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 :انًمذيح ويشكهه انثحث 

اٌزشو١ض ٚاٌزٛافك اٌؼبٌٟ ث١ٓ االداءاد رزطٍت اٌزٟ اٌفشد٠خ بضبد ٠اٌشٟ٘ اؽذٞ رٕظ اٌطبٌٚخ 

اٌؾشو١خ ٚاٌمذسح ػٍٟ ِزبثؼخ رغ١شاد اٌىشح ٚاٌزٕجؤ ثؾشوخ إٌّبفظ ِٓ اعً االعزغبثخ اٌغش٠ؼخ ػٍٟ 

اٌزٛافك اٌؼضٍٟ اٌؼظجٟ ٚاٌغشػخ اٌؾشو١خ ٚاٌذلخ ٚاٌّشٚٔخ ِٓ اٌّىٛٔبد اٌضشثبد اٌّمبثٍخ ٚ٘زا 

 .(23)ت رٕظ اٌطبٌٚخ .اٌجذ١ٔخ اٌخبطخ اٌزٟ الثذ ٚأْ ٠ّزٍىٙب الػ

اهم المهارات االساسٌه الهجومٌه التً تعد الضربه اللولبٌه بوجه المضرب األمامً من  ٚ

هذه  بٌنتحتل مكان الصداره  ،كماتساهم بنسبه كبٌره فً احراز اكبر عدد من النقاط للفوز بالمباره

 (282: 31،)تتأثٌر جوهري علً نتائج المبارٌا لها من لما المهارات الهجومٌه

تعتبر هذه المهاره من اهم الضربات انتشارا وأهمٌه وصعوبة فً رٌاضه تنس الطاوله  و

وترجع اهمٌتها الى الدوران العلوى الذى ٌسحب الكرة ألسفل مجبرا المنافس على ارتكاب االخطاء 

الكبٌرة التى تحدث للكرة وكذلك ن على سرعة وقوة الدورا وتعتمدو تتمٌز بقوس طٌرانها العالً 

فى الهواء   Cٌشبة حرؾ  االكرة مسار فتتخذعلى ضؽط الهواء الذى ٌكون كبٌرا من االسفل 

(57:57) ،(57:55 (، )86:46) 

 هامةمن المواضٌع ال المٌكانٌكا الحٌوٌةدراسه الطاقة فً  انعلً  مراجع لوتتفق العدٌد من ا

 ،وجهات نظر مختلفه سواء من النواحً المٌكانٌكٌه أو الوظٌفٌه حٌث أن للطاقه مفاهٌم متعددة من، 

وفً مجالنا الرٌاضً تظهر أشكال متعددة للطاقه ومنها الطاقه المٌكانٌكٌه التً ٌمتلكها الرٌاضً 

وللطاقة  ،مٌز بوحدات  الجولتتو بذل شؽل مٌكانٌكً المقدرة علىوالتً تعرؾ بشكل عام علً أنها 

داء الحركً ٌسمٌان بطاقة الوضع وطاقة الحركة   حٌث لهما تطبٌقات شكلٌن رئٌسٌٌن فى اال
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 ،فى مجال المٌكانٌكا الحٌوٌه   فاالجسام ال تنتج طاقة حركه اال اذا كانت فى حاله حركه ه متعدد

وهو نوع من الطاقه التً ٌمتلكها الجسم بسبب حركته وتساوي الشؽل الالزم لتسرٌع جسم ما من 

إثر  الطاقةوبعد إقتناء هذة ااو زاوٌه  خطٌةرعه معٌنه سواء كانت سرعه حاله السكون الً س

طبقا لقانون  تسارعة،التتؽٌر الطاقة الحركٌة للجسم،وٌظل محتفظا بها طالما الٌوجد إحتكاك ٌوقفه

 (65:56،)  (444:54(، (756:55( ، )442 : 51)حفظ الطاقة 

ه جسم ما وتختلؾ هذ طاقة حركة بلحسا وهناك العدٌد من المعادالت المختلفة التى تستخدم

انتقالٌة وقد  و طاقة حركٌة خطٌة فقد تكونالمطلوب دراستها  المعادالت المستخدمة بسبب الحركة

 حاصل نهاأبه ٌطاقة الحركة الخطوتعرؾ ،  معا تكون دورانٌة وزاوٌة وقد تكون انتقالٌة ودورانٌة

 KEضرب نصؾ كتله الجسم فً مربع سرعته 
 

 
زادت  اكلما زادت سرعه الجسم كلمف    

حاصل ضرب نصؾ عزم القصور الذاتى فى الدورانٌة بأنها ،وتعرؾ طاقة الحركةطاقه حركته 

ٌكسب الجسم طاقة  فعند دوران أى جسم حول محور )خالل مركز ثقلة(  مربع سرعته الزاوٌة

 مجموع طاقات الحركة ألجزائة حركة دورانٌة وهى ببساطة

والكامنة(من وقفة  رٌاضة تنس الطاولة تتجلى ظاهرة الطاقة بنوعٌها)الحركٌة ىوف

فمعظم مهارات تنس الطاولة تعتمد على نقل القوة من أسفل إلى   االستعداد حتى لحظة انطالق الكرة

