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 امللخص

 .بدقة التصويب من القفز بكرة اليد تمخصت فكرة البحث في دراسة بعض المتغيرات الميكانيكية ألفراد عينة البحث وعالقتها 
 وهدف البحث الى التعرف عمى:

 قيم القوة المميزة بالسرعة لالعبي كرة اليد.  -ٔ
 قيم بعض المتغيرات الميكانيكية  في أثناء التصويب من القفز في كرة اليد.  -ٕ
 قيم دقة التصويب  بالقفز لالعبي كرة اليد. -ٖ
 العالقة بين القوة المميزة بالسرعة ودقة التصويب من القفز في كرة اليد.  -ٗ
 كرة اليد.العالقة بين بعض المتغيرات الميكانيكية  ودقة التصويب بالقفز في  -٘
 لمتصويب من القفز في كرة اليد. العالقة بين القوة المميزة بالسرعة وبعض المتغيرات الميكانيكية -ٙ

واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعةة البحةث , وتكةون معتمةب البحةث مةن رعبةي كةرة اليةد الحةباب فةي محافظةة 
ا عينةةة البحةةث فقةةد تةةم اختيارهةةا بالطريقةةة العمديةةة مةةن الالعبةةين الةةيين ثمانيةةة عحةةر رعبةةا    أمةة نينةةوو والةةيين يبمةةم عةةددهم

( رعبةين , واسةتخدم الباحةث ارختبةار والقيةاس والمالحظةة العمميةةة  ٛيسةتخدمون الةيراع اليمنةى فةي التصةويب والبةالم عةددهم  
ةةةيت المالحظةةة العمميةةة التقنيةةةة  كوسةةا ل لعمةةب البيانةةات,  ( بسةةةرعة Casio exlimنةةوع   باسةةتخدام ةلةةة تصةةةوير رقميةةةُنفِّ

م( ٕ٘.ٔم( عةن العهةة اليمنةى لالعةب وكةان ارتفةاع بةدرة العدسةة   ٕٓ.ٜصورة/ثانية( وضعت ةلة التصوير عمى بعةد  ٕٓٔ 
( م بةةثالث ٔعةةن سةةطر األرض لمتعةةرف عمةةى بعةةض المتغيةةرات الخاصةةة بةةالالعبين والكةةرة  وقةةد اسةةتخدم مقيةةاس رسةةم بطةةول  

 مودي لكل وضب لمعرفة أبعاد الصورة الحقيقية.مواضب بالوضعين األفقي والع
لمحصةول عمةى  المتوسةل الحسةابي وارنحةراف المعيةاري ومعامةل اررتبةا   SPSSوعوِلَعْت البيانات إحصا يا باستخدام برنامج 

 (. ( لمعينات المستقمة والمتساويةtاختبار  البسيل و 
 كرة اليد -دقة التصويب  -المتغيرات الميكانيكية  -القوة المميزة بالسرعةالكممات المفتاحية: 
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The relationship between strength- distinguish by speed (for legs and arms) and 

some of the mechanical variables with the accuracy of shooting by jump in team 

handball 

Prof. Dr. Mohammed Khalil Mohammed  Omar Abdel Aziz Khalaf     

Abstract 
The idea of the research is summarized   in studying some of mechanical variables for the 
research sample and their relationship with the accuracy of shooting by jump in team 
handball. 
The research aimed to identify: 
1- Values of strength- distinguish by speed  for  hand ball players. 
 
2 - Values of mechanical variables during the shooting by jump in team handball. 
3 -Values of the accuracy of shooting by jump in team handball. 
4 - The relationship between strength- distinguish by speed and the accuracy of shooting by 
jump in team handball. 
5 - The relationship between some of the mechanical variables and the accuracy of the 
shooting by jump in team hand ball. 
6 - The relationship between strength- distinguish by speed and some of mechanical variables 
of shooting by jump in team hand ball. 

The researchers used the descriptive method for its convenience to the research nature, 
the research community was consisted of the(18) youth handball players in Nineveh, while the 
research sample has been selected intentionally  from players who use the right arm in 
shooting whom they were 8 players, the researchers used test , measurement and scientific 
observation as a tools of data collection , the scientific observation was carried out by using  
(Casio exlim)  digital camera  with speed of  ( 120 f/ sec)and placed  ( 9.02 m) on  the right 
side of the player with a lens  height of  ( 1.25 m)  to obtain  the values  of some variables for 
the players and the ball , a yard stick one meter was used and filmed in both positions 
(horizontal and vertical)  to calculate the real dimensions of picture .  
Data were statistically handled treated by applying (SPSS) program to obtain (the arithmetic 
mean standard deviation, the simple correlation and t test for independent samples) 
Keywords: Strength- Distinguished by Speed - Mechanical Variables - Accuracy of Shooting - 
Handball 

 التعريف بالبحث -ٔ
 المقدمة وأهمية البحثٔ-ٔ

الحركر  الرااير   يحيرث ح ريم الم يرود اللديرد ل ترر ر  الرااير     برر شيدت السنوات األخيرة اىتمامات كبيررة بتطرور 
ننرا ن ر ش فري  عنو في برامليا إذ إنيا ت د نظامًا تررو ًا خا ًا م تمردًا ع را اكمكانرات الحرك ر  األساسر   المتاحر  ن واع

يري الرذة يتط رج إلرراو يحروث ع ر التطورات التقن   السرا   في الم ادين ال  م   وال م    كاف  ومنيرا الميردان الراا
ودراسات من حلل م رف  المشكالت وح يا التري ت راني منيرا األل راج الرااير   والتري تسرتولج حراًل ع م رًا وعم  رًا ليرا 

 مكررن اتسررت ادة مررن ع ررد اليايوم كان ررح مررن خررالت تح يررل الحركررات الراايرر   ل  شرر  عررن  (.16  1877)المسررالم   
ني   "إن الطراقر  المل را فري دراسر  الحركر  وتح ي يرا ودراسر  كافر  المتميررات المر لرة فري األخطاو الم احي  لألداو ال 

الحرك  يكاف  حلزائيا ل رييا ل مدرج والراايي مما  سيل عم    تقو د األداو بتحديد نقاط الي   والقوة  في الحالر  
وتقو مرو  ككرون ن الي كرل الررئ س ل  ررود  إن تح يرل اكنلراز الحركرري الراايري(. 16  1887المط وير " )حسرين ومحمرود  

الترر   الرااي   و ساعد ال ام ين فييا ع ا اخت ار الحركرات ال رح ح  المالومر  والمرتيطر  ياكنلراز الراايري نتيلر  
ل حقرررائل ال  م ررر  التررري  حتالونيرررا  و ح ررر ون ع ييرررا بخ ررروص فرررن األداو )الت ن رررح( ال رررح م ي رررد إلرررراو الق اسرررات 
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اً ياستخداد البرمل ات الحاسور   الحديل  التي تخت رر الليرد والو رت مرع رفرع درلر   ردئ النترائ  إلرا الالزم  مختبرا
حد  قترج من المويروع   بتق يرل األخطراو  والتح يرل مرا ىرو إت م تراح لت رار  سر وح  حة عم  ر  توزارع حو مسرار حو 

