهما اهلل خير الجزا  . 

الدوبور صريح عبد الوريم اسباذ رام الى وابقدم بالشور والبقدير وااليب
الفضل  الذي لم يبخل عل  بأي متلومة ومشورة   جزاه اهلل بتالى عن   

 . خير الجزا 
 اسباذالى اسابذة السنة البيضيرية وهم  بقدم بوا ر الشور واالمبناناو 

 اسباذ الدوبور جبارالدوبور  ران  اسباذ و الدوبور عبد الريمن ناصر
واسباذ ايمد رمضان  الدوبورواسباذ المساعد عبدالسبارجاسم

 ماهر عبداللطيفواسباذ المساعدالدوبور الدوبور عباس  اضل المساعد
 . لبفضلهم ورعايبهم التلمية الوريمة را د مهديواسباذ المساعدالدوبور 

ة السمنار واللجنة التلمية بقدم بخالص الشور واالمبنان الى لجناو 
المنا شة لما  دموه من متلومان علمية بخدم البيث وبجتلن يربق  ولجنة

 .بشول  جميل
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دوبور  يس جياد واالسباذ ويخص البايث بالشور االسباذالمساعد ال
هذا البيث اوي  لجهودهما الوبيرة الب  أغنن هشام الهند المساعد الدوبور
 .بالمادة التلمية

والبقدم بالشور واالمبنان الى االخ الدوبور صفا  عبدالوهاب اسماعيل الذي 
 جزاه سالة ر يبى انها  ال ووان سند ل لم يبخل عل  بأي متلومة ومشورة 

 .اهلل بتالى عن  خير الجزا 
الى االسباذ المساعد الدوبور ليث ابراهيم و الدوبور وأبقدم بالشور والبقدير 

 ميمد وليد لجهودهم الخيرة. 
 المقوم اللاوي . باسم ميمدوابقدم بالشور الى االسباذ المساعد الدوبور  

)مهند وميمد والبد ل  ان اسجل عظيم شوري وبقديري الى زمة  الدراسة 
وعة  ومقداد ورياا واثير وايمد ورا د ونزار وطارق ووليد وزينب ور اه 

 وايي   يهم روح البتاون سائل اهلل ان يو قهم جميتا" .وهبة ( 
وما وابقدم بالشورواالمبنان الى االخوان االعزا   ريق التمل  المساعد لما  

مهند , و )صفا  ,  ابدوه من مساعده بسبيق الشور والبقدير وهم ول من
  وستيد ( عة ,و مقداد ,و وليد, و ميمد , و 

وو ا  من  وعر انا بيق الصبر والرعاية والبضيية يبقدم البايث بالشور 
واخوب  واالمبنان الى والدي اليبيب ووالدب  اليبيبة اطال اهلل    عمرهما 

واخواب  االعزا   بفضل دعوابهم الصاد ة وصلن الى ما أنا سوران وعمر 
 ين  قد منيون  من التطا  الوثير ووانوا بيق شروائ     متاناب   لهم 

 من  ول اليب واالعبزاز. 
شوري الى عم  ابو متالم وام متالم على ويطيب ل  ان اسجل عميق 

 ما دموه ل  من النصائح وبشول مسبمر
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  بزوجبقديري وجل اعبزازي وامبنان  الىعن وصف  و   الخبام أ ف عاجز
من بضيية اهب     متاناب  وبقاسمها مت  ولما  دمب  ساندوالب ةالاالي

 ول اال مبنان والود وااليبرام. اسبيق عليهبوبيرة وجهد عظيم 
و   الخبام اشور ول من اسهم    اعداد هذه الدراسة وول من  ابن   

ان يو قهم انن السميع المجيب ونتم عز وجل  اهللسهوا ذور اسمن سائة 
 المولى والنصير واهلل ول  البو يق . 

 
 
 
 
 

  زادآ                                  
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 الباب األول
 ف بالبحثيعر تال1-

   مقدمة وأهمية البحثال 1-1

واسهههمض ال  ههه ل رههه  الا ههه     ضيشهههال المههه لل رههه  الاهنةهههض الهاي هههض  ا هههض  ةايههه        
 وصهههال الوسهههيةض ك رهههض وا اههه  الا ههه   الهي  ههه    سا ليههه   ةههه   سههه  ال نههه  المةاههه  

  لنصههههو   ةهههه  الامهههه ه  المةايههههض  ههههو  هيههههل ال  ههههل الشهههه ا  والههههل يل ل ايهههه   الامي ههههض
الشهههوايل واةللهههض لسن يهههل اسهههسول ال  ههه قا  الم ليهههض ض و هههل ا مكههه   لههه   و هههو   ةههه  

 ههههيض السهههه  ااههههه  رهههه  ال  ههههو   والاسهههه      اللوليههههض وا ولا يههههض رهههه  ال  هههه قا  الهي 
الاسهسول الهي  هه  المه ل  لن  ههيو سهوال رهه  اةلمه   ال ا  يههض او الاهليهض ورهه  سن ههيل 

وخ صهههض رههه  اةلمههه   الاهليهههض و و الس هههلل الههه   سشهههال  رههه  يههه    اةه ههه ل  صهههوهر اسهههساهر
اهههههو خهههههن  الس ههههه ر  الك يهههههه  اةيههههه ل رم ليهههههض السههههه   اةه ههههه   ةههههه  الاسهههههسول الهههههلول 

والاسههسوي   الاس لاههض اهه  يههو     سي ههض لةس ههوه المةاهه  الهه    مهه  اة شهه ض الهي  ههيض 
 وغيهي . و ةل الاسة ض  ايك  ي  ضيو  سهس     لمةول اةخهل كمةل ال

ش  ا  شه و  ه    ا لمه   ل ل  خ   لو  الم لل الاخسةاض ساسل  ا   الةم ض ايسا ا  ك يها  
ااهههههه   لل  لهههههه  س وهيهههههه   سههههههه ض ر   ههههههض نيهههههه  و ههههههم  ض لنصههههههل ا وسههههههاض ض ا ولا يهههههه

ي لرض او خن  ا سن لا  الهي  يض الانةيض واللوليض لةس   و  ل   اهولا  اسسهاسي ي  
اهو الااه ها  اةس سهيض الاسهس يل  كا  سمل ااه هر الهسه  ض ك يهر لنهس  ل  اسسول الةم ض 

صهمو ض السك يه  الخه ه  اه   سه ق يه   الااه هر الا وايض الاااض ر  لم ض الس   ني  سا
الهه   يس ةهه  اههو الن هه  له ههض   ليههض اههو السوارههل والههه    ههيو   ههقال النهكههض نيهه   و 

 . و ل ض   ليض سه ض الهس   ال يل  ل ينسل ال   ض او  لايسا    ا سل  لاؤ  



         .التعريف بالبحث...الباب االول : .....................

22 

     
 

ويه ا النهكه  ال  ه  ره  واو      ر   لال ااه هر اههس    شهك  و يهل     سهي  يض الم ليهض 
يم ههه   لال النهكهههض  هههلوو سو اههه    هههيو   قا اههه  واهههو  هههل ياكهههو  لال الااههه هر  سهههه ض ااههه  

 ههلوو سو اهه    النهكههضسك اهه  ا س هه   النهكههض  ههيو اا صهه  ال سههل   ههل  لال  رهه   يسهه يل
ا سههههسا لر اههههو الههههقخل  ويههههسلر ههههلاو سههههه ض اةلال  ي اهههه     ههههللو  يهههه  ههههيو ا  قالاةنواههههض 
وا س  لهههل   هههه الاا صههه   هههاو الاسههه ه النهكههه  لسن يهههل الاهههل    كههه   هههقل رهههالاسن هههل 

سك اههه  ا  سهههي  يض  هههيو الاا صههه  يم ههه  او  و الااههه هلاةلال  الايكههه  يك  الصهههني  اهههو
ورهه  الو هه  الهه   سسك اهه  ريههل الااهه ييل الم اههض لة اههو   النهكهه   ض ااههوه اةلال الا هه ل 

 لال  و هور  ل هض  ه   اهو خهن للل الاص ايو والاويو يو   لاي  ر  رم ليض الس   اة
ا س هه  الخ هههال والاخسصههوو رهه  ا هه   الةم ههض    يههض ك يهههر رهه   ي هه ل الوسهه     الهسهه  

 ل ض الهس   وسنسي ل .اؤشه  وال هل الكايةض  س ويه اسسول
اههو  الانةهه ال نهه  رهه  س ههليل خلاههض لهي  ههض السهه    ةهه  الاسههسول   يايههضسس ةهه  و    

 اههو خصوصههيض ايك  يكيههض و اسةكو ههليواهه   الا سخهه  الههو      هه  الال  خههن  سنةيهه  
وله هههض  اةلالال  ههه  النهكههه  خهههن   وسنليهههل ا ههه ليهالاسهههس يل  الهسههه  لس ايههه   ض اا هيههه
 ا  هار .ال  وشو  الالس  سسو    ةيل  سي ض  الهس   اؤشه ل ض  لسو ن ا سها ل 
   ه  السه     غة يهضك يهر للل   يايضالاسس يل كو ل يشك   الهس  اا هر  سل سنليلو ل 

 اةو  الهسههه     ةيهههض س ايههه  رههه     صههه ويننههها  لههه   شهههك  وا ههه  اهههو خهههن  ا ساههه ل 
نهاقلنسال   ال   ض . وا 
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 مشكلة البحث 1-2
الهي  ههيض السهههيمض والسهه  سنسهه    اةلمهه  وانههلر اههو  اةه هه لم ههض السهه    لسمهه   

سو يههل   لهه سنسهه    ة اهه ض  ال يههل الااهه هل  هه ةلالاهه  ا نساهه ا  ا اههول  ههل    هه      لهه 
لسن يهل ال  ه   و  لسه ل  الاهوق   لا ه هار   أ ه  قاهو ا   ل انللر او الاةم   ل الكها  

   ههيو    القو هه  ااهه  يقيههل اههو   ه مههض  و ن  ههيو ا هه  الاهههل    اهه ويهه  غ ل هه  سةمهه  
وانههلر  اةس سههيض واو رياهه  الك يههه اههو الااهه ها  اةلمهه  يهه ا ال ههو  اههو  و يايههضصههمو ض 

 الهسهه   و ضالااهه ها  رهه  لم ههض السهه     يههلوانههلر اههو  لمههسوالهه    الهسهه  ا اهه  ااهه هر 
انهللر    لهس  س و  الكهر   وال يل يقيل او انسا ليض كس  ال   ض  صوهر ك يهر و ا  

يساهكهق الن ه    و اس نض انللر او الاةم  والس  سمس ه صغيهر  س ي  واو ال  يم  
 الهسهه  يقيههل اههو صههمو ض  لسن ههيه لصههل  و  لسهه ل  كهه  يهه اواالا هه ر   اكهه و ا  سهه  

ول ههض  يةمهه   الاهسهه  الكهههر   ههور ك يهههر   واههو الااهههو   ةو لههلالاههؤل   ةهه  الن هه  
يههه   الموااههه  لرمههه    ل  نههه   ركههه اهههو   ههه  الا ههه ر    ه   اههه ل ههها و صهههمو ض   ليهههض 
ويههه   هههور  هههه  الكههههر و   هههض   اض  سصههه را     ههه   ك يههههر يههه   الااههه هر الاااههه للهاسهههض
 . س و ا 

اهههو خهههن  ا هههن  ال  نههه   ةههه  اغةههه  ا  هيههه      هههيو سس ةههه  اشهههكةض ال نههه         
الا سخ  الو     نا   و الن  هيو   هل الايهل ا هسه   الاسهس يل  شهك  سههي  ةنههاق 

ل ض ا لال  او ا   ل ا هس   و س ل  ي ه هوو ره   وال     الا  شهر غ ل   ا  يا لو 
اهو ايايهض سن يهل  هغلاله م  ا ني و ال  الس ةي  او سهه ض ا لال لسن يهل الل هض  ةه  

يهه سيو الصههاسيو رهه  و هه  وانههل لسن يههل اهسهه    هه    ين ههل الن  ههيو   هه   اااههض خههن  
الال ا هس   الاسهس يل  الا  هي   . ل ا اهسأل ال  ن  لهاسض ي   الن لض او خن  سنةي 

 لن  يو والسمه  ايو ياكو او ينص  ي ا ال م  .
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  أهداف البحث 1-3
 ال  ال ن  السمه   ة  ي  

  هل الال ا هسه    ال يوايك  يكيهضها  يهال  ه  النهكه  و  مه  الاسغ ياض  1-
 .لمي ض ال ن  الاسس يل

 ال ن .لمي ض  القاو  ل لض الاسس يل ا هس   ل ض اؤشه  ياض -2
 ا هس   ل ض  اؤشه ال يوايك  يكيض الاسغيها  و م  النهك  ال     ن ض -3

 لمي ض ال ن . الاسس يل
 
     البحث فرض 1-4

و مههههههه  الاسغيهههههههها   ة  ههههههه  النهكههههههه ل  نصههههههه  يضو هههههههول  ن هههههههض  ا  ل لهههههههض 
 لمي ض ال ن .ا هس   الاسس يل  ضاؤشه ل ا   ال يوايك  يكيض

 
  البحـــــــــث :مجاالت  5-1

 . المها   و   الا سخ  ال:      المجال البشري   1-5-1

 .ر   غلال اللول اةم  الشم   ان   الس   ر  :المجال المكاني  1-5-2 

 .2012 / 8/ 1 ولغ يض  2012 / 3/ 7لةاسهر او :  لزمانياالمجال  1-5-3
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               تحديد المصطلحات 1-6
ــــــــــــــل 1-6-1                                                     التحلي

الهؤيههض لال اههه  هه لميو  و السههل ه  هه لاكه  الاس صهههر واللهاسههض الاسههس يهر والاها  ههض الوا يههض 
 . 1للن   سهاه الام لي   الاخسةاض الاهليض وال ا  يض لامهرض      ال م  وال ور ريا 

                     الحركيالنقل  1-6-2
يو ا س    النهكض  شك  اسقايل او  هقل امهيو ره  ال سهل اله   ه    ا هقال  ا خههل ره  

 . 2للا ه  او ال ا ق   سل يسس ل  ةيل سص    ن لض كوو ال سل  ة  ا

                                          الدقة 1-6-3
   اهو اخسةاهض   هوا   ةه  الل هض وسمساهل لهلل الاههل ك رهض النهوا  سشهسه  رياه   اةيهض يهو   
 اهو والهقاو والاسه رض وال ور اخسةاض   لنهكض الخ صض  س ايض اس ها   ا  الونلا لهي    الس

 اهلل سس ه  نيه  الااه ها  الا هونهض ره   ايه  لهدلوا  النهكيهض اخسةاهض خهن  اسه ها 

 . 3لاةلال الل يل او   ة  اسسول سن يل ر  لهي    يايض الس

   مؤشر الدقة 1-6-4
يههههو ا لال الا  ل لالله هههههض   ةهههه  قاهههههو ا لال ا  او ا لال الا هههه ل  ي ههههه   اههههو  ههههه س   

 4ل وكةا  ك    ال سي ض ك يهر لل   ة  ل ض   ليض  ة  قاو ا لال ا لالل  لله ض 
. 

                                                           

 . 230ض ه1991:ا  مض   امض الاوص   .ا خس  ه والسنةي   كهر ال لل ؛   اه انسو  سا  ي  وآخهاو .  1ل
(2 )Tommy Boone Larry Birnbaum , Basic concepts in Sport  Biomechanics , Chapter 49 , in 
4/25/2005. 

: الكويه   ا شهوها   ا  اةسه  المةايهض لسهلهي  الساهي ه   ال ل يهض و  ه  ؛  الهسهو    هل ويوسه  الشه  ل  رهؤال  ناهل .  3(
 .329ه ض 2001السنس   

ااةكهض ا هل يهض ض لاه ل ةهض ض 2  ضالنهكه  س  ي ه    ال يوايكه  يك  السهلهي  الهي  ه  وا لال صهي    لالكهيل الا هة  ؛ .  )4ل
 .201هض  2010 ضالا شايض 
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 :الدراسات النظرية والمشابهة -2
              سات النظرية :الدرا 2-1
              التحليل الحركي : 2-1-1 
هو الذي يعني بتحليل الحركات وتوضيح التكنيك الرياضي  البيوميكانيك" ان علم   

, وكذلك بحث قوانين وشروط الحركات الرياضية واختيار احسن تكنيك للعبة . وتحسينه
ن هذا العلم يسعى الى دراسة المنحنى الخاص للمسار الحركي للحركة ا  وبناء على ذلك ف

الرياضية سعيا وراء تحسين التكنيك الرياضي وذلك من اجل تصحيحه وتطويره وفقا لدقة 
التحليل هو فرز وتبويب البيانات الكثيرة لعناصرها الرئيسة ثم و  " , (1)متطلبات الحركة "

معالجتها منطقيا او إحصائيا وتلخيصها إلى نتائج رقمية يجري بمقتضاها التفسير المناسب 
للتحول من صيغتها الكمية الصماء إلى أخرى ذات معان مفيدة لحل المشكلة التي يتناولها 

"فالتحليل الحركي هو دراسة اجزاء الحركة الذي يحقق الهدف منها . كما اذا  2))" الباحث
يفهم بأنه مجموعة متفاعلة مختارة طبقا لما تحدده أهداف الدراسة وواجباتها في طرق 

"وان التحليل الميكانيكي يدرس العناصر المكونة للحركة  (3)البحث الميكانيكي الموجهة" 
ق بدرجة ة متكاملة ,حيث ان فعالية اداء الرياضيين تتعلباإلضافة إلى دراسة الحركة كوحد

فدراسة الخصائص الكينماتيكية تسمح بالحكم على مستوى اكتمال التكنيك المستخدم , 
(4)."إتقان األداء 

ويعتمد  البيوميكانيكأحد الطرائق األساسية لعلم  "هوالحركي  التحليل و 
من أجل دراسة الحركة  البيوميكانيكعلى استخدام القوانين واألسس التي تستخدم في 

                                                           

علييي سييلوم جييواد الحكيييم ل التحليييل الميكييانيكي لييبع  المتغيييرات فييي مهييارة اإلرسييال المسييتقيم والقييوس الييواط    ) أطروحيية . 1)) 
 . 6( ص 1997دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة البصرة ,

(2) Jenson ,J.L,Phillips ,s,& et al . For young jumpers , different are in movement  US. 1998. P91.  
 .41, ص1998.عمان   دار الفكر , 1ط ,مبادئ األسس الميكانيكية للحركات الرياضية قاسم حسن حسين وايمان شاكرل  . (3)
 , 1998  دار الفكير للطباعية والنشير والتوزيي  .   1ط, طرق البحث في التحلييل الحركيي قاسم حسن حسين  وايمان شاكر ل . (4) 

 .15ص
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ن كلمة التحليل تعتبر طريقة لمعرفة سلوك ومسار حركة اإلنسان عن  وتحليلها ميكانيكيًا وا 
طريق تجزئة هذه الحركة إلى أجزاء حتى تتسنى دراستها بأجزائها ومعرفة العالقة بين 

الحركة المدروسة إلى أرقام ودرجات  ركة والمسار الذي سلكته ومن ثم تحويلمتغيرات الح
وتعني أيضًا الوسيلة المنطقية التي يجري بمقتضاها تناول الحركة موضوع الدراسة كما لو 

 (1)"كانت مقسمة إلى أجزاء أو عناصر أساسية.

التيييي تعتمييد عليييى  يعييد التحلييييل الحركييي فيييي المجييال الرياضيييي ميين العليييوم المهميية"لييذا      
اليينفس، لييذلك    يكييا والفيزييياء والرياضيييات وعلييمالعلييوم المختلفيية األخييرى كالتشييريح والميكان

يمكن إجيراء تحلييل الحركيات الرياضيية مين دون أن تكتميل جميي  العناصير الميلثرة فيي ذليك 
مين العليوم التييي اهتميت بدراسية الحركيية فيي وجهييه  األداء إضيافة إليى علييم الحركية اليذي يعييد

واألسييس الميكانيكييية  ئالمبييادالنظيير التركيبييية الهيكلييية والعمييل العضييلي هييذا باإلضييافة إلييى 
هييييو عملييييية فييييرز وتبويييييب  يالبيوميكييييانيكوالتحليييييل " (2)التييييي تييييرتبط بحركيييية الجسييييم البشييييري"

نطقييييا او احصيييائيا للعميييل عليييى المعلوميييات الكبييييرة لعناصيييرها الرئيسييية ومييين ثيييم معالجتهيييا م
تلخيصيييها فيييي نتيييائج رقميييية محيييددة قابلييية للتفسيييير عنيييد مقارنتهيييا مييي  معييييار مناسيييب ومحيييدد 

 ان" (3)." الكمييييية الصييييماء الييييى اخييييرى ذات معيييياني ود  ت مفيييييدة صيييييغتهالتحويلهييييا ميييين 
الفييرو  والمقييدمات األولييية المتعلقيية بوضيي  األسييس  يشييكل ي البيوميكييانيكلتحليييل الحركييي ا

ان العواميل األساسيية "و  .(4) العلمية لترشيد جوهر عملية تعليم وتيدريب الحركيات الرياضيية "
المسييياعدة ليييلداء الحركيييي واإلنجييياز الرياضيييي يمكييين إن تسيييتخدم بمسييياعدة األجهيييزة العلميييية 

                                                           

 .28ص ,1992مطبعة دار الحكمة،   جامعة بصرة . التحليل الحركيخريبط مجيد ونجاح مهدي شلش ل ريسان  .(1)
 .127، ص 1998, . القاهرة  مركز الكتاب للنشر والتوزي 1علم الحركة التطبيقي، ططلحة حسام الدين وآخرونل . )2)

 (3  .( Moor .N.( 1979): How to research ,London, the library ,association p155. 
              