الوصلة الحركٌة بٌن الطرؾ السفلى  هاإعتبار التى ٌمكناألطراؾ من خالل المنطقة الجذعٌة 

  (568: 4) ،(8) ،(552: 7حٌوٌاً فى النقل الفعال للقوة خالل الجسم. )دورا  لهاوالعلوى و

نقل الطاقة و تولٌدأهمٌة ( إلى 4155) Lino & Kojimaإٌنو وكوجٌما  اراشوقد  

 الضربة اللولبٌة الالزمة لدقة أداء المٌكانٌكٌة للطرؾ العلوي وتأثٌر ذلك فً تولٌد سرعة المضرب 

من الطرؾ السفلى  حركٌةٌمكن تولٌد طاقة  ٌثح  فً تنس الطاولة ، بوجة المضرب االمامى

فمع انتهاء دوران الجذع ٌمكن نقل أي عزم زاوي متولد فً ونقلها إلى الذراع من خالل الجذع 

الجسم العلوي إلى األجزاء الطرفٌة لذراع الضرب وإلى الساعد والٌد وٌساوي العزم الزاوي قٌمة 

عزم القصور الذاتً للجسم مضروبا فً سرعته الزاوٌة وبالتالً فً حالة نقل بعض عزم الجذع 

ونظرا لوجود عالقة طردٌة  الدوران بسرعة زاوٌة عالٌة إلى ذراع الضرب ستتمكن الذراع من 

الالعبٌن  نٌمثل عامالً ومؤشرا ٌمك الحركٌة ن زٌادة نقل الطاقةفإ  بٌن االسرعة والطاقة الحركٌة

 (566-585: 42) من تولٌد سرعات مضرب أعلى عند التصادم خالل أداء الضربة اللولبٌٌة
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فى تحقٌق االنجاز المناسب ا سبق ان دراسة الطاقة الحركٌة لها أهمٌة كبٌرة وٌتضح مم

ِٚؤشش ٠ذي ػٍٟ ِذٞ لذسح اٌش٠بضٟ ػٍٟ اداءا اٌؾشوبد ثبلً لذس ِٓ اٌطبلخ اٌّجزٌٚخ ٌزا فبْ فش٠ك 

 اٌجؾش اعزٕذ اٌٟ ٘زا اٌّزغ١ش اٌى١ٕب١ٔىٟ ٌٍزؼج١ش ػٓ االداء وىً

ٛ وبْ ٌٕفظ اٌشخض فىبْ الثذ ِٓ اٌجؾش ػٓ طش٠مخ اْ االداء اٌجششٞ ِزغ١ش ؽزٟ ٌٚ ٚؽ١ش

و١ف ٠ّىٓ اٌؾىُ ػٍٟ صجبد االداء اٌّٙبسٞ ٌالػت ثطش٠مخ  ٌٍؾىُ ػٍٟ ٘زا اٌزغ١ش اٚ ثّؼٕٟ اخش

ِٛضٛػ١خ رشًّ االداء وىً ١ٌٚظ ٌؾظخ ِؼ١ٕخ اٚ ِشؽٍخ ِؼ١ٕخ ِٓ االداء ٌٚىٓ وٕظشح ش١ٌّٛخ اٌٟ 

 خ ٠ىشس ف١ٙب االداء ٚاٌزٞ ِٓ شبٔخ ٠ٛفش اٌّغٙٛد .اٞ ِذٞ ٠زشبثٗ اداء اٌش٠بضٟ فٟ وً ِؾبٌٚ

ثبات األداء المهارى ٌعنى : مقدرة الفرد الرٌاضى على تكرار إعادة تأدٌته تحت ظروؾ ف

معٌارٌة واحدة ) ظروؾ ؼٌر متؽٌرة تتمٌز بكونها مرٌحة نسبٌا ( بأقل ما ٌمكن من التؽاٌر 

سوؾ ٌدل على  البٌومٌكانٌكٌة الرئٌسٌة لألداءوالتشتت فى النتانج الرٌاضٌة وفى الخصائص 

ثبات االداء المهارى بطبٌعة الحال ان  وال ٌعنى . استٌعابه أو امتالكه لهذا األداء المهارى المعنى

فقد   . تظل النتٌجة الرٌاضٌة والخصائص الجوهرٌة للحركة من محاولة إلى أخرى دون ما تؽٌٌر

اٌر ( لدى رٌاضى المستوى العالى سواء فى النتٌجة الرٌاضٌة ثبت بالتجربة أن معدل التشتت ) التؽ

أوفى الخصائص الجوهرٌة للمراحل األساسٌة للحركة . فى حالة تكرار أدائها  ٌقل كثٌراًعنه لدى 

رٌاضى المستوى األدنى . حٌث ال تخرج هذه االنحرافات فى كل محاولة عن الحدود النسبٌة 

إلى االنطباع العام بعدم صحة األداء المهارى أو إلى انخفاض المسموح بها والتى ٌؤدى تخطٌطها 

 ( 485:55) ،(515- 514: 6). واضح فى النتٌجة الرٌاضٌة

ِٚٓ خالي اٌجؾش ػٓ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب رم١١ُ صجبد االداء فٍمذ ٚعذ اٌجبؽض١ٓ اْ 

