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المقدمة
مننننن طنننننالل احالعنننننات الباحعنننننة الميدانينننننة وبعنننننض القنننننرا ات ل كعينننننر مننننن المصنننننادر ن م نننننارة
اإلرسنننننال السننننناحقل تعننننند مننننن الم نننننارات التننننني اطننننن ت ا مينننننة عالينننننة فننننني لعبنننننة الكنننننرة الطنننننائرة
الحديعننننننة والتنننننني ازدادت فننننننرا التسننننننييل فب ننننننا ناننننننرا لالسنننننن و النننننن ي يتبعنننننن الالعبننننننون او
منننننن الممكنننننن ان تحنننننندا ارباكننننننا فنننننني تو ننننننيل المننننننناف واسننننننتقبال االرسننننننال ,وتي نننننن مشننننننك ة
البحننننننال منننننن طننننننالل أ ميننننننة م ننننننارة اإلرسننننننال السنننننناحقل فنننننني مسننننننتوى نتننننننائ ال ننننننر العالميننننننة
المتقدمننننننةل والتنننننني تعتبننننننر حنننننندى الوسننننننائل ال ططيننننننة ال يوميننننننة الحديعننننننةل ن فننننننر النننننندوري
العراقننننني ت تقننننند لننننننه فاع ينننننة نننننن ي الم نننننارة لنننننندى العبي نننننا وكنننننن ل ير ننننن ا مننننننر ن سننننن لننننننه
منت باتننننننا الوحنينننننة التننننني تعتمننننن د فننننني مصنننننادر ا مننننن الالعبننننني ع نننننه الننننندوري العراقننننني ومننننندى
قوتننننن ل فمننننن طنننننالل ةلننننن قامننننن الباحعنننننة العمنننننل بدراسنننننة تعتمننننند ع نننننه التح ينننننل البايوكينمننننناتيكي
ضننننافة لننننه دقننننة وسننننرعة الكننننرةل لكنننني يننننتم اسننننت راا أف ننننل المتغيننننرات التنننني ل ننننا دور فعننننال
فننننني ننننناتي الم نننننارة والتننننني بالنتيينننننة تمعنننننل متغينننننرات تدريبينننننة يعمنننننل ب نننننا الم تصننننني ع نننننه
وضنننننن بننننننرام تدريبيننننننة لتقويننننننة نننننن ي الصنننننن ات والمتغيننننننرات البايوكينماتيكيننننننة فنننننني حالننننننة عنننننندم
اييننننننناد عالقنننننننات ارتباحينننننننة بدقنننننننة وسنننننننرعة االرسنننننننال ع منننننننا ان نننننننا متغينننننننرات يت نننننننق ع ي نننننننا
الم تصنننننون ان ننننننا تننننننرةر فنننننني ادا الم نننننارةل و نننننندث البحننننننال الننننننه التعنننننرث ع ننننننه قننننننيم بعننننننض
المتغيننننننننرات البايوك ينماتيكيننننننننة ودقننننننننة وسننننننننرعة م ننننننننارة اإلرسننننننننال السنننننننناحق نديننننننننة النننننننندوري
العراقنننننني الممتنننننناز فنننننني الكننننننرة الطننننننائرة الموسننننننم ( )6102-6102مل وع ننننننه نننننننو العالقننننننة بنننننني
المتغيننننننننرات البايوكينماتيكيننننننننة قينننننننند الدراسننننننننة ودقننننننننة وسننننننننرعة م ننننننننارة اإلرسننننننننال السنننننننناحقل
واسنننننت دم الباحعنننننة المنننننن الو ننننن ي با سننننن و المسنننننحي وتمع ننننن عيننننننة البحنننننال بنننننالالعبي
ال نننننن ي ييينننننندون م ننننننارة اإلرسننننننال السنننننناحقل نديننننننة النننننندوري العراقنننننني الممتنننننناز فنننننني الكننننننرة
الطننننننننننائرة الموسننننننننننم ()6102-6102م .ان الالعبنننننننننني فنننننننننني النننننننننندوري الممتنننننننننناز اليمت كننننننننننون
المسننننننننتوى الم نننننننناري العننننننننالي فنننننننني ادا االرسننننننننال السنننننننناحقل الن معاننننننننم متغيننننننننرات البحننننننننال
اعطنننننن مريننننننر عكسنننننني منننننن دقنننننن ة وسنننننننرعة الم ننننننارةل واسننننننتنتي ان ر ننننننل الالعنننننن ل نننننننا
التنننننناةير االكبننننننر فنننننني دقننننننة وسننننننرعة الم ننننننارة منننننن المتغيننننننرات االطننننننرىل واو نننننن ب ننننننرورة
تاكيننننند المننننندربي ع نننننه المتط بنننننات الم ارينننننة والبدنينننننة لالرسنننننال السننننناحق وةلننننن ال ميت نننننا فننننني
المركبات ال نية وال ططية الحديعة ل مباراة.
 الك مات االفتتاحية( :الكرة الطائرة ل البايوميكاني ).
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The problem of research is reflected by the importance of the skill of
overwhelming transmission, in the level of the results of the international teams
advanced, which is one of the modern offensive tactics, the Iraqi league teams
lack the effectiveness of this skill in the players and also the same to our
national teams that rely on sources of players on The Iraqi league and the extent
of its strength, through which the researcher work study based on biochemical
analysis in addition to the accuracy and speed of the ball, in order to extract the
best variables that have an effective role in these skills, which consequently
represent training variables by specialists on the status The aim of the research