 .بغداد–التربية الرياضية  2000محاضرات موثقه في البيوميكانيك على طلبة الدكتوراه للعام ل صريح عبد الكريم ألفضلي. ( 4)
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اًل دقيقييًا والكشييف عيين جمييي  العوامييل الحديثيية لالسييتعانة علييى وصييف الحركيية وتحليلهييا تحلييي
 (1)"التي تدخل في التحليل الحركي لجسم اإلنسان

ويقييييوم علييييى اسيييياس قييييياس كييييل ميييين  البيوميكانيييييكتحليييييل الحركييييي  جييييزء ميييين دراسييييات ال"و 
 (2)"مصطلحات الزوايا والمسافات وا زمنة والمسارات بغر  تطوير المهارات

في مجال البيوميكانيك اذ يستند على تجزئة احد طرق البحث بانه  ويرى الباحث )   
الحركة الى اجزاء ومن ثم دراسة هذه ا جزاء دراسة )ظاهرية( او )سببية( بهدف التعرف 

تالي على مسار الحركة , وايجاد اهم نقاط القوة والضعف العلى طبيعة العالقة بينها وب
حيث ان دات التقنية الحديثة , عن طريق استخدام ا جهزة والمع لالرتقاء به المهاريللداء 

بحيث يتبلور  دربين والالعبين للتحرك من خاللهجديدة للم ملشراتالتحليل الحركي يعطي 
العمل الرياضي بأفضل صورة وفق المعطيات الجديدة فيما لو استخدمت بشكلها األمثل 

 .( وهذا ما يزيد من التحدي الرياضي لدى المتنافسين وخاصة  عبي التنس األرضي

 الى نوعين اساسيين هما: يالبيوميكانيكم التحليل يقست 2-1-1-1
  التحليل الكينماتيكي 2-1-1-1-1
النواحي الوصفية المجردة من حيث مساراتها الهندسية  يتناول التحليل الكينماتيكي "  

والزمنية فضال عن دراسة متغيرات ا زاحة والسرعة والتعجيل وغيرها من المتغيرات سواء 
بغ  النظر عن القوة الخطية او الزاوية والعالقة التي تربط هذه المتغيرات م  بعضها 

 (3) ".التي تسبب الحركة 
                                                           

  أطروحية  )بع  متغيرات األداء بالوثبية الثالثيية وتيأثيره فيي تطيوير اإلنجياز, التحليل البايوميكانيكي لصريح عبد الكريم الفضلي.  (1) 
 .15ص( 1997كلية التربية الرياضية.  -الدكتوراه, جامعة بغداد

 .11ص , 2011 مطبعة النجف ا شرف . 1ط,في الحركات الرياضية  البيوميكانيكإياد عبد رحمن ل وحسين مردان عمر .  )2) 
 (  )المسيتقيم والقياط  . حسناء ستار جبار الزهيري ل التحليل الكينماتيكي لبع  المتغيرات وعالقتها  بيأداء مهيارة اإلرسيال بنوعييه 3)) 

 .7( ص2000في التنس األرضي ,)رسالة ماجستير , جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية للبنات ,
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البيوكينماتيكي يعني الناحية الظاهرية من خالل وصفها , أي وصف ا جزاء " فالتحليل   
 هو اولى خطوات التحليل في القياس الكميتم تجزئتها كل على حده , والوصف  التي

 .(1) الى نوعين   الحركي وينقسم التحليل 
 التحليل الكمي:1-

   التحليل الكيفي )النوعي( –2
                           التحليل الكمي:1- 
هذا النوع من المقاييس عددية , ويشمل وصف حركات الجسم او أجزائه بمصطلحات "

للحركات يساعدنا في إزالة الوصف الشخصي وذلك ألنه يعتمد على المعلومات الرقمية 
المستحصلة من اآل ت. واألرقام المستحصلة بالمقاييس او العدادات ممكن ان تصف لنا 
الحالة الفنية للداء ولهذا فالباحث او المراقب يمكنه استخدام المقاييس ليصف او يشرح 
الحالة الحقيقية للحركة ، كما ان فهم المعلومات المستحصلة من التحليل العددي سوف 
يساعد اختصاصي الحركات على فهم وتطبيق التعليمات من الناحية الفنية والعلمية 

 .(2)" فعالية رياضية المتداولة ألي مهارة او
 

  التحليل الكيفي )النوعي( –2
وتقدير ا ختالف في استيعاب النتائج األساسية للتحليل الكمي  الفروق"هي عملية تميز 

دراكها وتأويلها وتعميقها للوصول الى ا ستنتاجات الواقعية ، إضافة الى إي جاد األسباب وا 

                                                           

 .41ص , سبق ذكره , مصدر1998. قاسم حسن حسين و إيمان شاكر ل(1)    
)2).  Ellen kreaehbaum, Katharine M. Barthels: Biomechanics Aqualitative Approach for studying 
Human movement,4th ed, united states of America, Allyn & Bacon A Simon & Schuster Company, 
2000,p380.    



.......الدراسات النظرية ......الباب الثاني :
  00 والمشابهة

  

  

 والكيفيوكال النوعين التحليل الكمي " .(1)"بالنموذجاألداء مقارنة غير المباشرة ألخطاء 

يوفر معلومات قيمة ومفيدة ، كما ان تحليل الحركات يعتمد على الفحص او المعاينة 
كاسيت تزود المحلل بمعلومات مرئية  ووالمشاهدة البصرية ، كما ان استخدام أفالم الفيدي

. ولهذا فان اختصاصي الحركات يجب ان يكون قادرًا على (2)"قيمة إذا ما أراد الرجوع إليها
 ختصاصي في االمرئي عند استخدامه لهذه األفالم حيث ان معرفة  الكيفيأنجاز التحليل 

البيوميكانيك تصبح مهمة ومفيدة بصورة متزايدة في حالة التنقية األكثر دقة وبدون هذه 
 "اهدتها بسبب محدودية حواس اإلنسان.ان التنقية او التكرار   يمكن مشف   ,األفالم 
عاما للداء دون اللجوء الى تحليالت  تقويمياً  يعطي شكالً  (النوعيالكيفي )فالتحليل 

 .(3)"رقمية، أي انه يحدد نوع األداء   جيد ، ضعيف ، ثقيل ، طويل ، مرن ، دوراني 
استخدام ختلفة عن طريق وتهتم هذه الطريقة بتوضيح ووصف أنواع الحركات الم"

الخاصة بالسرعة والتعجيل الذي وض  على أساس قياسات المسافة والزمن  المدلو ت
 ,جهاز تسجيل السرعة  ,جهاز ضبط الزمن  - وتستخدم في تحقيق ذلك وسائل منها

 (4)" . التصوير بالفيديو ,التصوير السينمائي

  : للمهارات الرياضية التحليل الكينتيكي 2-1-1-1-2
هذه الطريقة بالبحث عن ا رتباط الفرضي بين تأثير القوة واألنواع المختلفة من  وتعنى"

الحركات فضاًل عن البحث في سلبيات الحركة من خالل دراسة القوى التي تلثر في 

                                                           
يمان شاكر محمود . (1)    . 16-17 ص، مصدر سبق ذكره،  طرق البحث في التحليل الحركي لقاسم حسن حسين وا 

)2).  
Ellen kreaehbaum, Katharine M. Barthels: 2000,Op. cit, p.60 . 

(3). Susan J. Hall ل Biomechanics, Mosby, Co. 1995. p.13. 
. القياهرة   مصير الجدييدة  ،  2في المجال الرياضي ، طالميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق عادل عبد البصيرل  .( 4) 

 .135, ص1998مركز الكتاب للنشر،

.. 
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 كقوة خارجية تستغل مقاومة األر الحركة ويستخدم لتحقيق ذلك أجهزة تسجيل القوى التي 
 .القوة العضلية الملثرة في وض  ا رتكاز لافعا ودردترتبط بالتي 

وهو يهتم من خالل دراسة القوى الملثرة في الحركة وكيفية التعامل م  هذه القوى باعتبار 
ان الحركة هي عبارة عن تاثير متبادل بين القوى الداخلية )العضلية( والقوى الخارجية 

 (1) " وقوة دف  الماء (.)كقوة الجذب ا رضي 
 (2)هي   و للتحليل الحركي في المجال الرياضي  عدة غرا أوهنالك 

 التحليل لغر  التعرف على الخصائص التكنيكية للمهارة. 1-
 التحليل لغر  الكشف عن عيوب األداء. 2-

 التحليل لغر  مقارنة األداء باألداء األمثل أو ما يسمى بالمنحيات النظرية.3- 
                                لحركات النماذج.التحليل لغر  الدراسة النظرية 4- 
المفاهيم المأخوذة من الفيزياء والتشريح  عملإن الشخص المهتم بالتحليل الحركي يست" و

ن الهدف األساسي لمنظم الفعاليات واأللعاب الرياضية  والرياضيات لتحديد مسار الحركة. وا 
 قدرةببذل  البيو ميكانيكيةوجهة النظر هو تحقيق أسرع وأعلى وأقوى إنجاز وهذا يعني من 

 ان"و  ."(3) ممكن في اتجاهات مضادة للتغلب على الظروف الخارجية شغلبأكبر  ةميكانيكي
العوامل األساسية المساعدة للداء الحركي واإلنجاز الرياضي يمكن إن تستخدم بمساعدة 

                                                           

 .161ص, ()المصدر السابقعادل عبدالبصيرل  . (1)

دار الفكير العربيي   القياهرة . كينسولوجيا الرياضة واسس التحليل الحركيطلحية حسين حسام الدين ل  وعلي محمد عبد الرحمن .  (2)  
 . 210، ص 1994، 

(3). Jhon cooper and classcow ل Kinesiology, forth Edition, Sond-luis mosby year book company, 
1984, ..p. 3-10. 
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األجهزة العلمية الحديثة لالستعانة على وصف الحركة وتحليلها تحلياًل دقيقًا والكشف عن 
 ." (1)جمي  العوامل التي تدخل في التحليل الحركي لجسم اإلنسان

 (2).:التحليل الميكانيكي لضربة االرسال  2-1-1-2

ان لكل مهارة هدفا ميكانيكيا أساسيا يسعى الالعب من خالل ادائه للمهارة الى تحقيقه ,    
التنس هو تحقيق غر  اساس )الدقة  بلعبةوان التعامل م  المضرب في مهارة ا رسال 

والسرعة للكرة ( لضمان تحقيق الهدف من ا رسال , ويتطلب ا مر استغالل حركات 
يشملها من اوضاع ومعد ت حركة وايقاع وتزامن حتى تحقق الحركة  اجزاء الجسم بكل ما

ق اعلى ان ا رسال هو احدى المهارات التي تهدف الى تحقي . من ا رسال افضل النتائج
سرعة خطية في نهاية الحركة )الطرف البعيد من مفاصل الجسم ( وعلى هذا ا ساس 

 فعل الضربة بشكل عام الى مايلي  يقسم 
 .اإلعاقة مرحلة الختام و  -الضربة الرئيسة  مرحلة  -مرحلة التحضيرية للحركة ال -

وفي وبزاوية ا نطالق ان جل اهتمام الالعب المرسل هو ان تنطلق الكرة باقصى سرعة  
كعتلة غالبا ما تكون  الذراع والمضربفأن استعمال  ,المنطقة التي يريد التصويب اليها 

وتستخدم لزيادة السرعة كما تكون ذراع المقاومة اكبر من ذراع القوة حيث  الثالثمن النوع 
كباقي ان اتجاه حركة المضرب قبل إرسال الكرة هو الذي يحدد اتجاه سرعة انطالقها 

 تحدد  المقذوفات فانها 
 

   . )المضرب(سرعة ا نطالق   - أ

                                                           

 .15ص( 1997كلية التربية الرياضية.  -أطروحة الدكتوراه, جامعة بغداد), ق(مصدر السابال )صريح عبد الكريم الفضلي.  .(1)   
مطبعية الطييف   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,جامعة القادسية . العاب الكرة والمضرب التنس ا رضيعلي سلوم جواد ل .  (2)

 .168-164ص ,2002،
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 .زاوية ا نطالق  - ب
 ارتفاع نقطة ا نطالق - ت
 
 

 :(1)النقل الحركي  2-1-2
إن من الظواهر التي يدرسها علماء الحركة والمختصون في المجال الرياضي ظاهرة النقل 

فقط  فسلجيهأو  ميكانيكيةبيو ت الرياضية التي هي ليست حركات الحركي عند أداء الحركا
كما إنها ليست المظهر الخارجي للحركة بشكل بحت بل هي تفاعل كل من الفرد وما 

 يحيط به.
وذلك  ستفادة  ان للنقل الحركي اهمية كبيرة عند اداء ا رسال المستقيم ويرى الباحث 

ة بشكل سلسلة جعل الحركل الميكانيكية  جزاء هذه الحركة وعملية النقل بين اجزاء الجسم
وتوظيفه للقوة الناتجة ونقلها من مترابطة فضال من تحقيق ا قتصاد بالجهد عند ا داء 

عبر المفاصل بالتتاب  ودون أي قط  للحركة والتدرج بها لتوفير القوة المناسبة   ألخرجزء 
 باتجاه الهدف المطلوب  .

 : مفهوم النقل الحركي 2-1-2-1

لقد تطرق العلماء لظاهرة النقل الحركي في المجال الرياضي وقام العديد منهم بوض       

احد  " هوتعاريف خاصة لمفهوم النقل الحركي والتي يمكن أن نذكر البع  منها 
زيادة  د ت أدائه ، فهو يعمل على الخصائص الحركية التي تمكن الالعب من زيادة مع

                                                           

-1 Harold M. Barrown:  Man and movement-Principle of physical education, U.S.A, Copyc, 1986, 
p222.    
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ركي لذا وجب أن   يكون هناك أي توقف بين حركة معدل تسارع الجسم خالل المدى الح
عضو واخر بل يجب ان تتحرك أجزاء الجسم بحيث تكون متداخلة أي إن الحركة الثانية 

 النقل الحركي هووكذلك  (1)"تبدأ من الصفر بل تبدأ من حيث انتهت إليه األولى وهكذا  

سبب التدرج بالحركة  ، واناصل من حيث مظهرها الخارجي ا جزاء والمف حركةالتدرج ب"
هو ا ستغالل الكلي للقوة المحركة من جهة وتحضير العضالت المشاركة في العمل من 

 (2")اجل الحصول على القوة المطلوبة من جهة اخرى 
الحركي للمهارة يعمل على جعل الحركة بشكل سلسلة مترابطة  باألداءن التدرج ا  لذلك ف   

الحركي من خالل هذه السلسلة " اذ تنتقل الحركة من  للداءفضال من تحقيق ا قتصادية 
جزء الى جزء عن طريق المفاصل بحركة منسابة مشابهة لتموجات البحر والجسم بمثابة 

  . (3)السفينة التي تتحرك في هذا الموج بشكل منساب وتكون حركة مترابطة لخدمة الهدف "
حاور عديدة لظاهرة ا نتقال الحركي , العلماء من خالل دراستهم حول م راءآاذ تعددت 

العمل العضلي خالل النقل الحركي اذ اتفق كل من   تآزرواهم تلك المحاور هي طبيعة 
متزامن بين  بتآزرعلى ان النقل الحركي يحدث  (4)(1791)جوند غ( و)هوخموث ( )

نظرية التزامن الحركي بين  رما يفسالمجموعات العضلية المشاركة في ا داء , وهذا 
( و 1977المتآزرة خالل ا داء الحركي . بينما يرى كل من )ماينل ، المجامي  العضلية

ليس بالضرورة ان  التآزر( بأن 1995( و)محمد صبحي حسنين,1995)سليمان علي حسن 
                                                           

  ليدنيا  دار الوفياء   اإلسيكندرية  .1والتطبييق ، طالحركية والميكانيكيا الحيويية بيين النظريية  علمبدوي عبد العال بدوي وآخيرونل . (1) 
 .69،ص2006الطباعة والنشر،

 .176، ص (المصدر السابق )عادل عبد البصيرل .  (2)
 2000والبحيييث العلميييي ،مطييياب  وزارة التعلييييم العيييالي  جامعييية بغيييداد ، . اصيييول اليييتعلم الحركيييياحميييد بيييدري ل  ووجييييه محجيييوب  . (3)
 .90ص,
  مطييياب  دار   مصييير  . الميكانيكيييا الحيويييية وطيييرق البحيييث العلميييي للحركيييات الرياضييييةهوخميييوث )ترجمييية( كميييال عبيييد الحمييييد ل .  (4) 

 . 72,ص 1987المعارف ,
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 رالتآز ( فقد ذكر بأن " 1996اما ) بسطويس احمد  ن متزامنا بين المجامي  العضلية يكو 
 التآزرن االعضلي عند اداء حركة معينة امر مهم واساسي لحدوث النقل الحركي سواء ك

 .(1)العضلي متزامن ام غير متزامن" 

انب على ان النقل الحركي ( من جو)هوخموث احث فيتفق م  )جوند غ(الباما رأي 
 متسلسل  وبشكل ا داءفي  المجموعات العضلية المشاركةبع  متزامن بين  بتآزريحدث 

ان ذلك ف   , العضلي متزامن التآزروذلك  ن عندما يكون  بين مجامي  العضلية ا خرى
نجاح النقل ء الحركي اذ تعد السرعة ا ساس في عالية في ا داالالسرعة سوف يحقق 

 الحركي.
 

  (2) أهمية النقل الحركي في الحركات الرياضية 2- 2-1-2
 خدمة الواجب الحركي المراد تحقيقه وأداءه بانسيابية عالية . - 
 إتقان النقل الحركي يلدي إلى أوتوماتيكية الحركات واألداء بمهارة عالية . - 
 يلدي النقل الحركي لفهم مسار الحركة وبيان بع  األخطاء الحركية بعد تحليلها . - 
 تغلب على المنافس كما في المصارعة.يساعد على فهم التكنيك وتوظيفه في التكتيك لل - 
 يساعد الرياضيين في الحصول على قوة إضافية   يستغني عنها  .  -

  :قوانين النقل الحركي 2-1-2-3
تحدد أسس النقل الحركي ومن خاللها يكون األداء على أتم وجه في  عدة هناك قوانين" 

 الحركات الرياضية وهي  
                                                           

 .213, ص 1996. القاهرة   دار الفكر العربي , اسس ونظريات الحركةبسطويسي احمد ل .  (1)
                                           شاكر محمود عبد اهلل ل تأثير منهج تدريبي مقترح للنقل الحركي في بع  المتغيرات الميكانيكية لتطوير اإلرسال                        .  (2)

 . 30( ص2004المستقيم بالتنس األرضي )رسالة ماجستير , جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية ,
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 القوة( :قانون قوة البداية )منشأ  -1
والذي يركز على كون منشأ القوة من الداخل إلى  الخارج في النقل الحركي من الجذع إلى 

 األطراف , أو من الخارج إلى الداخل في النقل الحركي من األطراف إلى الجذع .
 

 قانون الحفاظ على دفعات القوة : -2
والمرجحة للرجلين والذراعين م  حركات الجذع  على تزامن حركات التطويح والذي يركز 

على تطويل طريق التعجيل للقوة مثل المرجحة في الجمناستك لتحافظ على  والتي تساعد
 (1) "دفعات القوة عند األداء.

 

 : قانون التأثير المضاد -3
للحركة هو التركيز على عملية التغلب على المقاومات التي تنشأ بسبب عزم القصور الذاتي " 

في مقاومة الجسم لها وكون قوة العضالت تتزايد كلما اتجهنا باتجاه مركز الجسم ، فكلما 
ازدادت كتلة الجسم كبرت مقاومته وكانت الحاجة لقوة عضلية اكبر للتغلب على عزم القصور 

 (2) "الذاتي.
 

هذه ومن خالل ما تقدم يرى الباحث إن عملية النقل الحركي الصحيح يجب أن تتضمن  
القوانين األربعة  ستثمارها بالشكل األمثل وضمان حدوثها على وفق قوانين علمية تلدي 

اتجاهها م  المحافظة على دفعات  األطراف لتحدد بالتالي إلى نقل الحركة من الجذع إلى
                                                           

 . 316، ص ( المصدر السابق) لجيري هوخموث ( . 1)
 .  107، ص 2000دار الكتب للطباعة والنشر،  الموصل. 2التعلم الحركي، ط لنجاح محمد شلش واكرم محمد  . (2)
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القوة بينها لتعطي تسارعًا مثاليًا لها آخذين بنظر ا عتبار التأثير المضاد لكتلة الجسم 
لخص النقل الحركي تلك الحركة كما ويمكن أن ي ألداءكة ومقدار ما يحتاجه من قوة المتحر 

  بالمخطط اآلتي 

 

 

 الحركي النقل   

 

         المفاصل المد تكامل                    صغيرة كتل الى كبيرة تلك من الحركي النقل

 

  الى بعد حركة الوركين الرجلين مفاصل  من                        مفاصل الرجلينإلى  الوركينمن     

 بعد حركة الكتفينالذراعين إلى مفاصل من                         مفاصل الذراعينإلى  الكتفينمن  

 من الرأس إلى الجذع          رأس                           من الجذع إلى ال    

 

 الحركي للنقل التوجيهي القيادي الرأس واجب

 ( 1شكل ) 
 *مخطط يوضح النقل الحركي

 
   مؤشر النقل الحركي الميكانيكي   2-1-2-4
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النقل الحركي مصطلح علمي يلجأ إليه الجسم البشري لزيادة فاعلية وكفاءة أو قوة او "     
 سرعة العضو المكلف باألداء , ويعد النقل الحركي من أهم خصائص الحركات الرياضية 

 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 شكل من تصميم الباحث . 

 ان يكون الالعب ممتلكا القدرة  ي  يكفهدف واضح ومستوى محدد بمعنى انه  ,التي لها
على ا داء فحسب بل يجب ان يكون األداء على مستوى يتناسب م  المعد ت القياسية 
لهذه الحركات وهذه احدى المهام التي يسعى اليها علم الحركة من اجل الوصول بالحركة 

 (1) "الى اعلى مستوى  تسمح به قدرات وطاقات البشر.
"عبارة عن تآزر حركي بين مجموعة عضلية وأخرى لغر  تعضيد اما بمعناه العام فهو  

 (2)إحدى المجموعتين األخرى لإلسهام في تحقيق الهدف المنشود" 
في البيوميكانيك هناك اصطالح يناسب مفهوم النقل الحركي ويقابله وهو نقل الزخم والذي "

,  مثالن بين الجسم ككل وجسم أخر كاألر  قد يكون بين أجزاء الجسم الواحد او قد يكو 
ففي النوع ا ول وكما هو معروف ان لكل جزء من أجزاء الجسم كتلة خاصة به وعند 

ان زيادة  الجزء تتولد سرعة زاوية له او خطية في نهايته البعيدة عن المفصل , حركة هذا

                                                           

 شكل من تصميم الباحث *     

, 2010  دار دجلييييية , عميييييان. 1ل تطبيقيييييات البيوميكانيييييك فيييييي التييييدريب الرياضيييييي وا داء الحركييييي ,ط( . صييييريح عبيييييدا لكييييريم 1)
 .153ص.

 
 .212ص (المصدر السابق)بسطويسي احمد ل  . (2)
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سم او الجسم ككل ومن السرعة الزاوية او السرعة الخطية يعني زيادة معدل تسارع جزء الج
 ثم يجب ان   يكون هناك أي توقف بين حركات األجزاء الجسم,".

(1) 
 

  انواع النقل الحركي 2-1-2-5
يمكننا تصنيف النقل الحركي الذي يتم في جسم ا نسان عند اداء المهارات الحركية "

 الرياضية ويتوقف ذلك على اتجاه وهدف الحركة الى نوعين هما  
 الحركي من ا طراف الى الجذع.النقل  1-

 (2)"النقل الحركي من الجذع الى ا طراف2- 

  النقل الحركي من االطراف الى الجذع 2-1-2-5-1

المسببة ان طبيعة جسم ا نسان تحتم ان تكون ا طراف هي مصدر القوى الداخلية " 
 بوصفها مصدر القوةلذا فان اغلب الحركات تعتمد على ا طراف لحركة الجسم ا نتقالية 

المحركة او كقوة مساعدة , فالنقل الحركي من ا طراف الى الجذع هو ان تعطي ا طراف 
قوة اضافية لتنفيذ الهدف فكما نرى اثر الذراعين على الحركات الرياضية نرى اثر الساقين 

 ية لمساعدة الالعبيشتركان معا في اعطاء قوة اضافعلى الحركات ايضا وكذلك نراهما 
السفلى مفصل الورك والذي  للطرافلذا فان اول مفصل يتحرك في حركات تنس  (3)."