ٕ٘بن ػذٖ طشق ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌؾىُ ػٍٟ صجبد االداء ؽ١ضذ رٕمغُ ٘زٖ اٌذساعبد اٌٟ عبٔج١ٓ فٕغذ 

اعزخذِٛا   (Chau 2001a, 2001b)اْ ثؼض اٌذساعبد لبِذ ثذساعخ اٌفشٚق ث١ٓ االداء ُِٕٚٙ 

.  Coefficient of varianceِٚؼبًِ االخزالف    SD Deviationالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞا

اٌخطأ اٌّؼ١بسٞ ٌٍم١بط   (Stratford & Goldsmith 1997)ٚاعزخذِذ دساعخ وال ِٓ  

Standard Error of Measurement  ( َوّب اعزخذ(Ferrari et al. 2010  ِزٛعظ االخزالف

ٚٔغذ اْ اٌغبٔت االخش ِٓ اٌذساعبد اػزّذ ػٍٟ دساعخ  .ityMean Absolute Variabilاٌّطٍك 

ؽ١ش اػزّذا فٟ دساعز١ّٙب ػٍٟ ل١بط ِؼبًِ  (Shrout & Fleiss 1979)اٌؼاللبد وّب فٟ دساعخ  

 Kadaba et)ٚاعزخذَ ) ,Intraclass Correlation Coefficient (ICC) ,االسرجبط اٌذاخٍٟ  
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al. 1989 ضؼ اْ ٘زٖ اٌطشق شبئؼخ االعزخذاَ ٚاْ ٕ٘بن رطٛس فٟ االسرجبط اٌّزؼذد. ِٚٓ اٌٛا

ثؼذ ِمبسٔخ  (Iosa et al. 2014) ٠زطٍت لذس ِٓ اٌذلخ  ؽ١ش رٛطٍذ دساعخ  ػ١ٍّخ اٌم١بط ِّب

ع١ّغ ٘زٖ اٌطشق اٌٟ اْ افضً طش٠مخ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌؾىُ ػٍٟ رشبثخ االداء ٟ٘ اٌّؼبًِ اٌخطٟ 

coefficientsLinear Fit Method (LFM)   رغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٌٍزؼشف ػٍٟ اٌؼاللخ ٚ

اٌخطخ ث١ٓ إٌّؾ١ٕبد ال٠غبد ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2

R  ٍِٟذٜ رىشاس إٌزبئظ اٌزٟ ٚاٌزٞ ٠غزؾذَ ٌٍزؼشف ػ

ث١ٓ إٌّؾ١ٕبد. ٌزا فمذ اعزؼبْ اٌجبؽض١ٓ  رّذ ِالؽظزٙب فٟ إٌّٛرط، اعزٕبًدا إٌٝ ٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌىٍٟ

 28(،) 328-38:382) . خ ٔظش اٌجبؽ١ضٓ ٌزؾم١ك ٘ذف اٌجؾششة اٌطشق ِٓ ٚعٙثٙزٖ اٌطش٠مخ وبل

:242-248) ( ،22 :868-848 ( ، )38::18) . 

 هذف انثحث

ضشثخ اٌٌٍٛج١خ  ٌٌٍٍزؼشف ػٍٟ ِذٞ صجبد االداء اٌؾشوٟ  ) اٌطبلخ اٌؾشو١خ ( ٚضغ اعبط ث١ِٛى١ب١ٔىٟ

  .ثٛعٗ اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ 

 انثحث:فزوض 

اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ  ثٛعٗ ٠ّىٓ اٌزؼشف ػٍٟ  ِذٞ صجبد االداء اٌؾشوٟ ٌالػجٟ رٕظ اٌطبٌٚخ فٟ 

 .ِٓ خالي اٌطبلخ اٌؾشو١خ  اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ

 إجزاءاخ انثحث:

 ينهج انثحث

ٌطج١ؼخ اٌجؾش. ئّزخ إعزخذَ إٌّٙظ اٌٛطفٝ ٚرٌه ٌّال  

 عٍنح انثحث

)اٌغنٓ رُ إخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثبٌطش٠مخ اٌؼشٛائ١خ , صالس ِٓ الػجٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ 

أداء  ٚرٌنننه الرمنننبُٔٙ (.وغنننُ 1.41 ± 73 اٌىزٍنننخ، عنننُ 4.24 ± 173.4، اٌطنننٛي عنننٕخ71. ± 22.5

 .اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ  ثٛعٗ اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخاٌضشثخ 

 انًجال انًكانى

إعشاء اٌذساعخ األعبع١خ فٝ طبٌخ األٌؼبة اٌش٠بض١خ ِٚؼًّ ا١ٌّىب١ٔىب اٌؾ٠ٛ١خ ثى١ٍخ اٌزشث١خ رُ 

. اٌش٠بض١خ ث١ٕٓ عبِؼخ األعىٕذس٠خ  

 أدواخ انثحث:

  : األدواخ واألجهزج انخاصح تانتصىٌز وانتحهٍم وانمٍاصاخ 
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 وبدس/اٌضب١ٔخ(  100( وب١ِشاد سل١ّخ رشدد )8ػذد ) -

