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 المستخلص

التعــرا ى ــف الفروقــاب بــين بعــت المتييــراب البايوكينماتيكيــة  الهــ ا الرسيســي ل بوــ  هــوان     
، البعيــ  مــن البفــة ب عبــة كــرر اليــ  بــين مهــارر الرســال الســاوا ب عبــة الكــرر الطــاسرر ومهــارر التهــ يا

اهــم المتييــراب البايوكينماتيكيــة ل اة مهــارر الرســال  وتبــرة اهميــة البوــ  والواجــة اليــ   ــي  راســة
، لتــو ير المع ومــاب يا البعيــ  بــالبفة ب عبــة كــرر اليــ الســاوا  ــي لعبــة الكــرر الطــاسرر ومهــارر التهــ 

الكميــة ال قيبــة لت ــا المهــارتين بــين يــ ي البــاونين  ــي  راســاب نبــل النــر وتعمــيم البــرام  الوركيــة 
ت ـا المع ومـاب مـن انـر  ـي تو يـ  المراوـل التـي تسـاهم بنبـل النـر الفعـال بين ت ا المهارتين لما ل

، وقـــ  قـــام الباوــ  بانتيـــار ىينـــة البوــ  بالطريبـــة العم يـــة اننــاة ىم يـــة الــتع م بـــين ت ـــا المهــاراب
أنــرين ( 1)مــنهم لىبــي الكــرر الطــاسرر و( 1)لىبــي المنتنبــاب الوطنيــة  مــن لىبــين( 6)وشــم ب 

التجربــة نـم اجريـب ،(21/5/2132)بتـاري  التجربـة الســتطةىية، وقـ  اجريـب مـن لىبـي كـرر اليــ 
نانيــة، /دــورر( 25)، واســتن م الباوــ  الــة تدــوير   يويــة بســرىة(22/5/2132)بتــاري  الرسيســية

، وقـ  تودــل ((Dartfishوتـم تو يـل النتـاس  واسـتنرام المتييــراب البايوكينماتيكيـة بواسـطة برنـام  
ةوايــا الــ  ال، النطــةا، )  ــي متييــراب ىشــواسيةنتــاس  اهمهــا  هــور  ــروا الباوــ  الــف مجموىــة 
لدـال  مهـارر الرسـال السـاوا بـالكرر الطـاسرر  هـرب  ـروا معنويـة  يمـا ( القتراب، الركبة والـورا

ســـرىة النطـــواب التبربيـــة،  ةاويـــة انطـــةا الكـــرر، الســـرىة الةاويـــة لمفدـــل الكتـــا، ) ـــي متييـــراب
لدــال   هــرب  ــروا معنويــة بينمــا ، (و ــة تــرا الكــرر وةمــن ال اة الك ــيأرتفــام مفدــل الــورا ل

ســرىة انطــةا الكــرر، وقــ  تودــل الباوــ  الــف مهــارر التهــ يا البعيــ  بــالبفة بكــرر اليــ   ــي متييــر 
، ضرورر تأكي  الم رسين والم ربين ى ف أجراة ىم ية نبـل أنـر الـتع م بـين مجموىة تودياب اهمها
ومهارر الته يا البعي  بالبفة  ي متييـراب ةوايـا الـ  ال والنطـةا والقتـراب  مهارر الرسال الساوا

قطـال نبـل انـر التأكيـ  ى ـف والركبة والورا لتشاب  ال اة بين المهارتين  ي ت ا المتييـراب وضـرورر 
الـتع م بــين مهـارر الرســال السـاوا ومهــارر التهــ يا البعيـ  بــالبفة  ـي متييــراب ةاويـة انطــةا الكــرر 

الســـرىة الةاويـــة ل كتـــا وســـرىة انطـــةا الكـــرر وســـرىة النطـــواب التبربيـــة وارتفـــام مفدـــل الـــورا و 
 .وةمن ال اة الك ي لع م تشاب  ال اة بين المهارتين  ي ت ا المتييراب

 
 



 

Abstract 

The main aim of the research is knowing the differences between the 

jump serving in volleyball game and the far shooting skill in jumping in 

the handball game. 

The importance and need for the research arises, in studying the most 

important biokinematic variables to perform the jump serving in 

volleyball game and the far shooting in jumping in handball game, 

to provide an amount of specific  information for both skills for 

the researchers in the studies of transforming the impact and 

generalized the motor programs between these two skills,because 

these informations have an impact in identifying the stages which 

help in transforming the effective impact through learning 

operation between these skills. 

The researcher have chosen the subjects on purpose representing six 

players from the national teams,three of them are volleyball 

players and the other three are handball players. The exploration 

test is done on 23\5\2012 ,then the main test is done on 

27\5\2012. The researcher have used a video camera of 25 

phot\sec.These results have been analyzed and got the 

biokinimatical variables by Dartfish program. 

The researcher have got many result . The most important result is 

appeared the random differences in( impulse angle , launching , 

approach, knee and hip)variables. Where as spiritual differences 

for the jump serving in volleyball in (speed, the shoulder angle,the 

ball launching angle, the approach steps speed, the hip hight in 

the moment of leaving the ball and the totaltime of performance). 

Where as spiritual differences are appeared for the far shooting 

skill in jumping in the handball in the ball launching speed 

variable. 

The two researcher have many recommendations. The most important 

are the necessity of emphasis the teachers and coaches on making 



the transforming operation of the impact of learning between the 

jump serving skill and the far shooting skill in jumping in the 

impulse angle, launching, approach, knee and hip 

variables,because of the similarities between the two skills in 

these variables. The necessity of stressing on cutting the impact 

transforming between the jumping serving skill and far shooting 

skill in jumping in the ball launching angle,angular speed of 

shoulder, ball launching speed, the approach steps speed, the hip 

hight and the total performance time because of the unsimilarity 

of performance between the two skills in these variables. 
 