بعدها مفصل الركبة ثم القدم وحركة هذه المفاصل هي  ليأتييتضمن اكبر كتلة عضلية 
التي تنقل القوة الى الجذع الذي يتحرك او  بحكم حركة مفصل الورك , وهكذا يحدث في 

                                                           

 153.ص, ( المصدر السابقصريح عبدالكريم الفضلي ل )( . 1)
 .129-128ص  2000.. عمان   ملسسة الوراق , أسس علم الحركة في المجال الرياضيمروان عبدا لمجيد إبراهيم ل  .   (2)    
 .135-134.  ص ( نفس المصدر )لمروان عبدا لمجيد إبراهيم   ( .2)  
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من اداء  يد وسيتحرك ايضا الجذع بحكم حركة الكتف او الكتف او  في المرفق ثم ال
بالقدم  وهذه القوة الناتجة عن طريق  للعلىيحدث دف  بسيط  ففي تنس" حركات الذراعين 

دف  ا ر , تمر على طول الرجل وتتب  مسارا معينا من نقل الحركة وبعد اتجاه القوة من 
, فأنها تستقبل بالردفين الذين يبدأن في التعجيل بحركة لف حول محورها. للعلىالرجلين 

وعندما يصل الردفان الى سرعة زاوية مثلى معينة )تستخدم كلمة مثلى بد  من اقصى 

اننا ننظر الى حركة الجسم ككل , " (1) "يتطلب سرعة قصوى ( عادة  نظرا  ن التنس 
وبحركة ا عضاء التي تنتقل الى الجذع بحيث يحدث  الجذع م  ا طراف كعالقة واحدة 

نقل مركز ثقل الجسم الى الهدف وباتجاه ا داة , ان انتقال الحركة من ا طراف الى 
الجذع متداخلة م  بعضها فكلما تكون الحركة من ا طراف الى الجذع متداخلة م  بعضها 

المصدر الحركي ا نتقالي  سانلإلنبالنسبة  فاألطراففكلما تكون الحركة انسيابية جيدة 
وان الحركة في كل انواع النقل حركة واحدة بشكل  , المهم سواء للذراعين او الرجلين

ا داء ك أي تقاط  في هذا النقل وهذا هو انسيابي متداخل م  بعضها وليس هنا
 (2)الديناميكي للعمل العضلي."

  النقل الحركي من الجذع الى االطراف2 -2-1-2-5
تبدأ الحركة في هذا النوع من النقل الحركي من الجذع الى احد اطراف الجسم كالذراعين " 
الواجب الحركي ومما  شك فيه ان  بإنجازالمكلف  عندما يكون هذا الجزء هوو الرجلين  او

% من كتلة الجسم وكذلك يحتوي 05الجذع له اهمية في حركة الجسم فهو يمثل نسبة 
الى احتوائه على مركز ثقل الجسم وهو الوزن ا كبر يحتوي  باإلضافةعلى العمود الفقري 

                                                           

 .88-87, ص 2007. ا سكندرية, منشاة المعارف   الجديد في التنس الطريق الى البطولةايلين ودي  فرج ل  . (1)  
 134..  ص  (المصدر السابق)مروان عبدا لمجيد إبراهيم ل .  (2)
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على اكبر العضالت وتتمركز حوله ا جزاء وتنتقل الحركة من الجذع الى ا طراف لتعطي 
 (1) ".قوة اضافية منتقلة الى ا طراف من اجل تنفيذ الواجب الحركي
ثناء ضرب الكرة بالمضرب في يليد الباحث اهمية الجذع في اعطاء قوة اضافية فعالة ا

والذي يعتبر الجزء ا هم في نقل الحركة من الجذع الى الطرف العلوي )الذراعين  ا رسال
 ( لزيادة عملية المرجحة لضرب الكرة بقوة كبيرة .

 والنقل من الجذع في الحركات التي تقوم بها ا طراف يكون النقل بذات من خالل 
  بالكتفين اذا كانت الحركة تنتهي باليد -2الحركة تنتهي بالقدمينمفصل الوركين اذا كانت  -1

 
 
 
 
 

              
 المضرب             

 الذراع               

 الكتف               

 الجذع              

 الردفان              

                                                           

 . 218-213 .( السابقالمصدر )  لاحمد  بسطويسي .  (1)  
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 جالنر ال             

 

 المبذولة على سطح ا ر قوة ال 

 

 

 العضلي )المركزي و مركزي(رد الفعل الفعل و ( يوضح 2شكل )  
 
 

 (1(ركي من الجذع الى ا طراف كا تيويمكن تصنيف النقل الح

 النقل الحركي من الجذع الى الذراعين 2-1-2-5-1-1

 النقل الحركي من الجذع الى الرجلين  2-1-2-5-1-2

 النقل الحركي من الجذع الى  الرأس  2-1-2-5-1-3

  النقل الحركي من الجذع الى الذراعين 2-1-2-5-1-1
 بأداءيتم هذا النوع من النقل الحركي عندما يكون احد الذراعين او كالهما مكلفين       

طة الذراعين وتحتاج االحركة ويظهر هذا النوع بوضوح في اغلب المهارات التي تلدي بوس
في حركات الرمي والدف  الى كمية حركية كبيرة تستخدمها من حركة الجذع ويتمثل هذا 

                                                           

 . 90,ص )المصدر السابق( . وجيه محجوب واحمد بدري ل (1)
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واس   مدىالجذع وفتله يحصل الالعب على , ويرى الباحث بما ان من واللكم ...الخ 
بالتقلص المركزي وانجاز شغل عضلي كبير )وليس على قوة كبيرة( وهذا التقلص  للعضلة

 اً يجب ان يكون هناك اهتمام,  يساعد الجسم او الجذع في الحصول على اكبر زخم متولد 
الوركين بالجذع ومن ثم نقل الحركة المتولدة  الى الذراع الضاربة  والتي تنتقل عبر  اً خاص

المطلوب هو التتاب   ,وليس , ونتاج حركة الركبة والكاحل ثم الجذع عبر الكتفين ثم الذراع
لمحصلة القوى التي تتكامل م  ا داء الناجح للتنس فقط ,ولكن هناك ايضا ا ستمرارية 

ن تنجزها هذه القوى وبمعنى اخر فأن التزامن في الحركة يكون مهما وحاسما التي يجب ا
.فعلى سبيل المثال فأن مجرد وصول الرجلين ذروة سرعتهما فأن هذه السرعة تنتقل الى 
الردفين وعندما تصل الردفان الى قمة سرعة لفهما فأن هذه السرعة تنتقل الى الجذع ومن 

 . ذاالجذع الى الذراع الضاربة وهك

  (1)قياس النقل الحركي:  2-1-2-6

 من خالل المعادلة اآلتية  الحركي يمكن حساب النقل
    الزاوية  السرعة× وي = عزم القصور الذاتي الزخم الزا

وان هذا المبدأ يمكن ان يكون مبدأ تعليميا حيث ان اغلب الحركات الرياضية يكون    
 عمودي )ابعد مستوى افقي او افقي اوالهدف منها هو الوصول الى اعلى مستوى 

ل الجسم سواء عمودي( وهذا يشتمل على مقدار المسافة او ا زاحة التي يحركها مركز ثق
الجذع او حوله، وعلى ذلك فان حركة الجذع الناجحة تعني بال شك تحقيق الهدف  أكان

 ركي يتحدد  قياس النقل الح تقدم فأن الميكانيكي بنجاح الواجب الحركي. ومن خالل ما

                                                           

      ا نسييابية والنقيل الحركيي ألداء  تيأثير تمرينيات مركبية عليى وفيق البرمجية اللغويية العصيبية فيي تطيويرل  كاكة حمة سيعيد كةذال   .( 1)
 50.صجامعة سليمانية   (2008اطروحة دكتورا )المهارات ا ساسية بالكرة الطائرة   بع  
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  لكل جزء من اجزاء الجسم خالل اداء حركة معينة. الزاويزخم من خالل قياس  -1
 لكل من  الزاوي زخمفمثال عند اداء مهارة ا رسال  فتعمل على قياس ال

 .للرجلين  الزاوي زخماو   قياس ال
  . للجذع ة الزاويزخمثانيا  قياس ال
بين كل جزء  الزاوي زخمللذراعين او الذراع الضاربة فأن تقارب ال الزاوي الزخمثالثا  قياس 

 .وجزء آخر يعني ان النقل الحركي جيد 
 من خالل الزخم الزاوي لكل جزء من اجزاء الجسم وكما يأتي   -2

فأن  كان الفروق قليلة في قيم الزخم بين كل جزئين فاذا .سرعته الزاوية ×  قصورالذاتي
 او من خالل جم  الزخوم الكلي ذلك دليال على ا نسيابية العالية او النقل الحركي العالي.

 

  (1) .حفظ كمية الحركة )الزخم ( 2-1-3
يرمي هذا القانون الى ان كمية الحركة ا جسام عند تأثيرها بعضها في بع  تكون    

ثابتة دائما , وانطالقا من قانون نيوتن الثالث ) الفعل ورد الفعل ( وحدث ان اثر جسم له 
كمية حركة معينة فأن الفعل سيقابل برد فعل مساوي له مقدارا ويعاكسه اتجاها , وبما ان 

لثاني ينص على ان التغير في كمية الحركة في وحدة زمنية يساوي القوة قانون نيوتن ا
الملثرة في الوحدة الزمنية نفسها يمكننا قول اذن ان تغير زخم الجسم ا ول في الفترة 

  الثاني في الفترة الزمنية نفسها.الزمنية المحددة يساوي ويعاكس تغير زخم الجسم 

                                                           

 163.ص ,1999جامعة بغداد , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  2.ط ,البايوميكانيك الرياضي سمير مسلط ل .  (1)
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سرعتيهما × كمية حركية معينة عبارة عن كتلتيهما وان كال من المضرب والكرة يمتلكان"

 .وعلى هذا ا ساس يمكن القول   كمية الحركة قبل التصادم = كمية الحركة بعد التصادم
 4س2+ك3س1= ك2س 2+ك 1س 1ك

وبما ان كمية الحركة التي يكتسبها المضرب ستنتقل بكاملها الى الكرة بعد التصادم بها 
سريعة جدا وتتحدد كمية حركة المضرب وما يترتب عليها  حركة المضرب نبغي ان تكوني

 من سرعة للكرة من خالل العالقة بين الدف  وكمية الحركة حيث يتوقف على 
 ,الزمن التي يتم فيه استخدام القوة  -ب ,القوى التي يسلطها الالعب على المضرب  -أ

 كتلة المضرب . –ج 
ولكي تنتقل كمية الحركة بكاملها الى الكرة يتم من خالل انتقال كمية حركة المضرب الى 

 .(1)" نية ( ثا5,554فترة زمنية , حيث تبلغ الفترة حوالي ) بأقصرالكرة 

يمكن مالحظة ذلك واضحا في لعبة التنس من خالل المحافظة على افضل كمية حركة و 
تكتسبها الكرة بعد الضرب, بمعنى اخر ان كمية الحركة التي يكتسبها الجسم من خالل رد 

وبالتالي انتقال كمية الحركة من  رد الفعل العضلي المطبق على ا ر الفعل الناتج من 
بوصول الحركة الى المضرب ومن ثم الكرة بحيث  ر انتهاءً احد اجزاء الجسم الى ا خ

الجسم من زخم في اتجاه معين يساوي  ما يفقدهالى الكرة ,اذان  كاملتا كمية الحركةتنتقل  
 الزخم الذي يكتسبه الجسم الثاني في ا تجاه المعاكس .

 (2).قواعد الحركة في لعبة التنس  2-1-4

                                                           

 .168-167, ص(المصدر السابق). علي سلوم جواد ل  (1)      

 .25، ص2000منشأه المعارف ,   اإلسكندرية  . تحكيم( -تقييم  –تدريب  –التنس )تعليم  ل أيلين ودي  فرج. ( 2)    
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بمجموعة من القواعد الحركية التي تخض  لها حركة  ترتبط كل ضربة في التنس        
بها تكون القوة  حسب تكنيك المهارة )ا داء الفني للمهارة(  جسم الالعب بطريقة مالئمة

وأقل جهد حتى تأتي بالفائدة المرجوة وعادة ما تكون  استعمالالعضلية له في أفضل 
وقت زائد عن متطلباتها وتنقسم  الحركة خاطئة أذا ما أستعمل الالعب فيها قوة زائدة أو

 في التنس الى ثالث أجزاء  ا داء المهارى للرسال 
  .المرحلة التمهيدية للحركة1-

 .المرحلة األساسية للحركة 2-   

 .المرحلة النهائية للحركة3-   

  (1) :مهارات التنس  2-1-5

( فأنها 2000تقسيم ظافر هاشم ) المهارات األساسية في لعبة التنس عديدة ومتنوعة, وحسب
 .تتألف من

  . األمامية األرضية الضربة2-   , األرسال 1-
 . الطائرة األمامية الضربة -4, الخلفية األرضية الضربة  - 3
 .الضربة النصف الطائرة  -  6, الضربة الطائرة الخلفية -5 

 .الكرات الساقطة   8- ,الكبس من فوق الرأس  - 7 
                   . العاليةالكرات  9- 

  مهارة االرسال في لعبة التنس االرضي 2-1-6

                                                           

 .53,ص2000. بغداد  الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة , 2أألعداد الفني والخططي بالتنس. ط. ظافر هاشم ل  (1)
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 مهارةال" تعتبر مهارة ا رسال من اهم الضربات في التنس ا رضي وتعد كذلك       
يتدخل الخصم فيها ,  الوحيدة التي   المهارة ا فتتاحية قبل احراز أي نقطة , كما انها 

(1(."باشرة منها والتي يمكن تسجيل نقطة  م
ضربة ا رسال من الضربات الصعبة ان  " .

لكونها تحتاج الى سيطرة واتقان لكي يتمكن المرسل من تنفذيها ولكي يكون ارسالها ناجحا 
لذا نرى ان  , (2."(يجب ان تلدي عوامل التوجيه والسرعة دورا مهما بالنسبة لضربة ا رسال

متميز  بأرسالتحقيق النتائج المتقدمة في البطو ت يكون من قبل الالعبين الذين يتميزون 
ان "اداء ا رسال بشكل جيد يلدي الى زيادة فرصة و من ناحية القوة والدقة في ا داء . 

ير الى التأث باإلضافةمن المجهود البدني , هذا  ما يمكنالالعب بالفوز في المباراة باقل 
ا هتمام بمهارة  جدافي معنويات الالعب الخصم اثناء المباراة لذا يكون من الضروري 

ا رسال والتدريب عليها بشكل مستمر وبما يضمن اتقانها على مستوى عال من الثبات في 
"ولم تكن ضربة ا رسال في بادئ ا مر لها اهمية سوى انها وسيلة لبدء اللعب  (3)ا داء ."

ام الالعب عند ادائه ان يكون مطابقا لقانون اللعبة فقط , أي انه كان يرسل ومكان اهتم
في منطقة ا رسال  بطريقة الضربة المرفوعة بهدف عبورها من فوق الشبكة وسقوطها

" من خالل ا رسال يتم وض  الكرة في حالة اللعب في كل نقطة من نقاط و (4)المحدودة "

                                                           

(1). Ellen Kreaehbaum ,Katharine M. Barthels: Biomechanics Aqualitative Approach For studying 
Human Movement,4thed, united states Of America,Allyn and Bacon ASimon & Schuster Company , 
2000, p380 . 

 . 48ص .1991القاهرة ,. 1)ترجمة( غادة نديم ,ط. ل تعلم التنسجيمس  الن .  (2)
   ,2002وزارة التعليييم العييالي والبحييث العلمييي ,جامعيية القادسييية ,. العيياب الكييرة والمضييرب والتيينس ا رضيييعلييي سييلوم جييواد ل . (3)

 . 64-63ص

دار الجامعييية للطباعيية والنشيير والترجميية ,   بغييداد.  2س ، طا عييداد الفنييي والخططييي بييالتنظييافر هاشييم الكيياظمي واخييران ل  .(4)
 . 68ص ,2000
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ضربات اهمية في لعبة التنس وبالحقيقة فأن الكرتان الشوط لذلك فهي تعتبر من اكثر ال
 . (1)المسموح بها عند ا رسال يعتبر حالة غير موجودة في ا لعاب ا خرى" 

تحتاج الى سيطرة  ألنهاان ا رسال يعد المفتاح لبداية اللعب ومن اصعب الضربات  " 
ويعد ا رسال القوة الضاربة " (2)."كبيرة  و  يمكن البدء بتسجيل النقاط ا  بعد هذه الضربة 

الالعبين العالميين بدون استثناء القيام  بإمكانفي لعبة التنس الحديثة فغالبا ما نجد انه 
بضرب ا رسال بقوة ودقة وبشكل ثابت تقريبا وهي اكثر الضربات اهمية في التنس وتتميز 

الكرة  وذلك  ن ا عضاء العليا للجسم يجب ان ترتف  بدقة لدف    دائهابالصعوبة العالية 
مركب م   بأسلوببتجانس نموذجي وتوقيت عال في حين تتمرجح بقية اعضاء الجسم 

".القوة والسيطرة كلتيهما لغر  اظهار شكل الحركة متناسقا
ولكي يكون ا رسال فعا  ,  (3)

" أي ان ,  الضربة بشكل جيد ألجزاءنا قمت الالعبفي التأثير والسرعة يجب ان يكون 
فني والمستوى الذي توصل اليه هناك انسيابية في الحركة والتي هي معيار لتكامل ا داء ال

(4)وان استمرارية السير الحركي تعد احد  ظواهر التوافق الحركي ", 
واإلرسال هو احد " 

الضربات الهجومية الذي كلما كان سريعًا ودقيقًا كان اإلرسال ناجحًا ، كما ان سرعة 
الحركة والتوافق العصبي العضلي هما من أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند أداء 

 .(5)" اإلرسال باإلضافة الى طريقة ضرب الكرة بصورة صحيحة

                                                           

 .75, ص1991جامعة بغداد ,  التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة.)ترجمة ( قاسم لزام صبر ل التنسان بتمان ل .  (1)  

 . 68ص 1987مطبعة التعليم العالي  , ,بغداد . العاب المضربعبدالستار الصراف ل . ( 2)  
 

.  (4) Bruce Elliot .March, briain, Athree Dimensional Cinema Togragic Analysis Of tennis Serve. 

International Journal Biomechanic . 1986 ,p260.                                                              
-48ص   1980دار الكتب للطباعة والنشير ,  جامعة الموصل , .)ترجمة( عبد علي نصيف  .التعلم الحركيكورت ماينل ل . ( 4)  

49. 

 .57، ص 2000 ( ,بق اسالمصدر الل )أيلين ودي  فرج .  (5)
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الصعبة واألساسية في كرة التنس ألنها تحتاج الى ان ضربة اإلرسال من الضربات "   
تقان جيد عند تنفيذها ، يهدف الالعب المرسل من خاللها كسب النقطة  سيطرة كبيرة وا 

الى المناطق  المرسلةوالفوز بالشوط او إحراج الالعب المستقبل بتأثير قوة وسرعة الكرة 
(1)" الجانبية من ملعب المنافس ومن ثم إخراجه من ساحة لعبه

كما ان اإلرسال الجيد  " 
يتطلب قوة كبيرة وقدرة على التوجيه والمحافظة على التوازن الكامل للجسم طوال فترة أداء 

هي  البيوميكانيكفي  ا رسال" ان الضربة  , (2)" اإلرسال لتوليد أقصى طاقة ممكنة

التفاعل النهائي لحلقات الجسم المختلفة سواء ا رتكازية او العاملة م  الكرة أي فعل 
ومن الناحية ",  (3")والنتيجة النهائية التي يصل اليها التفاعل الميكانيكي بين الجسم وا داة 

م  بعضها ابتداء  عب التنس يقسم الى اجزاء متمفصلهالميكانيكية ان الجهاز الحركي لال
والتي تاتي   ورد الفعل العضلي المسلط على ا ر  ا ر  المسلطة علىن القدم وقوة م

تتحرك حركة  ثم والذي يحرك الجذع او  في نهاية عمل المفاصل الذي يبدا في الورك
 بالسلسلة ما يسمىوهذا ,  الذراعثم الجذع بتزامن حركة الركبة واخيرا القدم ثم الكتف 

أي النظام المتكون من اعضاء مختلفة , والتي يرتبط بعضها بالبع  عن  الكينماتيكية
 (4)"قابال للحركة  طريق المفاصل , على ان يكون هذا النظام

  أنواع ضربات اإلرسال  :7 -2-1

                                                           

أطروحية دكتيوراه ، )التحليل الميكانيكي لبع  المتغيرات في مهارة اإلرسال المسيتقيم والقيوس اليواط ،  لعلي سلوم جواد الحكيم .  (1)
 .8، ص(1997جامعة البصرة، كلية التربية الرياضية، 

 بيييروت، الييدار العربييية  . ترجمييية  عمييياد أبييو السييعد .تمييارين( -تقنيييات  –قواعييد  –)قييوانين  الموسييوعة الرياضييية لبيتيير مورغييان . (2)
 . 215، ص1997للعلوم، 

 . 328ص,  1987جار الكتب للطباعة والنشر ,  الموصل  . ل البايوميكانيك والرياضةللي غانم الصميدعي  . 3))

مصير  .)ترجمية( ,كميال عبدالحمييد وسيليمان عليي حسين  . البحث العلمي للحركاتالميكانيكا الحيوية وطرق جيرد هوخموت ل .  (4)   
 .144ص , 1999الجديد , مركز الكتاب للنشر ,
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عليه بة اإلرسال  والحصول على نقطة ، كي يتمكن الالعب المرسل من نجاح ضر "      
يمكن أن يضرب اإلرسال  ويجعل  الكرة تدور باتجاهات أن يتقنها بجمي  أنواعها حيث 

  مختلفة وبسرع مختلفة أيضا ، وهناك خمسة أنواع لإلرسال في التنس األرضي وهي
  . ا رسال القوسي الواط  )التوسيت( 2- , ا رسال المستقيم 1-
 ا رسال المعكوس 4-  ,  ا رسال القوسي العالي )القاط  ( 3-

                                                      (1) " . ا رسال من تحت الذراع   5-

 ويقسم  ا رسال الى ثالثة انواع في التنس ا رضي وهي
 (2)"ا رسال القاط  3- ,ا رسال الدائري  2- , ا رسال المستقيم"1- 
الضربة ، ويكون وجه  ألداءوتشترك جمي  هذه األنواع في الوض  ا بتدائي "      

ا ختالف فيما بينها في كيفية مقابلة سطح المضرب للكرة ، وكذلك في اتجاه الحركة 
 .(3) "التكميلية للمضرب بعد ضرب الكرة سواء أكانت للناحية اليمنى أم  اليسرى

 
 

  :مهارة االرسال المستقيم  2-1-7-1 

يعد اإلرسال المستقيم نوعًا من أنواع اإلرسال التي تتميز بالقوة والسرعة ، وكثيرًا ما "      
 نظرًا لقوته .  Cannonيطلق على هذا النوع مصطلح إرسال المدف  

                                                           

 .33-31.،ص1987دار الكتب للطباعة والنشر ،   جامعة الموصل .العاب الكرة و المضرب ؛ طارق حمودي أمين .  (1)

 77-78ص،  (سبق المصدر ال(.ل ظافر هاشم ألكاظمي. ( 2)

 .163 ص , 1986 , دار المعارف  القاهرة .  4موسوعة األلعاب الرياضية  طمحمد حسن عالوي ل  . (3)
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النوع خاليًا من أي دوران وتكون الكرة الساقطة في ملعب  ومن المحتمل أن يكون هذا
التي يرغب المرسل في توجيه الكرة أليها ،وعلى المنافس وكأنها كبسة قوية في المنطقة 

هذا األساس فأن معظم الالعبين يستخدمون هذا النوع من الضربة األولى من اإلرسال . 
اما بطريقة القبضة الخلفية او .  النوع من اإلرسال يمسك المضرب وكأنه مطرقة في هذا

في لها م  الكرة من الجزء الخلوعلى الالعب التركيز على ضرب " (1) " القاريةالقبضة شبه 
طة اتصال الكرة بالمضرب حيث ان ذلك سوف قالجسم خلف ن المحافظة على ان يكون

 )"الى انطالقها بارتفاع واط  نسبيايلدي الى زيادة قوة الضربة م  دوران قليل كما يلدي 

أي ان  الجسم او جزء الجسم دوران بعد ذلك " (2)"(بنسبة الى شبكة  أي اطالق الكرة
وفي نفس الوقت ينتقل ثقل ووزن الجسم الى القدم اليسرى اما  وللخلف للمامالجذع ينحني 

الحو  فيندف  الى ا مام م  انثناء الركبتين ويلتف الجزء العلوي استعدادا لضرب الكرة 
 ما يمكنويتسارع المضرب وفي لحظة الضرب يكون الكتف والذراع الضاربة في اعلى 

الجسم من ا سفل الى ا على وكذلك مفصل الركبة وصو  الى استقامة وهنا  يستقيم 
واخيرا تكون حركة المتابعة من خالل استدارة اليد اليمنى بعيدا الى " , (3)"الذراع الضاربة 

كما ان  الداخل بحيث تصبح واجهتها متجه الى ادنى مقدمة الجسم والجانب ا يسر منه ,
   . (4)"الجزء العلوي من الجسم يتب  الكرة ضمن مسارها نحو الهدف او باتجاه ضرب الكرة  

 (5)طريقة أداء هذه الضربة كاألتي  أيلين فرج  وتذكر 
  مرحلة التمهيد للحركة.                        