 .Reflective Marker ٌٍضٛء ػبوظ( ِبسوش 24ػذد ) -

 عٙبص لبرف اٌىشاد. -

 وشاد لب١ٔٛٔخ( . -ِضبسة  -طبٌٚخ لب١ٔٛٔخ ثّشزّالرٙب )ِغّٛػخ اٌشجىخ  -

 SIMI 3D motion analyses system 9.02ثشٔبِظ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٝ  -

  خطىاخ إجزاء انذراصح: 

ثؼذ ،  االؽّبء اٌؼبَ  داء دلبئك ال 2 الػت رُ رٕف١ز اٌجؾش ػٍٟ صالس الػج١ٓ رُ اػطبء وً

اعشاء االؽّبء اٌؼبَ ٠غّؼ ٌالػج١ٓ ثأداء اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ ثٛعٗ اٌّضشة االِبِٟ ٌزؼ٠ٛذ أفغُٙ ػٍٟ 

لبَ وً الػت ثبداء صالس ِؾبٚالد ١ٌىْٛ اعّبٌٟ ػذد اٌّؾبٚالد رغغ ِؾبٚالد.  اٌج١ئخ اٌزغش٠ج١خ ،

 SIMI motionد. رُ اعزخذاَ ِٕظِٛخ ؽ١ش رُ رضج١ذ عشػخ ٚصا٠ٚخ أطالق اٌىشح ِٓ لبرف اٌىشا

system  َ388وب١ِشاد راد عشػخ  8ٌٍزظ٠ٛش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ صالصٟ االثؼبد ؽ١ش رُ اعزخذا 

رّذ ِؼبٌغخ   وبدس/ صب١ٔخ. رُ اعزخشاط اٌّزغ١شاد اٌج١ِٛ١ىب١ٔىخ ٌالداء ِٓ خالي اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ.

 Lowؽ١ش رُ اعزخذاَ فٍزش  MATLAB R2017aاٌج١بٔبد ٚفٍزشرٙب  ثبعزخذاَ ثشٔبِظ ِبرالة 

pass  ٚػٕذ رشدد  لبطغCut-off Frequency  15  ٘شرض ِٓ اعً ِؼبٌغخ اٌشٛائت ِٓ ا٘زضاصاد

 اٌغٍذ اعفً اٌؼالِبد اٌّشعؼ١خ ػٍٟ اٌّفبطً ٚاٌؾظٛي ػٍٟ ِٕؾٕٟ دل١ك ٌؾشوخ اٌٛطالد.

 : نحضاب انتًاثم او انتطاتك

اٌٟ اخشٞ ٌزا فبٔخ ٠غت لجً اعشاء ػ١ٍّخ اٌزطبثك اْ ؽ١ش اْ صِٓ االداء لذ ٠خزٍف ِٓ ِؾبٌٚٗ 

 )٠زٕبعت اٌضِٓ فٟ ع١ّغ اٌّؾبٚالد ٚالعشاء ٘زٖ اٌخطٛح رُ ػًّ رظؾ١ؼ ٌٍضِٓ

Normalization)   ِٓ صِٓ االداء . 388اٌٟ  3ٚف١ٙب ٠زُ رؾ٠ًٛ اٌضِٓ اٌٟ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ  %

اخشٞ ؽغت وزٍٙب ٚاٌغشػخ اٌزٟ رزؾشن  ٚثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش اٌطبلخ اٌؾشو١خ فبٔٗ ٠خزٍف ِٓ ٚطٍخ اٌٟ

 (Normalization)ثٙب ٚؽزٟ ٠ّىٓ ػشضٙب فٟ شىً ث١بٟٔ ٚاؽذ رُ ػًّ رظؾ١ؼ  ٌٍطبلخ اٌؾشو١خ 

       اٌّؼبدٌخثبٌٕغجخ اٌٟ الظٟ طبلخ ؽشو١خ ثزٌزٙب اٌٛطٍخ ِٓ خالي 
طبلخ اٌؾشوخ  ٌٍٛطخ خالي االداء

 الظٟ طبلخ ؽشو١خ ٌٍٛطٍخ
. 

 خالي االداء اٌّزىشس. خٌٍٍٛط ثبٌزبٌٟ ٠غًٙ ِطبثمخ ٚؽغبة ٔغجخ اٌزّبصً ٌالداء اٌؾشوٟ

رُ ؽغبة اٌٛعظ اٌؾغبثٟ ٌّٕؾٕٟ وً ٚطٍخ فٟ اٌضالس ِؾبٚالد ٌىً الػت ٌٍؾظٛي ػٍٟ ِٕؾٕٟ 

ِشعؼٟ ٌٍزؼشف ػٍٟ ِذٞ صجبد اٚ رشزذ االداء ػٓ ٘زا اٌٛعظ. ٌٍٚزؼشف ػٍٟ دسعخ اٌضجبد رُ 
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ٌؾبعت ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ  MATLAB R2017aخً ثشٔبِظ ِبرالة آِ د Fitlmٌغخ اعزخذاَ ِؼب

R
2

ؽ١ش ٠ؼزّذ ػٍٟ   Similarityوأؽذ اٌّؼبٌغبد اٌّأخٛر ثٙب فٟ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٌؾغبة اٌزّبصً  

ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبدالد اٌزٕجؤ٠خ اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌزؼشدف ػٍٟ ِذٞ ِغبّ٘خ اٌّزغ١شاد اٌّذخٍخ 

 . اٌّغزخشعخفٟ إٌز١غخ 

 :اننتائج

فٟ اٌٛعظ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍزؼشف ػٍٟ ل١ُ اٌزّبصً ث١ٓ ٚطالد اٌغغُ رُ اعزخذاَ 

 One wayخالي ِؾبٚالد اٌالػج١ٓ اٌّخزٍفخ. رُ اعزخذاَ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌطبلخ اٌؾشو١خِزغ١ش 

ANOVA  ٚاخزجبسTukey  ٕٞٛرُ رّض١ٍٙب ث١ب١ٔب ِغ ٚضغ دالٌٗ اٌفشٚق ث١ٓ  ٌزؾذ٠ذ الً فشق ِؼ

 . اٌالػج١ٓ ػٍٟ االػّذح اٌج١ب١ٔخ 

 نالعثٍن يحاوالخ يختهفح خالل فً يتغٍز طالح انحزكحتًاثم وصالخ انجضى نانىصظ انحضاتً واالنحزاف انًعٍاري ( 2جذول)

 انالعة انثانث انالعة انثانً انالعة االول 

وصالخ 

 انجضى

وحذج 

 انمٍاس

انىصظ 

 انحضاتً

االنحزاف 

 انًعٍاري

انىصظ 

 انحضاتً

االنحزاف 

 انًعٍاري

انىصظ 

 انحضاتً

االنحزاف 

 انًعٍاري

 8.6 89.9 42.1 49 17.6 18 % انمذو

 39.0 60.2 18.6 61.2 7.7 88 % انضاق

 6.2 29.6 18.9 75.4 9.4 88 % انفخذ

 6.2 29.6 18.9 75.4 9.4 88 % انجذع

 9.2 87 15.8 82.3 0.6 99 % انعضذ

 4.9 90.7 11.3 86.2 0.8 99 % انضاعذ

 3.6 90.3 :.12 83.1 0.8 99 % انٍذ
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محاوالت  خاللقي متغير طاقة الحركة  تماثل وصالت الجسم لالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعنوية الفروق  (1) كلش
 لالعبين مختلفة

 

 ٌٛطالد اٌطشف اٌؼٍٛٞ ٌالػج١ٓ خالي اٌضالس رّضً إٌّؾ١ٕبد اٌج١ب١ٔخ اٌزب١ٌخ ٌّزغ١ش طبلخ اٌؾشو١خ 
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فٟ ِزغ١ش طبلخ  ( إٌّؾ١ٕبد اٌج١ب١ٔخ ٌٛطالد اٌطشف اٌؼٍٛٞ ٌالػج١ٓ خالي اٌضالس ِؾبٚالد2شىً)

 اٌؾشوخ

 

ٌالػج١ٓ خالي اٌضالس  اٌغفٌٍٟٛطالد اٌطشف رّضً إٌّؾ١ٕبد اٌج١ب١ٔخ اٌزب١ٌخ ٌّزغ١ش طبلخ اٌؾشو١خ 

 ِؾبٚالد
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فٟ ِزغ١ش طبلخ  اٌضالس ِؾبٚالد( إٌّؾ١ٕبد اٌج١ب١ٔخ ٌٛطالد اٌطشف اٌغفٍٟ ٌالػج١ٓ خالي 1شىً)

  اٌؾشوخ

 ينالشح اننتائج :

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٟ ٚضغ اعبط ث١ِٛى١ب١ٔىٟ ٌٍزؼشف ػٍٟ ِذٞ صجبد االداء اٌؾشوٟ ٌالػجٟ 

ِٓ خالي اٌطبلخ اٌؾشو١خ .  اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ  ثٛعٗ اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخرٕظ اٌطبٌٚخ 

ِؾبٚالد  زّبصً ٚطالد اٌغغُ خاليٌاٌٛعظ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ( 3ؽ١ش ٠ٛضؼ عذٚي)

اْ ٔغت رّبصً ٚطالد اٌطشف اٌؼٍٛٞ ٟٚ٘ ا١ٌذ ٚاٌغبػذ ٚاٌؼضذ ٌغ١ّغ اٌالػج١ٓ ٌالػج١ٓ  ِخزٍفخ

% ِغ ٚعٛد رفبٚد ثغ١ظ ث١ٓ  88% اٌٟ 82وبٔذ اوضش رّبصال خالي االداء ؽ١ش ثٍغذ إٌغت ِٓ 

ث١ٓ اٌالػج١ٓ فٟ اٌٛطالد اٌّؾزٍفخ  ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق( ٚاٌزٞ ٠ظٙش 3ىً)وّب فٟ شوً الػت ٚاالخش

 (2)شىًٚرٌه الْ ؽشوخ ٘زٖ اٌٛطالد رىْٛ فٟ ارغبٖ ٚاؽذ ٔؾٛ ضشة اٌىشح ثبٌّضشة وّب فٟ اٌ

ٟٚ٘ رؼجش ػٓ  ِؾبٚالد اٌضالس خالي ٌالػج١ٓ اٌؼٍٛٞ اٌطشف ٌٛطالد اٌج١ب١ٔخ ثبٌّٕؾ١ٕبد اٌخبص