is to identify the values of some biochemical variables and the accuracy and
speed of the overwhelming transmission skills of the Iraqi Premier League clubs
in the volleyball season. (2016-2017), and the type of relationship between the
variables biochemistry under study and the accuracy and speed of the skill of
overwhelming transmission, and used the descriptive method descriptive method
of the researcher and the sample of the study of players who know the skill of
overwhelming transmission, Iraqi Premier League Volleyball Championship
(2016-2017) m. The players in the Premier League did not possess the high level
of skill in the performance of the overwhelming transfer, because most of the
search variables gave a reverse index with accuracy and speed of skill, and
concluded that the player man has the greatest impact in the accuracy and
speed of skill of other variables, and recommended the need to confirm the
trainers on the technical and physical requirements of the transmitter
Overwhelming for its importance in the technical vehicles and modern planning
of the game.
Key word:Biomechanics, volleyball
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 7-7مقدمة البحث واهميته:
إن حركات اإلنسان الرياضية وباالخص في المستويات العليا غاية في الصعوبة وذلك لتعقيد
وتداخل العوامل المؤثرة على األداء واختالف األنماط الحركية ،إن تقييم األداء الحركي يتم من خالل
علم الميكانيكا لما يتميز به من دقة التقييم العتماده على أساليب موضوعية من قياس المسافات واألزمنة
والقوة المؤثرة في شكل رقمي مما يرفع من مصداقيتها في التقييم ،كما إن دراسة الخصائص الميكانيكية
تتيح الفرصة للحكم الموضوعي على مستوى إتقان األداء كما تسمح باإلسهام الصحيح في تحسين
التكنيك الرياضي عن طريق تصحيحه وتطويره ،ومن خالل اطالعات الباحثة الميدانية وبعض القراءات
للكثير من المصادر إن مهارة اإلرسال الساحق ،تعد من المهارات التي اخذت اهمية عالية في لعبة الكرة
الطائرة الحديثة والتي ازدادت فرص التسجيل فبها نظرا لالسلوب الذي يتبعه الالعبون او من الممكن ان
تحدث ارباكا في توصيل المنافس واستقبال االرسال ،ومن هنا تتجلى أهمية البحث في التحليل
البايوكينماتيكي لدقة وسرعة مهارة اإلرسال الساحق ،وتوظيف نتائج المتغيرات من اجل تحقيق هدف
التدريب بالتركيز على األفضل واألهم بالنسبة لهذه المهارة ،وتتجلى مشكلة البحث من خالل أهمية
مهارة اإلرسال الساحق ،في مستوى نتائج الفرق العالمية المتقدمة ،والتي تعتبر إحدى الوسائل الخططية
الهجومية الحديثة ،إن فرق الدوري العراقي تفتقد إلى فاعلية هذه المهارة لدى العبيها وكذلك يرجع األمر
نفسه إلى منتخباتنا الوطنية التي تعتمد في مصادرها من الالعبين على الدوري العراقي ومدى قوته ،فمن
خالل ذلك قامت الباحثة العمل بدراسة تعتمد على التحليل البايوكينماتيكي إضافة إلى دقة وسرعة الكرة،
لكي يتم استخراج أفضل المتغيرات التي لها دور فعال في هذه المهارة والتي بالنتيجة تمثل متغيرات
تدريبية يعمل بها المختصين على وضع برامج تدريبية لتقوية هذه الصفات والمتغيرات البايوكينماتيكية
في حالة عدم ايجاد عالقات ارتباطية بدقة وسرعة االرسال علما انها متغيرات يتفق عليها المختصون
انها تؤثر في اداء المهارة.
 2-1هدفا البحث:
 التعرف على قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية ودقة وسرعة مهارة اإلرسال الساحق ألندية
الدوري العراقي الممتاز في الكرة الطائرة الموسم ()6102-6102م.
 التعرف على نوع العالقة بين المتغيرات البايوكينماتيكية قيد الدراسة ودقة وسرعة مهارة اإلرسال
الساحق ألندية الدوري العراقي الممتاز في الكرة الطائرة الموسم ()6102-6102م.
 3-1مجاالت البحث:
 1-3-1المجال البشري :الالعبين اللذين يؤدون مهارة اإلرسال الساحق ،ألندية الدوري العراقي الممتاز
في الكرة الطائرة الموسم ()6102-6102م.
()6102/4/5م.
 2-3-1المجال ألزماني :للمدة من ( )6102/06/01إلى
 3-3-1المجال المكاني( :قاعة نادي الصناعة -قاعة نادي الشرطة -قاعة نادي الكوفة).
 -6الباب الثاني -منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 0-6منهج البحث:
استخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب المسحي
 6-6عينة البحث:
تمثلت عينة البحث بفرق الدوري العراقي الممتاز الـ( )2بالكرة الطائرة للموسم (-6102
)6102م ،البالغ عددهم ( )26العب ،وهي (الشرطة ،،الصناعة ،،غاز الجنوب ،،البحري ،،نفط
الجنوب ،،البيشمركة ،،الحبانية) ،واختارت الالعبين اللذين يؤدون مهارة االرسال الساحق جميعهم
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وعددهم ( )05العبا ،يمثلون نسبة ( ،)%61.02من المجتمع الكلي ،والجدول ( ،)0يمثل القياسات
االنثوبومترية واالوزان النسبية ( ،)66220لالعبين في مهارة االرسال الساحق.

