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  الملخص
، كذلك لفةهدف هذه الدراسة إلى التحليل الكينماتيكي لإلرسال في كرة الطاولة من ارتفاعات مختت   

التعرف إلى عالقة ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة اتصالها بالمضرب بالمتغيرات الكينماتيكية قيد 
) 6تكونت من (سلوبه المسحي على عينة أستخدم الباحثون المنهج الوصفي باالدراسة. ولتحقيق ذلك 

ولى للعام لمملكة للدرجة األوالمشاركين في بطولة ا ،ردني لكرة الطاولةالعبين من المنتخب الوطني األ
، وتم اختيارهم بالطريقة العمدية. حيث استخدم الباحثون لتصوير عينة الدراسة كاميرا فيديو نوع )2016(

ث. حيث تم وضع  ) صورة/50( ة كل منهماوبلغت سرع )،2عدد ( )Sony) HDR-CX220Eسوني
وتناولت الدراسة العديد من المتغيرات رسال). (اإل على المستوى الجانبي للحركة الكاميرتين عمودياً 

الكينماتيكية المؤثرة في اإلرسال منها: ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة اتصالها بالمضرب، زمن وصول 
  سرعة الكرة، وسرعة مفاصل الكتف والمرفق والرسغ. و سرعة المضرب، و الكرة للمنافس، 

يشوبه بعض نقاط الضعف، حيث  ةر ذه المهاوأظهرت نتائج الدراسة أن تكنيك عينة الدراسة في ه   
ث،  ) م/0.20± 2.62( وبمتوسط بلغ شارت النتائج إلى انخفاض سرعة المضرب لدى عينة الدراسةأ

ث. باإلضافة إلى ذلك أظهرت  ) م/0.59± 4.34كذلك انخفاض متوسط سرعة الكرة، والذي بلغ (
ئية بين ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصا

الكرة والمضرب ومفاصل الكتف والمرفق والرسغ. ويوصي الباحثون كل من: اتصالها بالمضرب وسرعة 
رسال بضرورة اطالع مدربي والعبي المنتخب الوطني على نتائج هذه الدراسة، والتركيز على مهارة اإل

  .في التدريب
  .ارتفاع الكرةو التحليل الكينماتيكي، و رسال، اإلو كلمات دالة: كرة الطاولة، 
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Kinematic Analysis of the Serve at Different Heights from the 
Jordanian National Team By 

 

Abstract 
   This study aimed  at identifying the values of some kinematic variables 
that Affecting  of the serve technique, As well as to identify the relationship 
of the high ball off the table at the moment of contact with bat and  
kinematic variables under study. To achieve this, the researchers used the 
descriptive approach his style the survey, on (6) table tennis players from 
the Jordanian national team. The study sample was filmed by using tow 
video camera (Sony HDR-CX220E) reached speed (50) frame/s. The study 
examined: height ball off the table at the moment of contact with the bat, 
and the time of arrival of the ball to  competitor, the velocity of bat, ball, 
and the joints of the shoulder and elbow and wrist.                                                                    
 The study results showed: the study sample technique in this Skill is 
characterized by some weaknesses, Also the average of the velocity bat was 
(2.62± 0.20)m/s. As well as the average of the velocity ball (4.34± 0.59)m/s. 
Furthermore, the study results showed significant statistically correlation 
between high ball off the table at the moment of contact with bat, and the 
velocity of bat, ball, and the joints of the shoulder and elbow and wrist. The 
researchers recommend: the necessity informed coaches and players of the 
national team on the results of this study, and focus on the skill of the serve 
technique in coaching.                                                                                       
Key words: table tennis ,  serve , kinematic analysis, height ball.                   

  :هميتهاأمقدمة الدراسة و 
مع تطور الرياضة أصبحت كرة الطاولة من المنافسات الرياضية المفضلة لدى الجماهير في    

 دمعظم بلدان العالم، فهي من األلعاب الشعبية التي تمتاز بمعداتها غير المكلفة ماديًا، كذلك تع
. فهي واحدة من الرياضات وياتكافة المستاللعبة الوطنية في الصين، وتنظم لها البطوالت على 

الكثير من المهارات  تضمكرة الطاولة من الرياضات المميزة التي  د). وتعWong, 2009الداخلية (
رسال من المهارات األساسية والحاسمة في تحديد نتيجة اإل دعالتي تتطلب السرعة والدقة، حيث يُ 

مما يجعل المنافس يجد  ،لى منطقة الخصممن خالل تنفيذه بسرعة ودقة إ ،المباراة في كرة الطاولة
             رسال يؤدي إلى خسارة نقاط كثيرةرجاع الكرة، فضعف المستوى في تنفيذ اإلإصعوبة في 

