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 تشسية السهارات الحخكية فى ضوء التحليل الحخكى للسجدسات ثالثية األبعاد فى الكخة الطائخة
 / آيات عبجالحميم دمحمأ.م.د                                 

 أستاذ مداعج بقدم تجريب األلعاب الخياضية )شعبة الكخة الطائخة(                               
 جامعة حموان –كمية التخبية الخياضية بالجديخة                                  

 مقجمة البحث: 
ُتعج عسمية اإلرتقاء بسدتتو  الرتخد متك أكاتخ السوضتوعات أوسيتة  إلهتارة إلوتستام البتاحا ك  ت  
مختمف التخررات  ذلك لمتعخف عم  أ زل الطخق  األسال ب التجريبية  الت  يسكك متك الت ل 

تتتحكم هاتاب بستا يدتام  ت  إستتاساروا  توفيراتا  ت  السواقتف الحياتيتة السختمرتة  التوصل إل  قتواي ك
 (48: 24 الاصة التعميسية  التخبوية  التجريبية. )

إلتتتت  أن معلتتتم الدتتتتموك اإليدتتتاي  يسكتتتتك تعمستتت   اإلرتقتتتتاء  م"2016"محستتتتود مشتتتج    يذتتت خ 
ن  بسدتتتوا  ببتبتتاو يستتوذج أ  ماتتال حتت    اقعتت ب يبس حلتتة ا التتخيك تتطتتور الركتتخة عتتك ةيتيتتة ت ك تتو 

سموك ماب ةسا أن السعمومات الت  يحرل عم اتا تتتم متك الت ل م حلتة األشتياء  ستموك متك وتم 
حولشا  بالتال  تؤهخ    طخيقة ترخ شاب ةسا يخ   "ألبخت بايج را" أن أكاخ الدموةيات الت  يتعمساا 

 ل م حلتاتا عشتج ا التخيك  ت  اإليدان أ  الت  يحا ل تطبيقاا  ت  السجتال الخياضت  تتتم متك الت
الب ئتتة السحيطتتة بتت ب  التتتعمم بالس حلتتة يحتتجث عرويتتاا  تت  أقمتتب األحيتتانب  يطمتت  عمتت  التتتعمم أ  

يطم  عمي    - الح  يحجث عشجما يقوم الرخد هتقم ج سموك يلاخ    يسوذج ما-األداء بالس حلة 
 modeling "( .22 :161()26 :102()27)الشسحجةاسم "

 إلستتاسخت ب مطمع القتخن الحتاد   العذتخ ن تطتوراا ةب تخاا  ت  السجتانت التكشولوجيتةقج شاج   
ائاتتتا  ةراءتاتتتا إلدارة مختمتتتف القطاعتتتات متتتك التتت ل توفيتتت  وتتتح  د ل العتتالم وتتتحا التطتتتور لخ تتتع أد

التكشولوجيتتا  تت  إيجتتاز يذتتاطاتاا السختمرتتة ن ستتيسا مجتتال التخبيتتة الخياضتتية  التتح  يكتدتتب أوسيتتة 
 (38)(132: 18 قت مز . ) أكاخ مك أية

 مك السعموم أن تحجيات هتورة السعمومتات التكشولوةيتة التت  يواجااتا العتالم السعاصتخ جعمتت 
كا تة مؤسدتتات العتتالم ال توم بستتا   اتتا السؤسدتتات التعميسيتة  الخياضتتية أحتتوج متا تكتتون إلتت  اإلرتقتتاء 

ور التحجيات  التغ خات الت  تد خ بالعسمية التجريبية لسواكبة تمك التطورات التكشولوجية لسواجاة ص
 (37   سياق البقاء لأل زل. )

 مك ياحيتة أالتخ   تبن التقشيتات التكشولوجيتة تتو خ العجيتج متك األستال ب التت  تتس تد بالعسميتة 
 الجيشاميكية؛  ا  تتخط  حج د السكان  الدمان    تقجيم السعارف  الخبخاتب ةسا أياا تقجم العجيج 

ت صوتية  أ  م  شخائح  يستاذج  محاكتاة لترتقتاء بالعسميتة التجريبيتةب ةستا مك البجائل مك تدجي 
تتس د هوجود  سائل مبتكخة  متعجدة لتقويم أداء العسمية التعميسيتةب  مواجاتة اإليرجتار السعخ ت  متك 
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 (214: 23ح ث تشوو مرادر السعخ ة السقجمة لمستجرب ك. )
اإلعتستاد متك ال لاتا عمت  الشستاذج  او التت  يتتم الشساذج ه هيتة األبعتاد .. وتو يتوو متك األيتو 

إستموب عتخل لمشستاذج     يقل  كخة أ  البخة إل   خد أ  مجسوعتة أ تخادب   ت  تعخيت  آالتخ..  اتو
 Overt modeling  .(36()39)الدموةية التطبيقية    مواقف حية 

ج  ( أهبتتتتت متتت35ب 29ب 19ب 6ب 5 الجتتتجيخ بالتتتحةخ.. أن الجراستتتات )ماتتتل الجراستتتات رقتتتم 
 اعميتتتتتتتة السجدتتتتتتتسات ه هيتتتتتتتة األبعتتتتتتتاد عشتتتتتتتج إستتتتتتتتخجاماا  تتتتتتت  الشتتتتتتتواح  التجريبيتتتتتتتة أ  التعميسيتتتتتتتةب 

أحجث األسال ب أ  الوسائل الت  تعسل عم  تعجيل الدتموك  اإلرتقتاء بالسدتتو  الساتار   ببعتباروا
 التتتت   ردت  تتت  دراستتتات العجيتتتج متتتك العمستتتاء السعاصتتتخيكب  ةتتتحلك دراستتتات عمتتتوم التتتشرذ  ستتتموك 

دتتتانب  بالتتتتال  تذتتت خ التتتجنئل إلتتت  أن أشتتتكال التوضتتتيح السعتستتتجة عمتتت  الستتتادة السحدوستتتة أ  اإلي
الرتتور أ  الشستتاذج تعتبتتخ أكاتتخ قتتجرة عمتت  الراتتم  اإلستتتيعابب  يقتتل حجتتم معمومتتات أكبتتخ مقاريتتةا 

 (33باألشكال السعتسجة عم  الوصف المرل . )
لوجيتة التت  يسكتك إستتخجاماا  ت  متك التقشيتات التكشو  models تعتبخ الشستاذج  السجدتسات 

ح تتتث تدتتتاعج  تتت  تتتتجريب ماتتتارات األيذتتتطة الخياضتتتية  تبدتتتي  األشتتتياء  مجتتتال التخبيتتتة الخياضتتتية
الحقيقيتتتة  تدتتتا ل بعتتتو األجتتتداء  ةتتتحلك ع قتاتتتا متتتع بعزتتتاا  تدتتتاعج أيزتتتاا  تتت  التعتتتخف عمتتت  