ع زاِب ثبٌٕغجخ ٌٍغ. خ ٌٍغزع ٚأزمبٌٙب اٌٟ ٘زٖ االطشاف١االعزفبدح ِٓ اٌطبلخ اٌؾشومذسح اٌالػت ػٍٟ ِ

وً الػت ٚاالخش ؽغت ٚلفخ االعزؼذاد  % ٚرٌه ٌطجؼ١خ رؾشن88% اٌٟ  28فبْ ٔغت اٌزّبصً ِٓ 

ٚطش٠مخ اعزمجبي اٌىشح ِٓ لبرف اٌىشاد فمذ ٔغذ اْ اؽذ اٌالػج١ٓ ٠مَٛ ثزغ١ش ٚضغ اٌغزع ١ٌزٛافك ِغ 

االعزؼذاد ٌٍضشثخ ؽغت ثؼذح اٚ لشثخ ِٓ اٌطبٌٚخ فبؽ١ٕب ٠بخذ اٌغزع شىً اوضش أؾٕبءا ِٓ ِؾبٌٚٗ 

ٌالػج١ٓ ؽ١ش وٍّب وبْ ٕ٘بن صجبد ٌشىً اداء اٌغزع الف ِغز٠ٛبد ازالخشٞ ٚ٘زا ا٠ضب ٠خزٍف ثبخ

ٚػذَ وٍّب دي ػٍٟ لذسح اٌالػت ػٍٟ اٌؾفبظ ػٍٟ اٌطبلخ اٌؾشو١خ إٌّزغخ  ِٓ اٌطشف اٌغفٍٟ 

ْ ِغزٜٛ خجشح اٌالػت ٚدٚساْ اٌىشح ٠ؤصشاْ ػٍٝ اٌغٛأت أ فك ثؼض اٌذساعبدرزٚ٘ب.ا٘ذاس

فٝ رٕظ اٌطبٌٚخ ؽ١ش اشبسد ٔزبئغّٙب  شة األِبِٝاٌج١ِٛ١ىب١١ٔخ ألداء اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ ثٛعٗ اٌّض

ٚخظٛطب اٌذٚساْ  أْ اٌالػج١ٓ اٌخجشاء اٚاٌّؾزشف١ٓ ٠ؼزّذٚا ػٍٝ اعٙبَ أػٍٝ ِٓ اٌطشف اٌغفٍٝ

شف اٌؼٍٜٛ ٌزؾم١ك عشػخ اٌّضشة اٌّؾٛسٜ ٌٍغزع فٝ ر١ٌٛذ ٚٔمً اٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌٝ اٌط

    29 :377-361) ٌذلخ أداء اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ ثّؼذالد أػٍٝ ِٓ اٌالػج١ٓ ِزٛعطٝ اٌّغزٜٛ اٌالصِخ

دوران الجذع بقوة وسرعة عالٌة ٌساهم بشكل كبٌر فً سرعة لذا    28 :131-132 )()58:  54)(
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المضرب فالالعبٌن المتقدمٌن ٌولدون كمٌة طاقة مٌكانٌكٌة تتولد من الجذع إلى الذراع مما ٌحقق 

 (566-585:  29 فى سرعة الكرة. ) أعلى معدل

% ٟٚ٘ 38بٌطشف اٌغفٍٟ فىبْ ٕ٘بن رفبٚد وج١ش ؽ١ش ثٍغذ الً ٔغجخ ثاِب ف١ّب ٠خض 

صً اٌطبلخ اٌؾشو١خ اٌّجزٌٚخ خالي االداء فٟ ٚطٍخ اٌمذَ ٌالػت االٚي ٚاػٍٟ ٔغجخ رّبصً فٟ بٔغجخ رّ

رخ ا٠ضب فٟ اٌالػج١ٓ االخش٠ٓ وّب فٟ ٚ% ٌٕفظ اٌالػت ث١ّٕب عبءاد إٌغت ِزفب88اٌفخذ ٟٚ٘ 

 .(3عذٚي )

ٔب ربخذ بفأؽ١شىً ٚلفخ اعزؼذاد اٌالػت ٌٍضشة لذ رىْٛ ِخزٍفخ ٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زا ػٍٟ اْ 

اٌمذَ شىً اٌٛلٛف ٌٍخبسط ِٚشح اخشٞ ربخذ شىً اٌٛلٛف ٌٍذاخً اٚ اٌشىً اٌّؼزذي ٌالِبَ ٚ٘زٖ 

يتفق كالً من إلين وديع فرج، ففٍٟ اٌغبق ٚاٌفخز اٌٛلفخ رؾذد طش٠مخ اداء ثبلٟ ٚطالد اٌطشف اٌغ

م(، كمال عبد الحميد إسماعيل 2002م(، محمد أحمد عبد هللا )2002سلوى عز الدين فكري )

م( أن وقفة اإلستعداد وتحركات القدمين هي الطريقة الوحيدة التي يتخذها العب تنس 2000)

للتحرك في جميع اإلتجاهات متتبًعا حركة الكرة  تبًعا لقدراته وإمكاناته المهارية والفنية الطاولة

مع االحتفاظ بتوازنه مما يمكنه من تغطية أكبر مساحة ممكنة من سطح الطاولة الستقبال أي 

٠ّٚىٓ ِالؽظخ ِغبس االداء ٌّزغ١ش   (83:83( ، )218:88( ، )871:2)ضربة من المنافس. 