(  و كسررج Analysisيررا ومرر خوذ مررن م ررط م )تلزئرر  ال ررل إلررا حلررزاو ليررتد تقراررر طب  رر  ت ررح األلررزاو وال ال رر  بين
اليحث حىميتو من خالت الت رف ع ا عن   د المتميرات الم كان ك    و ر د القروة المميرزة يالسررع  ومردب ارتيراطيد بد ر  
 الت واج  في كرة اليد  . لالست ادة من نتائ  الدراس  ل  ام ين في ملات ل ي  كرة اليد واترتقاو يمستوب الالعبين إلا

 األفيل .
  محكمة البحث ٕ-ٔ

ت د الدراسات الم كان ك   في األل اج الرااي   ومنيا كرة اليد ذات حىم   كبيرة وذلرح  ألن ل رل ف ال ر  رااير   
ن ىدف ل ي  كرة اليد ىو تسليل ا لر عدد مرن ات رايات فري مرمرا فرارل  ىدف م ين  س ا الراايي إلا تحق قو واع

والد   وكذلح ميارة عال   في فن األداو إذ ان ل ي  كررة  ال  ات البدن  الخ د واتط ج ذلح  درة عال   ع ا استمالت 
 اليد من األل اج التي ت تمد إلا حد كبير ع ا ال  ا   البدن   ال ال   إلا لانج إتقان األداو الميارة والخططي .

 ت من مشك   اليحث في إن الالعبين يواليون   وي  في إ ساج ال رة السرع  والقوة ال اف   عند الت واجو 
وتد تشخ ص المشك   من خالت متاي   مياراات الدورة ال را ي وفرئ محافظ  نينوب ومن خالت استشارة ي ض 

المدررين محافظ  نينوب  وفي ىذا اليحث ل  نا نلد اكلاي  عن األسياج التي حدت إلا ىذا من خالت دراس  ال نا ر 
ت ليرىا ع ا ي ض المتميرات الم كان ك   لالعج وال رة  الميم  في حداو الت واج وىي القوة المميزة يالسرع  حو مدب

 بد   الت واج من الق ز.
 أهداف البحث  ٖ -ٔ

 وىدف اليحث إلا  الت رف ع ا ما   تي:
   د القوة المميزة يالسرع  لالعبي كرة اليد.  -1
   د ي ض المتميرات الم كان ك    في حلناو الت واج من الق ز في كرة اليد.  -3
 د   الت واج  يالق ز لالعبي كرة اليد.   د -2
 ال ال   بين القوة المميزة يالسرع  بد   الت واج من الق ز في كرة اليد.  -3
 ال ال   بين ي ض المتميرات الم كان ك    ود   الت واج يالق ز في كرة اليد. -4
 ل ت واج من الق ز في كرة اليد. ال ال   بين القوة المميزة يالسرع  وي ض المتميرات الم كان ك   -5
 فروض البحث ٗ-ٔ

 وافترض الباحثان ما يأتي :
 ولود عال   ارتياط م نو   بين والقوة المميزة يالسرع  ود   الت واج يالق ز في كرة اليد. -1
في كرة  ل ت واج من الق ز ولود عال   ارتياط م نو   بين القوة المميزة يالسرع  وي ض المتميرات الم كان ك   -3

  اليد.
 ولود عال   ارتياط م نو   بين المتميرات الم كان ك    ود   الت واج يالق ز في كرة اليد. -2
 معارت البحث ٘-ٔ

 الالعبين الشياج في محافظ  نينوب يكرة اليد .  -الملات اليشرة :
  اع  كرة اليد في نادة ال توة الراايي .  -الملات المكاني:
 3112/ 5/ 38  -الملات الزماني:
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 تعريف المصطمحات  ٙ-ٔ
كن ت را يا ي نيا ))  درة اللياز ال ي ي ال  بي في التم ج ع ا مقاومات تتط ج  مالقوة المميزة بالسرعة : -ٔ

 ع ا درل  عال   من السرع  واتنقيايات ال ي   ((
 (  71 3111)عالوة والريوان    

  .    حداو ميارة مركج توافقي يت   يالقوة والسرع  ود   رمي ال رة نحو اليدف التصويب :-ٕ
 (   31 1863) شتاين 

ىو ححد ال  ود الذة   نا ياستخداد األسس والقوانين التي تويم الشكل األفيل لألداو :  التحميل الحركي-ٖ
ي حداو الحركات وتقديرىا ف ما إذا كان حداو الميارة الحركي ل ميارة وكذلح ب ان األسياج الم كان ك   ل نلاح حو ال شل ف

 الحرك   التي ي دييا الراايي متطايق  مع األداو األملل الليد حد ت وفقًا ل قوانين واألسس الم كان ك   . 
 ( 22   1883) خرايط وش ش             

 الدراسات النظرية : -ٕ
 : Analysis of Movementالتحميل الحركي  ٔ-ٕ

  د التح يل الحركي ححد فروع ع د اليايوم كان ح ومن الميد استخدامو في الملات الراايي لما لو من فائردة كبيررة فري 
( 5  1886عم    التدراج وكذلح ترتياطو ي  ود عديردة حخررب كالتشررام وال يزاراو والرااير ات والم كان رح )حلشرمرة  

  ومختارة طيقًا لما تحدده حىداف وواليات الدراس  مرن طرائرل اليحرث  "و  يد تحت مدلوت التح يل حنو ملموع  مت اع 
اليايوم كرران كي الموليرر  لرر س فقررط إلررا دراسرر  ال نا ررر المكونرر  ل حركرر  الراايرر   بررل ح يررًا إلررا دراسرر  ىررذه الحركرر  

ل (   و شرررير )محلررروج( إلرررا حن التح يرررل الراايررري  سرررتخدد فررري حررر33-32  3115كوحررردة ك  ررر  مت ام ررر " )شرررافع  
لرراو المقارنرات برين حلزائيرا كمرا  مكرن مرن خاللرو  المشركالت المت  قر  يرالت  د والتردراج إذ  قرود بتشرخ ص الحركرات واع
التمييررز بررين الحركرر  الليرردة والحركرر  الرديئرر  و سرراعد فرري تطرروار األداو الحركرري وم رفرر  الت ن ررح ال ررح م فرري األداو 

اخت ار وسائل وطرائل التدراج المالئم  واع  اليا إلا المرت  د مرن  ورذلح  قرج ل مدرج الحرك  اتنموذل   ليتمكن من
  1881حلررل تلنررج األخطرراو الحرك رر  اعتمررادًا ع ررا الق رراس الررد يل ل لوانررج المخت  رر  المت  قرر  يالظرراىرة )محلرروج  