 (161: 20)األجداء الجاالمية  معالجة مذك ت مختمرة مال البعج السكاي   الدماي . 
 ُتعتتتخاف الشستتتتاذج  السجدتتتتسات عمتتت  أياتتتتا متتتتواد ممسوستتتتة بضبعادوتتتا الا هتتتتة الطتتتتول  العتتتتخل 
 اإلرتراوب  قج تكون وح  الشساذج  السجدتسات متك يرتذ متواد الذتق الحقيقت  أ  تكتون تقخيبيتة متك 
متتتواد التتتام أالتتتتخ ب  وتتت  إلعتتتتادة تذتتتك ل  ترتتتتويخ  تكتتتويك أشتتتتياء حقيقيتتتة موجتتتتودة  تتت  الطبيعتتتتة 

م الامتتتات الذتتتق الحقيقتتت  يردتتت  أ  ببستتتتخجام الامتتتات أالتتتخ  متتتع الحرتتتا  عمتتت  السس تتتدات ببستتتتخجا
العامتتة لتتحلك الذتتقب  وتت  ُتعتتج  ستت مة وامتتة  تت  ةا تتخ متتك التتجر س  قتتج تكتتون أصتتغخ  أكبتتخ متتك 

 (197: 15()340: 10األصل  قج تكون لألد ات  األجادة أ  األجدام أ  األ ضاو. )
 مذكلة البحث:

اتتتتة ةضستتتتاذ مدتتتتاعج بكميتتتتة التخبيتتتتة الخياضتتتية بتتتتالجديخةب  متتتتك التتتت ل متتتك  اقتتتتع عستتتتل الباح 
الس حلتتة العسميتتتة  تت  مجتتتال لعبتتة الكتتتخة الطتتائخة  مذتتتاوجتاا لتتبعو التتتجر س التطبيقيتتة الخاصتتتة 
هخياضتتتتة الكتتتتخة الطتتتتائخة .. نحلتتتتت الباحاتتتتة أن األداء الحخةتتتت  لساتتتتارة اإلرستتتتال متتتتك أستتتترل يتدتتتتم 

لتشلتتتيم  تتت  التدمدتتتل الحخةتتت  عشتتتج أداء الساتتتارة  ن تدتتتتطيع بالعذتتتوائية  األداء الزتتتعي   عتتتجم ا
ال عبات أ  الطالبات أن تزع تروراا صحيحاا لمساتارة  ت  ذوشاتا  بالتتال  ضتعف مدتتو  األداء 
الساتتار ب ةستتا نحلتتت الباحاتتة أن األستتال ب  الوستتائل السدتتتخجمة  تت  تتتجريب الساتتارات األساستتية 

هارة د ا تع الستتعمم  الخةبتة  ت  تعمتم السديتج متك الساتارات باعتبتار    لعبة الكخة الطائخة ترتقخ إل  إ
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أن إستتتخجاماا بعتتج  تتتخة يتتؤد  بال عتتب أ  الرتتخد إلتت  اإلحدتتاس بالختابتتة  السمتتلب  وتتح  األستتال ب 
التقم جية ن تتشاسب مع ما  صل إلي  العتالم ا ن متك إستتخجامات تكشولوجيتة  ت  السجتال التتجريب  

ياتيتتتة األالتتتخ ب  متتتك جايتتتب آالتتتخ   يلتتتخاا لعتتتجم تشتتتا ل البحتتتوث متتتك قبتتتل.. أ   تتت  السجتتتانت الح
إلستتتتخجام الشستتتاذج السجدتتتسة ه هيتتتة األبعتتتاد  تتت  لعبتتتة الكتتتخة الطتتتائخة عمتتت  طالبتتتات ةميتتتة التخبيتتتة 

 قتتج د تتع  -م2020 تت  حتتج د إطتت و الباحاتتة عمتت  الجراستتات الدتتابقة حتتت  ياايتتة عتتام –الخياضتتية 
ج األستتال ب الحجياتتة القائستتة عمتت  توفيتت  التقشيتتات التكشولوجيتتة  تت  ذلتتك الباحاتتة إلتت  إستتتخجام أحتت

مجتتال التتتجريب عمتت  لعبتتة الكتتخة الطتتائخة  ذلتتك ببستتتخجام الشستتاذج السجدتتسة ه هيتتة األبعتتاد لسحا لتتة 
ر ع مدتو  أداء ماارة اإلرسال مك أسرل    الكتخة الطتائخةب  بالتتال  قتج تكتون وتح  الجراستة الطتوة 

ج متخررة    تعميم  تجريب الساارات الخياضية  الحخةية  بالتال  التوج  يحو أ لية إليتاج هخام
األستتال ب  الطتتخق التكشولوجيتتة الحجياتتة ةستتجالل أساستت   محرتتد لمتعمتتيم  التتتجريب هتتجنا متتك الطتتخق 
التقم جيتتة أ  اإلعتياديتتةب  وتتحا متتا شتتجع الباحاتتة عمتت  القيتتام هاتتح  الجراستتة  ترتتسيم يستتاذج ه هيتتة 

بستخجام الشساذج السجدسة    لعبتة الكتخة الطتائخة  ذلتك  ت  ضتوء التحم تل الحخةت  لساتارة األبعاد ب
 اإلرسال مك أسرل. 

 هجف البحث: 
تشسيتتتة الساتتتارات الحخةيتتتة  تتت  ضتتتوء التحم تتتل الحخةتتت  لمسجدتتتسات ه هيتتتة ياتتتجف البحتتتث إلتتت   .1

 لخياضية.األبعاد لساارة اإلرسال مك أسرل    الكخة الطائخة لطالبات ةمية التخبية ا
 فخضية البحث:

توجتتتج  تتتخ ق دالتتتة إحرتتتائياا  تتت  القياستتتات البعجيتتتة هتتت ك السجستتتوعت ك التجخيبيتتتة  الزتتتابطة  تتت   .1
 مدتو  ماارة اإلرسال مك أسرل لرالح السجسوعة التجخيبية.

 السرطلحات السدتخجمة:
ئك حت  وت  التسا تل الخياضت  أل  جدتم ه هت  األبعتاد )ستواء ةتان ةتا السجدسات ثالثية األبعااد:

لمجدتم عتك  X,Y,Zبح تث يتتم ييت  توضتيح السحتا ر الا هيتة الطتول  العتخل  اإلرترتاو أ  جساد( 
 بالتتتال  إمكاييتتة تحخيتتك  تتتج يخ الجدتتم أ  ال عتتب ضتتسك وتتح  طخيتت  هتتخامج ةسب تتوتخ مخررتتة 

 (30. )السحا ر الا هة
 الجراسات الدابقة:

ائجاتتتا إلتتت  التعتتتخف عمتتت  أوتتتم الستغ تتتخات  أشتتتارت أوتتتم يت( 19م()2013")دمحم إباااخا ي دراستتتة " -1
( 29م()2016")Medinaدراستتتتة "الب وميكاييكيتتتة التتتت  ترتتتمح لترتتتسيم يستتتوذج ه هتتت  األبعتتتادب   

 أشتتارت يتائجاتتا إلتت  أن التتتعمم الشذتت  ببستتتخجام إستتتخاتيجيات العستتل الجستتاع   التتتعمم متتك التت ل 
 تتتخات البجييتتتتة ةتتتتالقوة  الدتتتتخعة الكسب تتتوتخ عتتتتك طخيتتتت  الشستتتتاذج يدتتتاوم برتتتتورة إيجاهيتتتتة عمتتتت  الستغ
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أستساء  السخ ية  أداء بعو األيذتطة الخياضتية  ةتحلك عمت  السدتتو  السعخ ت  لمطت بب  دراستة "
(  الت  أشارت يتائجاا إل  الشساذج التراعمية ه هيتة األبعتاد أكاتخ إيجاهيتة  ت  5م()2020شمتوت")