 اٌطشف ٌٛطالد اٌج١ب١ٔخ بٌّٕؾ١ٕبداٌخبص ث( 1) اٌطبلخ اٌؾشو١خ خالي االداء ِٓ خالي اٌشىً سلُ

ِؾبٚالد فٕغذ اْ وً ٚطٍخ رمَٛ ثشىً ِخزٍف وً ِؾبٌٚخ. ِّب٠ؼٕٟ  اٌضالس خالي ٌالػج١ٓ اٌغفٍٟ

أٗ وٍّب وبْ ٕ٘بن رشبثخ فٟ شىً االداء وٍّب دي رٌه ػٍٟ اسرفبع ِغزٛٞ اٌالػج١ٓ ٚٔظشا ٌطج١ؼخ 

فٙزا ٠زغجت فٟ ا٘ذاس لذس وج١ش ِٓ اٌطبلخ  ا ِؾزشف١ٓاٌؼ١ٕخ ؽ١ش أُٙ الػج١ٓ دسعخ اٌٟٚ ٌٚىٓ ١ٌغٛ

ٌٚىٓ ٘زا ا٠ضب ٠ذي االداء.  اعزغالٌٙب ٌظبٌؼ اٌّّىٓاٌؾشو١خ اٌّجزٌٚخ ِٓ  اٌطشف اٌغفٍٟ وبْ ِٓ 

ػٍٟ ٔغبػ اٌطش٠مخ اٌّمزشؽخ ٌؾغبة اٌزّبصً فٟ رٛض١ؼ ٚر١١ّض اٌفشٚق ث١ٓ اٌالػج١ٓ ؽ١ش اْ ٘زا 

ٚ٘زا الشة اٌٟ ؼزّذ ػٍٟ رم١١ُ االداء وىً ١ٌٚظ ٌؾظخ ِؼ١ٕخ اٚ ِشؽٍخ ِؼ١ٕخ فٟ االداء راٌطش٠مخ 

اٌٛالغ ؽ١ش فٟ إٌٙب٠خ اْ االداء اٌؾشوٟ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ ِزغٍغً ٚوً ٌؾظخ ِج١ٕخ ػٍٟ ِبلجٍٙب 

 .ٚرؤصش فٟ اٌٍؾظخ اٌزٟ ثؼذ٘ب 

ألداء الضربة بحٌث  وتشٌر بعض الدراسات أن خبرة الالعب تتحكم فً استعداده األمثل

ومن  وسرعة ها بدقةاألمثل لتنفٌذالوصول إلى الوضع  ٌؤدي إلى زٌادة سرعة الضربة وقصر زمن

المعروؾ أن الطاقة المتولدة فً الطرؾ السفلً ٌمكنها أن تنتقل إلى الكتفٌن والطرؾ العلوي عبر 
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أثٌراً كبٌراً ت ٌؤثر، الكٌناتٌكٌةة سكمنشأ للسلالحركات المتسلسلة للجسم وبالتالً فإن الطرؾ العلوي، 

على سرعة المضرب والكرة  وبدون المساعدة القصوي من الطرؾ السفلً، خصوصا حركة 

كما ان زٌادة نقل الطاقة ٌمثل عامالً  (4)مفصل الركبة فإن سرعة الكرة تمٌل إلى االنخفاض  

أداء الضربة الالعبٌن من تولٌد سرعات مضرب أعلى عند التصادم خالل  نومؤشرا ٌمك

 (321:1( ، ) 36)اللولبٌٌة

( وجود فروق واضحة بٌن الالعبٌن 4158) Wang et alوتؤكد نتائج وانج وآخرون 

الهواة والمحترفٌن فً أداء الضربة اللولبٌة فً تنس الطاولة وتعزي هذه الفروق إلً الفروق فً 

ن حٌث أشارت نتائج القٌاس إلى الجوانب الكٌنماتٌكٌة للطرؾ السفلً والتنشٌط العضلً بٌن الفئتٌ

وجود فروق دالة فً ثنً ومد زاوٌة المفصل بٌن المجموعتٌن خاصة لمفاصل الكاحل والركبة 

والمرفق والكتؾ كما أشارت النتائج إلى وجود تسلسل ثابت للتنشٌط الكهربً العضلً أثناء أداء 

رسػ لتولٌد القوة الالزمة لتحقٌق الضربة اللولبٌة ٌبدا من عضالت أسفل الساق وٌنتهً عند مفصل ال

أعلى سرعة أفقٌة ورأسٌة للمضرب فً لحظة التصادم وهً مؤشر بالػ االهمٌة على سرعة ودقة 

أداء الضربة. كما أشارت النتائج كذلك إلى أن الالعبٌن المحترفٌن ٌمتازون بكونهم أكثر اقتصادٌة 

عضالت وفق التسلسل الحركً الألمثل فً تنفٌذ الضربة من حٌث قدرتهم على تشؽٌل واستخدام ال