ت
0

القياسات لمهارة
االرسال الساحق
كتلة الجسم

الجدول ()1
القياسات االنثروبومترية واالوزان النسبية لالعبي االرسال الساحق
االنحراف
وحدة
الوسيط
الوسط الحسابي
المعياري
القياس
5.65
84.00
84.38
كغم

معامل االلتواء
-0.30

2

كتلة الفخذ

كغم

8.69

8.65

0.58

-0.30

4

الطول الكلي

م

1.91

1.90

0.04

0.72

5

طول الفخذ

م

0.52

0.53

0.02

-0.27

2

العمر

سنة

26.08

25.00

4.42

1.00

2

العمر التدريبي

سنة

10.77

11.00

5.40

0.93

 3-2وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة:

 1-3-2وسائل جمع المعلومات:
((المصادر العربية واالجنبية مع االساتذة المختصين في مادة الكرة الطائرة والبايوميكانيك
واالختبارات واالحصاء وعلم التدريب الرياضي ،،مدربي والعبي بعض االندية قيد الدراسة (حسين
سبهان  ,الالعبين مصطفى غني  ,علي لفته  ,أصيل كاظم )  ،المالحظة والتحليل ،،البرامجيات
والتطبيقات المستخدمة في الحاسوب ،،الشبكة المعلوماتية العالمية (االنترنت) ،،االختبار والقياس)).
 2-3-2االجهزة واالدوات المستخدمة:
 1-2-3-2االجهــــــــــــــــــزة:
((الميزان الطبي (الماني الصنع) ،،الة تصوير فديوية ( )Sonyعدد( )0بسرعة
()061صورة/ثا( ،ياباني الصنع) ،،جهاز قياس سرعة الكرة الرادار( )RadarSportsبوحدة (كيلومتر)
(امريكي الصنع) ،،جهاز حاسوب الب توب عدد ( )0نوع (( )Sonyياباني الصنع) ،،اقراص ()CD
عدد ( )4و( (DVDعدد ( )0نوع ( ،،))Imationبرنامج التحليل الحركي (.)Kinovea
 2-2-3-2االدوات:
((مقياس رسم معدني بطول ()0م صنع محلي ،،شريط قياس نسيجي بطول ()0.51م لقياس
اجزاء الجسم ،،شريط قياس نسيجي لقياس المسافات بطول ()61م ،،الكرة الطائرة عدد ()61
(( )Moltronياباني الصنع)( ،،طبقات ملونة ،واشرطة دالة ،وشريط الصق) لتوضيح مناطق الدقة،
وكارتات مرقمة لتسجيل المحاوالت الناجحة قياس ()2161سم ،،ملعب الكرة الطائرة قانوني،،
استمارات لتفريغ البيانات)).
 4-2إجراءات البحث الميدانية:
 1-4-2متغيرات البحث :تم اختيار المتغيرات من خالل التحليل الحركي .
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 .0الدقة والسرعة :وهو المتغير الذي يقاس من خالل الرادار والمسافة المقطوعة ،بتقسيم درجة الدقة
على زمن الحركة (د/ثا).
 .6الطاقة الحركية الزاوية للفخذ (مرحلة الدفع) :وتحسب من لحظة البدء بمد الفخذ اثناء الثني استناد
((طح ز للفخذ=  x 1.5ك الفخذ( xس ز xنق الفخذ).
الى لحظة ترك االرض،
(االنسيابية= الزخم -6الزخم.)0
 .2انسيابية الجسم :وتحسب بقيمة فرق الزخمين الخطيين