بالطخيقة التجريبية التقم جية الستبعة متك تحد ك مدتو  األداء الساار  لساارة الوهب الطويل مقارية 
(  التتت  توصتتمت إلتت  أن البخيتتامج السقتتتخح 6م()2017دراستتة "أستتساء يتتاجح") ةتتحلك قبتتل الستتجربب 

لمسجسوعتتة التجخيبيتتة أهتتخ تتتضه خاا إيجاهيتتاا  تت  الستغ تتخات البجييتتة  السدتتتو  الخقستت  لطمبتتة ةميتتة التخبيتتة 
وعتة التجخيبيتة التت  إستتخجمت البخيتامج السقتتخح عتك الخياضية بجامعة هش  سوي ب  تحدك السجس

 التت  توصتمت إلت  ( 35م()2017")Ahmed T. Hossamالسجسوعة الزابطةب  أيزاا دراسة "
إمكاييتتة ترتتسيم السجدتتسات السختمرتتة لمخياضتتات  الساتتارات الحخةيتتة  استتتخجاماا  تت  تشسيتتة جوايتتب 

    يرد (.تعميسية  تجريبية متعجدة )ماار ب الطط ب معخ  ب عقم
 إجخاءات البحث:

 أواًل : مشهج البحث:
تتتم إستتتخجام الستتشاج التجخيبتت  ببستتتخجام الترتتسيم التجخيبتت  لسجستتوعت ك )تجخيبيتتة  ضتتابطة( 

  بواسطة القياسات البعجية لكل مجسوعة.
 ثانيًا: مجتسع البحث:

الجديخة يتساتتتل مجتستتتع البحتتتث  تتت  طالبتتتات الرخقتتتة األ لتتت  بكميتتتة التخبيتتتة الخياضتتتية لمبشتتتات بتتت
 م.2020/2021( طالبة لمعام الجامع  989 البالغ عجدوك )

 ثالثًا: عيشة البحث:
تتتم إالتيتتار الع شتتة األساستتية بالطخيقتتة العذتتوائية متتك طالبتتات مجتستتع البحتتث  بمتتغ عتتجدوك  
( طالبتة متك مجتستع 28( طالبة مك إجسال  مجتسعب  بمغ حجتم ع شتة الجراستة اإلستتط عية )60)

ع شتة البحتث األساستية  ذلتك لحدتاب السعتام ت العمسيتةب  تجخيتب السجدتسات  البحث  مك التارج 
 ه هية األبعادب  تم تقديم ع شة البحث ةالتال :

 ( طالبة .30: تدتخجم السجدسات ه هية األبعادب  عجدوك )السجسوعة التجخيبية
موب التجريب  بالذتخح : تدتخجم البخيامج التقم ج  "الُسع ج مك قبل السجرب/ اإلسالسجسوعة الزابطة
 ( طالبة.30 العخل"  عجدوك )

( طالبتتتتة هشدتتتتبة 88 بتتتتحلك إشتتتتتسل حجتتتتم ع شتتتتة الجراستتتتة األساستتتتية  اإلستتتتتط عية عمتتتت  )        
 ٪ مك إجسال  مجتسع البحث.8.90

 رابعًا: وسائل جسع البيانات:
 إستسارات تدجيل البيانات:  -أ

 شة البحث  إلحتوت عم  انسمب الدتكب الطتولب تم ترسيم إستسارات لتدج ل القياسات الخاصة بع
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الوزنب درجة الحةاءب درجات إالتبتارات عشاصتخ المياقتة البجييتةب درجتة اإلالتبتار الساتار   ت  ماتارة 
 (1اإلرسال مك أسرل    الكخة الطائخة. )ممح 

 األدوات واألجهدة السدتخجمة فى البحث: -ب
لقيتاس الطتول  التوزنب شتخي   از الخيدتتام تخلمتعتخف عمت  العستخ الدمشت ب جات الدتج ت السجرستية

لقيتتاس السدتتا ة بتتالستخب جاتتاز ديشتتاموم تخ لقيتتاس القتتوة بتتالكجمب ةتتخات طبيتتةب ةتتخات طتتائخةب ةتتخات 
 تشذب ممعب ةخة طائخة.

 (3، 2عشاصخ اللياقة البجنية واإلختبارات الخاصة بها: )ملحق -ج
متتك التت ل ساتتارة اإلرستتال متتك أستترل عشاصتتخ  إلالتبتتارات المياقتتة البجييتتة الخاصتتة بتتتم تحجيتتج 

( ح ث تم مك ال ل 40ب 21ب 17ب 11ب 1الخجوو إل  الجراسات السختبطة  السخاجع العمسية رقم )
تمك السخاجع تحجيج ةل مك عشاصخ المياقة البجيية لساارة اإلرسال مك أسرلب  اإلالتبتارات الخاصتة 

 .بقياس عشاصخ المياقة البجيية )اإلالتبارات البجيية(
(  تت  ةتتل مشاتتا  أشتتار الخبتتخاء إلتت  مشاستتبة عشاصتتخ المياقتتة 7تتتم إستتتط و رأ  الخبتتخاء )ممحتت  هتتم

البجييتتة )الجقتتةب القتتوةب القتتجرةب التوا تت ب السخ يتتة "األماميتتة  الخمتيتتة"( لساتتارة اإلرستتال متتك أستترل  تت  
٪ متتك رأ  الخبتتخاءب ةستتا وتتو موضتتح 75الكتتخة الطتتائخة ح تتث حرتتمت عمتت  يدتتبة إترتتاق أعمتت  متتك 

 (.2سمح  )ب
كسا أشار الدادة الخبخاء إل  أيدب اإلالتبارات الت  تعسل عم  قياس وتح  العشاصتخ البجييتة  التت  

 ٪  تسامت تمك اإلالتبارات    ةل مك:75حرمت عم  يدبة إتراق أعم  مك 
 لقياس دقة الحراو. الترويب بال ج عم  السدتطي ت الستجاالمةإالتبار 

 لقياس القوة.از الجيشاموم تخ ببستخجام جاإالتبار قوة القبزة 
 لقياس قجرة الحراع ك.ةجم ألبعج مدا ة  3زية  كخة طبية د عإالتبار 

  إالتبار رم   إلستقبال ةخات التشذ عم  الحائ  لقياس التوا   ه ك الع ك  ال ج  الكخة.
 إالتبار هش  الجحو أماماا مك الوقوف لقياس السخ ية األمامية.