); Ushiyama, et al.,2004 Chen, et al., 2012.(  
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ل الكرة ن التطور الهائل الذي طرأ على رياضة كرة الطاولة في السنوات األخيرة من خالل انتقاإ   
ث، مما أدى إلى فتح / ) لفة150الساعة، ودوران الكرة أكثر من ( ) كلم/180بسرعة قد تصل (

واستغالل التكنولوجيا الحديثة والعلوم المختلفة التي يمكن االستفادة منها  ،آفاق مستقبلية للتطور
)ITTF, 2003) وفي هذا المجال يشير .(Elliott, 2006ة الطاولة رسال في كر ) أن مهارة اإل

تعتبر من أهم المهارات المستخدمة، وغالبًا ما يعتبر أحد مفاتيح الفوز ويساهم في ذلك سرعة ودقة 
أن سرعة الكرة في (Fullen, 2004) رسال مما يجعل المنافس تحت الضغط. كذلك يشير تنفيذ اإل

  ث.  /0.60-0.40رسال ما بين ث، كذلك يبلغ زمن اإل م/ )10 - 8.5رسال تتراوح ما بين (اإل
) أن التطور في هذه الرياضة دفع الالعبين والمدربين لالهتمام Park, et al., 2006ويشير (    

بهدف الوصول إلى أعلى  ،الكبير في تطبيق مبادئ علم البيوميكانيك على األداء الحركي لالعب
الطاولة من  درجات اإلنجاز. وحتى يستطيع الالعب تحقيق أكبر فعالية ممكنة لإلرسال في كرة

عليه تطبيق مبادئ علم  حيث السرعة والدقة والوقت القصير والمسار المنخفض كان لزاماً 
  ).                                        Elliott, 2006البيوميكانيك في ذلك (

علم البيوميكانيك هو المصدر الرئيس للحصول على البيانات الرقمية والموضوعية من  دحيث يع   
والتقليل من خطر حدوث اإلصابة  ،خالل تحليل هذه المهارة ومساعدة الالعبين على تطوير األداء

)Knudson, 2007 فهو العلم الذي يهتم بدراسة النظام البيولوجي والحركي لإلنسان، كذلك يهتم .(
بتحليل تكنيك الالعب في مختلف الرياضات باستخدام أنواع مختلفة من التحليالت (الكمي، 
والنوعي)، والتحليل (الكينماتيكي، والكيناتيكي)، كذلك يستخدم العديد من األجهزة كمنصة القوة، 

والحصول على  ،وجهاز تخطيط العضالت، وذلك لقياس المتغيرات الميكانيكية المؤثرة على األداء
 كذلك يقدم العديد من .نجازبيانات رقمية وموضوعية تساهم في تطوير عملية التدريب واإل

). كذلك يعتبر علم Baca, 2003( التطبيقات للمواقف التي يمكن أن تحدث في المنافسة
ن مهارات هذه الرياضة لها هيكل ميكانيكي، مما يساعد البيوميكانيك األساس في تنمية الالعب؛ أل

 المدرب على شرح طريقة األداء، والتركيز على الشروط الميكانيكية المرتبطة بها، وهذا يساعد على
ما ترتبط مؤشرات األداء  وغالباً  Davids and Burwitz, 2000).( سرعة التعلم وتحسين اإلنجاز

ومنها: النموذج التسلسل الهرمي الذي يساعد على تحديد  ،بالنتائج من خالل النماذج المختلفة
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 ,Hughes and Bartlett( المتغيرات الرئيسة والمؤثرة في األداء، وٕايجاد المتغيرات المترابطة
2000.(  

همية التحليل في كون العين البشرية ال تستطيع متابعة جميع التحركات لقطاعات الجسم أوتبرز    
كاميرات الفيديو  :مثل ،دوات المختلفةوالمفاصل المختلفة في نفس الوقت، وهذا يتطلب استخدام األ

  نولوجيا في ذلك.). حيث ساهم تطور العلم والتكSingh, 2013وبرمجيات التحليل المحوسبة (
حتاج ي ومن المكونات والقدرات، فه ن تحقيق التفوق في رياضة كرة الطاولة يتطلب مزيجاً إ   

كذلك فهم الجوانب العلمية المرتبطة باللعبة. و الالعب الموهوب، والتدريب الجيد، والمعدات الجيدة، 
  تية:تبرز أهمية الدراسة في النقاط اآلومن خالل العرض السابق 

والتي يبدأ اللعب بها، وهذا يتطلب تحليلها للوصول إلى أفضل الدراسة، ها تالمهارة التي تناول -1
  النتائج.