لتولٌد أقصى قوة الزمة لتحقٌق معدالت عالٌة من الدقة والسرعة عند أداء الضربة اللولبٌة فً تنس 

   ( 25–33 41: )الطاولة

 اإلصتنتاجاخ :

ل١ذ  اٌذساعخ اِىٓ اٌزؼشف ػٍٟ ِذٞ صجبد االداء اٌؾشوٟ ٌالػجٟ رٕظ اٌطبٌٚخ  ِٖٓ خالي ٘ز

ػٓ طش٠ك اٌطبلخ اٌؾشو١خ  اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ  ثٛعٗ اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخفٟ اٌذساعخ 

 .ػت ٔفغٗ ٚاٌالػج١ٓ االخش٠ٓ ٌٍالٚاْ طش٠مخ ؽغبة اٌضجبد لبدسح ػٍٟ اٌز١١ّض ث١ٓ فشٚق االداء 

 ٠ّىٓ ٌٍّذسث١ٓ رؼذ٠ً ِغبس االداء  ٚٚضغ رذس٠جبد ٔٛػ١خ ٌٍؾفبظ ػٍٟ صجبد االداء.
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ثثاخ االداء انحزكً نهضزتح انهىنثٍح  تىجه نانطالح انحزكٍح كًؤشز تٍىيٍكانٍكً 

 انًضزب األيايى فً تنش انطاونح 

 

 انًهخص:

ٌٍزؼشف ػٍٟ ِذٞ صجبد االداء  ) اٌطبلخ اٌؾشو١خ ( ٚضغ اعبط ث١ِٛى١ب١ٔىٟرٙذف اٌذساعخ اٌٟ 

ػ١ٕخ اٌجؾش صالس ِٓ الػجٟ . ٍضشثخ اٌٌٍٛج١خ ثٛعٗ اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ ٌاٌؾشوٟ 

 ± 73 اٌىزٍخ، عُ 4.24 ± 173.4، اٌطٛي عٕخ71. ± 22.5اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ )اٌغٓ 

ٌٍزظ٠ٛش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ صالصٟ االثؼبد  SIMI motion systemرُ اعزخذاَ ِٕظِٛخ (.وغُ 1.41

 )رُ ػًّ رظؾ١ؼ ٌٍضِٓ وبدس/ صب١ٔخ. 388وب١ِشاد راد عشػخ  8ؽ١ش رُ اعزخذاَ 

Normalization) ُ388اٌٟ  3اٌٟ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ اٌّزغ١ش ٚف١ٙب ٠زُ رؾ٠ًٛ  ٌٛطالد اٌغغ  %

ثبٌزبٌٟ ٠غًٙ  ٌٍٛطٍخِٓ الظٟ طبلخ ؽشو١خ %  388اٌٟ  3ِٚزغ١ش طبلخ اٌؾشوخ ِٓ صِٓ االداء

رُ اعزخذاَ ِؼبٌغخ  ِطبثمخ ٚؽغبة ٔغجخ اٌزّبصً ٌالداء اٌؾشوٟ ٌٍٛطخ خالي االداء اٌّزىشس.

FITLM  دخً ثشٔبِظ ِبرالة ِٓMATLAB R2017a  ٌؾبعت ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذR
2

وأؽذ  

رٛعذ فشٚق راد دالٌٗ .  Similarityاٌّؼبٌغبد اٌّأخٛر ثٙب فٟ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٌؾغبة اٌزّبصً 

اٌذساعخ اِىٓ  ِٖٓ خالي ٘ز ث١ٓ ثؼض اٌٛطالد ٌالػج١ٓ. 0.01ٚ  0.05اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٛٞ 

اٌضشثخ اٌٌٍٛج١خ  ثٛعٗ فٟ ل١ذ اٌذساعخ  اٌزؼشف ػٍٟ ِذٞ صجبد االداء اٌؾشوٟ ٌالػجٟ رٕظ اٌطبٌٚخ 

ػٓ طش٠ك اٌطبلخ اٌؾشو١خ ٚاْ طش٠مخ ؽغبة اٌضجبد لبدسح ػٍٟ  اٌّضشة األِبِٝ فٟ رٕظ اٌطبٌٚخ

 .اٌز١١ّض ث١ٓ فشٚق االداء ٌالػت ٔفغٗ ٚاٌالػج١ٓ االخش٠ٓ 
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Kinetic Energy as Indicator of The Performance Stability of 

Forehand Loop Hitting In Tennis Table 

Abstract: 

The purpose of this study is to posit a biomechanical basis to identify the 

performance stability of the Forehand loop hitting in tennis table. Three high 

level players (Age 22.5 ± 71y, Height 173.4 ± 4.24 cm, Mass  73 ± 1.41 kg). 

Simi Motion analysis system 8 high speed camera were used for capturing 

and biomechanical analysis. Time series and Kinetic energy were 

normalized to the maximum. the similarity calculated by Fitlm processing 

MATLAB R2017a to define R
2
. The result showed a significant difference 

(p > 0.05 and  > 0.01 ) between some body segments of the players. 

Conclusion: this method is valid to define the performance stability of 

Forehand loop hitting in tennis table and it can used for a discrimination 

between players performance. 

 

 