 (3اإليبطاح لقياس السخ ية الخمتية. ممح  ) إالتبار هش  الجحو ألعم  مك
 صجق اإلختبارات البجنية: -

تم إستخجام صجق التسايد عتك طخيت  مجستوعت ك إحتجاوسا مس تدة  ق تخ مس تدة قتوام ةتل مشاتا 
( طالبتتةب ح تتث تساتتل السجسوعتتة األ لتت  ال عبتتات  الشاشتتئات السسارستتات لمعبتتة الكتتخة الطتتائخة 14)

يتتة أ  مخاكتتد الذتتباب )السجسوعتتة السس تتدة(ب ه شستتا تساتتل السجسوعتتة الااييتتة بتتالرخق السجرستتية أ  األيج
طالبتتات مجتستتع البحتتث  متتك التتارج الع شتتة األساستتية )السجسوعتتة ق تتخ السس تتدة( ةستتا وتتو موضتتح 

 بالجج ل التال :
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 (1جج ل )
 28دنلة الرخ ق ه ك السجسوعت ك السس دة  ق خ السس دة    اإلالتبارات البجيية             ن=

 اإلختبارات البدنية
وحدة 
 المياس

 مميزة

 14=1ن
 غير مميزة

الفرق بين  14=2ن
 المتوسطين

 ليمة ت

 ع± س ع± س

 * 4525 3599 1568 3555 25.4 7554 درجة دلة الذراع

 * 5556 .357 2582 15597 2554 19567 كجم المبضة لوة

 * 2539 1549 .55. 2522 553. 3571 متر لدرة الذراعين

 * 55.4 2522 .55. 3558 549. .558 درجة بين العين واليد والكرة لتوافكا

 * 4568 1596 1524 5557 .152 7553 سم مرونة أمامية

 * 5532 3522 3566 26587 1558 3.5.9 سم مرونة خلفية

 1.71( = 0.05ب 26قيسة "ت" الجج لية عشج مدتو  معشوية )
ئياا هتتت ك السجستتتوعت ك السس تتتدة  ق تتتخ السس تتتدة  تتت  (  جتتتود  تتتخ ق دالتتتة إحرتتتا1يتزتتتح متتتك جتتتج ل )

اإلالتبتتارات البجييتتة مستتا يتتجل عمتت  أن وتتح  اإلالتبتتارات تدتتتطيع التس  تتد هتت ك ال عبتتات  الشاشتتئات 
  وحا يعش  صجق وح  اإلالتبارات.

 ثبات اإلختبارات البجنية: -
ط عية متتك طالبتتات تتتم إستتتخجام طخيقتتة تطب تت  اإلالتبتتار  إلعتتادة تطبيقتت  عمتت  ع شتتة الجراستتة اإلستتت
 مجتسع البحث  مك الارج الع شة األساسيةب ةسا وو موضح بالجج ل التال :

 (2جج ل )
 14معامل إرتباط الابات ه ك التطب   األ ل  التطب   الااي  لتالتبارات البجيية               ن=

 اإلختبارات البدنية
 التطبيك الثاني التطبيك االول

 معامل االرتباط
 ع± س ع± س

 *589. 1523 3561 1568 3555 دلة الذراع

 *588. 2571 15593 2582 15597 المبضة لوة

 *593. 543. 2523 .55. 2522 لدرة الذراعين

 *.59. 541. 3562 .55. 3558 بين العين واليد والكرة التوافك

 *593. 1523 5552 1524 5557 مرونة أمامية

 *592. 3571 26543 3566 26587 مرونة خلفية

 0.591(= 0.05ب 12قيسة "ر" الجج لية عشج مدتو  معشوي )
(  جتتود إرتبتتاط دال إحرتتائياا هتت ك التطبيقتت ك األ ل  الاتتاي   تت  اإلالتبتتارات 2يتزتتح متتك جتتج ل )

 البجيية مسا يذ خ إل  هبات تمك اإلالتبارات.
 اإلختبار السهارى لقياس مدتوى أداء مهارة اإلرسال من أسفل: -د

(  ذلك لتحجيج اإلالتبتار الساتار  الختام بساتارة اإلرستال 21ب 16لسخاجع رقم )عم  اتم اإلط و 
(  تتت  اإلالتبتتتارات السخشتتتحة لقيتتتاس الساتتتارة ق تتتج 7 تتتتم إستتتتط و رأ  الخبتتتخاء )ممحتتت  بمتتتك أستتترل 

البحتتثب   ا تت  الخبتتخاء عمتت  إالتبتتار دقتتة اإلرستتال متتك أستترل لسشتتاط  محتتجدة لقيتتاس مدتتتو  ماتتارة 
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 (.4ةسا وو موضح بسمح  ) اإلرسال مك أسرلب
 السعام ت العمسية لتالتبارالساار :

 (3جج ل )
 )هبات اإلالتبار( 14ن=)صجق اإلالتبار( 28ك=صجق  هبات اإلالتبار الساارى

 اإلختبار المهارى
 )اإلرسال من أسفل(

 مميزة
 14=1ن

 غير مميزة
الفرق بين  14=2ن

 المتوسطين
 ليمة ت

 ع± س ع± س

155.4 1555 1.581 35.7 4523 1.519 * 

 التطبيك الثاني التطبيك االول
 معامل االرتباط

 ع± س ع± س

1.581 35.7 1.582 351. .595* 

ب   قيستتتتة "ر" الجج ليتتتتة عشتتتتج    1.71(= 0.05ب 26قيستتتة "ت" الجج ليتتتتة عشتتتتج مدتتتتتو  معشويتتتتة )
 0.59( = 0.05ب 12مدتو  معشوية )

 جود  خ ق دالة إحرائياا ه ك السجسوعت ك السس دة  ق خ السس دة مستا يذت خ  (3يتزح مك جج ل )
إل  صجق اإلالتبار ب ةسا يتزتح  جتود إرتبتاط هت ك التطبيقت ك األ ل  الاتاي  مستا يذت خ إلت  هبتات 

 انالتبار.
 خامدًا: ترسي  الشساذج السجدسة ثالثية األبعاد فى ضوء التحليل الحخكى:

 سة ثالثية األبعاد وفقًا للسخاحل والخطوات التالية:ت  ترسي  الشساذج السجد
 ( مخحمة إعجاد الشساذج ه هية األبعاد    ضوء التحم ل الحخة :1)

تسال الاجف    ترسيم يساذج قائسة عم  إسموب الشساذج السجدسة ه هية األبعتاد  معخ تة تضه خوتا 
 عم  مدتو  أداء ماارة اإلرسال مك أسرل    الكخة الطائخة.

ب 4م تحم تتل السحتتتو  الجراستت  متتك التت ل السخاجتتع التتت  تشا لتتت ماتتارة اإلرستتال متتك أستترل  وتت  )تتت
 ( ح ث تم اإلستعاية هاا عشج ترسيم الشساذج ه هية األبعاد.32ب 25ب 21ب 17ب 12ب 11

 التحم ل الحخة  لساارة اإلرسال مك أسرل:
  قاا لسخاحل األداء الرش  التالية:تم تحم ل األداء الرش  لمساارة ق ج البحث تحمي ا حخةياا   

 السخحمة التحز خية.
 السخحمة الخئيدية.