رسال، ستقدم الدراسة بيانات رقمية وموضوعية تتعلق بالمتغيرات الكينماتيكية المؤثرة في أداء اإل -2
ن ذلك أل ؛رسالفيذ اإلرسال من مفاتيح الفوز، وهذا يتطلب السرعة والدقة في تنحيث يعتبر اإل

  يضع المنافس تحت الضغط. 
قلة الدراسات العلمية في األردن والوطن العربي التي تطرقت إلى التحليل الكينماتيكي لإلرسال  -3

  في كرة الطاولة.
ستساهم الدراسة بمساعدة المدرب على تقديم تغذية راجعة موضوعية، من خالل استخدام  -4

  وبالتالي االبتعاد عن تقيم األداء باالعتماد على العين المجردة فقط. الصور والبيانات الرقمية،
ستساعد الالعب على تحديد االرتفاع األمثل للكرة عن الطاولة لحظة مالمسة المضرب للكرة  -4

  من خالل القيم الرقمية للمتغيرات الكينماتيكية.
   :مشكلة الدراسة

وجدوا أن هناك  ،نظمها االتحاد األردني لكرة الطاولةمن خالل متابعة الباحثين للبطوالت التي ي   
رسال، كذلك هناك تفاوت في ارتفاع المضرب عن في مسافة قذف الكرة لألعلى قبل تنفيذ اإل اً تباين

رسال، وارتفاع الطاولة لحظة مالمسة الكرة، مما ينعكس على المتغيرات األخرى كسرعة ودقة اإل
مما يؤدي إلى خسارة نقاط  ،رسالاض في مستوى أداء مهارة اإلالكرة عن الشبكة. كذلك هناك انخف

رسال مباشرة في تسجيل النقاط. ومن خالل المناقشات التي تمت مع هؤالء وذلك الرتباط اإل ،كثيرة
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 ،وجد الباحثون أن تحديد هذه االرتفاعات يتم من خالل الخبرة السابقة لالعب أو المدرب ،الالعبين
رق العلمية لتحديد ذلك. كذلك من خالل البحث عن دراسات متعلقة بالتحليل دون االعتماد على الط
ن هناك ندرة في الدراسات التي تطرقت لذلك سواء العربية منها أوجد الباحثون  ،الكينماتيكي لإلرسال

في استثمار العبي المنتخب لإلرسال في  اً و األجنبية. باإلضافة إلى ذلك الحظ الباحثون ضعفأ
أحد مفاتيح الفوز كان ال بد من توظيف التكنولوجيا  درسال الذي يع. ونظرًا ألهمية اإلالمباريات

رسال من خالل تحليل اإل ،برمجيات التحليل) في تحديد القيم الرقمية لهذه المتغيراتو (التصوير، 
إجراء لعينة من العبي المنتخب األردني في كرة الطاولة. ولمثل هذه األسباب وغيرها قام الباحثون ب

هذه الدراسة من أجل لفت عناية القائمين على رياضة كرة الطاولة إلى أهمية تطبيق مبادئ علم 
  البيوميكانيك في تحسين المهارات المختلفة في كرة الطاولة. 

  هدف هذه الدراسة إلى:ت :أهداف الدراسة
(زمن  تية:لمتغيرات اآلالتحليل الكينماتيكي لإلرسال في كرة الطاولة من ارتفاعات مختلفة وفق ا -1

ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة لمس الكرة، و رسال، المسافة العمودية للكرة قبل اإلو رسال، اإل
الزمن و سرعة الكرة، و زاوية المضرب لحظة لمس الكرة، و سرعة المضرب لحظة اتصاله بالكرة، و 

رجاع الكرة إس، وزمن الذي تستغرقه الكرة من لحظة لمس المضرب حتى االصطدام بطاولة المناف
رسال وعند ارتفاع الكرة عن الشبكة عند اإلو زاوية المضرب لحظة لمس الكرة، و من المنافس، 

  الرسغ). و المرفق، و سرعة مفاصل الكتف، و رجاع المنافس للكرة، إ
  عالقة ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة مالمسة الكرة بالمتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة.  -2

  :ت الدراسةتساؤال
  هدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤلين اآلتيين:ت
المسافة العمودية للكرة قبل و رسال، ما القيم الرقمية للمتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة (زمن اإل -1

سرعة المضرب لحظة اتصاله بالكرة، و ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة لمس الكرة، و رسال، اإل
الزمن الذي تستغرقه الكرة من لحظة لمس و سرعة الكرة، و لحظة لمس الكرة،  زاوية المضربو 

زاوية المضرب لحظة و رجاع الكرة من المنافس، إالمضرب حتى االصطدام بطاولة المنافس، وزمن 
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سرعة مفاصل و رجاع المنافس للكرة، إرسال وعند ارتفاع الكرة عن الشبكة عند اإلو لمس الكرة، 
  رسغ)؟الو المرفق، و الكتف، 

وجد عالقة بين ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة مالمسة الكرة بالمتغيرات الكينماتيكية قيد تهل  -2
  الدراسة؟

  :التعريف بمصطلحات الدراسة
منها:  ،من المهارات المغلقة في كرة الطاولة، وله عدة أنواع ديعرسال في كرة الطاولة: * اإل 
رسال مع دوران الكرة، وهو الرمية التي يبدأ الخلفي، اإلرسال بوجه المضرب مامي، اإلرسال األاإل