                                                           

 70., ص (بقاسالمصدر ال)علي سلوم جواد ل .  (1)
 .67،  ص  (سبقالمصدر )ال  ل ظافر هاشم ألكاظمي .(2)

(3) German Tennis Association : Tennis course (Techniaues and Tactics), vol.1,  Hong Kong, 

Barron’s Educational Series, Inc., 2000, p 104.   
(4 (Ibid., p105. 

 .58-60,ص 1986منشأة المعارف ،  اإلسكندرية ، . 1تحكيم ( ، ط -تقييم  -تدريب  -التنس ) تعليم ل أيلين ودي  فرج  .(5) 
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 تكون الذراع مثنية قلياًل وتمرجح خلفًا حتى ارتفاع الكتف . -1
مفصل المرفق حتى  رى الممسكة بالكرة للعلى م  ثنيفي الوقت نفسه تدف  الذراع األخ -2

 .زاوية قائمة 
  .(اليمنى)لجسم على القدم الخلفيةيق  ثقل ا -3

 كون الركبتان مثنيتين قلياًل .4-
إنَّ الهدف األساس من الوض  التحضيري هو التحضير إلكساب الجسم كمية  "     

حركية وتعجيال مناسبا وبذلك   يكون أداء هذه المهارة من الصفر فضال عن ذلك ان هذا 
الوض  يستعمل إليجاد الزوايا المناسبة للمفاصل استعدادًا للحركة ا ساسية مما يلدي ذلك 

ا ساسية ، ونتيجة لزيادة مدى الحركة في القسم التحضيري  المرحلةالى إنتاج قوة أكبر في 
فإن ذلك سيساعد على تجمي  القوة وتزايد السرعة وكمية الحركة التي تعد من العوامل 

 .(1)" النقل الحركي عملية المهمة في

  ةمرحلة الضرب ومالقاة الكر    . 
 .تترك الكرة اليد وهي عند ارتفاع الرأس تقريباً  -1
بزاوية م  تقوس الجسم للخلف قلياًل و  سه تتحرك الذراع الضاربة للعلىفي الوقت نف -2

 م  ضغط خفيف من القدم اليمنى يلف الجسم للمام على مشط القدم اليسرى .
 في الوقت نفسه تمتد الذراع للعلى لمالقاة الكرة في أعلى ارتفاع ممكن . -3
 .ترف  القدم اليمنى قلياًل من األر   -4

 . مرحلة المتابعة                                        
 تتحرك الذراع الضاربة مائلة بخفة أمام الجسم . 1-

                                                           

 .33-34ص ، 1998مكتب فنون الطباعة ،    الزقازيق . قراءات في علم الحركة؛ صفوت احمد وهشام جابر.   (1)
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  .تنقل القدم اليمنى للمام م  إيقاف حركة الجسم من ا ندفاع أماميا امتدادًا للحركة 2-
تباعها عند ويتفق )علي سلوم وطارق حمودي (على إن هناك أرب  طرائق رئيسية يجب إ 

 . (1)التدريب على ضربة اإلرسال هي
مرحلة التصادم )بين  3- , حركة المضرب ورف  الكرة عالياً  2- , وقفة ا ستعداد  1-

     الحركة التكميلية )المتابعة( بعد مرحلة الضرب )التصادم( . -  4  , المضرب والكرة

 الى (  J.Gavin Rideو  ( Janis G.Hayويشير كل من 

 (2)" إن اإلرسال  يقسم إلى أجزاء مهمة عند التدريب عليه وهي  
 . رمي الكرة 2- .الوقوف  1-
                                                           .بالضر 4-. المرجحة3-  

ق يجب أتباعها عند ائاك خمس طر يعلى أن هن   )ظافر هاشم (ياحث ميويتفق الب    
 (3) التدريب على مهارة اإلرسال وهي  

 . المسكة - أ
 .الوقوف وض  - ب
                 . وقذف الكرة للعلى المرجحة للخلف  - ت
 .  المرجحة األمامية  - ث
  5نهاية الحركة   - ج

 

                                                           

 .64، ص2002  بغداد ، مطبعة الطيف  . ()المصدر السابق لعلي سلوم جواد . ( 1)
  (2 ) James g. Hay, j.: the anatomical and mechanical bases of human notion , printed in  
U.S.A. 1982 ,p 348 . 

     . 72-68ص )المصدر السابق( , لظافر هاشم ألكاظمي.  (3)
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                                                                                                   (3)الشكل

 يوضح مراحل تنفيذ اإلرسال المستقيم
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  في االرسال قانوني نيوتن االول والثاني  2-7-1-2 

مالم تلثر عليه قوة تغير  اً ان الجسم او جزء منه يبقى ثابت ينص قانون نيوتن ا ول على"
 ×وعنما يتعر  الجسم لهذه القوة يمتلك كمية حركة وهي عبارة عن ناتج )كتلته من حالته 

السرعة( وعلى هذا ا ساس ان الذي يغير من حالة الذراع الضاربة وهي في حالة السكون 
القوة العضلية في هذه الذراع للتغلب على القصور الذاتي لها  كتسابها زخما حركيا. " وان 
القانون ا ول يرتبط بزيادة الزخم الخطي للمضرب وبسبب ثبات كتلة المضرب فان الطريقة 

 (1)يادة هذا الزخم تتم عن طريق زيادة سرعة المضرب "الوحيدة لز 
اما قانون نيوتن الثاني في الحركات الدورانية يلكد ان حالة بذل عزم على جسم قصوره "

وهذه الحالة تساعد في حركة  2د/ثا1فانه يكسبه تعجيل زاوي مقداره  2م/كغم 1الذاتي 
زيادة قوة التصادم , اذ تتناسب القوة  ألجلان زيادة تعجيل المضرب ,  (2)"ارسال التنس 

بقوة الى ساحة الخصم ترتبط بشكل كبير  جهةالمو الكرة  سرعةطرديا م  التعجيل ا  ان 
 ء مرجحة المضربااثنفي , وعند اداء ا رسال يطبق الالعب القانون الثاني  ا رسال

عالية  للخلف ولما كان هدف الالعب من هذه المرجحة الحصول على السرعة زاوية
للمضرب ولما كانت السرعة الزاوية تتناسب عكسيا م  طول نصف القطر فأن تقصير 
نصف القطر للذراع بالوض  التحضيري يكون ا ساس في زيادة سرعة المضرب الزاوية 

زيادة السرعة الزاوية تساهم في مراحل اخرى  خالل مراحل معينة من حركة ا رسال اذ ان
م  ازدياد التدريجي في طول ذراع الالعب ا متداد النهائي مثل لحظة الضرب وتساهم في 

  . ا حتفاظ بمقومات الدقةزيادة السرعة المحيطية النهائية م  

                                                           

 .88, ص1991. الموصل   دار الكتب للطباعة والنشر , الميكانيكا الحيويةالتطبيقيةل ( . صائب عطية واخرون 1)    

  .2008احدى محاضرات على طلبة الدكتوراه كلية التربية الرياضية . صريح عبدالكريم ل  (2)    
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 .                                     الدقة 2-1-8
مهارات الا رسال او  ةسواء في مهار تنس ا رضي ال في  اً مهم اً تعد الدقة عنصر "   

 ا رسال بالرغم من استخدامها بصورة كبيرة في المهارات الهجومية ومنها مهارة ا خرى 
ات تعريف  رتباطها في حركة التكنيك لهذه المهارة والتركيز في تسجيل النقاط ، وقد عرفت

ان المهارات التي تتطلب الدقة تحتاج غالبا الى  منها تعريف حلمي حسين اذ يقول " عدة
     ,(1("العالي العضلي قوة كبيرة ولكنها تحتاج الى قدرة كبيرة على التركيز والتوافق العصبي 

ويرى الباحث من خالل التعريف اعاله ان مصطلح القوة الوارد يعبر عن ضرورة اداء   
المسلط على الكره وهذا ما نالحظه لدى عنصر القوة  فراالحركة بسرعة عالية لكي تتو 

 الى اكثر من عالميين الذي تصل سرعة الكرةضربات ا رسال لدى الالعبين النخبة ال
( بانها " تحديد الوض  النهائي Singer, milne()كذلك عرفها )سنجر وميلن .كم/سا235

شنين الدقة بانها "ا دراك الكامل  الجبار في حين عرف عبد  (2) "لشيء ما في الهدف 
لفن ا داء والقدرة على توجيه وتنظيم اتجاه وشدة وسرعة الحركات المعقدة للعضالت 

في  (حسن وعبد علي نصيفويذكر )قاسم  (3)العاملة في السير الحركي  صابة الهدف "
 ,"بأنها قابلية السيطرة على التوافق الحركي المعقد (Hintz)تعريف الدقة واستنادا لرأي 

وثالثا تطبيق المهارات بشكل معين ,  وثانيا قابلية التعلم السري  للمهارات الحركية الرياضية

                                                           

 .140-139ص , 1985دار المتنبي ,  . الياقة البدنية _ مكوناتها _ العوامل الملثرة عليها _ اختباراتهاحلمي حسين ل .  1))
(2 ) Singer .m.r.n ,milne Labrator and field exercise motor learning . l lionize ChaRLES . Cthomas  

Publisher ,1975,P. 138 

اليزمن  فيي مرحلية النهيو  وبعي  المتغييرات البايوميكانيكيية  –عبدالجبار شنين ل تحليل العالقة بيين خصيائص منحنيي القيوة . 3))
 180.( ص1998في دقة التصويب البعيد بالقفز عاليا في كرة اليد  ) اطروحة دكتوراه , ,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية ,
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كما وعرفها  (1)ومناسب للمتطلبات م  التغير السري  والمعقد بما يتناسب م  الوضعية ".
ي ينفذ باي طرف اوجزء من اجزاء الجسم واذا عامر رشيد بانها "صفة حركية  داء مهار 

مانفذ ا داء بدرجة التوافق عالية حقق دقة في اصابة الهدف او أي موق  محدد وذلك 
وقد عرفها علي سلوم "وهي القدرة على توجيه  (2)استجابة لمثير خارجي او داخلي "

ادية نحو هدف الحركات التي يقوم بها الفرد نحو هدف معين وان توجيه الحركات ا ر 
محدد يتطلب كفاءة عالية من الجهازين العضلي والعصبي ,ويجب ان تكون ا شارات 
العصبية الواردة الى العضالت من الجهاز العصبي محكمة التوجيه حتى تلدي الحركة في 

اذ نرى ان دقة ا داء الحركي ودقة "(3)"الهدف  إلصابةا تجاه المطلوب بالدقة الالزمة 
كل واحدة تكمل ا خرى اذ ان دقة  باألخرىا رسال هما صفتان مترابطتان الواحدة 

لدقة ا داء الحركي الناجح وكذلك يمكنها ان تميز بين ا داء  جيداً  تعد ملشراً  ا رسال
 الجيد وغير الجيد, وهذا يعني انه كلما كان ا داء الحركي للمهارة المستخدمة دقيقا من

  4).)تحقق النتيجة المرجوة "  ا رسالني والمجال الزماني كلما كانت دقة حيث المجال المكا

 السرعة والدقة : 2-1-8-1
وانها من ا مور التي تشغل بال المدربين  لجمي  ا لعاب الرياضيةن السرعة عامل مهم ا  " 

  .(5)والفرق الذين يطمحون بالعبيهم بمستوى النشاط الرياضي بسرعة عالية"
                                                           

 . 342ص  ,1987  مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  .2الرياضي , طعلم التدريب ل  قاسم حسن حسين وعبدعلي نصيف .(1)

        عييامر رشييييد سيييب  ل اليييتعلم المهييياري باسيييتخدام طرائيييق التيييدريب المتجمييي  والمتيييوزع تحيييت نظيييم تيييدريب وظيييروف جهيييد مختلفييية  . (2)
 110.ص( 1998جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية , .دكتوراه , اطروحة  )

      جامعيية القادسييية , وزارة التعليييم العييالي والبحييث العلميييي .  ا ختبييارات والقييياس وا حصيياء فييي المجيييال الرياضيييعلييي سييلوم ل . (3)
 .151ص ,2004,

قيييس جييياد خلييف ل تييأثير ميينهج تييدريبي باسييتخدام وسييائل تدريبييية فييي تطييوير سييرعة ا سييتجابة الحركييية ودقيية األداء والتغطييية  .4))
 . 50( ص2008متقدمين"  ) اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية  المتحركة" تنس الكراسي  لالعبي 

 . 212ص 2005  ، مطاب  جامعة بغدادبغداد.الحركي موسوعات في التعلم قاسم لزامل  .(5)    
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 أهمية السرعة وهي الدقة.  بنفسمهمة أيضا وتكون  ةلأويجب هنا التعامل م  مس 
اردنا تعلم المهارات الحركية وضبط ا داء  ذاإف"ان مبدأي السرعة والدقة مبدآن متناوبان، 

ننشد الوصول الى الدقة المطلوبة بهذا المجال على حساب السرعة وكلما  نناإف المهارى
الى حالة المساواة بين السرعة والدقة فى  الى اقترابتقدمنا في مراحل التعلم سنلجأ 

الوصول بالمهارات إلى مسارها الحركي ومجالها الصحيح الذي يمثل قيمة عليا في ا داء. 
ا فيها في حالة توافق وانسجام بين السرعة والدقة. وعند اي ان الشكل النهائي للمهارة بم

ولوقت ما كان ا عتقاد بان احسن  ةمعتدل ةعلى الجانبين فيجب ان تكون بدرج التأكيد
ثم التدرج في زيادة  ةفي الحرك ةما هي بممارستها ببطء او  لتثبت الدق ةلتعلم مهار  ةطريق
يكون  المهارى باألداءيعتقد بان الذي يقوم لمستوى المقبول وكان لالى ان تصال  ةالسرع

حيث يحتاج  ,ةيسيطر اكثر على تقدم الحرك نهأل ةفي الحركات البطيئ ةفي الحرك ةاكثر دق
تلك  إلنتاج ةالمناسب ةلكي يحصل على التركيب ةوالدق ةالالعب ان يكتشف تراكيب السرع

  (1)بالشكل المطلوب" ةقوالد ةالسرع
معًا وذلك بالتدرج بهما والوصول  سرعة والدقة ممكن جدًا ان يتطوراال أنويرى الباحث  )

ا الى درجة عالية من السرعة والدقة وعدم انقاص مالتكرارات العالية لها حتى نصل به الى 
الواحدة على حساب ا خرى السرعة على حساب الدقة أو الدقة على حساب السرعة بل 

 (يسيران جنبًا الى جنب بنفس المستوى.

  تقسيم شمت للدقة : 2-1-8-1

  الدقة المكانية .                          -"1
 لحركة  ا نوع من الدقة يتطلب حركات هادفة نسبة الى الموق  المكاني لنقطة نهاية 

                                                           

 .213، ص (المصدر السابق)قاسم لزام صبر ل .  (1)    
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 الدقة الزمنية .                   -2
اليها غالبا  ة نسبة الى الدقة في زمن الحركة , ويشارنوع من الدقة يتطلب سرعة الحرك 

 (1)"بالدقة الزمنية

 

 ."دقة التوقيت  -3
  (2) نوع من الدقة يتطلب سرعة حركية نسبة الى الدقة في توقيت الحركة."
عن طريق  اكتساب نقطة هو المستقيم لتنفيذ ا رسال الرئيسييرى الباحث ان الهدف و 

فضال عن في ملعب الخصم)الدقة في مكان وقوع الكرة(  في المنطقة الصحيحة هاسقاط
.وليس هذا فحسب بل ان سقوط الكرة يكون في مناطق , القوة والسرعة العالية عند ا داء 

 دوراً عند ا رسال المستقيم  وتلعب الدقة  .المستقبلمعينة تصعب فيها اعادته من قبل 
على دقة المكان و باقل فترة  بشكل الرئيسىتعتمد  هاألنفي اداء  عبي التنس وذلك  ملثراً 

أي ضرورة تحقيق الحا ت الثالث لشمت هو اسقاط الكرة في المكان  الزمنية ممكنة .
المناسب للملعب الخصم وبالزمن القصير الذي يصعب استجابة اورد فعل الخصم من 

 .ادائه

   الدقة فى المؤثرة العوامل 2-1-8-2
 :فسيولوجية وعوامل نفسية عوامل الدقة في الملثرة العوامل أن (دين)يشير "  

 المستخدمة. واألدوات األجهزة – الجماهير – الثقة انعدام – الخوف النفسية ) العوامل-
 (1)"التعب(  – النوم – لالعب العامة الفسيولوجية )الحالة العوامل-

                                                           

(1 (.Schmidt and wrisberg ; Motor Learning and Performance : 2nd ed .2000. P162. 
2005.P 217. Op cit Richard A. Schmidt and timothy Dilee.  (1)    
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 (2) هي  الدقة في الملثرة العوامل ( أنEbertإبرت ) ويرى
  .الهدف تحديد -5 القوة.  -4 التركيز.-3 األداة. وض   -2 ا سترخاء.-1 
 
 

  الدراسات المشابهة  2-2
 .(3)(0222دراسة : حسناء ستار جبار الزهيري ) 2-2-1

مهارة االرسال بنوعيه )المستقيم  بأداء" التحليل الكينماتيكي لبعض المتغيرات وعالقتها 
 والقاطع( في التنس االرضي" 

 : أهداف الدراسة
التعرف على بع  المتغيرات الكينماتيكية الملثرة في مستوى أداء مهارة اإلرسال  .1

 وبنوعية )المستقيم والقاط (.
التعرف على العالقة بين بع  المتغيرات الكينماتيكية لالرسالين )المستقيم والقاط ( في  .2

 التنس األرضي. 
لتنس األرضي باتكونت العينة من )ست  عبات( من المنتخب الوطني العراقي      

( 2للنساء ولقد تم اختيارهم بالطريقة العمدية. تم تصويرهم بي )كاميرا تصوير فيديوية( عدد )
 ( صورة / ثانية وبواق  محاولتين لكل نوع واختيرت المحاولة األفضل25ذات تردد )

                                                                                                                                                                                        

 (1) Dean E.,: Progressive basket ball methods and philosophy 7TH ed., Prentice – Hall. INC.,    
Englewood cliffs. J. print., august,1961.pp.17 . 

     (2 ) Ebert. F. H. cheatump.,: Pasket pall five player w. e., saunders co. London. 1972. pp 48. 
حسناء ستار جبار الزهيري  التحليل الكينماتيكي لبع  المتغيرات وعالقتها باداء مهارة ا رسال بنوعيه )المستقيم والقاط ( فيي  .(3)

 .( 2000رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية للبنات ،  )التنس ا رضي ،
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 تحليلها فهي: اما اهم المتغيرات التي تم
 . سرعة انطالق الكرة-1 
 .زاوية انطالق الكرة  -2 
  . ارتفاع نقطة ا نطالق -3 

 .السرعة الزاوية للذراع الضاربة بين المرجحة والضرب - 4
 .بلذراع الضاربة بين المرجحة والضر السرعة المحيطية ل - 5
 .المسافة األفقية لقدم ا رتكاز -  6
 .عن نقطة ا رتكاز ارتفاع مركز الثقل - 7
 . زاوية مفصل الركبة بالوض  التحضيري ولحظة الضرب - 8
 . زاوية مفصل المرفق بالوض  التحضيري ولحظة الضرب - 9
  . زاوية مفصل الكتف -10
 . زاوية مفصل الركبة -11
      زاوية ميل الجذع. -12
 الفروق.وقد تم استخدام معامل ا رتباط بيرسون )ر( إليجاد معنوية   

 :اهم االستنتاجات
لبع  المتغيرات عدم استثمار الشروط الميكانيكية الصحيحة من أفراد عينة البحث 1-

 وهذا ناتج من عدم فهمهم ألهمية هذه الشروط. 
أهمية سرعة انطالق الكرة وكل من متغير زمن ا نتقال الزاوي للمرفق وزاوية مفصل 2-

 بمستوى األداء لإلرسال المستقيم.الكتف بالوض  التحضيري وعالقتها 
أهمية سرعة ا نطالق والمسافة األفقية لقدم ا رتكاز لحظة الضرب وزاوية مفصل 3-

 الركبة وزاوية ميل الجذع بالوض  التحضيري وعالقتها بمستوى األداء لإلرسال القاط .
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 أهمية عالقة المتغيرات الكينماتيكية م  بعضها ولكال ا رسالين.4- 

   .(1)(1997دراسة: علي سلوم جواد الحكيم )  2-2-2

ل بنوعيه المستقيم " التحليل الميكانيكي لبع  المتغيرات في مهارة اإلرسا
 "الواط والقوسي 

 : أهداف الدراسة
)المستقيم والقوسي الواط (  الزمن( لالرسالين –تحليل خصائص منحنى )القوة     

 الزمن( بين ا رسالين -والتعرف على فروقات خصائص منحنى )القوة 

الزمن( والمتغيرات الكينماتيكية لالرسالين  -إيجاد العالقة بين خصائص منحنى )القوة 1-
 )المستقيم والقوسي الواط (.

ي بكرة التنس ولقد تم تكونت عينة البحث من خمسة  عبين من المنتخب الوطني العراق   
ملم ذات تردد  16اختيارهم بالطريقة العمدية. تم تصويرهم بي )كاميرا تصوير سينمائية( 

 ( صورة / ثانية وبواق  محاولتين لكل  عب واختيرت المحاولة الصحيحة.64)

 اما اهم المتغيرات التي تم تحليلها فهي:      
 .ارتفاع مفصل القدم1-  

 .الركبةزاوية مفصل  2- 
 .زاوية الورك 3- 
 .زاوية المرفق 4- 

                                                           

اطروحية  )المتغيرات في مهارة اإلرسال بنوعيه المستقيم والقوسي الواط  ،علي سلوم جواد الحكيم   التحليل الميكانيكي لبع   .(1)
 .(1997دكتوراه ، جامعة البصرة ، كلية التربية الرياضية ، 
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 .السرعة ا نية للمضرب 5-
 .السرعة ا نية للكرة  6- 
 مسافة اول خطوة بعد المضرب.  7- 

 اما الخصائص التي درست عالقتها بهذه المتغيرات البيوميكانيكية فهي :  

)القوة السلبية( أقصى قوة مسجلة على المنحنى في مراحل الدف  ا ول وا متصاص  1-
 والدف  النهائي وزمن تأثيرها.