 (5السخحمة الختامية. )ممح  
تسامتتتت ع شتتتة التحم تتتل الحخةتتت   تتت  أحتتتج يستتتاذج ماتتتارة اإلرستتتال متتتك أستتترل  تتتتم ترتتتسيم الشستتتاذج 

 kinovea-0.8.15السجدتتسة ه هيتتة األبعتتاد عمتت  وتتحا الشستتوذج متتك التت ل إستتتخجام هخيتتامج 
video analysis software  ء  ت  لمتحم ل الحخة  هاجف قياس ز ايتا أجتداء الجدتم أهشتاء األدا
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( جدء تساتل الجتحو  التحراع ك  التخجم ك ب 11ضوء الشسوذج التال  ألجداء الجدم الح  يتكون مك )
 (.1كسا وو مب ك    شكل )

 
 (1شكل )

 أجداء الجدم السدتخجمة    التحم ل الحخة 
ةتتادر مختمتتف يساتتل ةتتل مشاتتا األداء الساتتار   تت  لحلتتات مختمرتتة  متتابعتتة متتك  (12تتتم تحم تتل )

 (.5مخاحل األداء الرش  الداه  اإلشارة إل اا بسمح  )
تتتم اإلعتستتاد بذتتكل أساستت  عمتت  ز ايتتا أجتتداء الجدتتم  تت  التحم تتل إلستتتخجاماا نحقتتاا  تت  ترتتسيم 

 الشساذج السجدسة لمساارة ق ج البحث.
( بالشدتبة لمسحتور األ قت  السوجتب 4أجداء الجدتم )كستا وتو موضتح بجتج ل تم حداب قياس ز ايا 

(+x(  تتتع  مخةتتتد الشلتتتام اإلحتتتجاه ( عمتتت  محتتتور د ران مررتتتل الجتتتدء الستتتخاد y,x( ب  تتت  حتتت ك ُ ضك
ب  ذلك حت  يسكك التضكج مك هبات قياسات الد ايتا عشتج إستتخجاماا  ت  عسميتة (2)شكل (zقياس  )

تتبتتتع وتتتح  الطخيقتتتة  تتت  القيتتتاس مبتتتادخ يلخيتتتة اإليتقتتتال الخطتتت  ترتتتسيم الشستتتاذج السجدتتتسةب ح تتتث 
السباشخ  الت  تعط  قياستات هاهتتة لمد ايتا بغتو الشلتخ عتك تغ تخ السدتا ات أ  مقيتاس الخستم أ  

 (14: 31الحجم. )

 
 (2شكل)

 Talha A (2016) (34)يسوذج لطخيقة قياس أحج الدا يا بالشدبة لمسحور األ ق  السوجب 
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 (4جج ل )
 ا أجداء الجدم   قاا لمتحم ل الحخة  لساارة انرسال مك أسرل    الكخة الطائخةز اي

 رلم
 اإلطار

 الجذع الجهة اليسرى لألطراف الجهة اليمني لألطراف

FT SH TH HU FO FT SH TH HU FO TR 

1 326° 256° 284° 296° 3.7° 345° 275° 293° 282° 299° 62° 

2 323° 254° 285° 285° 294° 34.° 274° 297° 291° 299° 61° 

3 324° 253° 286° 266° 271° 242° 271° 299° 287° 3.1° 59° 

4 324° 247° 284° 241° 243° 241° 265° 3.8° 283° 3.2° 6.° 

5 325° 24.° 287° 21.° 2.4° 34.° 274° 313° 282° 3.6° 59° 

6 324° 335° 284° 185° 177° 3° 29.° 312° 285° 3.7° 62° 

7 325° 23.° 273° 179° 171° 356° 292° 3.6° 285° 3.8° 65° 

8 3.6° 221° 268° 211° 194° 344° 279° 3.8° 281° 311° 64° 

9 284° 216° 266° 266° 264° 343° 274° 3.2° 288° 313° 65° 

10 272° 216° 267° 322° 331° 344° 268° 297° 296° 31.° 61° 

11 27.° 217° 263° 348° 356° 342° 268° 295° 297° 31.° 62° 

12 262° 216° 259° 357° 6° 34.° 266° 292° 297° 311° 65° 

(FT = المدم, SH = الساق, TH = الفخذ, HU = العضد, FO = الساعد, TR = الجذع) 

( إطتتار لد ايتتا أجتتداء الجدتتم لساتتارة اإلرستتال متتك 12( أيتت  تتتم تحم تتل عتتجد )4يتزتتح متتك جتتج ل )
 أسرل.

 ترسي  السجدسات ثالثية األبعاد: ( مخحلة2)
بعتتتج التحم تتتل السيكتتتاييك  لمساتتتارة ق تتتج البحتتتث تتتتم إستتتتخجام البيايتتتات الشاتجتتتة متتتك التحم تتتل 

( لترتتسيم الشستتاذج السجدتتسة 2الخاصتتة بقيتتاس ز ايتتا السراصتتل   قتتاا لتستتموب الستبتتع  تت  شتتكل )
لترتسيم  DAZ studio 4.9 (64-bit) softwareلساارة اإلرسال مك أسرل عك طخي  هخيتامج 

 الشساذج ه هية األبعاد  ذلك   قاا لد ايا أجداء الجدم  مخاحل األداء الرش  لمساارة.
( يساذج هاهتة يسال ةل مشاا إطار    ةتل  ضتع لحلت  10أمكك التوصل لترسيم عجد )

 ة لألداء.مك السخاحل الرشية لألداءب مع إمكايية إضا ة العجيج مك السعمومات الستعمقة بالشقاط الرشي
( يستتوذج إضتتا   إليتتتاج 271 إلعتستتاداا عمتت  الشستتاذج الااهتتتة ةضستتاس.. تتتم ترتتسيم عتتجد )

( 6يستتوذج ةامتتل متحتتخك ه هتت  األبعتتاد ألداء ماتتارة اإلرستتال متتك أستترل  تت  الكتتخة الطتتائخة )ممحتت  
 (.4  قاا لمستغ خات السيكاييكية  محجدات األداء السدتخمرة مك يتائج التحم ل الحخة  بجج ل )

تتتم  ضتتع الشقتتاط الرشيتتة عمتت  الشستتوذج الستحتتخك ه هتت  األبعتتاد لساتتارة اإلرستتال متتك أستترل ببستتتخجام 
ةستا وتو موضتح بكتل متك )اإلستطواية السجمجتة "أ  السمرتات السخ قتة  Active presenterهخيتامج 

وتتتو  (  ةستتتا6إلكتخ ييتتتاا عمتتت  موقتتتع السجمتتتة العمسيتتتة لكميتتتة التخبيتتتة الخياضتتتية هشتتت ك بتتتالاخم"ب  ممحتتت 
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 األشكال التالية:هبعو موضح 
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 (3شكل )

 بعو صور شكل األداء الرش  لسجدسات ماارة اإلرسال مك أسرل
(  تتتت  ترتتتتسيم الشستتتتاذج ه هيتتتتة األبعتتتتادب  تتتتتم اإلجستتتتاو عمتتتت  7تتتتتم إستتتتتط و رأ  الخبتتتتخاء )ممحتتتت 

 ة ه هية األبعاد لساارة اإلرسال مك أسرل    الكخة الطائخة.ص حية الشساذج السجدس
تتتم تجخيتتب البخيتتامج عمتت  ع شتتة الجراستتة اإلستتتط عية هاتتجف التعتتخف عمتت  متتج  م ءمتتة الشستتاذج 
ه هية األبعاد لمع شة  أسترخت وتح  التجخبتة عتك  ضتوح جسيتع محتويتات هخمجيتة الشستاذج السجدتسة 