اللعب بها أو بعد تسجيل النقطة. حيث يهدف الالعب من خالله إلى إيصال الكرة إلى منطقة 
  جرائي).إ( المنافس بقوة وسرعة ودقة

بة هو العلم الذي يهتم بدراسة الوصف الخارجي للحركة دون التطرق إلى القوى المسب * الكينماتيك:
  .)Blazevich, 2010لهذه الحركة، وهو مصطلح يوناني ويعني الحركة (

  :مجاالت الدراسة
  .م12/2016/ 15 - 1/11تم إجراء الدراسة في الفترة الواقعة ما بين  المجال الزماني: - 1
   .المملكة األردنية الهاشمية -تم إجراء الدراسة في قصر الرياضة، عمان المجال المكاني: - 2
  .تم إجراء الدراسة على العبي المنتخب األردني في كرة الطاولة ال البشري:المج - 3

  :الدراسات السابقة
رسال وعالقته بترتيب ) دراسة هدفت للتعرف إلى فاعلية اإل2008خرون، آحسن و ( جرىأ   

سلوبه المسحي على أاإلنجاز في كرة الطاولة. ولتحقيق ذلك استخدم الباحثون المنهج الوصفي ب
) العبين في المنتخب العراقي. وتم اختيارهم بطريقة عمدية. واستخدم الباحثون 7تكونت من ( عينة

ن أظهرت نتائج الدراسة أالمالحظة المباشرة والمقابالت الشخصية كوسائل لجمع بيانات الدراسة. و 
حققه  رسال ومستوى اإلنجاز الذيداللة إحصائية بين مستوى األداء ومهارة اإل اذ اً هناك ارتباط

رسال خالل الوحدة الالعبون. ويوصي الباحثون بضرورة االهتمام بالتدريب المكثف على مهارة اإل
  التدريبية.

) بدراسة Wang et all., 2008رسال الطويل والقصير في كرة الطاولة قام (وبهدف تحليل اإل   
ة. ولتحقيق ذلك استخدم هدفت إلى التحليل البيوميكانيكي لإلرسال الطويل والقصير في كرة الطاول
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) العبات في بطولة العالم لكرة 3سلوبه المسحي على عينة تكونت من (أالباحثون المنهج الوصفي ب
ث، وكاميرا  ) صورة/200). ولتصوير عينة الدراسة تم استخدام كاميرا بسرعة (2007الطاولة (

من منطقة الالعب إلى منطقة  ث. وأظهرت نتائج الدراسة المدة الزمنية الرتداد الكرة ) صورة/50(
رسال الطويل، ث في اإل م/ )4.30ث. كذلك بلغت سرعة المضرب ( )0.2( المنافس بلغت

رسال ث في اإل م/ )4.98رسال القصير. في حين وصلت سرعة الكرة (ث في اإل م/ )4.26و(
 لمرفق)، وا2.62( رسال القصير. كذلك بلغت سرعة مفصل الكتفث في اإل م/ )4.76الطويل، و(

ما في اإلرسال القصير فبلغت سرعة مفصل أرسال الطويل. ث في اإل م/ )3.81( )، والرسغ3.25(
  ث. م/ )3.83( )، والرسغ3.39( )، والمرفق2.42( الكتف

لى استخدام التدريبات الفردية والتدريبات الجماعية في إ) دراسة هدفت 2008وأجرى (الخلف،    
الضربة و مامية، الضربة األو مامي، رسال األللعبة كرة الطاولة (اإل ساسيةكيفية تعليم المهارات األ

من طالب  ) طالباً 29جريت الدراسة على عينة مكونة من (أمثل في تعليمها. و سلوب األالخلفية) واأل
) 14لى مجموعتين تجريبيتين وبواقع (إردنية، وتم تقسيمهم الجامعة األ –من كلية التربية الرياضية

لمجموعة التدريبات الجماعية  ) طالباً 15عة التدريبات الفردية (كل طالب لوحده)، و(لمجمو  طالباً 
يجابي في تعلم مهارات اللعبة، إسلوبين له تأثير ن كال األألى إوتوصلت الدراسة  .)(كل طالبين معاً 

تظهر  مامية والضربة الخلفية، في حين لمفضلية للتدريبات الفردية في تعلم مهارتي الضربة األأمع 
 مامي.رسال األسلوبين بما يخص مهارة اإلفروقات بين األ ةيأ

رسال في النتائج ) بدراسة هدفت للتعرف إلى تأثير استخدام مهارة اإل2015وقام (رؤوف ونجم،    
وعالقتها بالنتائج  ،رساالت الفاشلة لالعبي كرة الطاولةالنهائية من خالل التعرف إلى نسبة اإل

سلوبه المسحي على عينة تكونت من أحقيق ذلك استخدم الباحثون المنهج الوصفي بالنهائية لهم. ولت
) فرق من الجامعات العراقية. وتم اختيارهم بطريقة عمدية. واستخدم الباحثان االستبانة كأداة 3(