 زمن الدف  الكلي لحركة اإلرسال 3-(.R.M.Sمعدل القوة المسجلة على المنحنى و)2- 

ولقد تم استخدام قانون ا رتباط إليجاد العالقة بين خصائص المنحنى والمتغيرات  
( المعنوية لحساب الفروق بين ا رسالين المستقيم والقوسي Tالبيوميكانيكية وكذلك اختبار )

 الواط  . 

 : أهم االستنتاجات

ان لزاوية الورك والركبة أهمية في مرحلة التحضير لحركة الضرب في إرسال التنس 1- 
وان للركبة والورك دورًا مهمًا في نقل الحركة )القوة( من وض  المرحلة التحضيرية إلتمام 

 المرجحة والوصول بهذه القوة الى الدف  النهائي )لحظة التقاء المضرب بالكرة(.مرحلة 
هناك عالقة ارتباط جيدة بين نتائج ارتفاع مفصلي القدمين وخصائص المنحنى )القوة 2- 
 الزمن( في اإلرسال المستقيم والقوسي الواط . -

لضاربة وخصائص هناك عالقة ارتباط معنوية بين زاوية مفصل المرفق للذراع ا3- 
 المنحنى في اإلرسال القوسي الواط  واإلرسال المستقيم.
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 -ان المسافة او الخطوة بعد الضرب هي األخرى متأثرة بخصائص منحنى )القوة  4-
 الزمن( في اإلرسال القوسي الواط  وأكثر تأثيرًا في اإلرسال المستقيم.

  

 مناقشة الدراسات المشابهة: 2-3-  2
تشابهتين م تيندراسان هناك فرة وجد االباحث على الدراسات المتو من خالل اطالع 

 واإلفادةبهذه الدراسة نوعا ما. لذا قام الباحث با طالع على هذه الدراسات  ومرتبطتين

 منها للوصول الى مستوى افضل. 

من حيث استخدام بع  بين دراستنا والدراسات السابقة  كانت بع  المتشابهاتو 

ماتيكية . لكن ان الجديد في بحثنا وهو مايميزه في سابقتها هو تحليل عملية المتغيرات الكين

قيد البحث بملشر الدقة وهذا هو  البيوميكانيكيةوعالقة المتغيرات  للرسالالنقل الحركي 

 من اهم متطلبات تحقيق النتائج في التنس وخاصة مهارة ا رسال

   في سرعة الكاميرا التصوير خرى ألالمتشابهة ااختلفت دراسة الباحث عن الدراسات  وكذلك   

( صورة/ثانية واما باقي 215) تالكاميرااحدى اعتمدت على سرعة ن دراسة الباحث أب

 دراسات اعتمدت على سرعات مختلفة.
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جراءاته الميدانية :3-   منهج البحث وا 
  منهج البحث:1 - 3

ان مناهج البحث العلمي هي التي تبين الطريقة العلمية التي يتبعها الباحث في بحثه إذ  
العلمي هو "أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها إنَّ المنهج 

 .(1)وعرضها ومن ثم الوصول الى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة"
دراسة العالقات االرتباطية وتهتم هذه الدراسة  بأسلوبستخدم الباحث المنهج الوصفي لذا ا

رين او اكثر لمعرفة مدى االرتباط بين هذين المتغيرين "بالكشف عن العالقات بين متغي
لذلك فأن هذا المنهج يسعى الى "جمع البيانات من افراد  (2) عنها بصورة رقمية " تعبيرالو 

  .(3)"المجتمع لمحاولة تحديد الحالة الراهنة له بمتغير معين او متغيرات معينة 

 مجتمع البحث وعينته 2-3

  مجتمع البحث 2-1- 3

 العععذين يكونعععون موضعععوع" مجتمعععع البحعععث هعععو جميعععع اخفعععراد أو اخشعععخا  أو اخشعععيا   
 يالعبعي المنتخعب العوطنبلعذلك حعدد الباحعث مجتمعع البحعث والمتمثعل  (4)مشكلة البحعث"

   .للتنس

                                                           

 .53،   2000دارصفا  للنشر ،  :عمان. 1ط ، العلميمناهج وأساليب البحث  ؛ عليان )وآخرون( ربحي مصطفى. ( 1)

المطبععة المركييععة  . دليعل الباحعث لكتابعة االبحععاث فعي التربيعة الرياضعيةنعور  ابعراهيم الشعوك ورافعع صعالي فتحععي الكبيسعي ؛  . (2)
 . 57 ,  2004,جامعة ديالى ,

دار الفكععر العربععي  :القععاهرة . الععنفس؛ البحععث العلمععي فععي التربيععة الرياضععية وعلععم محمععد حسععن عععالو  واسععامة كامععل راتععب  . (3)
,1999 ,  140. 

 .105,  1982دار مجدالو  للنشر, , عمان, اخردن  .اساليبه -أدواته -مفهومة -البحث العلمي ؛يوغان عبيدان وآخران . (4)
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  عينة البحث 3-2-2
تعرف العينة بانها "مجموعة من الوحدات أو المشاهدات التي يتم أخذها من                 

، وبناً  على هذا فقد  (1)مجتمع البحث بطرق مختلفة يطلق عليها اسم طرق المعاينة "
وقد اخذت هذه   ( العبين5)( مشاهدة مقسمة على50كانت عينة البحث تشتمل على )

في  الرئيسيةوقد تم اخذ المشاهدات من أحداث التجربة  من عينة البحثالمشاهدات 
 مشاهدة ,( 10) العب. وكان عدد المشاهدات المأخوذة من كل / 16/3/2012

 ، إذ إن العينة العمديةينة بالطريقة العمديةعولطبيعة وخصوصية العمل فقد تم اختيار ال
، بحيث  بحثه "يكون االختيار فيها على أساس حر من قبل الباحث وبحسب طبيعة

اشتملت عينة  وقد , (2)يحقق هذا االختيار هدف الدراسة أو أهداف الدراسة المطلوبة".
 , الوطني تصنيف من المنتخب أعلىيمثلون العبين  البحث على

   :وسائل جمع المعلومات  3-3
                   .المصادر العربية واالجنبية1-
  استمارة تفريغ البيانات .2-
 شبكة المعلومات )انترنيت(.3-  
 * الشخصية.المقابالت 4-
  والتجريب . المالحظة 5-
 .االحصائية  الوسائل 6-

                                                           

 .48،   1988دار الفكر للطباعة والنشر،   , القاهرة . اإلحصا  الالبارامتر  ؛محمد نصر الدين رضوان  . (1)
, دار البعععايور  العلميعععة للنشعععر والتوييعععع,  عمعععان.1البحعععث العلمعععي واسعععتخدام مصعععادر المعلومعععات،طععععامر ابعععراهيم قنعععديلجي؛ .( 2)

1999,  147 . 

 (1ر ملحق )ظنا *
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 .فريق العمل المساعد 7-

 المستخدمة في البحث . ألدواتوا األجهزة 3-4
ويقصد بها "الوسيلة او الطريقة التي يستطيع بهعا الباحعث حعل مشعكلته مهمعا كانعت      

, وهعععي معععن أهعععم اخمعععور التعععي بجعععب  (1).تلعععك اخدوات او بيانعععات او عينعععات او اجهعععية 
التأكععد عليهععا إلتمعععام التجربععة وانجايهععا , ومعععن اجععل حععل مشعععكلة البحععث وتحقيععق أهدافعععه 

 استخدم الباحث الوسائل واخدوات واخجهية المساعدة اآلتية :

 :المستخدمة في البحث  األجهزة 3-4-1
   (  DELL- INSPIRON 1440)       .         ي حاسوب الب توب نوعاجه -1
 . الوين الظاهر  للجسم مييان لقياس  -2
( 210( ذات سععرعة )1نععوع )سععوني( يابانيععة الصععنع عععدد ) رقميععة الععة تصععوير فععديو -3

 صورة /ثانية + حامل ثالثي.
( صععورة 25( ذات سععرعة )2الععة تصععوير فيععديو نععوع )سععوني( يابانيععة الصععنع عععدد ) -4

 /ثانية.
 (.(3حامل ثالثي عدد5-

  . المستخدمة في البحثاالدوات 2 -3-4

 ( .02كرات تنس عدد ) -1
   .(6تنس عدد ) مضارب -2
 ( .1ساعة توقيت عدد) -3

                                                           

 .163  2002. بغداد : مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ,  ؛ البحث العلمي ومنهاجه( . وجيه محجوب 1)
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   .( م02شريط معدني لقياس الطول ) -4
 عبين .العالمات فسفورية توضع على مفاصل ال-5

 م(.1مقياس رسم بطول)6-
 .ةفوق الشبك هم( لوضع15حبل بطول )  7-

 فوق الشبكة.مساند لربط الحبل 8- 

  البيوميكانيكية :والمتغيرات النقل الحركي تحديد متغيرات   3-5
الباحعععث علعععى العديعععد معععن المصعععادر والمراجعععع العلميعععة )الرسعععائل  اطعععالعمعععن خعععالل    

 االرسععععال بصععععورة عامععععة واالرسععععال المسععععتقيم بصععععورة خاصععععة واالطععععاريي( التععععي تناولععععت 
 ينالمشععرف ينبععع  المتغيععرات البيوميكانيكيععة  ، وبعععد التشععاور مععع السععيد اختيععارلغععر  

والحصععول علععى موافقععة اللجنععة العلميععة أثنععا  مناقشععة إطععار البحععث ، إذ تععم التوصععل الععى 
 -لطبيعة الدراسة وهي كما يأتي: االنسبالمتغيرات 

                                :           النقل الحركيات متغير  1-5-3-

الععياو  الععيخم  النقععل الحركععي بداللععة قععانون عتمععد الباحععث فععي فكععرة البحععث علععى دراسععةا
مرحلععة التحضعيرية الععى المعن  المسععتقيماالرسعال  ةخجعيا  الجسعم المختلفععة اثنعا  ادا  مهععار 

العيخم بعين اجعيا  بالتحديد بدراسة انتقعال  وبين الكرة والمضرب  طدامصانتها  مرحلة اال
 ن اجععيا  الجسعععم كتلععة خاصعععة بععه وعنعععدالجسععم ككععل وكمعععا هععو مععععروف ان لكععل جعععي  معع

يمكعن خطيعة فعي نهايتعه البعيعدة ععن المفصعل و  حركة هذا الجي  تتولد سرعة ياويعة لعه او
 حساب اليخم الياو  من خالل 
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 (1)السرعة الزاوية × الزخم الزاوي= عزم القصور الذاتي
والعذراع والجعذع السعاق الجسعم وهعي  اجعيا معن  جعي حساب السعرعة الياويعة فعي كعل ويتم 

 فتكون  اتالمتغير  همن خالل هذ ووتقسيمه على يمن هذا التغير الضاربة 
(2)مقسمة على يمن االنتقال : هي مقدار االنتقال الياو  لنقطة معينة  السرعة الزاوية    

 

 التغيربالياو السرعة الزاوية =    
اليمن

  .........…… 
(3) 

 
 طريقة استخراج المتغيرات النقل الحركي 
 

 : ركبتينللزاوية ال السرعة  

المتشعكلة معن التقعا  السعاق معع الفخعذ عنعد مفصعل الركبعة , وتعم حسعاب وهي الياويعة     
ويقسعم ععدد  ,الفرق الياو  بين االولى عنعد االنثنعا   والثانيعة عنعد  المعدالياوية من خالل 

 المرجحعععة المعععرحلتينخعععالل  العععدرجات علعععى العععيمن المسعععتغرق السعععتخراج السعععرعة الياويعععة
 . (5و)( 4)   الشكلوكما موضي في  والضرب

                                                           

 .216,     المصدر السابق()سمير مسلط الهاشمي ؛ .  1))
 .118،   1991دار الحكمة للطباعة والنشر ،  :بغداد  . الميكانيكا الحيوية ؛سمير مسلط الهاشمي .  (2)
 1988دار الكتب للطباععة والنشعر ،  :موصل  .مبادئ الميكانيا الحيوية في تحليل الحركات الرياضية  ؛نجاح مهد  شلش . ( 3)

  ،133 . 
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 ياوية مفصل الركبة عند اقصى ثني يوضي( 4) شكل                    

 
 ( يوضح زاوية مفصل الركبة عند اقصى مد5) شكل                   
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 : للوركالسرعة الزاوية  

الععياو  بععين المععرحلتين المرجحععة والضععرب لياويععة الععورك   ها مععن خععالل الفععرقتععم قياسعع 

, اذ تععم اسععتخراجها عععن طريععق ايجععاد فععرق بععين والمتشععكلة بععين الجععذع وعظععم الفخععذ 

لععى عنععد االنثنا )المرجحععة( والثانيععة عنععد المد)الضععرب( ثععم و ياويتععي مفصععل الععورك اال

 (7( و)6الشكل ) وكما موضي فينقسم الناتج على يمن هذا االنتقال  

 

 ( يوضح زاوية الورك في بداية حركة المرجحة6شكل)                    
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  الضرب لحظة( يوضح  زاوية الورك 7شكل)                       

 : لألرسالالضاربة السرعة الزاوية للذراع  

الياويعععة بععععد تحديعععد الخطعععوط التعععي تحعععدد ياويعععة الكتعععف وهعععي الخعععط  السعععرعةتعععم قيعععاس  

الواصععل مععن مفصععل الرسععغ الععى مفصععل الكتععف والخععط الواصععل مععن مفصععل الكتععف الععى 

علعى  المرجحعة والضعربالتغير في هعذه الياويعة بعين لحظتعي  قياسيتم  و مفصل الورك 

أ  حاصععععل قسععععمة االنتقععععال الععععياو  للععععذراع الضععععاربة علععععى يمععععن هععععذا التغيععععر هععععذا يمععععن 

 (9و) (8) كما موضي في الشكل . االنتقال
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 ظة المرجحةحياوية الكتف للذراع الضاربة ل( يوضي 8شكل )                
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 زاوية الكتف لحظة الضرب مع الزمن ( يوضح9شكل )                

لليخم الياو  والذ  يعطى مفهوما عن داللة ما يحدث من نقل حركي بعين اجعيا   هنسبوب 
، اذ تعم حسعاب العيخم العياو  للعرجلين مهعارة االرسعال المسعتقيم الجسم المساهمة في تطبيق

 ثم للجذع ثم للذراع من خالل قانون ميكانيكي هو
 السرعة الزاوية× مربع طولها × كتلة جزء          

ذكععره سععابقا، لععذا ومععن اجعععل  مععا تععمسععرعة الياويععة مقاسععة اصععال مععن خعععالل ولمععا كانععت ال 
× اكمععال معادلععة الععيخم الععياو  تععم اسععتخراج كتلععة كععل جععي  مععن هععذه االجععيا ) كتلععة الجسععم 

وتعم توضعيحها بجعدول خعا  يبعين (1)=  كتلة جي  الجسم الحقيقيعة(  122الوين النسبي/ 
وقيععاس طولهععا واخيععرا النتيجععة التععي تععم الحصععول عليهععا   *كيفيععة اسععتخراج كتلععة كععل جععي  
ويتم اسعتخراج  عن نقل حركي صحيي بين هذه االجيا  . كداللة لليخم الياو  والذ  يعبر

 عيم القصور الذاتي من خالل  تطبيق قانون
 **(2)2نق      ك  ذاتي = قصورال عزم

                                :وطريقة استخراجها لبحثل البيوكينماتيكيةالمتغيرات 2-5-3 
 :)للذراع الضاربة( السرعة المحيطية 

                                                           

 .110  ) المصدر السابق (، ؛صريي عبدالكريم الفضلي .  (1)

 . (2ملحق )(  انظر  *)
 .213  1999. 2, ط (المصدر السابق )سمير مسلط الهاشمي ؛  ( .2)

 (3انظر ملحق )**
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كلما ياد نصف القطر يادت السرعة المحيطية لهذا يوصى في التكنيك خدا  الضرب 
االرسال في التنس بضرورة مد مفصل المرفق خبعاد المضرب عن محور الدوران 

كسا  وهوب الكرة كمية حركة )الكتف( لغر  ييادة السرعة المحيطية للمضرب وا 
هي النسبة او "س(. لذا تعد السرعة المحيطية مطابقة للسرعة في خط مستقيم × ) ك
السرعة و .(1)ئرة الى اليمن المستغرقالتي يقطعها الجسم على محيط دا اياحةبين 

  "يتم قياسها من خالل القانون اآلتي: الضاربةالمحيطية للذراع 
 نصف القطر/القطاع × السرعة المحيطية = السرعة الزاوية  

 وتم حساب نصف قطر الدوران من طول الذراع مع طول المضرب
 

      

                                                           

الموصل،  ةجامع ,دار الكتب للطباعة والنشر :الموصل. الميكانيكا الحيوية التطبيقيةصائب عطية العبيد  وأخرون؛ . ( 1)
1991   )90. 
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 السرعة المحيطية للذراع الضاربةيوضح  ( 10شكل)                   

   الكرة: اطالقسرعة  
مععن خععالل تحديععد صععورة /ثانيععة  25بالكععامرة ذات سععرعة  تععم حسععاب سععرعة اطععالق الكععرة

 ( م1لحععين قطععع الكععرة المسععافة ) الضععرب مععن لحظعة مقاسععا( م لكععل الالعبععين 1مسعافة )
معن خعالل العيمن المسعجل لقطعع هعذه المسعافة  من خالل مقياس الرسم وتعم تحديعد العيمن

  تم استخراج سرعة اطالق الكرة وحسب القانون
  

 طرقنصف ال
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م
   ن

 (1)...............   س 

 

  :زاوية اطالق الكرة 

هععععي الياويععععة المحصععععورة بععععين الخععععط الععععذ  يصععععل بععععين مركععععي الكععععرة قبععععل اطالقهععععا مععععن  
المضرب والى مركي الكرة بعد اطالقها من المضرب مباشرة مع الخط اخفقي المار معن 

                             كمعععععععععععععا موضعععععععععععععي فعععععععععععععي شعععععععععععععكل  المضعععععععععععععربمركعععععععععععععي الكعععععععععععععرة قبعععععععععععععل اطالقهعععععععععععععا معععععععععععععن 
 (12( و)11)                                   .

 

 

 

 

 الكرة قبل االطالق                                            

           االفقي الوهمي الخط       
               

                                                           

 .15,  2010ويارة التعليم العالي,  .1ت البايوميكانيك . طاساسيا؛  . محمد جاسم وحيدر فيا ( 1) 
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     ز الكرة بعد االطالق    مرك  
                 زاوية اطالق الكرة                                                                    

  زاوية اطالق الكرة يوضح( 11الشكل )                        

 

 
 ( يوضح زاوية اطالق الكرة12شكل )                    

                                                                                   :          مؤشر الدقة 3-5-3

} مؤشر الدقة =ذلك من خالل قانون  و يتم استخراج مؤشر الدقة 
درجة
يمن    

  }(1) 

                                                           

 .201. صريي عبدالكريم الفضلي : ) المصدر السابق (،   1))
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سعال ويتم ذلك من خالل تقسعيم الدرجعة  العذ  يحصعل عليهعا المختبعر فعي اثنعا  ادا  االر 
الكعرة معن  االرسعالعلعى يمعن وتقسيم هذه الدرجعة  المقنن جونسوحسب اختبار المستقيم 

 210ذات سععععرعة السععععريعةبالكععععامرة  لحظععععة الضععععرب لغايععععة الوصععععول الععععى االر 
 .فيعطينا مؤشر الدقة لكل ارسال  ,صورة/ثانية

 

  ختبارات والقياسات المستخدمة في البحث :الا 6-3

 اختبار قانون حفظ الزخم3-6-1

 :اسم االختبار
 .الزخم  حفظاختبار قانون 

 الغرض من االختبار:
 قياس النقل الحركي بين اجزاء الجسم .

 تطبيق االختبار
 , الجعععذع , االطعععراف االطعععراف السعععفلى))لكعععل معععن  العععياو العععيخم  معععن خعععالل حسعععاب

الياويعة لهعذه االجعيا   العيخممن خعالل مجمعوع  لألجيا العليا( وتم حساب اليخم الياوية 
 وقسمتها على كتلة الجسم .

 

 (1)االرسال مهارةاختبار جونس لقياس دقة  3-6-2

                                                           

.Angles1987, p62 , 1,osA .Measure of Tennis Serving Ability)Jones ,S.K, 11) 
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 اسم اختبار:
 االرسال مهارةلقياس دقة  اختبار جونس

 الغرض من االختبار:
 قياس دقة االرسال .

 تطبيق االختبار  
 االجراءات :

 ( 13)   شكليتم تخطيط منطقة االرسال كما هو موضي في  -
( قدم والمنطقة التي تليها 3شبكة والخط االول )الطول المنطقة المحصورة بين  غيبل -

( قدم , اما المنطقة االخيرة فهي المسافة المتبقية بين 3( قدم والمنطقة الثالثة )12)
( قدم ايضا ) ويشمل هذا التخطيط منطقتي 3خط االرسال والمنطقة الثالثة وقدرها )

 .ار(االرسال اليمين واليس
لكي تتم مرور  ( قدم فوق الحافة العليا للشبكة10يوضع حبل فوق الشبكة بارتفاع ) -

 .الكرة بين الشبكة والحبل

 الكرة التي تمس الحبل أو الشبكة وتسقط في الملعب تعاد وال تحتسب محاولة فاشلة ،  -

 .الت ناجحةمحاو  العب عشرة لكل  يحسب -

 

  : كيفية تسجيل الدرجات
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( درجة ، أما 2الكرة في المنطقة اخولى يحصل الالعب على )عند سقوط  -
( درجات أما 5( درجة والمنطقة الثالثة )4سقوطها في المنطقة الثانية فيحصل على )

 . ( درجات6المنطقة اخخيرة فيحصل على )

 
  االرسال مهارةاختبار جونس لقياس دقة يوضح  (13شكل )      

              :الدقةمؤشر اختبار  3-6-3

 اسم االختبار: 
 .الدقة مؤشر اختبار

وحسععب تقسععيم الععدرجات فععي هععذا عتمععد الباحععث فععي اختبععار الدقععة علععى مقيععاس جععونس ا
وذلعك على ان  اعتماد اليمن كمؤشعر للدقعة ( 13االختبار وكما هو موضي في الشكل )
لغايعة الكرة  من لحظة الضرب صورة /ثانية 210من خالل الكامرة السريعة ذات سرعة 
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يمكععن حسععاب مؤشععر  هوتطبيععق مفهععوم قععانون فععت حيععث انعع الععى االر الكععرة  الوصععول 
                                                             التالي:ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععانون الالدقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة ب

    = مؤشر الدقة
الدرجة
اليمن

      ............(1) 

 الغرض من االختبار :
 . اإلرسالدقة مؤشر ال لقياس  هو

 

          : التجربة االستطالعية 7-3
"دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة تعد التجربة االستطالعية )    

 .(2)".قبل القيام بحثه بهدف اختيار أساليب البحث وادواته
التجربة االستطالعية هي ) صورة مصغرة لما سيتم يوم تطبيق االختبارات  وان  

الرئيسة ابتدا  من تجميع المختبرين حتى االنتها  من تنفيذ جميع االختبارات، وذلك 
 (2)للتأكد من سالمة التنظيم الموضوع(.