  اإلستط عية. ه هية األبعاد لج  ع شة الجراسة
لتذغ ل السجدسات الت  تم إعجادوا أ  ترسيساا الخاصة بساارة اإلرسال مك أسرل )أ  ممحوفة: 

 ( يتم تشديل البخيامج مك الخاب  التال :underhand serve.dufلتذغ ل ممف 
https://www.daz3d.com/home 
Or: 
https://www.daz3d.com/shop#index=0&filter_compat_software=FBX^FBX
%20-%20Maya&filtered=1 

 سادساا: قياسات البحث:
 إعتجالية توزيع الع شة: -1
 
 
 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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https://www.daz3d.com/shop#index=0&filter_compat_software=FBX^FBX%20-%20Maya&filtered=1


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 91العجد                  السجلة العلسية للتخبية البجنية وعلوم الخياضة    

 

733 

 (5جج ل )
 88ع ع شة البحث األساسية  اإلستط عية                         ن=إعتجالية توزي

 المتغيرات
وحدة 
 المياس

 المعالجات اإلحصائية

 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط

 .52. 588. ..185 185.6 سنة السن

 526. 5547 ..1665 166547 سم الطول

 528. 5518 ..675 67548 كجم الوزن
 دنية:اإلختبارات الب

 586. - 1532 ..45 3562 درجة دلة الذراع

 518. - 2578 ..165 15583 كجم المبضة لوة

 1523 - 556. ..35 2577 متر لدرة الذراعين

 523. - 552. .358 3576 درجة بين العين واليد والكرة التوافك

 512. - 1598 ..75 6592 سم مرونة أمامية

 522. 2593 ..285 28521 سم مرونة خلفية

 5.9. 3522 ..85 .851 درجة اإلختبار المهارى

( مستا يذت خ إلت  إعتجاليتة توزيتع 3)±( أن قيم معام ت اإللتواء تخا حت هت ك 5يتزح مك جج ل )
 ع شة البحث األساسية  اإلستط عية.

 تكافؤ عيشة البحث: -2
 (6جج ل )

 60ن=    تكا ؤ مجسوعت  البحث   

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
 .3=1ن

 المجموعة الضابطة
الفرق بين  .3=2ن

 المتوسطين
 ليمة ت

 ع± س ع± س

 544. 5.2. 587. 185.7 587. 185.5 السن

 551. 5.3. 5545 166548 5545 166545 الطول

 551. 5.5. 5517 67552 5517 67547 الوزن
 اإلختبارات البدنية:

 546. 5.3. 1531 3558 1531 3561 دلة الذراع

 561. 5.6. 2577 15587 2577 15581 المبضة لوة

 523. 5.1. 555. 2575 555. 2576 لدرة الذراعين

 536. 5.3. 551. 3575 551. 3578 بين العين واليد والكرة التوافك

 .56. 5.5. 1596 6595 1596 .659 مرونة أمامية

 548. 511. 2592 28531 2592 .2852 مرونة خلفية

 542. 5.3. 3521 8511 3521 85.8 اإلختبار المهارى:

 )إتجاو ك( 2.02(= 0.05ب 58قيسة "ت" الجج لية عشج مدتو  معشوية )
( أن جسيتتع قتتيم الستغ تتخت الدتتابقة ق تتخ دالتتة إحرتتائياا مستتا يتتجل عمتت  عتتجم 6يتزتتح متتك جتتج ل )

  جود  خ ق دالة إحرائياا  بالتال  تكا ؤ مجسوعت  البحث.
 تطبيق البخنامج: -4

( طالبتتة  ذلتتك حدتتب التوزيتتع الدمشتت  60تتتم التشر تتح عمتت  ع شتتة الجراستتة األساستتية البتتالغ عتتجدوك )
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( دقيقتة  لستجة شتاخيكب 90لمبخيامجب ح ث ةان التطب   هواقع  حجة  احتجة إستبوعياا  زمتك الوحتجة )
 (.8كسا وو موضح بسمح  )

ت ك التجخيبيتتة  الزتتابطةب  ةتتان اإلالتتت ف  قتت  تتتم توح تتج التوزيتتع الدمشتت  لمبخيتتامج لمسجستتوع
   الطخيقة السدتخجمة لكل مجسوعةب ح ث ةتان التشر تح لمسجسوعتة األ لت  عتك طخيت  السجدتسات 

هتجنا عتك طخيت  البخيتامج التتجريب  متك الت ل الباحاتة ه هية األبعادب ه شسا ةايت السجسوعة الااييتة 
 .مك التعامل  التراعل مع البخيامج

عتتتل ةتتتل طالبتتتة بسرخدوتتتا متتتع السجدتتتسات ه هيتتتة األبعتتتاد .. ةتتتان يتتتتم عتتتخل الجتتتدء قبتتتل ترا
الخام باألداء الرش  برورة مدتسخة )الساارة برورة ةاممة( هاجف تكويك ترور عام لمساارة لج  

 الطالبات.
 :القياسات البعجية -5

اللتتخ ف م  ذلتتك تحتتت يرتتذ 21/12/2020تتتم إجتتخاء القياستتات البعجيتتة لسجستتوعت  البحتتث يتتوم 
 لكل مك السجسوعت ك.

 سابعًا: السعالجات اإلحرائية:
 التتتت  تسامتتتت  تتت  ةتتتل متتتك الستوستتت   SPSSتتتتم إجتتتخاء السعالجتتتات اإلحرتتتائية ببستتتتخجام هخيتتتامج 

 الحداه ب اإليحخاف السعيار ب الوسي ب معامل اإللتواءب إالتبار "ت"ب معامل اإلرتباط.
 عخض ومشاقذة الشتائج:

بعجيتتتة هتتت ك السجستتتوعت ك التجخيبيتتتة  الزتتتابطة  تتت  مدتتتتو  أداء ماتتتتارة عتتتخل يتتتتائج القياستتتات ال
 اإلرسال مك أسرل    الكخة الطائخة:

 (7جج ل )
 دنلة الرخ ق ه ك متوسطات القياسات البعجية    مدتو  أداء ماارة اإلرسال مك أسرل

 60   الكخة الطائخة لج  السجسوعت ك التجخيبية  الزابطة                      ن=

 المتغيرات

 المياسات البعدية

الفرق بين 
 المتوسطين

 المجموعة التجريبية ليمة ت
 .3=1ن

 المجموعة الضابطة
 .3=2ن

 ع ± س   ع ± س  

 األداء المهارى فى الكرة الطائرة
 )اإلرسال من أسفل(

17578 35.8 14553 35.5 3525 8579* 

 )إتجا   احج( 1.68(= 0.05ب 58"ت" الجج لية عشج مدتوي معشوية )
 0.05(  جود  خ ق دالة إحرائياا    القياسات البعجية عشج مدتو  معشويتة 7يتزح مك جج ل )