رساالت الفاشلة داللة إحصائية بين اإل اذ اً ن هناك ارتباطأظهرت نتائج الدراسة ألجمع البيانات. و 
داللة إحصائية مرتفعة بين  اتلنتائج النهائية للفرق بكرة الطاولة. كذلك وجود عالقة ارتباط ذوا
رساالت الناجحة وترتيب الفرق بكرة الطاولة. ويوصي الباحثان بضرورة العمل على تدريب اإل

  رسال، والعمل على كشف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها.الالعبين على مهارة اإل
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  :ه هذه الدراسةما تميزت ب
ارتبطت هذه الدراسة بعملية التدريب الرياضي من خالل البيانات الرقمية الدقيقة التي ستقدمها  -1

رساالت رسال ودقته، وبالتالي التقليل من اإلللمتغيرات الكينماتيكية التي تساهم في تحسين سرعة اإل
  الخاطئة والضعيفة.

من  درات الكينماتيكية المؤثرة في اإلنجاز، حيث تعرقمية للمتغي اً ستقدم هذه الدراسة قيم -2
الدراسات القليلة التي تطرقت إلى تحليل هذه المهارة. وبالتالي مساعدة المدرب على تقديم تغذية 

  راجعة موضوعية لالعب من خالل هذه البيانات وصور التحليل.
   :إجراءات الدراسة
منتخب الوطني في كرة الطاولة للعام تكون مجتمع الدراسة من العبي ال: مجتمع الدراسة

  .اً ) العب14، والبالغ عددهم ()2016(
ردني لكرة الطاولة، ) العبين من المنتخب الوطني األ6تكونت عينة الدراسة من ( :عينة الدراسة

المدينة  –على صالة قصر الرياضة )2016(ولى للعام والمشاركين في بطولة المملكة للدرجة األ
  ختيارهم بالطريقة العمدية. الرياضية، وتم ا
  :أدوات الدراسة

  قام الباحثون باستخدام األدوات واألجهزة اآلتية لجمع بيانات عينة الدراسة:   
وبلغت سرعتهما  ،)Sony HDR-CX220E)، نوع سوني (2( كاميرا تصوير فيديو عدد -1
  ث.  ) صورة/50(
  ) لتثبيت الكاميرات. 2حامل ثالثي متعدد االرتفاعات عدد ( -2
  سم. )100مقياس رسم ( -3
الكوع، و رشادية) وضعت على مفاصل الجسم (الكتف، إعالمات فسفورية الصقة (عالمات  -4
  الرسغ).و 
  .)DELL 7FRPجهاز حاسوب نوع ( -5
). وهو برنامج للتحليل Kinoveaبرنامج حاسوب خاص بالتحليل الحركي يسمى كينوفا ( -6

من البرامج المتاحة عبر  دالفرنسية واإليطالية. ويعو الحركي ومتوفر بعدة لغات منها: اإلنجليزية، 
 Kinovea 0.8.24 exe،Kinoveaهي: و  ،صداراتإربعة أاإلنترنت بشكل مجاني ويتوفر 
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0.8.20 exe ،Kinovea 0.8.15 exe ،Kinovea 0.8. 25 exeهذا البرنامج  د. ويع
راقبة والتحليل والوصف مشغل فيديو، كذلك يعرض الفيديو بشكل بطيء، ويدعم وظائف محددة للم

(التكنيك) من  ألداء الرياضيين، مما يتيح  دراسة الحركات الرياضية، والتعليق على األداء الفني
  خالل تسجيل وكتابة المالحظات.

  :جراءات جمع البياناتإ
  حماء.تم تجهيز عينة الدراسة ووضع العالمات الفسفورية على مفاصل الجسم بعد اإل -1
التصوير على الحوامل الثالثية على أرض مستوية. حيث تم وضع الكاميرا  ييراتتم تثبيت كام -2

م من الجهة اليمنى للطاولة، وعلى ارتفاع  )4األولى عموديًا على المستوى الجانبي، وعلى بعد (
فتم وضعها عموديًا على المستوى الجانبي، وعلى بعد  ،م عن األرض. أما الكاميرا الثانية )1.10(
) يوضح 1م عن األرض، والشكل ( )1.10الجهة اليسرى للطاولة، وعلى ارتفاع ( م من )4(

  موضع الكاميرات.

  
  . يوضح موضع الكاميرات 1شكل 

حماء، والتي تم التأكد من صالحية كاميرات التصوير من خالل تصوير عينة الدراسة خالل اإل -3
  إعادة مشاهدتها قبل البدء بتصوير التجربة الرئيسة.   تتم
ولى للعام خالل بطولة المملكة للدرجة األ 23/11/2016تم التصوير عينة الدراسة بتاريخ  -4
  المدينة الرياضية.                                       –على صالة قصر الرياضة )2016(
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 وقبل مغادرة الموقع تم التأكد من أن التصوير كامل وموجود على ،بعد االنتهاء من التصوير -5
  الذاكرة الخارجية لكاميرا التصوير.