 .4سرعة ز للجذع عند ضرب الكرة :وتحسب بمقدار الزاوية المقطوعة من لحظة اقصى ثني للخلف
(س ز جذع= الزاوية /الزمن).
اثناء الطيران الى لحظة ضرب الكرة،
 .5سرعة ز للذراع عند ضرب الكرة :وتحسب بمقدار الزاوية المقطوعة من لحظة اقصى ثني للخلف
(س ز ذراع= الزاوية /الزمن).
اثناء الطيران الى لحظة ضرب الكرة،
 2-4-2اختبار األداء الفني لدقة وسرعة مهارة االرسال
الساحق في الكرة الطائرة ()4::4

 الغرض من االختبار :قياس دقة وسرعة مهارة اإلرسال الساحق.

 األدوات المستخدمة :ملعب كرة طائرة قانوني مع شبكة بارتفاع قانوني ()6.42م ،،كرات طائرة
قانونية عدد(.)01
الكاميرا

7د 8د 3د 4د 5د
الالعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشكل
()0
اختبار االرسال الساحق

 طريقة التسجيل :يقسم ملعب المنافس بخط يمتد من خط االرسال الى خط المنطقة االمامية وتصبح
ابعاد المنطقة ()5 ×4.5م ،بعد ذلك تقسم المنطقة الى ( )5خطوط عرضية تمتد من الخط الجانبي
للملعب الى الخط الوهمي في المنتصف تبعد ()0م ،عن االخر ،وتبقى مسافة ()0م ،عن خط
المنطقة االمامية ،تؤدى المحاوالت الخمس لإلرسال إلى المناطق المحددة ويمنح المختبر ( )5نقاط