األداء الساتتتتار  لرتتتتالح السجسوعتتتتة  هتتتت ك مجستتتتوعت  البحتتتتث التجخيبيتتتتة  الزتتتتابطة  تتتت  مدتتتتتو  
 التجخيبية.
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تتتع الباحاتتتة ستتتبب الرتتتخ ق  التحدتتتك  تتت  مدتتتتو  أداء ماتتتارة اإلرستتتال متتتك أستتترل  إلتتت   ُتخجك
الستغ خ التجخيب   قت   الستساتل  ت  الشستاذج ه هيتة األبعتاد مستا ستاعج الطالبتات عمت  ر تع مدتتو  

 أدائاك    ماارة اإلرسال مك أسرل.
كسا تذ خ الباحاة إل  أن ذلك التقجم    مدتو  األداء الساار  لمسجسوعة التجخيبية يخجتع 

مك صور  مجدسات  صتوت    تجيو  بالتتال  إل  اإلعتساد إل  السجدسات ه هية األبعاد  تشوع  
التتتتضه خ اإليجتتتاه  عمتتت  مدتتتتتو  أداء ماتتتارة اإلرستتتال متتتك أستتتترل بدتتتبب جاذهيتتتة   اعميتتتة الشستتتتاذج 

 السجدسة ه هية األبعاد.
كسا تعد  الباحاة سبب وح  الرخق إل  تضه خ البخيامج التجريب  ببستخجام السجدسات ه هية 

إوتسام الطالبتات  تحر تدوك عمت  هتحل الجاتج أهشتاء األداء الساتار  األبعاد  الت  ساعجت عم  إهارة 
 ةتتحلك  تتبن وتتح  الرتتخ ق هتت ك السجستتوعت ك التجخيبيتتة  الزتتابطة تذتت خ إلتت  الراتتم الج تتج لمساتتارة ق تتج 
البحتتث  إلستتتيعاهاا برتتورة أ زتتل مستتا ستتاوم  تت  ر تتع مدتتتو  أداء ماتتارة اإلرستتال متتك أستترل لتتج  

 طالبات السجسوعة التجخيبية.
( أن الرتتتتخ ق  تتتت  القياستتتت ك البعتتتتجي ك لكتتتتل متتتتك السجستتتتوعت ك 7كستتتتا يتزتتتتح متتتتك جتتتتج ل )

التجخيبيتتتة  الزتتتابطة  تتت  مدتتتتو  األداء الساتتتار  لساتتتارة اإلرستتتال متتتك أستتترل  التتتح  جتتتاء لرتتتالح 
السجسوعتة التجخيبيتة يتجل عمتت  أن استتخجام الشستاذج السجدتسة ه هيتتة األبعتاد ذات إيجاهيتة   اعميتتة 

تج متتك البخيتامج ء الساتار  لمساتارة ق تج البحتث متتك عمت  مدتتو  األدا التتجريب  التقم تج  الستبتع )الُسع 
 قبل السجرب(.

 وحا يذ خ إل  أن السجدسات ه هية األبعاد ساعجت الطالبات عم  رؤية األداء الج ج مك 
التت ل الشستتاذج السجدتتسة ه هيتتة األبعتتاد متتك ز ايتتا مختمرتتة  أعطتت  الطالبتتات الحخيتتة  تت  اإلطتت و 
عم  ةا ة تراص ل األداء سواء مك األمام أ  الخمف أ  أحج الجايب ك أ  مك أعم   أسرل  مك أ  
زا ية تخيجوا ةل طالبة  بالتال  إستطاعة الطالبات رؤية ز ايا الجدم السختمرتة  وتحا ةتان لت  تتضه خ 

التتتال  إيجتتاه  عمتت  مدتتتو   قتتجرات  م تتول  حاجتتات الطالبتتات  مخاعتتاة الرتتخ ق الرخديتتة ه تتشاك  ب
إستتتيعاب الساتتارة ق تتج البحتتث مستتا إيعكتتذ عمتت  مدتتتو  أدائاتتك الساتتار   وتتحا يذتت خ إلتت  أن ستتبب 
تقتجم طالبتتات السجسوعتتة التجخيبيتتة مقاريتتةا بطالبتتات السجسوعتتة الزتتابطة إلتت  أن الشستتاذج السجدتتسة 

ذج ه هيتتتتة األبعتتتتاد ةايتتتتت أكاتتتتخ ةرتتتتاءة  ذ  يتتتتتائج إيجاهيتتتتة مقاريتتتتةا ببستتتتموب الذتتتتخح  عتتتتخل الشستتتتو 
م مك قبل السجرب(.  )اإلسموب التجريب  الُسدت خج 

 جتتود أ زتتمية لمسجسوعتتة التجخيبيتتة مقاريتتةا بالسجسوعتتة الزتتابطة كستتا ُتخجتتع الباحاتتة ستتبب 
إل  أن طالبات السجسوعة التجخيبية ُأتيحت لاك  خصتة ترتور األداء الدتميم الختال  متك األالطتاء 

جة الساتارة ق تج البحتث عمت  جاتاز الحاستب ا لت  بدبب اإلسترادة مك الشساذج السجدسة عشج مذاو

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 91العجد                  السجلة العلسية للتخبية البجنية وعلوم الخياضة    

 

732 

تك  عمت  تراصت ل األداء  أ زتل الشتواح  الرشيتة لمساتارة  قبل البتجء  ت  العسميتة التجدريبيتة ح تث إطام عل
 وو األمخ الح  إيعكذ إيجاهياا عمت  مدتتو  األداء الساتار  لطالبتات السجسوعتة التجخيبيتة مقاريتةا 

 (.35ب 34ب 29ب 19ب 14ب 6ب 5مع الجراسات رقم )ر  بالسجسوعة الزابطةب  ما سب  يت
كستتا تذتت خ الباحاتتة إلتت  أن إستتتخجام البخمجيتتات التكشولوجيتتة برتترة عامتتة يكتتون لاتتا تتتضه خ 
إيجتتتاه  عمتتت  الساتتتارات ق تتتج البحتتتث بدتتتبب جاذهيتتتة   اعميتتتة تمتتتك البتتتخامج ستتتواء ةايتتتت ببستتتتخجام 

التتتت  يتتتتتم إستتتتتخجاماا برتتتترة عامتتتتة بضحتتتتج  الوستتتائ  الستعتتتتجدة أ  الشستتتتاذج أ  الخستتتتوم الستحخةتتتتة أ 
التقشيتتتات التكشولوجيتتتة عبتتتخ شتتتبكة اإليتخيتتتت أ  الحاستتتب ا لتتت   وتتتو متتتا يتتتؤد  إلتتت  زيتتتادة عشرتتتخ 
التذتتتوي   زيتتتادة الس تتتل يحتتتو العسميتتتة التجريبيتتتة  األداء الساتتتار  متتتك التتت ل إهتتتارة إوتستتتام الطالبتتتات 

يترتت  متتع العجيتتج متتك الجراستتات ماتتل   تحر تتدوك عمتت  هتتحل الجاتتج  عتتجم الذتتعور بالسمتتلب  متتا ستتب 
 (.32ب 13ب 9ب 8ب 7ب 3ب 2الجراسات رقم )

 بالتال  أهبت إستخجام السجدسات ه هية األبعاد إل  أياا ذات  اعمية  تضه خاا عم  مدتتو  
الساارة ق ج البحث مقاريتةا بالطخيقتة التقم جيتة الستبعتة  ت  التتجريبب  وتحا متا أد  إلت   جتود الرتخ ق 

يتتتتات اإلحرتتتتائية لمقياستتتتات البعجيتتتتة عشتتتتج مقاريتتتتة مجسوعتتتتة الشستتتتاذج السجدتتتتسة بسجسوعتتتتة  تتتت  البيا
العخل التوضيح  )مجسوعة البخيامج التجريب (  وح  الرخ ق جاءت لرالح مجسوعتة السجدتسات 

 .ه هية األبعاد
وبحلك تتحقق فخضية البحث والتى تذيخ إلى وجود فخوق دالة إحرائيًا فى القياسات 

السجسوعتين التجخيبية والزابطة فى مدتوى مهارة اإلرسال من أسفل لرالح  البعجية بين
 السجسوعة التجخيبية.