اسرررتيا ( ن لررذا فرررتن التح يرررل الحركرري   تمرررد ياألسررراس ع ررا اسرررتخداد القررروانين واألسررس الم كان ك ررر  لمررررض در 34-36
 (. 43  3117وتح ي يا تشراح ًا وم كان ك ًا )ع ي وآخران   

ومررن حلررل تقررو د األداو والو رروت إلررا نتررائ  تت  ررل ياتنلررازات الراايرر   يررتد اتعتمرراد ع ررا و رر  الحركرر  وتح يررل 
ل لم رررع ال وامرررل )البدن رررر  والم كان ك ررر  والتشرررراح  ( الترررري تخرررص األداو الحركرررري يشررركل  يرررمن اسررررتخداميا فررري حرررر

المشكالت التي تت  ل ياألداو وتقو مو من خالت مقارن  الحقائل التح ي    يم رايير م ينر  تسريل ع را المردررين اخت رار 
التمرانرررررات المناسررررري  لق ررررراد راايررررريييد يررررراألداو الحركررررري ال رررررح م وتييئررررر  ظرررررروف تدراب ررررر  خا ررررر  لتحقيرررررل ذلرررررح 

 (16-14  1876اليدف.)محلوج والطالج  
يررل الميررارات الراايرر    مكننررا مررن تحديررد حىررداف ىررذه الميررارات   إذ إن ح  بيررا  مت ررح ( حن تح carryواررذكر)

ح لر من ىدف ومن المستحسن حن ت خذ لم ع ىذه األىداف يالحسيان ن ألنيا تحدد الت ن ح والم كان ك   التي يتولج 
د فري م رفر  المميرزات الخا ر  ع ا الراايي استخداميا ألداو الميرارة بنلراح   فيراًل عرن حن تح يرل الميرارات  سراع

يكررل ميررارة وتقسرر د ىررذه الميررارات إلررا ملموعرر  حلررزاو وعنا ررر حساسرر   تسرريل عم  رر  اليحررث عررن األخطرراو فرري حداو 
 الراايي.

(Carry,1997, 130-131) 
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 الخواص الحركية لحركة التصويب من الناحية البايوميكانيكية :ٔ-ٔ-ٕ
لرركض حد الق رز حو السرقوط حد اترت راز يخيرع إلرا  واعرد يايوم كان ك ر    إن الت واج بلم ع حنواعو سواو ح ان مرن ا

إذ تخيع لم ع الحركرات التري  قرود بيرا الالعرج فري حلنراو األداو الحركري ل ت رواج إلرا القواعرد ال امر  ل يايوم كان رح 
 و د  سمت الخواص الحرك   في الت واج إلا :

 واو .الت واج من الق ز   حة في حال  طيران في الي 
 . الت واج من اترت از ع ا األرض 

  تمررد الالعررج الم رروج فرري ىررذه الحالرر  ع ررا التقابررل الحركرري ع ررا المسررتوب األفقرري ل لسررد والررذة يررررط بررين مسررتوب 
مرردب حركرر  ال ت ررين واتلاىيمررا الررذة يت ررل مررع حركرر  الرمرري الترري  قررود بيررا الالعررج فرري اتتلرراه المط رروج لرمرري ال رررة 

 دح اللالث ل حرك  لر)ىوخموث( إذ تولد ال ال   اآلت   :اعتمادًا ع ا المب
 .  تقابل حركي ل ذراعين في عم يما مع حزاد ال ت 
 . تقابل حركي ل رل ين في عم يما مع حزاد الحوض 
 . تقابل حركي بين حزاد ال ت  وحزاد الحوض 
 . تقابل حركي بين الذراعين من األع ا والرل ين من األس ل 

يلراد الملرات الحركري المناسرج لتول رو ال ررة ع را وفرل اتتلراه إن ىذا التقابل  ي دة إلا اتزان اللسد في اليرواو واع
المط وج   زاادة ع ا طوت مسار الت ليرل   و كرون الت ليرل ح برر فري حالر  اترت راز ألن الالعرج فري حالر  الطيرران 

واتسرت ادة مرن حركر  ال تر  لزارادة طروت    قد  روة رد ف رل األرض   ومرن حلرل اسرتلمار رد ال  رل فري حلنراو الت رواج
مسررراح  الت ليرررل ع رررا الالعرررج حن  منرررع الحركررر  الدوران ررر  الم ررراحي  لحركررر  الت رررواج وذلرررح يحركررر  حرررزاد الحررروض 

 الم ا س  وىذا ميد ح يًا في د   الت واج   وتشارح عيالت اللسد يطراق  متقاط   في حلناو الت واج .
تن الحركرات المتقاب ر  برين الرورح وال تر  تر دة إلرا زارادة الت ليرل ويريط وفي حال  اترت از ع ا األرض فر 

 ( . 35-34  1873اتلاىو )اللنابي  
 القوة المميزة بالسرعة :ٕ-ٔ-ٕ

ت د ىذه ال    من ال  ات األساس   في تحديد مستوب األداو في كليرر مرن المنافسرات الرااير   ملرل كررة اليرد وىري 
دم  فرري كرررة اليررد وتظيررر ملررل ىررذه القرروة فرري حرراتت التيرردي  القرروة السررراع والق ررز إلررا مررن ح لررر حنررواع القرروة المسررتخ

األع ررا وفرري سرررع  حداو الرم ررات اللانب رر  والميا ترر  السرررا   فرري المراو رر  واتنطررالئ السررراع وكررذلح القرردرة ع ررا حداو 
عرج كررة اليرد ف نررو  حترل نسري  كبيررة مررن الميرارات المط وير  يالسررع  المناسري    ونظرررًا ألىم ر  ىرذا النروع مررن القروة لال

الزمن المخ ص لتنم   القروة ال ير    فري المنراى  التدراب ر  نظررًا لتميرز حداو الالعرج بيرذا النروع مرن النشراط   تر دة 
 ررر   القررروة المميرررزة يالسررررع  دورًا ميمرررًا بو ررر يا إحررردب ال ررر ات األساسررر   فررري تحديرررد مسرررتوب األداو فررري كليرررر مرررن 

 ( .16  3111( )الرر  ي  38  1888ااي   )الدرع   المنافسات الر 
 و  رف )عبد الخالل(     القوة المميزة يالسرع  حنيا "ك اوة ال رد في التم ج ع ا مقاومات مخت  ر  فري عل ر  تزايد ر 

( فرري حررين عرفيررا )الب ررح( حنيررا "القرردرة ع ررا التم ررج المت رررر 137 1888عال رر  وسرررع  حرك رر  مرت   ")عبررد الخررالل 
( . وات ررل كررل مررن )الشرراروح و   117-116   1883ع ررا مقاومررات ياسررتخداد سرررع  حرك رر  مخت  رر " )الب ررح   