مجلة الرياضة المعاصرة

المجلد  71العدد  3عام 8172

في حالة سقوط الكرة في المنطقة البعيدة االخيرة ،وتقل الدرجة كلما اتجهت الى المناطق االقرب الى
الشبكة بمعدل درجة واحدة ،واخر منطقة وهي االقرب الى خط المنطقة االمامية قيمتها ()0د.
 3-4-2التجربة االستطالعية:
أجرت الباحثة التجربة االستطالعية يوم السبت الموافق ()6102/06/01م )4( ،عصرا في
القاعة المغلقة لأللعاب الرياضية (نادي الشرطة) على الالعبين اللذين يجيدون مهارة االرسال الساحق
والبالغ عددهم ()2العبين ،وتم خاللها تطبيق االختبار وتم خالل تطبيق االختبار والتعرف على دقة
الوقت الالزم ألداء للمهارة والتعرف على المعوقات أثناء نصب الكاميرا والتعرف على إمكانية فريق
العمل المساعد وغيرها .
 4-4-2التجربة الرئيسة:
اجرت الباحثة التجربة الرئيسة التي استغرقت اسبوع واحد ابتداءا من يوم السبت الموافق
()6102/6/4م ،على نادي الشرطة في قاعتهم الخاصة بالتدريب ،وفي يوم االحد الموافق
()6102/6/5م تمت التجربة على نادي الصناعة الساعة الـ( )2عصرا في قاعتهم الخاصة بالتدريب ،اما
بقية الفرق فقد تم اختبارهم لاليام السبت واالحد الموافقان ()6102/6/06-00م الساعة الـ( )06ظهرا،
حيث تم تصوير التجربة ،وكانت ابعاد الكاميرا الجانبية والرادار بحيث وضعت الكامير على نقطة التقاء
الخط الجانبي المقابل للخط الجانبي لتنفيذ المهارة ،بخط االرسال بمسافة ()0م ،عن حافة المنطقة المحددة
لتنفيذ المهارة ،وكان ارتفاعها ()0.25م ،اما الرادار فيبعد حامله مسافة ()6م ،عن خط االرسال في
الجهة المقابلة ،ويبعد مسافة ()6.65م ،عن خط الجانب خارج المنطقة المحددة للدقة.
 5-2الوسائل االحصائية:
استخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSلمعالجة البيانات:
 الوسط الحسابي.االنحراف المعياري.الوسيط ،.معامل االلتواء .معامل االرتباط البسيط (بيرسون).
 -3الباب الثالث -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-3عرض نتائج قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
والوسيط ومعامل االلتواء واالرتباط البسيط للدقة والسرعة
والمتغيرات البايوكينماتكية وتحليلها ومناقشتها:
الجدول ()2
قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل
االلتواء للدقة والسرعة والمتغيرات البايوكينماتكية
ت

المتغيرات

وحدة
القياس

س

الوسيط

ع

معامل االلتواء

0

الدقة والسرعة

د/ثا

5.646

5.971

1.101

-0.678

6

الطاقة الحركية للرجل دفع

جول

3750.951

3756.850

268.988

-1.401

2

انسيابية الجسم

510.879

523.890

67.203

-0.442
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4

السرعة الزاوية للجذع من اقصى ثني طيران
الى لحظة ضرب الكرة

د/ثا

220.612

222.030

18.772

0.637

5

السرعة الزاوية للذراع من اقصى
ثني الى لحظة ضرب الكرة

د/ثا

640.215

647.265

40.554

-0.917

م اليدول ( )6يتبي  :ان الوسط الحسابي ل سرعة الزاوية ل را تعادل ( )6..1مرة سرعة الي
الزاوية في ي المرح ة و ا يدل ع ه ان اال زا اال غر في اليسم تتحرك بسرعة اكبر م
اال زا الكبيرة ل يسم اةنا ادا ن الوا الحركيل او اال زا البعيدة ع مركز كت ة اليسم
تكون حركت ا اسر م اال زا القريبة لكت ت ل وع حريق التح يل تبي ن نتائ المتغيرات ا ع ه
قيمة لمتغير االنسيابية ةم السرعة الزاوية ل ي والسرعة الزاوية ل را والدقة والسرعة واطيرا
الطاقة الحركية لر ل الدف وتستنت الباحعة م ةل ان قيمة ا المتغير ترةر ع ه ارت اعات
الالع الن الر ل ل ا تاةير كبير ع ه حيرن اليسم ويعني ان ارت اعات الالعبي في الطيران كان
متباينة نسبة اكبر م المتغيرات االطرى.
الجدول ()3
قيم معامل االرتباط بين دقة وسرعة االرسال الساحق والمتغيرات البايوكينماتكية
 -5السرعة الزاوية للذراع
 -4السرعة الزاوية للجذع
 -6الطاقة
 -2انسيابية
من اقصى ثني طيران الى
من اقصى ثني طيران الى
الحركية
الجسم
لحظة ضرب الكرة
لحظة ضرب الكرة
للرجل دفع