 اإلستخالصات والتوصيات:
 أواًل: اإلستخالصات:

  السجدتسات ه هيتة األبعتاد أد  إلت  إرترتاو مدتتو  أداء ماتارة البخيامج التجريب  ببستتخجام
تج اإلرسال مك أسرل    الكخة الطائخة لطالبات  الرخقة األ ل  مقاريةا بالبخيامج التقم ج  الُسع 

 مك قبل السجرب.
 ثانيًا: التوصيات:

ه هية األبعاد لطالبات  نعبات الكخة الطائخة لستا لاتا متك  السجدساتالعسل عم  إستخجام  .1
 ة ق ج البحث.مدتو  أداء الساار  تضه خ    ر ع

جريب عم  ماتارات األيذتطة الخياضتية اإلوتسام ببستخجام السجدسات ه هية األبعاد    الت .2
 السختمرة.

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 91العجد                  السجلة العلسية للتخبية البجنية وعلوم الخياضة    

 

730 

 السخاجع:
 :أواًل: السخاجع العخبية

 أهتتخ  عمتت  مدتتتو  األداء أحستتج راضتت  المتتوات : "هخيتتامج تتتجريب  لتطتتويخ مكويتتات التوقتتع الحخةتت    .1
ةميتتتة التخبيتتتتة  –لتتتبعو الساتتتارات الج اعيتتتة لشاشتتتتئ  الكتتتخة الطتتتائخة" رستتتالة ماجدتتتتت خ ق تتتخ مشذتتتورة 

 م.2013جامعة اإلسكشجرية  –الخياضية برمسشج 
أحستتج طمحتتة حدتتام التتجيك: "إستتتخجام إستتموب التتتعمم عتتك ُبعتتج  تت  تعمتتيم متتادة طتتخق التتتجريذ" رستتالة   .2

 م.2011جامعة الدادات  –ةمية التخبية الخياضية  -ماجدت خ ق خ مشذورة 
أحستتتج طمحتتتة حدتتتام التتتجيك ب رحتتتاب عتتتادل جبتتتل ب عبتتتجت عبتتتجالحميم دمحم: "التطبيقتتتات التكشولوةيتتتة   .3

ةميتة التخبيتة  –الشاشئة  إلستتخجاماتاا  ت  العسميتة التعميسيتة" السجمتة العمسيتة لمتخبيتة البجييتة  الخياضتة 
 م.2015حموان  جامعة –الخياضية بالاخم 

ببستتخجام الوستائ  الستعتجدة عمت  التحرت ل السعخ ت   هخيتامج تعميست  تتضه خ"طمعتت أهوزيتج:  أحستج  .4
ماةدتتت خ ق تتخ  رستتالة "الكتتخة الطتتائخة لت م تتح السخحمتتة اإلعجاديتتة  مدتتتو  الساتتارات األساستتية  تت 

 م .2007السشرورة  جامعة –التخبية الخياضية  ةمية –مشذورة 
شتتمتوت: "تتتضه خ إستتتخجام الشستتاذج التراعميتتة ه هيتتة األبعتتاد عمتت  تشسيتتة ماتتارة الوهتتب  أستتساء حدتتش   .5
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 ملخص البحث
 تشسية السهارات الحخكية فى ضوء التحليل الحخكى للسجدسات ثالثية األبعاد فى الكخة الطائخة

 / آيات عبجالحميم دمحمأ.م.د
 أستاذ مداعج بقدم تجريب األلعاب الخياضية )شعبة الكخة الطائخة( 

 جامعة حموان –ياضية بالجديخة كمية التخبية الخ 
وتتج ت الجراستتة إلتت  تشسيتتة الساتتارات الحخةيتتة  تت  ضتتوء التحم تتل الحخةتت  لمسجدتتسات ه هيتتة 
األبعاد لساارة اإلرسال مك أسترل  ت  الكتخة الطتائخة لطالبتات ةميتة التخبيتة الخياضتيةب  التعتخف عمت  

متتتك أعمتتت   تتت  الكتتتخة الطتتتائخةب  تتتتضه خ السجدتتتسات ه هيتتتة األبعتتتاد عمتتت  مدتتتتو  أداء ماتتتارة اإلرستتتال
 إلستتتتتتخجمت الباحاتتتتتة الستتتتتشاج التجخيبتتتتت  عتتتتتك طخيتتتتت  الترتتتتتسيم التجخيبتتتتت  لسجستتتتتوعت ك )تجخيبيتتتتتة 

( طالبتتة بكميتتة التخبيتتة الخياضتتية لمبشتتات 60 ضتتابطة(ب  ُأجخيتتت الجراستتة عمتت  ع شتتة مكويتتة متتك )
جريب  ببستتتتتخجام إلتتتت  أن البخيتتتتامج التتتتت مب  أشتتتتارت أوتتتتم الشتتتتتائج2020/2021بتتتتالجديخة  تتتت  العتتتتام 

السجدسات ه هية األبعاد أد  إلت  إرترتاو مدتتو  أداء ماتارة اإلرستال متك أسترل  ت  الكتخة الطتائخة 
 لطالبات الرخقة األ ل  مقاريةا بالبخيامج التقم ج  الُسع ج مك قبل السجرب.

مرتتتتطمحات البحتتتتث: السجدتتتتسات ه هيتتتتة األبعتتتتادب التحم تتتتل الحخةتتتت ب اإلرستتتتال متتتتك أستتتترلب الكتتتتخة 
 الطائخة.
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Abstract 

The development of motor skills regarding biomechanical analysis of 

the three-dimensional models in volleyball 

 

Ayat Abdel-Halim Mohamed 

Assistant professor at department of Training of  sports games. Faculty of 

P.E for girls, University of Helwan, Arab Republic of Egypt. 

 

Abstract: 

The study aimed to development of motor skills based on 

biomechanical analysis of the three-dimensional models and monitor its 

effect on the performance level of Underhand serve skill in volleyball. the 

researcher used the experimental method by the experimental design of 

two groups (experimental and controlled group), The study was 

conducted on a sample of (60) students at the faculty of physical 

education in 2020/2021. The most important results indicated that the 

training program based on biomechanical analysis of 3D models led to 

higher performance skill of Underhand Serve in volleyball compared to 

the traditional program. 

  Keywords: Three-dimensional models. Biomechanical 

analysis. Underhand Serve. Volleyball. 
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