  نقل المادة الفلمية المصورة من الذاكرة الخارجية  للكاميرا إلى جهاز الحاسوب. -6
  ).Kinoveaتم الحصول على القيم الرقمية لمتغيرات الدراسة باستخدام برنامج للتحليل ( -7
 رساالً إ) 48، منها (رساالً إ) 60رسال الناجح لعينة الدراسة، حيث تم تصوير (تم تحليل اإل -8

  ) يوضح ذلك.1( ، والجدولاً ناجح
  . توصيف لإلرساالت التي قامت بها عينة الدراسة1جدول 

  اإلرساالت التي تم تحليلها  اإلرساالت الفاشلة  اإلرساالت الناجحة  عدد لإلرساالت
60  48  12  48  

  :وصف متغيرات الدراسة
حظة مغادرة الكرة ليد الالعب حتى لحظة مالمسة الكرة هو المدة الزمنية من لو رسال: * زمن اإل
  للمضرب. 

قصى ارتفاع للكرة عن الطاولة عند قذف الكرة من يد أرسال: * المسافة العمودية للكرة قبل اإل
  الالعب.

زاحة العمودية للكرة عن الطاولة لحظة لمسها * ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة لمس الكرة: اإل
  للمضرب.
 المضرب لحظة مالمسة الكرة.* سرعة 

  * سرعة الكرة: سرعة الكرة من لحظة اتصالها بالمضرب حتى اصطدام الكرة بطاولة الالعب.
هو الزمن الذي تستغرقه الكرة من لحظة لمس المضرب حتى االصطدام و * زمن طيران الكرة: 

  .T2)( رجاع الكرة من المنافسإ)،  وزمن T1( بطاولة المنافس
لكرة من المنافس: الزمن الممتد من لحظة لمس المنافس للكرة حتى لحظة لمس الكرة رجاع اإ* زمن 

 لمنطقة الالعب.
(الزاوية المحصورة بين المضرب والخط الوهمي  * الزاوية: زاوية المضرب لحظة لمس الكرة

  النطالق الكرة.
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ع المنافس للكرة من رجاإرسال وعند * ارتفاع الكرة عن الشبكة: ارتفاع الكرة عن الشبكة عند اإل
  .رسالاإل

فقية لهذه المفاصل لحظة مالمسة الكرة الرسغ: السرعة األو المرفق، و *سرعة مفاصل الكتف، 
  للمضرب.

  :حصائيةالمعالجة اإل
قام الباحثون باستخدام المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، ومعامل االرتباط  لمعالجة 

  .حصائياً إالبيانات 
  :ة النتائجعرض ومناقش

: ما القيم الرقمية للمتغيرات الكينماتيكية قيد والذي ينص على ،لإلجابة عن تساؤل الدراسة األول   
ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة لمس و رسال، المسافة العمودية للكرة قبل اإلو رسال، الدراسة (زمن اإل

سرعة الكرة، و لمس الكرة،  زاوية المضرب لحظةو سرعة المضرب لحظة اتصاله بالكرة، و الكرة، 
رجاع إالزمن الذي تستغرقه الكرة من لحظة لمس المضرب حتى االصطدام بطاولة المنافس، وزمن و 

وعند  ،رسالارتفاع الكرة عن الشبكة عند اإلو زاوية المضرب لحظة لمس الكرة، و الكرة من المنافس، 
  ؟الرسغ)و المرفق، و سرعة مفاصل الكتف، و رجاع المنافس للكرة، إ

) لتحليل أداء عينة الدراسة في هذا Kinoveaولتحقيق ذلك قام الباحثون باستخدام برنامج (   
لبعض المتغيرات الكينماتيكية  االنحرافات المعياريةو االختبار، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، 

  ) يوضح ذلك.2( المرتبطة باإلرسال في كرة الطاولة، والجدول

المتوسط   المتغيرات
  حسابيال

االنحراف 
 المعياري

 59.62 126.72 قصى ارتفاع للكرة/ سمأ
 5.48 21.77 ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة اتصال الكرة بالمضرب/ سم

 0.20 2.62 ث سرعة المضرب م/
 0.59 4.34 ث سرعة الكرة م/

 1.52 4.92 ارتفاع الكرة عن الشبكة/ سم
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 0.19 2.16 ث م/ سرعة مفصل الكتف/
 0.19 2.66 ث مفصل المرفق/ م/ سرعة

 0.19 2.86 ث سرعة  مفصل الرسغ/ م/
 0.08 0.57 زمن وصول الكرة للمنافس/ ث
 5.86 14.72 رجاع الكرة من المنافس/ سمإارتفاع الكرة عن الشبكة لحظة 