ولكي يحصل الباحث على نتائج موضوعية، قام بأجرا  التجربة االستطالعية على  
حيث  (9/3/2012) من المجتمع االصلي، وذلك بتأريخ *( العب 1عينة قوامها )

ارتدى الالعب المالبس الرياضية بحيث تكون ملتصقة بالجسم تماما ثم وضع عالمات 
واضحة على شكل نقطة كبيرة على النقط التشريحية لمفاصل جسم الالعب ويتحقق 

                                                           

 201,  2010.  المصدر السابق( . صريي عبدالكريم ؛ 1)

 . 79  ,1984المطابع االمرية , لشؤنالهيئة العامة ، القاهرة  .1ج، معجم علم النفس والتربية ؛ معجم اللغة  العربية .  ( 2)

 . 222 ,1995دار الفكر العرب , :القاهرة  .3القياس والتقويم بالتربية الرياضية , ط؛ محمد صبحي حسانين . ( 3)

 .رافد مهد  العب منتخب وطني محمد   *
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تجهيي الالعب  خجلعلى النقاط  كل ذلك من خالل عالمات فسفورية الصقة ذلك 
 للتصوير.

 -وكان الهدف من التجربة هو: 
 

   على تنفيذ االختبارات وتسجيل نتائجها. **ممارسة فريق العمل المساعد 
   تحديعد الموقعع النهععائي للكعاميرا وبععدها عععن حركعة الرياضعي بمععا يعؤمن تغطيعة شععاملة

 لمجال الحركة.
 بعععد وضعععها علععى الحامععل الثالثععي مععن حيععث دقععة العمععل ت لمعرفععة صععالحية الكععاميرا

   .والتأكد من عدم وجود ا  انحرافات في مكان التصوير
وكذلك االبعاد التي يفتر  ان تكون عليها هذه الكاميرات من اجل تحقيق الوضعوح فعي 

 .دراستها حاول الباحثي الذ الصورة وكذلك تغطية مجال مسار الحركات 
 وير للكاميرا من خالل مشاهدة التسجيل للفلم المصورالتأكد من ياوية التص 
   الصعععوبات التععي قععد تواجععه عمليععة التطبيععق مععن اجععل تالفيهععا عنععد تطبيععق االختبععارات

 بالتجربة الرئيسة .
 
 

 

                                                           

 مهند كامل شامل، ماجستير، ،جامعة  ديالى. -2صفا  عبد الوهاب اسماعيل،  جامعة ديالى.  الدكتور   -1**
محمد ععدنان جميعل، طالعب ماجسعتير، ، جامععة  - 4احمد سلمان ، ماجستير التربية الرياضية ، جامعة ديالى.   -3

 ديالى.
 عال  ابراهيم  , ماجستير، جامعة ديالى. -6سعيد علوان ، ماجستير التربية الرياضية ، جامعة ديالى.  -  5
 مقداد غازي  , ماجستير ، جامعة ديالى -  7
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   إجراءات البحث الرئيسة8-3 

الشععععب فعععي فعععي ملععععب التاسععععة صعععباحا فعععي السعععاعة  عينعععة البحعععثلقعععد تعععم تصعععوير       
يععوم ( 2012/3/16تحععاد العراقععي المركععي  للتععنس بتععاريخ )ل ةالتابععع يةالرئيسععسععاحة التععنس 

تضعمنت  ,وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس االتحاد العراقعي المركعي  للتعنس الجمعة 
 يأتي : اجرا ات البحث الميدانية ما

                  عملية التصوير3-8-1
 الياوية بالسرعة المتمثلة والنقل الحركي كينيماتيكيةالبيو لمعرفة قيم بع  المتغيرات 

ية لدراسة هذه ومن اجل تحقيق المالحظة العلم ،لألرسال المستقيم واليخم الياو  
 الباحث التصوير الفديو  بوصفه الطريقة التحليلية الدقيقة التي المتغيرات، استخدم

د احد الوسائل الفعالة المختارة والتي تتم بصورة سريعة. اذ "يع رةتتوخى منها تحليل المها
التي يمكن من خاللها تحقيق التصور الحركي الكامل للجوانب الفنية للمهارة وتحديد 
 بع  المتغيرات المؤثرة فيها من اجل اكتشاف االخطا  ومعرفة مستوى االدا  الحركي

، وبعد  عينة البحثلتصوير الفديو  على واستخدم اة يقد تم اجرا  التجربة الرئيس . (1)"
بكامرة فيديو نوع  مهارة االرسال تم تصوير *2الالعبينن اوي ا الجسمية و قياساتالاخذ 

(Sony Digital) كامرة ثالثة سريعةكانت الو ، صورة/ثانية 25ذات سرعة  2عدد  
 

                                                           

، 1990مطععععععععابع التعلععععععععيم العععععععععالي،  :بغعععععععداد.  التحليععععععععل الفيييعععععععاو  والفسععععععععلجي للحركععععععععات الرياضععععععععيةوجيعععععععه محجععععععععوب؛ . (1)
 .33ص

2
 (3ملحق )انظر  * 
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وقد وضعت على حامل ثالثي من الجهة الجانبية لذراع  ثانية صورة / 210بسرعة 
ا على اساس المحاور االساسية للجسم، وكان بعد موتم تثبيته الالعب اليمين واليسار
ارتفاع البؤرة و م( 1.25( من الحافة الملعب )1)اليسار( رقم)بؤرة عدسة الكامرة 

بعد  وكان وعمودية على المسطي الجانبي للجسم, عن مستوى سطي االر  م(1.10)
ارتفاع البؤرة على م( و 2.70( من حافة الملعب )2( رقم )اليمين)بؤرة عدسة الكامرة 

اما  وايضا عموديا على المسطي الجانبي للجسم عن مستوى سطي االر  م(1.10)
م( وارتفاع عدستها هو  3.30)الملعب )السريعة( عن الحافة بعد الكاميرا الخاصة

 عن سطي االر  . م( 1.35)
 

يوميكانيكيععا لتحليلهععا الب اثنععا  ادا  االرسععال  ( تسععجل حركععة الالعععب1,2حيععث الكععامرا )
)النقعععععل الحركعععععي( وكعععععذلك قيعععععاس المتغيعععععرات والحصعععععول علعععععى المتغيعععععرات قيعععععد الدراسعععععة 

 البيوميكانيكية قيد البحث.
 

الغر  منها تحديد وتسجيل يمن انتقال الكرة معن لحظعة الضعرب لغايعة  ( 3)كاميرا اما 
 ((14وكما هو موضي في الشكل  . الوصول الى االر 
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 التحليل بالحاسوب 3-8-2
وتم اعتماده في كثيعر معن  وهو برنامج عالمي  Dart fishاستخدم الباحث برنامج      

غنعي ععن الكثيعر يوالبرنعامج  ،يالبيوميكعانيكالمختبرات العالميعة المتخصصعة فعي التحليعل 

فعععي  دةالمحليعععة المعتمعععمعععن الخطعععوات التعععي كانعععت مسعععتخدمة فعععي السعععابق فعععي البحعععوث 

وهعذا االمعر  Framesخطوتها االولى على تحويعل الفعيلم العى مجموععة صعور متسلسعلة 

 ،يعتمععد علععى عععدة متغيععرات منهععا امكانيععات الحاسععبة المسععتخدمة وامكانيععة بطاقععة التحويععل

الفريمعات  ناهيك ععن امكانيعة الشعخ  العذ  يقعوم بالتحليعل ممعا يعؤد  العى فقعدان بعع 

(Drop frames)، يععؤد  الععى فقععدان بععع  التفاصععيل والتععي ربمععا تكععون  وذلععك بععدوره

فعان الفعيلم  Dart fishامعا فعي برنعامج  مهمعة فعي بعع  االحيعان فعي خطعوات التحليعل. 

 المصور يؤخذ كما هو ويعدخل العى البرنعامج كفعيلم خعام ويعتم اسعتخراج المتغيعرات مباشعرة

 .(15كما هو موضي في الشكل)



 وإجراءاته  البحث  منهج  .........الباب الثالث 

  67        الميدانية
 

 

 

   Datrt fish برنامج ( واجهة15شكل)

                                   مقياس الرسم 3-8-2-1
في معرفة االبعاد عن طريق مقياس الرسم المصور  برنامج ذكي Dart fishيستخدم   

والذ  تم استخدامه  في الفيلم من خالل تحديد نقطتين على طرفي مقياس الرسم
وبهذه الخطوة البسيطة يستطيع البرنامج من تحديد أ  مسافة اخرى مثل  م(،1بقياس)

طول الالعب او تحديد مسافة معينة او ارتفاع معين عن طريق وضع نقطتين على 
طلوبة مع مقياس مالبرنامج بمقارنة المسافة ال موعندها سيقو  قياسهالمراد   طرفي الشي

المعروفة )متر واجيائه( دون الحاجة الى  الرسم واظهار النتيجة مباشرة بوحدات القياس
 اية عمليات اخرى كما يحدث في االسلوب السابق.
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                                         الزوايا 3-8-2-2

( وهي عملية مطولة جدا، اما Framesاالسلوب السابق يستخدم الصور المتسلسلة )
الطريقة المباشرة على الفيلم واستخراج اية البرنامج المستخدم من قبل البحث فيعتمد 

ق تحديد راس الياوية ونقطتين في مكان على ضلعي الياوية، يياوية مطلوبة عن طر 
ومباشرة تظهر قيمة الياوية المطلوبة، ويمكن كذلك  تحريك الفيلم اماما وخلفا واظهار 

ومباشرة تظهر الياوية الياوية عن طريق تحريك نقطة رأس الياوية الى المكان الجديد 
 الجديدة.

 الوسائل اإلحصائية  3-9

 العمليات االحصائية التالية : إلجرا ( وذلك SPSSاستخدم الباحث الحقيبة االحصائية )  
 الوسط الحسابي. .7
 االنحراف المعيار   .7

 االرتباط البسيط.معامل   .7

 .الخطي البسيط انحدارمعامل  .7

 االرتباط المتعدد. .7
                                            .االنحدار المتعدد  .9
 .الخا  باالنحدار المتعدد تحليل التباين .0
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 الباب الرابع                    
  نتائج وتحليلها ومناقشتهاعرض ال -4

توصل اليها الباحث من  التي ايتناول هذا الباب عرضا تحليليا لنتائج البحث ومناقشته
 مؤشروعالقتهما ب البيوميكانيكيةالنقل الحركي وبعض المتغيرات  متغير خالل تحليل

تقلل من  ألنهاوقد تم وضع النتائج على شكل جداول " , المستقيم  رسالالادقة ال
 (1)"احتمال الخطأ في المراحل التالية من البحث وتعزز االدلة العلمية وتمنحها قوة 

 لعينة البحثللمتغيرات المستقلة والتابعة  القيم الوصفيةعرض 1-4

 لعينة البحثللمتغيرات المستقلة والتابعة  ( يبين القيم الوصفية1جدول )     

وحدة  المتغيرات
 اعلى *ةعدد العين القياس

 قيمة
اقل 
 قيمة

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الخطا 
 االلتواء المعياري

سرعة 
 0.788 0.267 1.889 14.139 11.42 18.64 50 /ند المحيطية

 0.109- 0.148 1.052 6.440 4.00 8.00 50 درجة زاوية أطالق

سرعة 
 0.215- 0.460 3.255 41.660 33.00 49.00 50 ثا/م أطالق

النقل 
 الحركي

 .2كغم.م
 0.018 0.421 2.977 37.509 32.41 42.25 50 د/ث

 0.150 0.242 1.712 13.315 9.82 16.32 50 د/ن الدقة مؤشر

                                                           

. )ترجمة( عبد علي نصيف ومحمود السامرائي ,بغداد , مطبعة جامعة بغداد ,  طرق احصاء في التربية الرياضيةرودي  شتملر.  (1) 

 .  35,ص1973

 مشاهدة  50عشر مشاهدات لكل العب =× خمس العبين *
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 (16شكل )                                                              

 اعلى واقل قيمة والوسط الحسابي للمتغيرات قيد البحثالشكل البياني  يوضح

السرعة ب متغيرات البحث المدروسة والمتمثلةلنا ان  يبين( 1) جدولمن خالل 
 , والنقل الحركي , هاو سرعة انطالق, وزاوية انطالق الكرة  للذراع الراميةالمحيطية 
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 النتائج النهائية للمتغيرات 
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النقل الحركي قيمة واقل قيمة لمتغير  بأعلىتمثلت  حققت قيم وصفية , الدقة مؤشرو  
انحراف بو  (14.13اذ بلغت الوسط الحسابي لها)على التوالي  (11.42و) (18.64)

 .( 0.788االلتواء ) ملبلغ معاو  (0.267) وبخطأ معياري بلغ (1.889)  معياري

 (4.00( و)8.00واقل قيمة لها) أعلىفقد كانت  الكرة اما متغير زاوية انطالق
( بينما بلغت 1.052)( وبلغت قيمة االنحراف المعياري 6.440وبالوسط الحسابي )

 .(0.109-( و بمعامل االلتواء)0.148المعياري) الخطأقيمة 

( والوسط 33.00( )49.00قيمة لها )ومتغير سرعة اطالق فقد كانت اعلى وقل 
( و بلغت قيمة 3.255( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )41.66الحسابي كانت )

 .(0.215-لتواء)ا( و بمعامل 0.460)المعياري الخطأ

على التوالي  (32.41( )49.00)نسبي فكانت اعلى واقل قيمة لها الاما متغير الزخم  
و ( 2.977وبلغت قيمة االنحراف المعياري )( 37.509كانت )الوسط الحسابي قيمة و 

 .( 0.018) االلتواء( و بمعامل 0.421)لها  المعياري الخطأ

وسط ب( و 9.82)( و16.32) اكانت اعلى واقل قيمة له الدقة فقدمؤشر  اما متغير
المعياري  والخطأ( 1.712) وبلغت قيمة االنحراف المعياري (13.31) مقداره حسابي

 .(0.150بمعامل التواء ) و (0.242)
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النقل الحركي ة االرتباطات بين مصفوف نتائج و عرض وتحليل 2-4
 مؤشضضضر الدقضضضة مضضضع قيضضضد البحضضضث  البيوميكانيكيضضضةغيضضضرات بعضضضض المتو 

 تهامناقش
 النقضضضلة االرتباطضضضات بضضضين عضضضرض وتحليضضضل نتضضضائج مصضضضفوف 2-4-1

مؤشضضر قيضضد البحضضث مضضع  البيوميكانيكيضضةت و بعضضض المتغيضضراالحركضضي 
  الدقة

  (  2جدول )                              

 بين متغيرات البحث يبين مصفوفة االرتباطات                 

 النقل سرعة انطالف زاوية انطالق سرعة محيطية الدقةمؤشر  المتغيرات 
 0.66 0.10 0.63 0.14    ةمؤشر الدق

سرعة 
 محيطية

  
 0.10 -0.009 0.13 

 0.37 0.09-       انطالق زاوية
سرعة 
 انطالف

      
 0.07 

           الحركي النقل
 (48( ودرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )  (0.28) قيمة ر الجدولية          



 

عرض النتائج وتحليلها  ..........الباب الرابع :

 55     ومناقشتها 
   

 

السرعة المحيطية للذراع  ومتغير الدقة مؤشر بينعالقة ارتباط  رظه (2جدول )
الكرة  الدقة وزاوية انطالق بين مؤشر االرتباطوظهرت معامل ,  (0.14) الضاربة

وكذلك بلغ قيمة , ( 0.10) سرعة انطالق الكرة و ةمؤشر الدق بينو  ,( 0.63)
نفسه العالقة بين  و يبين الجدول , (0.66)الحركي  النقلو دقة ال مؤشر االرتباط بين
للذراع  المحيطيةالسرعة  االرتباط بينمستقلة فيما بينهم حيث بلغ قيمة المتغيرات ال

للذراع  سرعة المحيطية وبلغ قيمة ارتباط بين (0.10) الكرة وزاوية انطالق الضاربة
 محيطيةالسرعة ال بين معامل االرتباط  اما( 0.009-) الكرة وسرعة انطالق الضاربة

 ( .0.13) بلغت الحركي النقل و للذراع الضاربة

(  0.09-) تفبلغ الكرة قنطالالاسرعة و  الكرة نطالقالزاوية ااما قيمة االرتباط بين 
اما قيمة االرتباط , ( (0.37بلغت  الحركي النقلو  نطالقالزاوية ا االرتباط بين ةوقيم

 . (0.07) تفبلغ الحركي و النقل الكرة  قبين سرعة انطال

النقل الحركي و بعض  بينمناقشة نتائج عالقة االرتباط  2-2-4
  مؤشر الدقةقيد البحث مع  البيوميكانيكية المتغيرات

معنوي فقط الرتباط لاليتضح ان هناك ثالث عالقات  (2)من النتائج المعروضة بالجدول
 هي كما يلي:ــــو بين المتغيرات البحث 

 ألفراداالرسال المستقيم  مع مؤشر الدقة النقل الحركي متغيرظهرت عالقة ارتباط بين 
وهي اكبر من  ( 0.66)عالية اذ كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة  عينة البحث

 ( 0.05( واحتمال الخطأ )48( تحت درجة )0.28القيمة الجدولية البالغة )

ويعزو الباحث ذلك الى ان الدقة المطلوبة والمناسبة التي تعبر عن أفضل اداء منسجم 
مع الهدف الميكانيكي لمهارة اإلرسال المستقيم كانت بأفضل قيمة لها عند اداء 



 

عرض النتائج وتحليلها  ..........الباب الرابع :

 011     ومناقشتها 
   

 

االرسال , وهذا يعني ان مجمل السرعة الزاوية بين كل من الرجلين والجذع والذراع 
لمسارات الحقيقية لهذه األجزاء وبتسلسل صحيح الضاربة والتي تحققت من خالل ا

وباتخاذ أفضل األوضاع وبتناسق بين كل من بداية ونهاية سرعه كل جزء تنتقل 
السرعة المتحققة في كل جزء الى الجزء األخر بدون تناقص ملحوظ في قيمها وهذا 

عند إفراد  بالحقيقة هي النتيجة الحتمية النتقال هذه السرعة إلى المضرب ثم إلى الكره
 عينة البحث وبالزاوية المطلوبة لكي يكون توجيهها الى للمكان المناسب لسقوطها في

, وبهذا كان هذا المؤشر افضل الزخم الزاوي وكان فاعال ومؤثرا في ساحة الخصم 
المناسب لها والزمن المناسب أي مجموع الدرجات  لألداءتحقيق الدقة المطلوبة وفقا 

ان الدقة تتناسب تناسبًا عكسيًا مع عدد المفاصل ن المعروف منسبة الى زمنها. و 
المشاركة في الحركة وطول مسار الحركة وكلما زاد عدد الكتل العضلية المشاركة في 

 اثناء نقل الزخمفي االرسال  بشكل غير انسيابي أي حدوث زوايا بين اجزاء الجسم 
نقل الزخم بين تطلب تفي التنس االرسال عف ذلك الدقة ألن خصوصية حركة ضا

من االطراف السفلى الى الجذع وثم االطراف العليا ومن الناحية  مفاصل كثيرة
مع بعضها  متمفصلهالميكانيكية ان الجهاز الحركي لالعب التنس يقسم الى اجزاء 

ابتداء من القدم وقوة رد فعل االرض لها ثم الساقين ثم الورك ثم الجذع ثم الكتف ثم 
الذراع الضاربة وصوال الى المضرب , وقد اشارة عبد الجبار شنين الدقة بانها "االدراك 
الكامل لفن االداء والقدرة على توجيه وتنظيم اتجاه وشدة وسرعة الحركات المعقدة 

 .(1)الهدف " إلصابةعاملة في السير الحركي للعضالت ال

                                                           

ــــي القــــوة .1)) ــــين خصــــائص منحن ــــة ب ــــل العالق ــــرات  –عبــــدالجبار شــــنين ا تحلي ــــة النهــــوض وبعــــض المتغي ــــي مرحل ــــزمن  ف ال
فــي دقــة التصــويب البعيــد بــالقفز عاليــا فــي كــرة اليــد :) اطروحــة دكتــوراه , ,جامعــة بغــداد ,كليــة التربيــة الرياضــية  البيوميكانيكيــة

 180.( ص1998,
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تشير هذه النتيجة الى ان انسيابية حركة اجزاء الجسم وفقا النتقال زخم لكل جزء الى     
الالعب القرار بضرب الجزء االخر كان من العوامل التي اعطت فرصة في ان يتخذ 

 . ومعنويةجعل العالقة قوية  الكرة الى المكان المناسب وبالسرعة وهذا ما
زاوية انطالق  متغير عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  ايضا (2ويتضح من جدول)

وهي اعلى من  (0.63) قيمة معامل االرتباط المحسوبة اذ كانتالكرة مع مؤشر الدقة 
ويعلل  (0.05( واحتمال الخطأ )48( تحت درجة )0.28قيمتها الجدولية البالغة )

الباحث ظهور عالقة االرتباط عالية بين زاوية انطالق الكرة مع مؤشر الدقة على ان 
وهي اتجاه مسار الكرة بالزاوية المناسبة لتحقيق الهدف االساسي من عملية االرسال 

بحيث يقابل المضرب الكرة عند اعلى نقطة لها قبل ان تبدا في  , السرعة والدقة
العالقة كانت نتيجة للخبرة وزمن الممارسة الذي يتميز فيه الهبوط وكذلك ظهور هذه 

افراد العينة  البحث مما ادى هذا المتغير في تحقيق الهدف الميكانيكي من هذه المهارة 
فأنها متغير يعبر عن المسار الحقيقي الذي تتخذه االداة بعد االنطالق باعتبار ان 

هذا يعطي مجال لضرب الكرة نقطة االنطالق هي بمستوى اعلى من سطح االرض و 
بزاوية مناسبة بارتفاع الشبكة حيث تسقط في مكان مناسب لها وفق تصور الالعب 

جعل هذا المتغير يكون له ارتباط عالي مع  وهذا ما ,الضارب وخبرته في هذا المجال 
المتغير الدقة وهذا ما اشار اليه )ايلين وديع فرج( "يكون ارتفاع الصحيح لقذف الكرة 

النقطة التي عندها يالقي سطح المضرب الكرة عندما تمتد ذراعك بالكامل ألعلى  هو
وعند هذه النقطة سوف تكون الكرة في حالة السكون عند ضربها, وبذلك تكون فرصة 
اخطائك اقل , اما في حالة قذف المنخفض فانك سوف تتعطل عن اداء الحركة جيدا 

ذفة االكثر ارتفاعا تكون سيئة بالنسبة بسبب عدم قدرتك على مد ذراعك كما ان الق
لذلك يمكن المران على االرتفاع  لتوقيتك , اذ سوف تنتظر حتى هبوط الكرة ألسفل و
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المناسب لقذف الكرة بحيث يمكن سقوطها على االرض امام قدمك اليمنى ببضع 
لألمام , فأنك قد تضربها في داخل الشبكة ويرجع  بعيداواذا كان قذف الكرة  , انجات

عند متابعة  ألسفلذلك الى ان رأس المضرب سوف يكون في هذا الوقت متجها 
الى اداء ضرب  للخلف فأنك سوف تميل بعيداارسالك , كما انه اذا كان قذف الكرة 

سوف يظل سطح مضربك ألعلى  ألنهطويل قد يخرج خارج المنطقة ارسال منافسك 
 . (1)ند مالمسته الكرة "ع