تط ج األداو المت رر السرراع والتري تتميرز يرالررط برين توفيل( ع ا حنيا "القوة التي تلدىا في األنشط  الرااي   التي ت
 القوة والسرع " 
 (  .37   3111( )الشاروح  11  1887)  توفيل  
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وتتميز ىذه ال    ياترتياط المتيادت لمستو ات متياين  ل ل من خ ائص القوة وخ رائص السررع  تتماشرا مرع      
ث تيررمن حع ررا فاع  رر  ليررذا األداو تحررت ظررروف وشررروط المسررايق  طب  رر  األداو ل ميررارة فرري النشرراط الممررارس يحيرر

( . وفري "حلنراو ارتيراط القروة يالسررع    نرا يح روت الراايري ع را  ر   مميرزة 82   1871)عالو الدين وآخرون   
( وىرري 58  1871تسررما سرررع  القرروة )القرروة المميررزة يالسرررع ( وىرري ذات حىم رر  فرري األداو الحركرري )حسررين ون رري  

 بدن   مركي  . خا   
ورناًو ع ا ما سبل يررب الياحلران حن  ر   القروة المميرزة يالسررع  لالعرج كررة اليرد ت رد ميمر  لردًا فري الميرارات       

والحركررات الترري تحترراج إلررا انقيايررات عيرر    سرررا   و و رر  والترري  كررون فييررا الرردور الميررد واأل بررر ل ليرراز ال  رربي 
 ال ي ي في إخراج ىذه اتنقيايات .

وع را المرردرج عنرد ترردراج القروة مالحظرر  عرردد مرن النقرراط الميمر  الترري ررمررا ير دة إىماليررا إلرا إ رراي  الالعررج       
وابت اده عن المالعج ومنيا التسخين الليد وللم ع عيرالت اللسرد   وال نا ر  ي تررة الراحر  برين تمرران واخرر واععطراو 

   1887لتمرراران مررع اكمكان رر  الحق ق رر  لالعبررين )عررودة   تمرراران اتسررترخاو فييررا   والررج ح يررًا مالحظرر  تناسررج ا
318 . ) 
   1878( و  توفيرل الرولي ي )الرولي ي   32   1877كما حن ي ض خبراو ل ير  كررة اليرد منيرر لررلس )لررلس    

 ( وكمات عبد الحميد و   يحي )عبد الحميد و ريحي  51   1882( ولي ا لبيج وآخرون )لبيج وآخرون   334
(  ررد حشرراروا إلررا حن القرروة عن ررر حساسرري مررن مكونررات ال  ا رر  البدن رر  الخا رر  ب  يرر  كرررة اليررد . و شررير 51   1883

(Jonathand Krempeg إلا حىم   عن ر القوة المميزة يالسرع  وحسج النترائ  التري ترد التو رل إلييرا   حيرث )
 ( . 213   1865%( مقارن  يال نا ر األخرب )ىارة   34ح ل ع ا نسي  )

 األداء الحركي لمتصويب :ٖ-ٔ-ٕ
يرررت خص األداو الحركررري ليرررذا النررروع مرررن الت رررواج   يررر ن  قرررود الالعرررج الميرررالد ي رررد اسرررتالد ال ررررة ي خرررذ 
الخطوات التقرر   التي تسراعده ع را  روة النيروض واترتقراو إلرا األع را يالسرائ الم ا سر  ل رذراع الرام ر  وفري التيردي  

 مررين "يالنسرري  ل العررج األ مررن" مررع سررحج ال رررة يالررذراع الرام رر  إلررا الخ رر  لررد إلررا األع ررا  ميررل اللررذع إلررا ليرر  ال
و  وج الالعج عند و ولو إلا حع را نقطر  مسرتماًل مح ر   القروة الناتلر  عرن دفرع األرض ولر  اللرذع فري اليرواو 

عرج ع را  ردد اترتقراو ن سرو . فياًل عن مرلح  الذراع الرام   مما  ساعد ع را  روة وسررع  الت رواج . لرد ييريط الال
ولمراو رر  المرردافع حو حررارس المرمررا  ررد   رروج الالعررج فرري حلنرراو مرح رر  اليبرروط وذلررح ياتسررتمرار فرري مرلحرر  الررذراع 
حتا يتد الت واج مرن مسرتوب حع را مرن الررحس حو مرن مسرتوب ال تر  حو الحروض. و رد  يرطر إلرا الت رواج يميرل 

 اللذع وىو في اليواو .
ج مرررن الق رررز عال رررًا ي نرررو يخ رررص الالعرررج الم ررروج مرررن إعا ررر  الالعبرررين المرررداف ين وكرررذلح واتميرررز الت ررروا

ل ح وت ع ا فترة زمن   كاف   لم رف  رد ف ل حارس المرما لد الت واج ع ا المنطق  المناسي  في اليردف )الخ راط 
 (.33   3111والح الي   
 الدراسات السابقة :  ٕ-ٕ
 ( :ٕٗٓٓ  دراسة دمحم خميل العكيدي  ٔ-ٕ-ٕ

التحميل البايوكينماتيكي لبعض المتغيرات لمهةارة التصةويب مةن القفةز عاليةا  وعالقتهةا بدقةة التصةويب فةي "
 كرة اليد"
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تعبرين مرن حعيراو استخدد الياحث المني  الو  ي وذلح لمالومتو طب    اليحث   وت ونت عين  اليحرث مرن خمسر  
المالحظ  ال  م ر  التقن ر  والق راس والتح يرل   واستخدد الياحث )( 3112المنتخج الوطني ال را ي فئ  المتقدمين لسن  )

إذ ويرر ت آلترري ت رروار  (Sonyواسررتخدد الياحررث آلترري ت رروار فيدو رر  نرروع )  ( كوسررائل لمررع الب انررات واتختيررار
د( عرررن سرررطم األرض ل ت ررررف ع رررا  ررر د المتميررررات  1.16ويارت ررراع ) د( عرررن الالعرررج 6.34األولرررا ع رررا مسررراف  )

د( عرن الالعرج ويارت راع  18.51اليايوكينمات ك   الخا   يالالعبين في حين وي ت آل  الت وار اللان   ع را ي رد )
( 34د( عن سطم األرض ل ت رف ع ا   د المتميرات الخا   يال رة وكانت سررع  آلتري الت روار ال يديو ر  ) 1.21)

  حما يالنسي  ل وسائل اكح ائ   فقد استخدد الياحث الوسط الحسرابي واتنحرراف الم  رارة وم امرل اترتيراط   ورة/لا
 اليس ط . 