 0.06 0.34 رجاع الكرة من المنافس/ ثإزمن 
لبعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة  معيارية) إلى المتوسطات واالنحرافات ال2يشير الجدول (   

سم، ويرى  59.56) ± 126.72قصى ارتفاع للكرة (أباإلرسال في كرة الطاولة، حيث بلغ متوسط 
الباحثون أن هذا االرتفاع غير مناسب، وظهر ذلك جليًا من خالل القيم الرقمية للمتغيرات األخرى، 

اتصال الكرة بالمضرب مع إهمال المتغيرات األخرى. على نقطة  إذ يصبح تركيز الالعب منصباً 
أن قذف الكرة لألعلى عن اليد يتراوح ما بين  (Ushiyama, et al.,2004)وفي هذا المجال يشير 

سم  )21.77سم. وبلغ متوسط ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة اتصال الكرة بالمضرب ( )34 -20(
أن ارتفاع نقطة اتصال  Ushiyama, et al.,2004)( سم. وهو متوسط مرتفع إذ يشير /±5.48 

سم، وذلك للمحافظة على مسار منخفض للكرة في اإلرسال  )14.5الكرة بالمضرب عن الطاولة (
و إعادتها بشكل مرتفع عن أووضع المنافس تحت الضغط من خالل عدم قدرته على إرجاع الكرة 

الهجوم. أما متوسط سرعة الكرة فبلغ الشبكة مما يسهل على الالعب اتخاذ القرار السليم في 
أن سرعة الكرة في  (Fullen, 2004)سرعة منخفضة. كما يشير  دث، وتع م/0.59)± 4.34(
) أن سرعة الكرة Wang et all., 2008( ث. كذلك يشير م/ )10 -8.5رسال تتراوح ما بين (اإل

ضرب التي بلغت سرعة الم ث. ويعزو الباحثون ذلك إلى انخفاض متوسط م/ )4.98بلغت (
) التي Wang et all., 2008ث، وهي أقل من النتائج المتحققة في دراسة ( م/ 0.20) 2.62±(
ث. كذلك يمكن أن ُيعزى السبب في انخفاض سرعة  م/ )4.30شارت أن سرعة المضرب بلغت (أ

) 2.16الرسغ، حيث بلغ متوسط سرعة هذه المفاصل (و المرفق، و الكرة إلى سرعة مفاصل الكتف، 
ث على التوالي. وهي أقل من  م/ 0.19) ±2.86ث و( م/ 0.19) ±2.66ث و( م/ ±0.19

شارت أن سرعة هذه المفاصل بلغت أ) التي (Wang et all., 2008النتائج المتحققة في دراسة 
ث على التوالي. ويعزو الباحثون ذلك إلى عدم  م/ )3.81ث، ( م/ )3.25ث، ( م/ )2.62(
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كذلك  طريقة صحيحة، وتركيز الالعب على اتصال الكرة بالمضرب فقط.توظيف الالعب للجذع ب
)± 0.57( والذي بلغ ،ث على متوسط زمن وصول الكرة للمنافس/ انعكست هذه السرعات سلباً 

) 14.72رجاع الكرة من المنافس (إث. في حين بلغ متوسط ارتفاع الكرة عن الشبكة عند  /0.08
مام الالعب التخاذ القرار السليم فيما يتعلق أعة مما يتيح المجال هذه القيمة مرتف دوتع سم، 5.86  ±

  ث.  /0.06) ±0.34رجاع الكرة من المنافس فقد بلغ (إبالكرة. أما متوسط زمن 
وجد الباحثون ضعفًا واضحًا في مهارة  ،من خالل الطرح السابق لقيم المتغيرات الكينماتيكية   
من المهارات األساسية والحاسمة في  درسال يعبالرغم أن اإل ،رسال لدى العبي المنتخب الوطنياإل

مما يجعل  ،من خالل تنفيذه بسرعة ودقة إلى منطقة الخصم ،تحديد نتيجة المباراة في كرة الطاولة
رسال يؤدي إلى خسارة نقاط رجاع الكرة، فضعف المستوى في تنفيذ اإلإالمنافس يجد صعوبة في 

  كثيرة. 
وجد عالقة بين ارتفاع الكرة عن ت: هل والذي ينص على ،الدراسة الثاني لإلجابة عن تساؤل    

  الطاولة لحظة مالمسة الكرة بالمتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة؟
ولتحقيق ذلك قام الباحثون بحساب معامل االرتباط بين متغير ارتفاع الكرة عن الطاولة والقيم    

  ) يوضح ذلك.3( دراسة، والجدولالرقمية للمتغيرات الكينماتيكية قيد ال
  قصى ارتفاع للكرة لإلرسال في كرة الطاولةأ) عالقة بعض المتغيرات الميكانيكية بمتغير 3جدول (