طالق اذ نقل الحركي وزاوية اال ويظهر من الجدول نفسه عالقة ارتباط معنوية بين
وهي اعلى من قيمتها الجدولية البالغة  (0.37)كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 

( وهذا يعني ان االرتباط كان 0.05( واحتمال الخطأ )48( تحت درجة )0.28)
ن يتناسب والوضع الذي يتخذه الالعب من حيث ان اوكمعنويا بين هذين المتغيرين 

نقل الحركي بشكل االنسيابي بين مفاصل الجسم وبسرعة عالية دون حدوث زوايا كبيرة  
الذراع شكل نتقل الحركة الى ذراع الضاربة بحيث يتخذ ت تاليالب وبين هذه المفاصل 

وان ذلك يؤدي االنطالق بزاوية مناسبة  وبتاليالصحيح من حيث االرتفاع المناسب 
 ألداء ضربة االرسال المستقيم عند افراد عينة البحث جيدايحقق شرطا ميكانيكيا 

مؤشر الدقة ومتغير السرعة بين عالقة االرتباط عشوائية  ويظهر من الجدول نفسه
( 0.28وهي اقل من قيمتها الجدولية البالغة ) (0.14)وهي المحيطية للذراع الضاربة 

ويعزو الباحث ذلك الى ان زيادة السرعة ( 0.05( واحتمال الخطأ )48تحت درجة )
ففي الحركات الزاوية تؤثر قوة القصور  المحيطية ترتبط بزيادة نصف القطر الدوران

 الذاتي على شكل عزم يعرف بعزم القصور الذاتي وهو يعادل حاصل ضرب كل جزء
 من اجزاء الكتلة في مربع بعده عن محور الدوران وفقا للعالقة التالية

                                                           

 .123, ص2007. اسكندرية , منشاة المعارف , الجديد في التنس  الطريق الى البطولة(. ايلين وديع فرج ا 1)
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                                                                   2القطر()نصف  ×الذاتي = الكتلة  القصور عزم
الجسم الدائر حول محور يمكن ان تأخذ قيما  ألجزاءمن ذلك يمكن مالحظة ان الكتلة 

او قربها من محور الدوران   مركز ثقلها م القصور الذاتي وذلك وفقا لبعدمختلفة لعز 
يتناسب ولو الحظنا المعادلة اعاله فأننا يمكن ان نالحظ ان عزم القصور الذاتي 

مع مربع نصف القطر الدوران في حالة ثبات الكتلة ولذلك يمكن للجسم الواحد  طرديا
  ان يأخذ قيما مختلفة لعزم القصور الذاتي تبعا لتوزيع االجزاء حول محور الدوران

القصور الذاتي له اهمية كبيرة في حركات التنس وخاصة حركات االرسال فاذا عزم و 
من المحور الدوران كما هو حال عند اداء حركات المرجحة  قريباما تركزت الكتل 

اما اذا  بسبب قصر نصف القطر الجسم قليالالخلفية فأن عزم القصور الذاتي يكون 
عند اداء حركات المرجحة كانت الكتل بعيدة عن محور الدوران كما هو الحال 

 الذاتي يكون كبيرة فأن عزم القصور   االمامية الى لحظة التصادم بين المضرب والكرة
لالعب  ةالضاربفأن زيادة نصف القطر ولد عزم قصور معيق اكبر على ذراع  وبتالي

 أي زيادة عزم المقاومة المضادة وبتالي يحتاج الالعب الى قوة اكبر وتركيز اكثر و
الضربة بصورة  ألداءركيز الدقة  أي عدم التركيز شتت انتباه نحو تيؤدي الى ت بتالي

صريح  اليه ا أشارموهذا أثرت سلبا في االرتباط مع المؤشر الدقة صحيحة وهذا 
جسم يميل لالستمرار بالدوران بكمية حركية زاوية اال اذا  كل ان "عبدالكريم الفضلي 

اثرت عليه عزم قوة الخارجية , ويرتبط هذا التغير بوجود قوة ال مركزية , أي تؤثر على 
حركات دورانية ترتبط  تعد ئهوأجزابعده عن مركز ثقل الجسم , وجميع حركات الجسم 

ول هذه المحاور وعندما يكون بمحاور دوران )مفاصل( وتتوزع كتل اجزاء الجسم ح
ن هذا الجسم يمتلك اقل قيمة لعزم القصور ا  مركز الكتلة قريب من محور الدوران ف

الذاتي وعندما تبتعد اكثر من محور الدوران يزداد العزم بسبب البعد العمودي بين 
تقل  مركز الكتلة الجسم ومحور الدوران , وسرعة الدوران سوف تزداد بهذا التغير او
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الى العوامل العديدة ايضا منها عدم استغالل الحركة الصحيحة للذراع  باإلضافة (1)"
بسبب كثرة المفاصل المشاركة في اداء الضربة وهذا ما يصعب الحركة  الضاربة

 )عبد علي نصيف(" ان ما أكدهاثناء اداء االرسال وهذا  وصعوبة تحقيق الدقة العالية
الدقة العالية تصعب عن طريق المضرب الذي يعمل على اطالة السلسلة الحركية كلما 

اجل تحقيق  من و (2)كثرت المفاصل المشاركة في الحركة كلما صعبت الدقة الحركية"
  والذي يدخل في حساب السرعة المحيطية من خالل معادلةاكبر قيمة لنصف القطر  

 (3)...........نق × السرعة الزاوية       السرعة المحيطية = 
 القطاع                              

الكرة مع تباط غير معنوي بين سرعة انطالق و في الجدول نفسه ظهرت عالقة ار 
وهي اقل من قيمتها  (0.10)اذ كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة مؤشر الدقة 

علل الباحث يو  ( 0.05واحتمال الخطأ )( 48( تحت درجة )0.28الجدولية البالغة )
"حيث الدقة  تكمؤشر طبيعي كلما زاد سرعة كلما قل هذاظهور عالقة االرتباط عدم 

رة التي توصف بأنها مهارة هناك قانون يحكم العالقة بين الدقة والسرعة  أي ان المها
سيكون التدريب على حساب الدقة أي ان يراعي فيها متطلبات السرعة اكثر  السرعة

من متطلبات الدقة والعكس صحيح في مهارات الدقة ,حيث يكون فيها التدريب على 
 .(4)ة"الدقة على حساب السرع

                                                           

االردن: دار دجلة  .1البيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي , طالتطبيقات . صريح عبدالكريم الفضلي ا (1)
 .111-110, ص2010,
 .88, ص المصدر السابق(. عبد علي نصيف ا 2)
 .118, ص1999,  المصدر السبق(. سمير مسلط الهاشمي ا 3)

 .61ص , 2012 , للطباعةدار البراق  : بغداد , 2ط موضوعات في التعلم الحركي.. قاسم لزام صبرا (4)  
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بين  التحديدمعامل  المتعدد و عرض نتائج معامل االرتباط  3-4
 مؤشر الدقة والنقل الحركي والمتغيرات البيوميكانيكية قيد البحث

 ومناقشتها 
 (  3جدول )                               

يبين معامل االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ المعياري للتقدير بين 
  -المتغيرات قيد البحث :

 نسبة المساهمة االرتباط المتعدد المتغيرات
المعياري  الخطأ

 للتقدير

 0.794a 0.631 الدقة
1.086 

 

 

( نالحظ ان معامل االرتباط المتعدد بين مؤشر الدقة  و)النقل 3من خالل الجدول ) 

( (0.631( وبمعامل تعين مقداره 0.794)متغيرات البيوميكانيكية( قد بلغ الحركي وال

قيمة االرتباط العالية مع نسبة ويعزو الباحث ( 1.086مقداره ) وبخطأ معياري للتقدير

 هذا يعني ان مجمل السرعة الزاوية بين  الى ان المساهمة مؤثرة ضمن الحدود المعنوية
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كل من الرجلين والجذع والذراع الضاربة والتي تحققت من خالل المسارات الحقيقية 

 اجزاء الجسم لهذه األجزاء وبتسلسل صحيح وباتخاذ أفضل األوضاع وبتناسق بين 

تناقص ملحوظ في قيمها  بأقل تنتقل السرعة المتحققة في كل جزء الى الجزء األخر 

  اكبر الى  جزء اصغرمن جزء  وهذا بالحقيقة هي النتيجة الحتمية النتقال هذه السرعة

 ثم إلى الكره أي السرعة المحيطية للذراع الضاربة إلى المضربوثم  ومن ثم الى الذراع
وبالزاوية المطلوبة لكي يكون توجيهها الى للمكان المناسب عند إفراد عينة البحث 

زاوية االنطالق  المتغيرات )مجتمعا( ه, وبهذا كان هذساحة الخصم  لسقوطها في
فاعال  وسرعة االنطالق الكرة وكذلك السرعة المحيطية للذراع الضاربة والنقل الحركي

" أي كلما المناسب لها والزمن المناسب  لألداءومؤثرا في تحقيق الدقة المطلوبة وفقا 
كان النقل الحركي بشكل انسيابي وبتسلسل حركي من خالل المسار الحركي و ارتفاع 
نقطة االنطالق لحظة االرسال الكره يتاح المجال لتحقيق اكبر سرعة محيطية للمضرب 

وهذه الكرة ومن ثم دقة في سقوط نطالق للكرة مع كبر زاوية االنطالق الثم اكبر سرعة 
 (1)الجدال فيها" .  ال يمكنحقائق ميكانيكية 

الخاص باالنحدار المتعدد  عرض نتائج تحليل التباين4-4 
 :وتحليلها ومناقشتها البحث لمتغيرات قيد 

 جودة  درجة نحدار لفحصالتحليل التباين لنتائج ( يبين 4جدول )      
 بين المتغيرات قيد البحث  المدمج  البسيطنموذج اال توفيق 

 التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة  
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 *الحقيقي

                                                           
(

1
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 الدقة

 
 22.666 4 90.664 بين

19.213 0.000 

   1.179 45 53.086 داخل 

 ( 0.05اذا كان اصغر من) (0.05) عند مستوى الداللةمعنوي  *

غت لقيم مجموع المربعات بين المجموعات  وداخل المجموعات وقد ب( 4الجدول ) يبين
( ومتوسط 45 ( )4( على التوالي , بينما بلغت درجات الحرية )53.086( )90.664)

بين المجموعات وداخل المجموعات ايضا على التوالي ( ,1.179( )22.666المربعات )
( وهو 0.000وبمستوى داللة حقيقي )( 19.213( المحسوبة )F) قيمةفي حين بلغت 

حيث يتضح ومن خالل مراجعة قيمة , ( 0.05معنوي عند مستوى الداللة المعتمد )
االنحدار  لألنموذجلفحص جودة توفيق  (Fاختبار) إلحصاءمستوى الداللة الحقيقي 

في ضوء مستوى الداللة  لألنموذجمن الجودة  عال   المدمج الى تحقيق مستوالخطي 
النقل الحركي والمتغيرات )و ةمؤشر الدق( أي ان شكل العالقة مقبوال بين 0.05المعتمد )

( أي ان انموذج االنحدار الخطي المدمج هو على درجة عالية من الدقة البيوميكانيكية 
   .المدمجاالنحدار الخطي  ( نسبة التباين بين انموذج Fاو االعتمادية حيث تعكس قيمة )

 
نتائج  انحدار الخطي البسيط للنقل الحركي والمتغيرات البيوميكانيكية  5-4

ى داللتها الحقيقي ختبار و أخطائها المعيارية ومستو الو مؤشر الدقة في ا
 وداللة الفروق

 ( 5 جدول )                        
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في  البيوميكانيكية و مؤشر الدقةانحدار الخطي البسيط للنقل الحركي والمتغيرات  نتائج
 :أخطائها المعيارية ومستوى داللتها الحقيقي وداللة الفروق  و اختبار

 
 
 
 
 
 
 

 

 المتغيرات
قيمة بيتا 

B 
الخطأ 
 المعياري

 Tقيمة  
 نسبة     
 *الخطأ   

 *الداللة

 يغير معنو  0.095 1.707- 2.888 4.929- الحد الثابت   

 معنوي 0.000 4.801 0.057 0.274 النقل     

 معنوي 0.000 4.696 0.161 0.756 زاوية االنطالق

 غير معنوي 0.201 1.298 0.048 0.063 سرعة االنطالق

 غير معنوي 0.667 0.433 0.083 0.036 المحيطية السرعة

 (0.05)≥ الداللةمعنوي عندما تكون مستوى  *                   
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( 4.929-)( تم استعراض الحد الثابت إذ بلغ مقدار األثر له 5من خالل الجدول )
   للحد الثابت   ( المحسوبةt( في حين بلغت قيمة )2.888) وبخطا معياري مقداره

 ( 0.095( وبنسبة خطا مقداره )1.707-)
معياري مقداره  وبخطأ( 0.274فبلغ مقدار االثر )الزخم الزاوي  متغيراما في 

 ( 0.000( وبنسبة خطا مقداره )4.801( المحسوبة )tقيمة ) ( في حين بلغت0.057)
معياري مقداره  وبخطأ( 0.756متغير زاوية االنطالق الكرة فقد بلغ مقدار االثر ) بينما

 ( 0.000) ( وبنسبة خطا مقداره4.696( المحسوبة)t( في حين بلغت قيمة )0.161)
معياري مقداره  وبخطأ( 0.063متغير سرعة االنطالق الكرة فقد بلغ مقدار االثر ) و
 ( 0.201) ( وبنسبة خطا مقداره1.298( المحسوبة)t( في حين بلغت قيمة )0.048)

 وبخطأ( 0.036اما متغير السرعة المحيطية للذراع الضاربة فقد بلغ مقدار االثر )
( وبنسبة خطا 0.433( المحسوبة)t( في حين بلغت قيمة )0.083معياري مقداره )

 (0.667مقداره)
 

نحدار الخطي البسيط للنقل الحركي ال ا نتائج مناقشة 5-4-1
والمتغيرات البيوميكانيكية و مؤشر الدقة في اختبار و أخطائها 

 المعيارية ومستوى داللتها الحقيقي وداللة الفروق 
والمتغيرات ( قيمة الحد الثابت للعالقة بين النقل الحركي 5يبين الجدول ) 

( اما 2.888مقداره ) معياري وبخطأ (4.929-بلغت)وقد  ةالدقومؤشر البيوميكانيكية 
( وبمستوى داللة حقيقي 1.707-للحد الثابت فقد بلغت )المحسوبة ( tقيمة )

 ,  0.05)عند مستوى الداللة المعتمد ) غير معنوي( وهو 0.095)
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الى للحد الثابت يتبين من خالل مراجعة نتائج تحليل انموذج انحدار الخطي البسيط و 
غير المنظورة على  عشوائية قيمة الحد الثابت مما يفسر ضعف تأثير العوامل االخرى

مؤشر الدقة , اذ تعكس قيمة الحد الثابت تأثير عوامل او متغيرات غير مشخصة على 
 .مؤشر الدقة وليس بنتيجة النقل الحركي والمتغيرات البيوميكانيكية قيد البحث

( اما 0.057( وبخطأ معياري مقداره )0.274) الحركيللنقل بينما بلغ مقدار الميل 
النقل بين   (0.000وبمستوى داللة حقيقي) (4.801) للنقل الحركي المحسوبة(t) قيمة

 ةالشك الى داللة معنوي لال يقب اكذلك فقد بينت النتائج وبم, الحركي ومؤشر الدقة 
يؤكد اهمية تأثير النقل الحركي في مؤشر الدقة , اذ تعكس قيمة الميل للنقل الحركي 

قيمة الميل اتجاه ومقدار اثر المتغيرات )النقل الحركي والمتغيرات البيوميكانيكية( في 
مؤشر الدقة اذ ان تغير وحدة واحدة على مستوى مقايس المتدرج المعتمد للمتغير النقل 

 سما يعك( وهذا  0.274)بمقدار دقةالحركي سيؤثر كما واتجاها في وحدة  مؤشر ال
اذ يذكر  اهمية دور النقل الحركي على مؤشر الدقة االرسال المستقيم لعينة البحث 

النقل الحركي من خصائص الحركية التي تمكن الالعب من ")صريح عبدالكريم( بأن 
تحقيق افضل مستوى حركي لألداء بشكل متسلسل ومترابط وبسرعة عالية دون توقف 

وبذلك يمكن القول  (1)الهدف من الواجب الحركي للحركة او المهارة "او تقطع لتحقيق 
لالرتقاء بمستوى االداء , االمر  المهمةبأن النقل الحركي يعد من خصائص الحركية 

 .الرياضية دراسة تلك الخصائص بشكل مستفيض االلعابالذي يتوجب على مدربي 

( وبخطأ معياري مقداره (0.756 الميل لزاوية االنطالق الكرةيفسر مقدار ( 5) والجدول
( وبمستوى داللة 4.801لزاوية االنطالق فقد بلغت ) المحسوبة(t( و قيمة )0.161)

                                                           

القيت على طلبة الدكتوراه, كلية التربية الرياضية  محاضرات نوعية في اساسيات البيوميكانيك( . صريح عبد الكريما 1)
 .2004-2003,جامعة بغداد ,
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فقد بينت النتائج  0.05)( وهو معنوي عند مستوى الداللة المعتمد )0.000حقيقي )
 داللة معنوي قيمة الميل للزاوية االنطالق الكرة يؤكد اهمية  علىالشك  لال يقبوبما 

اذ ان تغير وحدة واحدة على مستوى  تأثير زاوية االنطالق الكرة في مؤشر الدقة
 سمقاييال
 

المتدرج المعتمد للمتغير زاوية انطالق الكرة سيؤثر كما واتجاها في وحدة  مؤشر الدقة  
االرسال  ةدق مؤشرمية دور زاوية االنطالق على اه سما يعك( وهذا 0.756بمقدار)

وظهور هذه العالقة كانت نتيجة للخبرة وزمن الممارسة الذي المستقيم لعينة البحث 
في تحقيق الهدف الميكانيكي  فعال المتغير االبحث مما جعله هذعينة يتميز فيه افراد 

هذه المهارة فأنها متغير يعبر عن المسار الحقيقي الذي تتخذه االداة بعد االنطالق ل
نطالق باعتبار ان نقطة االنطالق هي بمستوى اعلى لالوالتي ترتبط بالسرعة العالية 

وية مناسبة بارتفاع الشبكة حيث من سطح االرض وهذا يعطي مجال لضرب الكرة بزا
تسقط في مكان مناسب لها وفق تصور الالعب الضارب وخبرته في هذا المجال  وهذا 

 .مع المتغير الدقة هذا المتغير يكون له ارتباط عال   لما جع
 ( عند مستوى خطأ حاد أي بمعنى  انها(0.063سرعة انطالق الكرة كان اثرها اما 

 .(7 0.3مقبولة عند مستوى خطأ المسجلة عنده أي بمستوى مقبولية )
 أثرهفي المؤشر الدقة هي السرعة المحيطية حيث كان مقدار  أثراً واقل المتغيرات 

( عند مستوى 0.433المحسوبة )  (t)( وبقيمة 0.083( وبخطأ معياري )0.036)
عنده  أي بمستوى مقبولية ( وهذا االثر مقبول عند مستوى خطأ مسجل 0.667داللة )

 .( 0.64مقدارها )



 . االستنتاجات و..................الباب الخامس : 

  111     التوصيات

 
 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5
 :االستنتاجات 5-1

لمتغيرات  الصحيحة عينة البحث الشروط الميكانيكية عدم استثمار -1
وهذا طالق الكرة عند اداء االرسال سرعة االسرعة المحيطية للذراع الضاربة و 

 ألهمية هذه الشروط.  اطالعهمعدم ناتج من 
كانت العالقات المتبادلة للمتغيرات الميكانيكية اهمية كبيرة عند اداء  -2

 االرسال المستقيم .
في زيادة قيمة مؤشر الدقة عند االرسال المستقيم  دوركان للنقل الحركي  -3

 من خالل النتائج المستحصلة.
  .تأثير المباشر على مؤشر الدقة ادت الىاطالق الكرة  وارتفاع ان زاوية -4

ان شكككككل العالقككككة مقبككككوال بككككين مؤشككككر الدقككككة والنقككككل الحركككككي والمتغيككككرات 5-
 ميكانيكية.بيو ال

 

 

 

 



 . االستنتاجات و..................الباب الخامس : 

  111     التوصيات

 
 

 لتوصياتا2-5

 المستقيم ضرورة التأكيد على متغيرات النقل الحركي عند اداء االرسال   1-

المنتخبكككككات الوطنيكككككة وميكككككرهم االهتمكككككام وتطبيكككككق القواعكككككد  مكككككدربي  علكككككى 2-
 .  لغرض تطوير متغيرات النقل الحركي البيوميكانيكيةوالقوانين 

التأكيككككد علككككى مككككدربي المنتخبككككات الوطنيككككة وميككككرهم علككككى متغيككككرات زاويككككة  3-
محكددات من اهم  بوصفهااالرسال لمهارة انطالق الكرة ومستوى ارتفاع الكرة  

   االداء.الدقة عند 

بنكاء وضك  االسكا العلميكة الصكحيحة عنكد  ضرورة اعتماد المدربين علكى 4-
المنككاهج التدريبيككة واتبككاع االسككالية الحديثككة كافككة مككن اوككل االرتقككاء والوصككول 

 . الى الهدف بأقصر طريق ممكن

التأكيكككد خكككالل المنكككاهج التدريبيكككة الكككى تحقيكككق اقكككل نسكككبة هبكككوط فكككي الدقكككة  5-
 سرعة الكرة. مقابل الزيادة في

بحككوث مشككابهة علككى مهككارات اخككرى كككي تكتمككل العمليككة التدريبيككة  وككراءا 6- 
 . لتحقيق افضل النتائج في المنافسات
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 العربيةالمصادر

  القرأن الكريم 

 

 عباس؛ األسس العلمية لتدريس  بو الرسول عبد ويوسف الشاذلي فؤاد أحمد

 .2001التمرينات البدنية: الكويت، منشورات ذات السالسل، 

 

   ايلين وديع فرج ؛ الجديد في التنس الطريق الى البطولة . االسكندرية, منشاة

 .2007المعارف :

 
  اإلسكندرية  .تحكيم(  -تقييم  –تدريب  –التنس )تعليم  ؛ أيلين وديع فرج: 

 .2000منشأه المعارف , 

 

  اإلسكندرية  . 1تحكيم ( ، ط -تقييم  -تدريب  -التنس ) تعليم ؛ أيلين وديع فرج

 .1986منشأة المعارف ،  ،

 

  وزارة التعليم العالي والبحث .)ترجمة ( قاسم لزام صبر .ان بتمان ؛ التنس

 1991جامعة بغداد , :العلمي 

 

 .  بدوي عبد العال بدوي وآخرون؛علم الحركة والميكانيكا الحيوية بين النظرية

 .2006الطباعة والنشر،  لدنيا  دار الوفاء : اإلسكندرية  .1والتطبيق ، ط
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   . بسطويسي احمد ؛ اسس ونظريات الحركة . القاهرة : دار الفكر العربي
,1996 . 
 

   تمارين( -تقنيات  –قواعد  –الموسوعة الرياضية )قوانين  ؛بيتر مورغان.  

 .1997بيروت، الدار العربية للعلوم،  . ترجمـة: عمـاد أبو السعد

 
 

 . مطبعة جامعة  .االختبار والتحليل بكرة القدم ؛ ثامر محسن إسماعيل وآخران
 .1991:الموصل 

 
   ترجمة(  .جيرد هوخموت ؛ الميكانيكا الحيوية وطرق البحث العلمي للحركات(

مصر الجديد , مركز الكتاب للنشر  .,كمال عبدالحميد وسليمان علي حسن 
,1999. 

