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 المستخلص 

التعرف على الفروقات في بعض المتغيرات أن األهداف الرئيسية للبحث هي        
وج من القفز البايوكينماتيكية بين مهارة اإلرسال المتموج من الوقوف واإلرسال المتم

ى الفروقات في نسبة الفاعلية بين مهارة اإلرسال التعرف علبلعبة الكرة الطائرة و 
، وتبرز أهمية  المتموج من الوقوف واإلرسال المتموج من القفز بلعبة الكرة الطائرة

في توفير المعلومات الدقيقة حول نسبة فاعلية بعض أنواع مهارة البحث والحاجة إليه 
ميكانيكية لهذه األنواع اإلرسال أثناء األداء ومقارنتها مع بعض المتغيرات البايو 

مع نسبة من عدم وجود فروقات في تلك المتغيرات وبالتالي التعرف على وجود 
الفاعلية لمهارة األرسال، وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وشملت 

العبا يمثلون ناديي الشرطة والصناعة للمتقدمين المشارك في دوري الدرجة ( 41)
، وقد اجريت التجربة الرئيسية 9040-9002للموسم الرياضي الممتازة 

ثانية، /صورة( 92)، واستخدم الباحث الة تصوير فديوية بسرعة(92/7/9040)بتاريخ
، (Dartfish)وتم تحليل النتائج واستخراج المتغيرات البايوكينماتيكية بواسطة برنامج

معنوية لصالح االرسال وقد توصل الباحث الى مجموعة نتائج اهمها ظهور فروق 
سرعة انطالق الكرة، السرعة الزاوية لمفصل الكتف، ) المتموج من القفز في متغيرات

، كما (مسافة انطالق الكرة، اعلى ارتفاع للكرة لحظة ضرب الكرة، نسبة الفاعلية
زاوية الورك )ظهرت فروق معنوية لصالح االرسال المتموج من الوقوف في متغيري

، وقد توصل الباحث الى مجموعة توصيات (، زاوية انطالق الكرةلحظة ضرب الكرة
اهمها ضرورة اهتمام المدربين والالعبين باستخدام مهارة االرسال المتموج من القفز 

ضرورة استخدام و  لتحقيقه نسبة فاعلية اعلى من االرسال المتموج من الوقوف،



مقارنة باالرسال المتموج من االرسال المتموج من القفز لتفوقه في قوة وسرعة الكرة 
 .الوقوف على الرغم من سهولة أدائه مقارنة باالرسال الساحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

                        The main aims of the research are: Knowing the differences in 

Some biomechanical variables between the standing float serving  in the 

volleyball game , knowing the differences in the percentage of effectiveness 

between the skill of standing float serving and the jump float serving in the 

volleyball game .  

The importance and need for the research arises in giving the specific information 

about the percentage of effectiveness of some types of the serving skill 

during performance and comparing it with some biomechanical variables of 

these types, so that knowing whether the existence or not of the 

differences in these variables with the percentage of effectiveness of 

serving skill . 

            The researcher has chosen the subjects on purpose of (14) fourteen 

players representing in advance players of industry team club and police 

team club that participate in the elite volleyball league for the sport 

reason2009-2010, the main test has done on 25/7/2010.          

        The researcher has used a video camera of 25phot\sec. These results 

have been analyzed and got the biomechanical variables by Dartfish  

program,the researcher has got many results. The most important result is 

showing the immaterial differences for the jump float serving in the 

variables of (the ball launching speed, the shoulder joint angle speed, the 

ball launching distance and the highest point of ball hitting moment and the 

percentage of effectiveness).In addition ,immaterial differences are shown 

in the standing float serving in the variables of  (the hip angle in the moment 

of ball hitting and the ball launching angle). 

          The researcher has many recommendations. The most important are: 

the necessity of coaches and players caring of using jump float serving skill 

to achieve the highest percentage of effectiveness of stand float serving 

success in the ball strength and speed in stand float serving, although the 

simplicity of performing it in comparison with the spiking serving.  