 ومن أهم ارستنتاعات التي توصل إليها الباحث 
فةي كةرة اليةد بةين  وعود اختالف في قيم المتغيرات البايوكينماتيكية لألداء الحركي لمهارة التصويب بالقفز عاليا   -ٔ

 عينة البحث ولمراحل الحركة المختمفة .
األزاحة العمودية لمركز ثقل العسم المركب كانت قميمة في مرحمة ارمتصاص  الوصةول إلةى أقصةى انثنةاء فةي  -ٕ

 سم( . ٕٖ٘.ٖمفصل ركبة اررتكاز( إي بمم الوسل الحسابي لعينة البحث  
ة ارمتصةاص فيمةا لةم تتةأثر الدقةة ببقيةة المتغيةرات البايوكينماتيكيةة لمهةارة تتأثر الدقة سمبيا  بزيادة زمن مرحمة -ٖ

 التصويب بالقفز عاليا  .
 : (3116دراس  ح اد شياج ححمد الحل   )  3-3-3

 " دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الكينماتيكية لنوعين من النهوض لمتصويب من القفز في كرة اليد"
استخدد الياحث المني  الو  ي وذلرح لمالومترو وطب  ر  اليحرث   وت ونرت عينر  اليحرث مرن الالعبرين المتقردمين فري  

( تعبررين   وتررد اسررتخداد اتسررتب ان والق رراس والمالحظرر  ال  م رر  التقن رر  4محافظرر  نينرروب فرري كرررة اليررد واليررال  عررددىد )
 رورة/لان  (   إذ  34( ويسررع  )Sony Digitalتي ت روار نروع )كوسائل للمع الب انات   وتد الت وار ال يديوة يآل

د( عررن 1.31د( عررن الليرر  ال سرررب لالعررج وكرران ارت رراع برر رة ال دسرر  )13ويرر ت آلرر  الت رروار األولررا ع ررا ي ررد )
سطم األرض ل ت رف ع ا المتميرات اليايوكينمات ك   الخا   يالالعبين   في حين وي ت آل  الت وار اللان   ع را 

د( عرن سرطم األرض ل ت ررف ع را متميررات 1.31د( عرن اللير  ال منرا لالعرج وكران ارت راع بر رة ال دسر  )13د )ي 
ال ررة   حمرا يالنسري  ل وسرائل اكح رائ   فقرد اسرتخدد الياحرث الوسرط الحسرابي واتنحرراف الم  رارة وم امرل اتخررتالف 

 ( ل  ينات المرتيط  . tواختيار )
 توصل إليها الباحث :ومن أهم ارستنتاعات التي 

ولررود فررروئ م نو رر  فرري  رر د زوا ررا )ال ترر  األ مررن وال ترر  األ سررر والمرفررل األ سررر وزاو رر  الركيرر  ال سرررب( بررين  -1
الت رررواج يرررالنيوض ال رررردة والت رررواج يرررالنيوض الزولررري فررري مرح ررر  ات رررطداد ولم ررر ح  الت رررواج يرررالنيوض 

 الزولي.
)الررورح األ سررر وال احررل األ سررر( بررين الت ررواج يررالنيوض ال ررردة والت ررواج ولررود فررروئ م نو رر  فرري  رر د زوا ررا  -3

 يالنيوض الزولي في مرح   ات طداد ولم  ح  الت واج يالنيوض ال ردة.
ولرررود فرررروئ م نو ررر  فررري   مررر  )ارت ررراع د.ث.ح اللسرررد( برررين الت رررواج يرررالنيوض ال رررردة والت رررواج يرررالنيوض  -2

 الت واج يالنيوض ال ردة . الزولي في مرح   ات طداد ولم  ح 
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 ( :ٕٓٔٓدراسة صفوان يونس البدراني    ٖ-ٕ-ٕ

 " مقارنة بعض الخصا ص البايوميكانيكية والدقة لنوعين من التصويب البعيد في كرة اليد "
اسررتخدد الياحرررث المرررني  الو رر ي وذلرررح لمالومترررو طب  ررر  اليحررث   وت ونرررت عينررر  اليحرررث مررن خمسررر  مرررن الالعبرررين 
الميررالمين المتقرردمين فررري محافظرر  نينررروب   واسررتخدد الياحررث )اتسرررتب ان الق اس اتختيار المالحظ  ال  م رر  التقن ررر ( 

لق اس  وة رد ف ل األرض واستخداد لياز اليالنوميتر كوسائل للمع الب انات   فياًل عن استخداد لياز من   القوة 
 34( ويسررع  )Sony Digitalاليندسي لق اس المساحات  ير المنتظم    وتد الت وار ال يديوة يآلتي ت وار نوع )

د( عن اللير  ال منرا لالنعرج وكران ارت راع بر رة ال دسر  5.4 ورة/لان  (   إذ وي ت آل  الت وار األولا ع ا ي د )
د( عن سطم األرض ل ت رف ع ا المتميرات الخا   يالالعبين   في حين وي ت آلر  الت روار اللان ر  ع را 1.21)

د( عن سطم 1.21د( عن اللي  ال منا لالنعج ح يًا ل ت رف ع ا متميرات ال رة وكان ارت اع ب رة ال دس  )13ي د )
سط الحسابي واتنحراف الم  رارة وم امرل اتخرتالف األرض   حما يالنسي  ل وسائل اكح ائ   فقد استخدد الياحث الو 

 ( ل  ينات المستق   والمرتيط  . tواختيار )
 ومن أهم ارستنتاعات التي توصل إليها الباحث

ولررود فررروئ م نو رر  فرري  رر د زوا ررا )اللررذع وال ترر  األ سررر والررورح األ سررر والركيرر  ال سرررب وال احررل األ سررر( بررين  -1
الي يررد )الت ررواج يررالق ز  والت ررواج ياترت رراز( فرري مرح رر  الرردفع   ولم رر ح  الت ررواج الي يررد نرروعين مررن الت ررواج 

 يالق ز.
ولررود فررروئ م نو رر  فرري  رر د )اكزاحرر  األفق رر  واكزاحرر  ال مود رر  والسرررع  األفق رر  والسرررع  ال مود رر  وفرري ارت رراع  -3

يرالق ز  والت رواج ياترت راز( فري مرح ر  الردفع   مركز لقل كت   اللسرد( برين نروعين مرن الت رواج الي يرد )الت رواج 
 ولم  ح  الت واج الي يد يالق ز.

ولررود فرررروئ م نو ررر  فررري   مرر  )السررررع  الزاو ررر  ل لسرررد( فرري مرح ررر  اتمت ررراص ومرح ررر  الرردفع برررين نررروعين مرررن  -2
 الت واج الي يد )الت واج يالق ز  والت واج ياترت از(   ولم  ح  الت واج الي يد يالق ز. 