 
    1991القاهرة ,. 1)ترجمة( غادة نديم ,ط.جيمس  الن ؛ تعلم التنس. 

 
   حسناء ستار جبار الزهيري ؛ التحليل الكينماتيكي لبعض المتغيرات وعالقتها .

في التنس األرضي ,)رسالة  (  بأداء مهارة اإلرسال بنوعيه )المستقيم والقاطع

 .( 2000ماجستير , جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية للبنات ,
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  إياد عبد رحمن ؛البايوميكانيك في الحركات الرياضية  وحسين مردان عمر

 .2011:مطبعة النجف االشرف . 1ط,

 

   حلمي حسين ؛ الياقة البدنية _ مكوناتها _ العوامل المؤثرة عليها _ اختباراتها
 .1985دار المتنبي ,  .

 
  ط ، مناهج وأساليب البحث العلمي ؛ عليان )وآخرون( ربحي مصطفى 

 .2000 ،  للنشر والتوزيع دارصفاء :عمان.1

 

   رودي  شتملر. طرق احصاء في التربية الرياضية . )ترجمة( عبد علي
  .1973نصيف ومحمود السامرائي ,بغداد , مطبعة جامعة بغداد , 

 
  جامعة بصرة . ريسان خريبط مجيد ونجاح مهدي شلش ؛ التحليل الحركي :

 .1992مطبعة دار الحكمة، 

 

  عمان,  .اساليبه -أدواته -مفهومة -البحث العلمي ؛زوغان عبيدان وآخران
 .1982دار مجدالوي للنشر والتوزيع, ,  األردن 

  

   وزارة التعليم العالي والبحث  2.ط ,سمير مسلط ؛ البايوميكانيك الرياضي
 .1999, جامعة بغداد:العلمي 
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   دار الحكمة للطباعة  :بغداد  .الميكانيكا الحيوية  ؛سمير مسلط الهاشمي
 .1991والنشر ، 

 

   شاكر محمود عبد اهلل ؛ تأثير منهج تدريبي مقترح للنقل الحركي في بعض
المتغيرات الميكانيكية لتطوير اإلرسال المستقيم بالتنس األرضي )رسالة 

 .(2004ماجستير , جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية ,

 

    الحيويةالتطبيقية . الموصل : دار الكتب ؛ الميكانيكا صائب عطية واخرون
  .1991للطباعة والنشر ,

 
  . صريح عبدالكريم الفضلي ؛ تطبيقات  البيوميكانيكي التدريب الرياضي

 . 2010 .  2ط ,واالداء الحركي 
 

 محاضرات موثقه في البيوميكانيك على طلبة ؛ صريح عبد الكريم ألفضلي
 جامعة بغداد –الرياضية كلية التربية  0222الدكتوراه للعام 

 
  .التحليل البايوميكانيكي بعض متغيرات األداء  ؛صريح عبد الكريم الفضلي

 -أطروحة الدكتوراه, جامعة بغداد )بالوثبة الثالثية وتأثيره في تطوير اإلنجاز,
 .( 1997كلية التربية الرياضية. 

 
 واالداء  صريح عبدا لكريم ؛ تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي

 . 2010. مملكة االردنية الهاشمية : دار دجلة ,1الحركي ,ط
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   صريح عبدالكريم ؛ احدى محاضرات على طلبة الدكتوراه كلية التربية
 .2008الرياضية 

  

  صريح عبد الكريم؛ محاضرات نوعية في اساسيات البيوميكانيك القيت على
 .2004-2003بغداد ,طلبة الدكتوراه, كلية التربية الرياضية ,جامعة 
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 (1) ملحق                                  

 بإجراء المقابالت الشخصية معهم اسماء المختصين الذين قام الباحث

 

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمي االسم ت
1 

جامعة بغداد /كلية  بايوميكانيك استاذ دكتور صريح عبدالكريم الفضلي
 التربية الرياضية

جامعة القادسية/كلية  بايوميكانيك استاذ دكتور حسين مردان عمر 2
 التربية الرياضية

 هشام هنداوي هويدي 3
 

استاذ مساعد 
 بايوميكانيك الدكتور

جامعة القادسية/كلية 
 التربية الرياضية

4 
 قيس جياد خلف

استاذ مساعد 
 الدكتور

التنس 
 االرضي

جامعة ديالى/كلية 
 التربية الرياضية

5 
 عماد عبد الكريم رشيد

استاذ مساعد 
 الدكتور

التنس 
 االرضي

جامعة بغداد /كلية 
 التربية الرياضية

التنس  مدرس طالب جاسم محسن  6
 االرضي

جامعة بغداد /كلية 
 التربية الرياضية
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  (2)ملحق                              

 (1)100%)نسبة اوزان اجزاء جسم االنسان )الوزن الكلي

  

 بالتقريب النسب المئوية اجزاء الجسم 
 7% 7.06% الرأس

 43% 42.70% الجذع 

 12% 11.58% الفخذ 

 6% 5.76% الساق

 2% 1.79% القدم 

 3% 3.36% العضد

 2% 2.28% الساعد

 1% 0.84% الكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .345(، ص2010صريح عبدالكريم الفضلي : ) المصدر السابق .  ( 1)
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 (3)ملحق                                 

 لعينة البحثلقياسات الجسمية / استمارة تفريغ البيانات 

 

الكتلة  اسم الالعب ت

 )كغم(

الطول 

 )سم(

طول 

 الجذع

طول 

 الفخذ

طول 

 الساق

طول 

 العضد

طول 

 الساعد

عمر 

 الالعب

عمر 

 التدريبي

9 

 مأب عبدالرزاق

         

2 

 احمد حمزة

         

3 

 علي خيري

         

4 

 محمد رافد

         

5 

 مصطفى فيصل

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          932                                                                                               المالحق    

                     
 

 

 (11جدول)                            
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 (5)ملحق                           

 الدرجات اثناء اداء االرسال لكل العب/ البيانات استمارة تفريغ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 ت
 اسم االعب

درجة  
 االرسال

1   

درجة  
  االرسال

2   

درجة  
 االرسال

3   

درجة  
  االرسال

4   

درجة  
 االرسال

5   
 

 درجة  
 االرسال

6        

درجة  
  االرسال

7   

درجة  
    االرسال

8   

   درجة  
 االرسال

9   

درجة  
االرسال

10  

1 
مأب 

 عبدالرزاق

          

2 
 احمد حمزة

          
3 

 علي خيري

          
4 

 محمد رافد

          
5 

 مصطفى فيصل
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 (6)ملحق   

لكل /لمتغيرات البحث  النهائية استمارة تفريغ البيانات

 مع وحدة قياسهاالعب 

 

 

 محاوالت

سرعة 
المحيطية 
للذراع 
 الرامية

وحدة 
 القياس

 ةزاوي
 طالقا

وحدة 
 القياس

سرعة 
 اطالق

وحدة 
 القياس

النقل 
 الحركي

 وحدة
 القياس

 دقة
وحدة 
 القياس

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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8 
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10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقل
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 وسط
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  المستخلص
يوميكانيكيرة وعقتتممرا بمر رر  ترة النقل الحركي وبعض المتغيررا  الب)عنوان الرسالة 

 (االرسال المستقيم  لقعبي المنتخب الوطني بالتنس االرضي
 زا  علي حسنآ  :  الباحث

 ا رررررررررررراف:                                 
                                                                                                                                                      تررر ور                                                                                                                          ممررر     رافرر   . م. ا.                        محمررر  السرررتار ماسررم عبرر  .ا. 

 م 1433                                                                                    2012
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 :ا تمل  ال راسة على خمسة ابواب هي 
   ، والم رركلة هميررةألاو علررى التعريررف بالبحررث والررل   ررمل المق مررة احتررو   البرراب االول

 أهميررةو المق مرة اضرافة الرى تح يرر  بعرض المترطلحا  وفري  ، ضو فرر الو , هر اف واال
 او يقحظررررالتررررنس الحرررر يث ان ابعي يمكررررن لمتررررتطررررره فيمررررا الباحررررث علررررى ان  لبحررررثا

كبير في النتيمرة  تأثيرلما لمله الممارة من و ممارة ، هله الاالهمية الكبيرة التي تحتلما 
 بتطروير ممرارة االرسرال ةاالخيرر  اآلونرةالترنس فري  مر ربو امفي اغلب المباريا ، واهتمر

 ءا  التركيررز علررى المتغيرررا  الكثيرررة الترري تتتررف بمررا هررله الممررارة برر وكررلل   المسررتقيم 
 البيوميكانيكيرررةمررررورا برررالمتغيرا   يتطلرررب اال اء السرررريو والقرررو  والرررل بالنقرررل الحركررري 

 تررة عنرر  الاألهميررة الكبيرررة لمر ررر  همررالوانتمرراء بالتكنيرر  التررحيء لرر  اء. مررو عرر م  
الم ف الرئيس والل  تتب فيه كل ما لكر اعرقه. و  بوتفه المستقيم  ا اء االرسال

لرياضررة التررنس علررى المسررتو  الرروطني تقرر يم خ مررة  محاولررة أهميررة البحررث فرريتتملررى 
العبري المنتخرب الروطني ومرا ل    المستقيم االرسالممارة ل الحركي تحليلالن خقل م

وتح ير  مقرا ير النقرل الحركري خرقل  الممرارةيمتلكونه مرن ختوترية ميكانيكيرة لتنفيرل 
فرري  اكبرررتلعررب الرر ور الترري و بمر ررر  تررة الرسرال  وعقتتررهو رمررة اتترانرره  الممرارةا اء 
 مباراة .ال وط أو ال نتيمة
ي ررركل أهميرررة كبيررررة لررر    بوترررفهممرررارة الرسرررال المسرررتقيم  الرررى  الباحرررثتطرررره وتررر  

العبرري التررنس ويقحررظ للرر  ب رركل واضررء مررن خررقل اعتمررا  أتتررى تابليررة تنفيررل فرري 



00 

 

حرررراز  تتملرررى م ررركلة البحرررث   لامرررا م ررركلة البحرررث  النقطرررة.الرسرررال األول لحسرررمه وا 
المظمر الب ني المقئم واأل اء الحركري بالرغم من تمتو الكثير من القعبين المحليين ب

مررن حيررث متابعررة نوعيرررة  تررا  والقرر را  الب نيررة العاليررة فقرر  الحررظ الباحررث ان هنررا  فرو 
أل اء حيررث ال تعطرري مر رررا  القرر را  الب نيررة العاليررة علررى أ اء امثررل ل رسررال فرري ا

 نقطرررة سرررقوط الكررررة وان نمررراال االرسرررال يعتمررر  ايضرررا علرررى  تتررره وعلرررى كرررل األحيررران ,
تيمررة الم رركلة وأهميتمررا الظرراهرة برررز  هررله ا ل  بحيررث يتررعب علررى المنررافس ر هررا ,

مرن خرقل متابعرة الباحرث أل اء القعبرين الر وليين ومقحظرة القروام البر ني لمرم فضررق 
 ا  عررن متابعررة أ اء العبرري المنتخررب الرروطني العراترري للتررنس حيررث ومرر   ن هنررا  ضررعف

فرري تررة الرسررال األول )المسررتقيم( ومعلمررا نقطررة  رررو  للبحررث و  سرررعة فرري  ا  واضررح
 البيوميكانير تحليل أ اء القعبين هي من أكثرر أسراليب علرم  بما ان و  هله الم كلة 

اهرر اف  وكرلل . فقر  اعتمر  الباحرث فري بحثره علرى تحليرل اال اء لعينرة البحرث فاعليرة  
را  البيوميكانيكيرة يرالمتغالتعرف على تيمة النقل الحركي و بعرض  -1تضمن البحث

لعينررة تعرررف علررى تيمررة مر ررر  تررة االرسررال المسررتقيم ب اللررة الررزمن ال -2لعينررة البحررث
لبيوميكانيكيررررة تعرررررف علررررى عقتررررة النقررررل الحركرررري وبعررررض المتغيرررررا  اال  -3 البحررررث
ومررو  عقتررة لا    البحررث ضرريةفر  اآمر .البحررثلعينررة المسرتقيم  تررة االرسررال  بمر رر

 تررة  بررين النقررل الحركرري وبعررض المتغيرررا  البيوميكانيكيررة مررو مر ررر اللررة  حتررائية 
 رمل الممرال الب رر   البحرث  ومماالالوطني. االرسال المستقيم لقعبي المنتخب 
  3/   7 الممررررال الزمررراني فكرررران للفتررررة مررررن  امرررا , العبررري المنتخررررب الررروطني العراترررري

الممررررال المكرررراني فقرررر   ررررمل  مقعررررب التررررنس فرررري  و 2012/ 8/ 1ولغايررررة   2012/
احتررو  هررلا البرراب علررى ال راسررا  النظريررة  البرراب الثرراني امررا ملعررب ال ررعب الرر ولي.

, ال تطرت  ال راسا  النظرية الى موضوعا  لما عقترة الم ابمة وال راسا  السابقة 
و  ,وانررررروا  التحليرررررل الحركررررري ,التحليرررررل الحركررررري  ريفرررررا تع بموضرررررو  البحرررررث وهررررري :

و تيراس , وانوا  النقل الحركري , والنقل الحركي  , التحليل الميكانيكي لضربة االرسال
 ,  وال تررة , ممررارة االرسررال المسررتقيمو , وحفررظ كميررة الحركررة )الررزخم ( , النقررل الحركرري 
  لرىفتطره الباحث خقلما الم ابمة ال راسا   أمالل تة  (وتقسيم  م )ومر ر ال تة 
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تضمن هرلا البراب منمميرة  الباب الثالثاما .و راسة علي سلوم حسناء ستار  راسة:
ال راسرا   بأسلوبالباحث المنمج الوتفي  استعمل ال  المي انية ، والمراءا البحث 

مقئمررة لطبيعررة البحررث و تكونرر  عينررة البحررث مررن )خمسررة(  أكثررر بوتررفمااالرتباطيررة 
 وألمررل 2011-2012العبررين الررلين يمثلررون المنتخررب الرروطني العراترري للتررنس للموسررم 

اختبرررار مرررونس لل ترررة ومعلررره مناسررربا  اءبررر مر اختبرررار مر رررر ال ترررة ترررام الباحرررث   مرررراء
التري ترر  تكررون   تررام الباحررث بقيراس بعررض المتغيرررا,و المسرتقيم  الرسرراللقيراس ال تررة 

 األوسرراطوتررم فيرره عرررض  البرراب الرابررو امررا. المسررتقيم الرسررالمرررثرة فرري مر ررر  تررة 
الحسرررابية واالنحرافرررا  المعياريرررة عرررن طريررره مررر اول تبرررين للررر  ، ثرررم عررررض مررر اول 

بررين النقرل الحركرري  وبعرض المتغيرررا  البيوميكانيكيررة تبررين العقترا  االرتباطيررة  أخرر 
المستقيم.وتضرررمن أيضرررا  الوسرررائل االحترررائية المناسررربة ال  ل رسرررالال ترررة  مرررو مر رررر

ائج االختبرارا  الخاترة نترفري اسرتخرا    SPSSالباحث الحقيبرة االحترائية  استعمل
البرراب  وكررلل  .والترري تررم التوترل مررن خقلمررا الررى تحقيره أهرر اف البحررث  بالبحرث .
 عينرة البحرث ال رروط الميكانيكيرة ع م اسرتثمار 1-:االستنتاما تضمن  الخامس
 أ اءسررعة انطرقه الكررة عنر  سرعة المحيطية لللرا  الضاربة و لمتغيرا  ال التحيحة
  وراكران للنقرل الحركري  -2وهلا ناتج من ع م فمممم ألهمية هله ال رروط.  الرسال

 -3المسرتقيم مرن خرقل النترائج المستحترلة. الرسرالفي زيا ة تيمة مر ر ال تة عنر  
تررأثير المبا ررر علررى مر ررر ال تررة عنرر ما تكررون فرري  الررى أ  ان زاويررة انطررقه الكرررة 

التأكير  علرى متغيررا  النقرل الحركري عنر  ا اء  -1:يا رررررالتوت امرا.ارتفا  المناسرب 
ام االهتمررمررن المر ربين مرر ربي المنتخبرا  الوطنيررة وغيررهم علرى  2-االرسرال المسررتقيم 

  يوميكانيكيررررة لغرررررض تطرررروير متغيرررررا  النقررررل الحركرررري . وتطبيرررره القواعرررر  والقرررروانين الب
علرى متغيررا  زاويرة  مرن المر ربين التأكي  على م ربي المنتخبا  الوطنيرة وغيررهم -3

محر  ا  ال تررة  أهرممرن  بوترفما الرسرالانطرقه الكررة ومسرتو  ارتفرا  الكررة  لممرارة 
 تررة اترل نسرربة هبروط فري الالتأكير  خرقل المنراهج الت ريبيررة الرى تحقيره  4-.عنر  اال اء

 .مقابل الزيا ة في سرعة الكرة



 

Abstract……………………………………………………………   a 

 

 

Ministry of Higher Education and Scientific Research   

University of Diyala 

Faculty of sport  Education 

 

 

 

 

         The Perceptual Transformation And Biomechanical  

Changes   With Their relation With The Straight Sending 

Accuracy Of The Iraqi National Team Of Ground Tennis  

 

 

 A letter of  introduction to the Board of the Faculty of 

Physica  Education – University of  Diyala , a part of the 

requirements of the Masters degree in physical Education 

 
  

BY  

Azad Ali Hassan  

 

With Supervisor  

Ph. D.   Abdulsattar Jasim Mohammed  

Ph. D. Prof. Assist. Rafid Mahdi Qadouri 

 

 

  

2012                                                                 1433  



Abstract……………………………………………………………  b 

 

 

The Studying Consisted Of Five Chapters : 

 

The First Chapter :  

 
       This chapter contains the research definition which included the introduction with 

the research importance , research problem , research imposing and specifying some 

items .  

 

The Introduction – Research Importance  

 

        The modern tennis tracer can observe the great importance that the skillful of 

sending is occupied . For which this skillful has a great effect in the result of most 

matches . Tennis coaches recently took care of developing sending skillful and 

focusing on many changes that described this skillful . Beginning from the perceptual 

transportation that required forced and speed doing passed in the biomechanical 

changes ending with the correct technique in doing . It should not ignore the great 

importance of accuracy indicator in sending . It is regarded the main goal of tennis . 

The importance of the research is shown in offering real scientific services for tennis 

sport nationally through analyzing the national team player skillful . And which they 

have from mechanical specialization to execute the straight sending and specify the 

perceptual transportation amounts through sending and degree of coupling with its 

relation with sending accuracy indicator that the result of race or match is depended on  

       The researcher chose straight sending skillful for the huge importance that it has 

among tennis player . That is noticed clearly through depending on the maximum 

ability in the first sending to get the point .   

 

Research Problem 

       The problem of the research is widen in spite of enjoying a lot of local players 

with physical appropriate appearance , perceptual performance and high physical 

ability . The researcher noticed many differences of perceptual performance by 

noticing the qualification of performance in which the high physical ability couldn’t 

perform such a sending . This phenomenon is shown the value and the importance of 

the problem through observing the researcher to the international player performance 

and noticing the physical strength of them . As well as , observing the Iraqi national 

team players of tennis performance . It is found that there is a touchable  weakness in 

speed and accuracy of the first sending ( the straight ) . It should be a moving point to 

search this weakness . The idea of analyzing players performance was the most 

effectiveness ways of biomechanics science . 
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Research Goals  

 

1. Identifying of the perceptual transportation value and some biomechanical changes of 

the national team players  

2. Identifying the straight sending accuracy indicator value with the significance of time 

for the Iraqi national team player .  

3. Identifying the relationship of the perceptual transportation and some biomechanical 

changes by the indicator of straight sending accuracy for the Iraqi national team .  

    

The Research Hypotheses  

 

       A statistic significance relationship between perceptual transportation and some 

biomechanical changes by the indicator of straight sending accuracy for the Iraqi 

national team .   

 

Researching Fields  
 

       The field of human included the Iraqi national team . But time field was from 07-

03-2012 to  

- - 2012 . The placing field included tennis courts in Al – Sha’ab international stadium .  

 

The Second Chapter  
  

       This chapter contained theoretical studies and the previous similar studies . It is 

touched to subjects which have relations with the research subject :  

Perceptual analysis definitions ,   Perceptual analysis kinds , Quantitative Analysis , 

Qualitative analysis (qualitative) , Ways of  bayuknteka analysis for sporting skills , 

perceptual analyzing purposes in sporting field , mechanical analysis of sending blow , 

Perceptual transportation , kinds 

of   Perceptual transportation with definitions , mechanical and perceptual of 

transportation indicator , perceptual  transportation measurement , perceptual 

quantitative keeping , ( Momentum) , tennis perceptual rule , essential skills in tennis , 

blow sending kinds , straight sending skillful , accuracy , accuracy indicator ( Shimit 

dividing ) of accuracy and accuracy as ( Fit ) conception .  

        The previous studies , the researcher is touched to the studies of :  

Hasna’a Sattar Jabbar Al- Zeheri and Ali Saloum Jawad Al- Hakeem  
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 The Third Chapter  
        This chapter contains the research methodology and field procedures . The 

researcher used descriptive method in linking ways of studies because it is more 

appropriate for research nature . 

The sample of the research consisted of ( five ) players whom represented the Iraqi 

national team in 2011 – 2012 . For the sake of testing the accuracy of the indicator , 

the researcher made John’s test of accuracy and made it suitable for straight sending 

accuracy measuring . The researcher measured some effective changes in straight 

sending accuracy indicator using the perceptual analysis of biomechanical changes .  

 

The Forth Chapter  
 

         The accountants ways and feature pitches are shown by schedules . Then , 

another schedules is shown making the joining relationships between the perceptual 

transportation and the biomechanical changes with straight sending accuracy indicator 

. Also to ensure the suitable statistical means , that the researcher used statistical bag  ( 

spss ) in testing result extraction which specialized with the research .  

 

The Fifth Chapter  

 
               Conclusions and recommendations .  

  

5 - Conclusions and recommendations   
  

5-1 : Conclusions 

 

1. The high joining between the perceptual transportation and the accuracy indicator in 

the straight sending . 

2.  The high joining between the ball starting angle and the accuracy indicator in the 

straight sending .  

3. The displacing of the research sample of the correct mechanical conditions of 

circumstances speed changes of the strike arm and ball starting speed at sending . This 

is resulted from misunderstanding the conditions importance .  

4. The mutual relationships of the mechanical changes had great importance in straight 

sending .  

5. The perceptual transportation had a role by increasing the accuracy indicator at in 

straight sending  through the results .  

6. The ball starting angle had a direct effectiveness on accuracy indicator when the 

height is suitable .  
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5-2 recommendations     
 

1. The researcher recommended to emphasis on the perceptual transportation at straight 

sending .  

2. The researcher recommended the national team coaches and others to take care , 

application of rules and the biomechanical laws to develop the perceptual 

transportation changes .  

3. The emphasizing on the national team coaches and others about the ball starting angles 

and ball height level of sending skillful because they are more important specifications 

of accuracy .  

4. The necessity of putting correct scientific principles by coaches at training methods 

making . Follow the modern ways for the sake of improving and reaching the aim by 

shorter ways .  

5. The emphasis to fulfill less percentage of subsiding in accuracy through ball speed 

increasing through training methods .  

6. The researcher recommended to make similar researches about another skillful to 

complete training process to consummate best results in competitions .           
 

 

 