المتغيرات

 -0الدقة
السرعة

معامل
االرتباط

-.428

-.134

.043

-.222

نسبة
الخطا

.056

.316

.439

.214

العينة

15

15

15

15

م اليدول ( )3يتبي  :ناك عالقة معنوية عكسية في متغير الطاقة الحركية ل ر ل دف ل وتعني ان
ي الطاقة الحركية ك ما تناقص كان قيمة دقة وسرعة االرسال اف لل ولك الحقائق الع مية تركد
ان ي الطاقة ك ما ازدادت اعط اف ية في مرير الدف و ا سيردي اله ان يكون الالع قد
اكتس ارت ا اكبر و ا يعطي االف ية في دقة وسرعة الكرة الم روبة الن اليسم سيكتس حاقة
حركية تنتقل اله ا زا اليسم تساعد اله انطال الكرة المرس ة بسرعة اكبرل اله ان ماظ ر م
نتائ يعب عك ةل فتناقص الطاقة الحركية ل ر ل في مرح ة الدف بعطي اف ية لالع في دقة
وسرعة الكرة المرس ة ويستنت م ةل اله ان الالعبي في الدوري اليتقنون ي الم ارة بشكل عالي
ول ل يمي ون اله تق يل سرعة الكرة م ا ل زيادة دقة االرسال الننا كما نع م ان الدقة تتناس عكسيا
م السرعةل فتق يل الطاقة الحركية ل ر ل في مرح ة الدف يردي اله ان اض ارت ا مركز كت ة
اليسم وك ل يق ل الطاقة الحركية ال زا اليسم والتي بالنتيية سوث تق ل م سرعة الكرة المرس ةل

مجلة الرياضة المعاصرة

المجلد  71العدد  3عام 8172

ول ل يي ع ه المدربي التاكيد ع ه التدري المستمر ل ي الم ارة ال ل زيادة اتقان ا وفاع يت ا في
المباراة.
فالعالقة بي الطاقة الحركية ل ر ل في مرح ة الدف ودقة وسرعة الكرة المرس ة ي عالقة قوية
وةل الن ي الم ارة تعتمد اعتمادا كبيرا ع ه ي الص ة القوة حيال تنتقل ة الطاقة م الر ي اله
الي ةم اله ال راعي ل فاةا كان القوة المنتق ة قوية كان االدا ل م ارة اقوىل ل ا يتو اال تمام ب ة
الص ة الميكانيكية البدنية ومحاولة تياوز أي حالة ضعف قد تحدا م مال ي الناحية (.)062:6
فاةبت الدراسات ان ناك عالقة حردية بي كل م قدرة العبي الكرة الطائرة ع ه الق ز ومرير
سرعة حركة الر لل فالطاقة الحركية ومايرتبط ب ا م طصائص فيزيائية يرتبط بشكل كبير م ارت ا
االدا (ارت ا الالع ) اةنا االرسال الساحق (.)36:3
اما بالنسبة ل متغيرات التي لم تا ر معنوية في عالقت ا م دقة وسرعة الم ارة فقد تس س في
ا ميت ا حس قوة ارتباح ا وتس س حس االتي(السرعة الزاوية ل را م اقصه ةني حيران اله
لحاة ضر الكرةل انسيابية اليسمل واطيرا السرعة الزاوية ل ي م اقصه ةني حيران اله لحاة
ضر الكرة)ل وم ةل يا ر ان اضعف المتغيرات و السرعة الزاوية ل ي الن ا ترةر بشكل مباير
ع ه سرعة ودقة الكرة والمتغير العاني و االنسيابية وال ي يرةر بشكل مباير ع ه مستوى ق ز الالع .
وفي ملخص ماذكر عن االرسال الساحق ،والذي يعتبر من المهارات المثيرة والمعقدة حاليا،
يجب التدريب لضبط الحركات وتوقيت التنفيذ في تقنية مثالية لتحسين مهارة الالعبين على جميع
المستويات حتى لو كان هناك انخفاض مستويات القوة والمرونة عند بعض الالعبين ،النها من المتطلبات
المهمة لزيادة مدى الحركة ،وتوقيت حركة المفاصل وارتفاع القفز والتي من شأنها تحسين مستوى
االداء المهاري (.)0225
 -4الخاتمــــــــــــة:
ان الالعبي في الدوري الممتاز اليمت كون المستوى الم اري العالي في ادا االرسال الساحقل الن
معام متغيرات البحال اعط مرير عكسي م دقة وسرعة الم ارةل ك ل فان ر ل الالع ل ا التاةير
بتاكيد المدربي ع ه المتط بات الم ارية
االكبر في دقة وسرعة الم ارة م المتغيرات االطرىل واو
والبدنية لالرسال الساحق وةل ال ميت ا في المركبات ال نية وال ططية الحديعة ل مباراةل والعمل ع ه
متابعة معل ي الدراسات بمتغيرات اطرى لمعرفة تاةير ا في الم ارة ومعالية المتغيرات ال عيقة من ال
ك ل العمل ع ه معل ي الدراسات بشكل دوري بالنسبة لالعبي الدوري الممتاز الن م الرافد االساسي
ل منت الوحني.

.0
.6
.2
.4
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