 إعراءات البحث -ٖ
 منهج البحث :  ٔ – ٖ

 استخدد الياحلان المني  الو  ي لمالومتو طب    اليحث .
 معتمب البحث وعينته :  ٕ-ٖ

عين  اليحث فقد تد اخت ارىا يالطراق  ال مد   من الالعبين الرذين  سرتخدمون الرذراع ال منرا فري الت رواج ور ر  عرددىد 
ض موا رر ات عينرر  اليحرررث   وسرريتد إتيرراع تس سررل الالعبرررين ن سررو فرري لم رررع ( يبررين ي ررر1( تعبررين   واللرردوت )7)

 .  لداوت اليحث
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 ( ٔ   رقم العدول
 يبين بعض مواصفات عينة البحث

 
 الطول
  سم(

 ألكتمه
  كغم(

 العمر
  السنة(

 ت اسم ألالعب

 1 حشرف م اد 18 64 168
 3 عمر خالد 14 63 166
 2 وليد ىذات 15 61 171
 3 لاسد عبد السالد 16 48 154
 4 مميرة بياو 15 44 161
 5 عبد الوىاج ياسد 17 54 161
 6 يشار خالد ن مان 17 47 157
 7 شيت ىاني 16 47 161

 -الوسط الحسابي س 16 53 163.27
 ع +اتنحراف الم  ارة  1.21 6.45 2.42

 
 وسا ل عمب البيانات :  ٖ-ٖ

 للمع الب انات )اتستب ان   الق اس   اتختيار   المالحظ  ال  م   التقن  ( .استخدد الياحلان الوسائل اآلت   
 ارستبيان :  ٔ-ٖ-ٖ

 يمن متط يات اليحث  اد الياحلان بتعداد استب انين وتد عرييما ع ا السادة المخت ين   وىما كاآلتي :
ملموعرر  مررن المخت ررين المويررح  ( ع را 1( اختيررارات ل قرروة المميرزة يالسرررع  المويررح  فرري محررل )3ترد عرررض ) -

 ( و د ظيرت استمارات األستب ان ي د لم يا وفرزىا ما  تي :3اسمائيد في الم حل )
%(ع ررا اتختيررار األوت ل قرروة المميررزة يالسرررع  81( مخت ررين حة بنسرري  )11( مخت ررين مررن ح ررل )8موافقرر  ) -1

 ان  ( .ل 11)لني ومد الذراعين من ويع اتستناد األمامي , الشناو في 
%( ع ررا اتختيررار اللرراني ل قرروة المميررزة يالسرررع  11( مخت ررين حة بنسرري  )11( مخررتص مررن ح ررل )1موافقرر  ) -3

 لان  ( . 11)رفع اللذع واليمط ع ا الركبتين , اليطن في 
%( ع را اتختيررار اللالرث ل قرروة المميرزة يالسرررع  31( مخت رين حة بنسرري  )11( مخت رران مرن ح ررل )3موافقر  ) -2
 لان  ( . 11فع اللذع إلا الخ   , الظير في )ر 
%( ع ررا اتختيررار الرايررع ل قرروة المميررزة يالسرررع  71( مخت ررين حة بنسرري  )11( مخت ررين مررن ح ررل )7موافقرر  ) -3

 )لالث حلالت أل بر مساف  ل ل رلل ع ا حدا (
ورررذلح اعتمررد الياحلرران اتختيررار األوت ل قرروة المميررزة يالسرررع  )لنرري ومررد الررذراعين مررن ويررع اتسررتناد األمررامي ,       

لان  ( والرايع )لالث حلالت أل بر مساف  ل رل رلرل ع را حردا( لح روليا ع را نسري  ات رائ ليردة ولرد  11الشناو في 
لان رر ( واللالررث)رفع اللررذع إلررا  11ط ع ررا الررركبتين , الرريطن فرري رفررع اللررذع واليررم (  تمررد الياحلرران اتختيررار اللرراني
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لان رر  ( ل ردد ح رروليد ع را نسرري  ات رائ ليرردة   إذ  شرير ب ررود وآخررون ع ررا  بروت )اعتمرراد(  11الخ ر  , الظيررر فري 
 (135   1872%( ف  لر .     ) ب ود وآخرون   64اتختيار الذة  حقل نسي  ات ائ )

(   وترد عريرو ع را 2ت ار المتميررات الم كان ك ر  الخا ر  ياليحرث كمرا مويرم فري الم حرل )تد إعداد استب ان تخ -
(  وذلررح لب رران آرائيررد حرروت حىررد المتميرررات فيرراًل عررن 3ملموعرر  مررن السررادة المخت ررين كمررا مويررم فرري الم حررل )

 ي يرا ودراسرتيا   وي رد اكطالع ع ا مالحظاتيد وت د التيد ليذه المتميرات ومدب مالومتيا لطب  ر  اليحرث لمررض تح
(   والتري حققرت نسري  4لمع استمارات اتستب ان وت را  اكلايات فقد تد  بوت ) اعتمراد ( المتميررات التال ر  الم حرل )

 ( 135   1872) ب ود وآخرون         % ف  لر من آراو الخبراو .64ات ائ 
 القياس :  ٕ-ٖ-ٖ
 ( د يالماليس التي حدب بيا اتختيارات وردون حذاو . 41أل رج )   اس كتل الالعبين يميزان ال تروني  ق س -1
   اس حطوات الالعبين ياستخداد شراط   اس مترة .   -3
 (  د 364  اس كت   ال رة المستخدم  ور مت )  2
 ارختبار :  ٖ-ٖ-ٖ
 موا  ات اتختيارات الم تمدة في اليحث .  
 القوة المميزة بالسرعة :   ٔ-ٖ-ٖ-ٖ
 ( ثانية.ٓٔاختبار ثني ومد اليراعين من وضب ارستناد األمامي , الحناو في   1-ٔ-ٖ-ٖ-ٖ 
   رض اتختيار:   اس القوة المميزة يالسرع  ل يالت الذراعين وال ت ين. -

 .اكمكانات واألدوات: ساع  تو يت   استمارة تسليل   حرض م  ج 
  الررذراعين مررن ويررع اتسررتناد األمررامي مررع اخررذ اللسررد  و رر  األداو: عنررد إشررارة المحكررد  قررود المختبررر بلنرري ومررد

الويع الليرد وال رح م ومالمسر  ال ردر لرألرض فري حلنراو لنري الرذراعين كراماًل لرد مرد الرذراعين كرامال و كررر ال مرل 
 ( لواٍن.11أل بر عدد من المرات خالت )

 ( لا11التسليل: تحسج عدد المرات التي حدب بيا المختبر لني ومد الذراعين .) 
 