معامل   المتغيرات
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قصى ارتفاع للكرة ارتفاع الكرة عن الطاولة لحظة اتصال الكرة أ
 - - .سم بالمضرب/

 0.145 0.214 - .أقصى ارتفاع للكرة
 *0.002 0.436 -  .سرعة المضرب

  *0.004  0.412 - .سرعة الكرة
  0.376  0.131 .ارتفاع الكرة عن الشبكة/ سم

  *0.002  0.438 - .ث سرعة مفصل الكتف/ م/
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  *0.002  0.438 - .ث سرعة مفصل المرفق/ م/
  *0.002  0.438 - .ث سرعة  مفصل الرسغ/ م/

  0.137  0.218 .زمن وصول الكرة للمنافس/ ث
  0.771  0.043 .رجاع الكرة من المنافس/ سمإارتفاع الكرة عن الشبكة لحظة 

  0.056  0.278 - .رجاع الكرة من المنافس/ ثإزمن 
) إلى نتائج معامل االرتباط بين متغير ارتفاع الكرة عن الطاولة والقيم الرقمية 3( يشير الجدول   

ارتفاع الكرة عن الطاولة ن قيمة عالقة متغير أ، حيث أظهر للمتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة
). 0.145) بمستوى داللة (0.214-بأقصى ارتفاع للكرة قد بلغت ( لحظة اتصال الكرة بالمضرب

) بمستوى 0.131بأقصى ارتفاع للكرة ( ارتفاع الكرة عن الشبكةفي حين بلغت قيمة عالقة متغير 
) 0.218بأقصى ارتفاع للكرة ( من وصول الكرة للمنافسز  ). كما بلغت لمتغير0.376داللة (

بأقصى  رجاع الكرة من المنافسإارتفاع الكرة عن الشبكة لحظة  )، ولمتغير0.137بمستوى داللة (
كما وبلغت قيمة عالقة متغير زمن  .)0.771) بمستوى داللة (0.043ارتفاع للكرة قد بلغت (

ن أ) ويالحظ 0.056وبمستوى داللة ( ،)0.278-كرة (رجاع الكرة من المنافس بأقصى ارتفاع للإ
ال أنها عالقات لم تكن ذات داللة من الناحية إبعض هذه العالقات عكسية وبعضها ايجابي، 

. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن 0.05كبر من أن قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت أل ؛حصائيةاإل
كذلك و  ،فقية لمفاصل الكتف والمرفق والرسغكالسرعة األهذه المتغيرات تتأثر وترتبط بمتغيرات أخرى 

كذلك و  ،ن قيم هذه المتغيرات تؤثر على زمن وصول الكرة إلى المنافسسرعة الكرة والمضرب، أل
  كذلك ارتفاع الكرة عن الشبكة.   و رجاع الكرة من المنافس، إزمن 
 ،لحظة االتصال بالمضرب طاولةبمتغير ارتفاع الكرة عن ال ما بالنسبة لعالقة سرعة المضربأ   

ن قيمة مستوى الداللة أل ؛وهي دالة إحصائياً  ،)0.002) بمستوى داللة (0.436-فقد بلغت (
) بمستوى داللة 0.412-كذلك بلغت لمتغير سرعة الكرة (و . 0.05قل من أالمحسوبة كانت 

ومتغير سرعة ). في حين بلغت لمتغير سرعة مفصل الكتف ومتغير سرعة مفصل المرفق 0.004(
ن قيم مستوى الداللة أل ؛وهي دالة إحصائياً  ،)0.002) بمستوى داللة (0.438-مفصل الرسغ (
ن العالقة ألى إن قيم هذه العالقات كانت سلبية مما يشير أ. ويالحظ 0.05قل من أالمحسوبة كانت 

خر حدها قل اآلأذا ازداد إقصى ارتفاع للكرة كانت عكسية (بمعنى أبين هذه المتغيرات، ومتغير 
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ليها إشارت أوالعكس صحيح). ويرى الباحثون أن نقطة اتصال الكرة بالمضرب ضمن المسافة التي 
ن تركيز الالعب على أل ؛على القيم الرقمية لمتغير السرعات يجاباً إ) سم ستؤثر 14.5الدراسات ( 

وبالتالي انتقال  ،سال بحريةتكنيك المهارة يصبح أكثر، ويتيح المجال لتتحرك الذراع التي تقوم باإلر 
ومن ثم  ،الرسغ)و المرفق، و نسيابية من مفاصل الجسم الكبير إلى الصغيرة (الكتف، إكمية الحركة ب

كزمن  ،خرىعلى المتغيرات األ يجاباً إوبالتالي سوف تزداد سرعة الكرة مما ينعكس  ،فالكرة ،للمضرب
رسال ى ارتفاع قذف الكرة لألعلى قبل اإلوصول الكرة إلى المنافس. كذلك يرتبط يجب التركيز عل
  بحيث يكون ضمن النتائج المتحققة في الدراسات السابقة.
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