 اختبار ثالث حعالت ألكبر مسافة لكل رعل عمى حدا :   ٕ-ٔ-ٖ-ٖ-ٖ
  : اس     القوة المميزة يالسرع  ل يالت الرل ين.الهدف من ارختبار   
 : ( مترًا.34- 31شراط   اس   ارض م  ج في حدود ) األدوات المستخدمة 
   : يالقردد ألي رد مسراف  ممكنر  ياسرتخداد الخطروط المسرتق م  المرسروم   ي دة المختبر لالث حلرالتطريقةةةة األداء

ع ا األرض مع اتلتزاد بيرذه الخطروط وعردد الخرروج عنيرا فري حلنراو الحلرل وعردد مالمسر  حة لرزو مرن اللسرد يميرر 
  دد الحلل ع ا األرض.

 : د لمرع المسرافتين م رًا وارتد تقسر د يرتمساف  ممكن  ل حلل يالقدد ال منا لد ال سررب لرد  ي د  اس ا طريقة التسعيل
    والتسليل يالمتر وحلزائو متوسط المسافتين النات  ع ا النين تستخراج

 اختبار دقة التصويب البعيد : ٕ-ٖ-ٖ-ٖ
 : اختيار د   الت واج الي يد من الحرك  . اسم ارختبار

 اس د   الت واج الي يد من الحرك  . الغرض من ارختبار   : 
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  ( سرد 51( دوائر حديد   تلبرت فري المرمرا  طرر الردائرة الواحردة )4: كرات يد   ومرما كرة يد   و) المستخدمةاألدوات
   وحرر   منيا تلبت في الزوا ا األرر   ل مرما  والخامس  تلبت في حس ل وسط ال اري  ن 

 ي رورة موازار  ل يردف وع را  :  ق  المختبر وريده ال رة خ   خط مرسود ع را األرض طولرو مترر واحرد طريقة األداء
( متر منو , يبدح الالعج يالخطوات التقرر   يالرلل ال سرب لد ال منا في الخطوة اللان   وال سررب فري الخطروة 13ي د )

( كررات إلرا الردوائر الم  قر  يرالمرما ي رد اخرذ الخطروات التقرر ر  11األخيرة ) دد اترت از( .  قود الالعرج بت رواج )
مبتردح  يالردائرة فري الزاو ر  ال   را ال منرا لرد ال سررب لرد الوسرط   لرد إلرا الزاو ر  السر  ا ال منرا والزاو ر   اللالث لد الرمري
 الس  ا ال سرب  .

( محاوتت كدخات ال رات إلا داخرل الردوائر وروا رع كررتين ل رل دائررة   ع مرا ير ن 11ت طا ل ل مختبر ) -: الحرو 
 كل دائرة ليا   م  اختيارا  .

 يمحاولتين ل تلرر   بل بدو اتختيار .  سمم -
 ( خطوات و كون من خط التس   حمتار  حو يحدود منطق  التس   متر.2 كون الت واج ي د حخذ ) -

 تسليل النقاط :
 مرنم المختبرر درلترين ل رل كررة تردخل الردوائر فري الزوا را ال   را ال منرا وال سررب و مرنم درلر  واحردة ل رل كررة 

ا   و مرررنم لرررالث درلرررات  ل رررل كررررة تررردخل الررردوائر فررري الزوا رررا السررر  ا ال منرررا وال سررررب .  تررردخل الررردائرة الوسرررط
 (.78  1886)اللوادة  

 األسس العممية رختبار دقة التصويب البعيد :  ٔ-ٕ-ٖ-ٖ-ٖ
 ليررمان الحكررد ع ررا  ررالح   اتختيررار المقترررح لالسررتخداد حو التطبيررل يلررج التحقررل مررن األسررس ال  م رر  لررو )     

 ال دئ والليات والمويوع   ( .
 
  : الصدق التمييزي   ٖ-ٕ-ٖ-ٖ-ٖ

  نري ال رردئ التمييرزة  رردرة اتختيرار ع ررا التمييرز بررين ملمروعتين متيررادتين مرن الالعبررين ذوة القردرة ال ال رر        
ئ (   و رررد  ررراد الياحلررران بتيلررراد ال رررد354  3111وح رررحاج القررردرة المنخ يررر  فررري سرررم  م ينررر  )عرررالوة وريررروان 

( 7التمييررزة تختيررار د رر  الت ررواج الي يررد  مررن الق ررز مررن خررالت ملمرروعتين مررن الالعبررين مل ررت الملموعرر  األولررا )
( تعبرين مرن الناشرئين فري محافظر  نينروب و رد 7تعبين من المتقدمين في محافظ  نينوب   ومل ت الملموع  اللان   )

* (  تختيرار د ر  الت رواج الي يرد وىري ح برر مرن   مر  6.594( برين الملمروعتين فظيررت )tتد إيلاد   م  اختيرار )
( مما يدت ع ا ولرود فرروئ م نو ر  13ودرل  حرا  )  1.14 ≥( عند نسي  خط  3.13( اللدول   اليالم  )tاختيار )

   لم ر ح  الالعبررين المتقردمين فرري محافظر  نينرروب حة حن اتختيرار   ررد  راد ًا لقدرتررو ع را التمييررز برين الملمرروعتين
 ( يبين درل  ال دئ التمييزة بين تعبي محافظ  نينوب المتقدمين والالعبين الناشئين في محافظ  نينوب.3واللدوت )
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 (يبين ال دئ التمييزة تختيار د   الت واج الي يد3) ر د اللدوت
 المعامالت اإلحصا ية

 
 ارختبار   

 رعبي محافظة نينوو 
 المتقدمين

 رعبي محافظة نينوو 
 (tقيمة اختبار   الناح ين

 ع + َس  ع + َس  المحسوبة

 *5.483 1.848 12.134 1.317 17.264 دقة التصويب البعيد

 (3.13( اللدول   = )t(    م  )13( ودرل  حرا  )1.14) ≥م نوة عند مستوب دتل  *   
عادة ارختبار :   ٘-ٕ-ٖ-ٖ-ٖ   طريقة ارختبار وا 

إن اتختيررار اللابررت ىررو الررذة   طرري النتررائ  ن سرريا إذا مررا حعيررد يالشررروط والظررروف ن سرريا خررالت مرردة       
( و سررما م امررل الليررات المسررتخرج يم امررل 311  1888تتسررمم يررالت  د حو الترردراج )الت راترري وال بيرردة  
ذا كرران  رايررًا من) رر ر(1اتسررتقرار  و كررون مرت  ررا إذا كرران  رايررًا مررن )   فاتختيررار   ررد  كررون منخ يررًا  ( واع

 (131 1871ف  لر. )الطالج والسامرائي  ( 1.61 لابتًا إذا كانت   م  م امل اترتياط 
 و حسج م امل الليات بتيلاد م امل اترتياط  بين عالمات اتختيار في المرتين و كون كاآلتي: 

 تطبيل اتختيار ع ا الملموع  واستخراج النتائ  .  -ٔ
 إعادة تطبيل اتختيار ن سو ي د فترة وع ا الملموع  ن سيا واستخراج النتائ  . -ٕ
 (112  3113حساج م امل اترتياط بين نتائ  اتختياران . )الظاىر وآخرون   -ٖ

( تعبرين مرن ملتمرع اليحرث وتمرت التلررر  7و د استخرج الياحلان م امل اترتياط بين اتختيراران ي رد إلرائرو ع را )
( ح رراد ع رررا ال ينرر  ن سررريا و ررد ب مرررت   مررر  ) ر( 4واععررادة اتختيرررار ي رررد ) 3112/ 5/ 38ود الخمرر س الموافرررل فرري يررر

( يبرين  ر د الليرات 2( تختيار د   الت رواج الي يرد  وىرذا يردت ع را ليرات اتختيرار   واللردوت ر رد )ٕٜٗالمحسوي  )
 تختيار د   الت واج الي يد.

 يات تختيار د   الت واج الي يد(  يبين   د الل2) ر د اللدوت
 ارختبار            
 الالعبين   

 دقة التصويب البعيد
 
 
 

 إعادة ارختبار ارختبار
 31 17 الالعب األول
 12 13 الالعب الثاني
 13 11 الالعب الثالث
 18 31 الالعب الرابب
 14 15 الالعب الخامس
 13 12 الالعب السادس
 11 11 الالعب السابب
 17 18 الالعب الثامن
 14 14.134 الوسل الحسابي

 2.435 2.631 ارنحراف المعياري  
 (**)ٕٜٗ  قيمة   ر ( المحسوبة
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 المالحظة العممية التقنية :  ٗ-ٖ-ٖ
لتحقيررل المالحظرر  ال  م رر  التقن رر  اسررتخدد الياحلرران الت رروار ال يررديوة وذلررح ياسررتخداد آلرر  ت رروار ر م رر  نرروع       

(Casio exlim(  ايان ر  ال ررنع ويسررع  )ويرر ت آلر  الت روار ع ررا لير  ال منررا 1لان ر (  عردد ) \ ررورة  131 )
 لالعبين. 
 التعربة ارستطالعية   -ٗ-ٖ

فرري السرراع  اللاللرر  ظيررررًا فرري نررادة ال تررروة  1/5/3112تررد إلررراو التلرررر  اتسرررتطالع   يررود السرربت الموافرررل         
 ن التلرر  .الراايي   وكان اليدف م

 الت رف ع ا مدب مالئم  القاع  وحنارتيا ل ت وار. -1
 الت رف ع ا عدد آتت الت وار موا  يا التي  حتاليا الياحلان في التلرر  الرئ س . -3
 الت رف ع ا ال  ويات التي  مكن حن توالو الياحلان في حلناو حداو التلرر  الرئ س  .   -2
                                                                      التعربة الر يسة لمبحث :  ٘-ٖ
فري السراع  اللان ر  ظيررا فري  اعر  كررة اليرد )  3112/ 5/ 38تد إلراو التلرر  الرئ س  ل يحث يود السربت الموافرل    

 رورة/لان  ( وير ت 131)( يسررع  Casio exlimنادة ال توة الراايي (   وذلح ياستخداد آل  ت وار ر م   نروع )
د( عرن سررطم األرض 1.34د( عرن اللير  ال منرا لالعرج وكران ارت راع بر رة ال دسر  ) 8.13آلر  الت روار ع را ي رد )

( د برررلالث موايرررع 1ل ت ررررف ع رررا ي رررض المتميررررات الخا ررر  يرررالالعبين وال ررررة  و رررد اسرررتخدد مق ررراس رسرررد يطررروت )
( 2والشركل ) *حل رورة الحق قري, ويمسراعدة فرارل ال مرل المسراعد يالوي ين األفقي وال مودة ل رل ويرع لم رفر  حي راد

 يويم إلراوات التلرر  الرئ س 

 
 ( يويم مكان ويع آل  الت وار في إلناو التلرر  الرئ س 2الشكل )

 األدوات واألعهزة المستخدمة في البحث :  ٙ-ٖ
 شراط   اس لق اس حي اد مناطل إلراو اتختيارات وطوت الالعبين. -
 شراط ت ل لتخط ط مناطل إلراو اتختيارات. -
 ( متر.1مق اس رسد يطوت ) -

                                                             
 -تكون فريك العمل المساعد من السادة المدرجة أسمائهم أدناه : *

 جامعة الموصل –كلية التربية الرياضية   -الباحث         أ.م.د دمحم خليل  -   

 جامعة الموصل –كلية التربية األساسية   -أ.م.د ثائر غانم حمدون        مصور  -   

 جامعة الموصل  –تربية رياضية –مدرب العاب رياضية  –مساعد     السيد خالد حسين             -   

 لموصل  جامعة ا –تربية رياضية –مدرب العاب رياضية  –مساعد      زيد عبد الستار           السيد   -   
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 ( .1ساع  تو يت عدد ) -
 ( .4ح قات حديد   تختيار الد   عدد ) -
 استمارة لتسليل محاوتت اتختيارات. -
 ميزان ال تروني لق اس كت   الالعج . -
 (Casio exlim)آل  ت وار ر م   نوع  -
 حامل آل  ت وار -
 طريقة استخالص البيانات :  ٚ-ٖ
تررد تحواررل الب انررات  (Casio exlim)ي ررد حن تررد تسررليل محرراوتت الالعبررين بوسرراط  آلرر  الت رروار الر م رر  نرروع   

( يالحاسرج الشخ ري Memory Card( آلر  الت روار   إذ ترد رررط )MemoryCardالمخزونر  فري شرراح  الخرزن )
((laptop ( عن طرال(Card reader ( المولود في الحاسج الشخ ي(laptop  لنقل ىذه المحاوتت وخزنيا ع را

(  و ررد تررد عرررض محرراوتت الالعبررين وتررد اخت ررار حفيررل ىررذه المحرراوتت عررن طراررل Hard Diskالقرررص ال رر ج )
 .CDوذلح من خالت عرييا ع ا  رص  **لتح ي يا *الخبراو
 متغيرات البحث : ٛ-ٖ

(   ع ررررا السررررادة الخبررررراو 2 رررر  مررررن خررررالت عرررررض اسررررتمارة اسررررتب ان   الم حررررل )تررررد اخت ررررار المتميرررررات الم كان ك
 تميرات التي سيتناوليا الياحلان.( في ملات اليايوم كان ح وتد التو ل إلا الم3والمخت ين   الم حل )

 طرا ق قياس المتغيرات وحسابها ٜ-ٖ
ي د حن تد تحديد المتميرات من  بل المخت ين سيتطرئ الياحلان إلا طرائل   اس وحساج ىذه المتميرات وكما       
   تي :
         المتغيرات المقاسة لالعب :    ٔ-ٜ-ٖ
ة ىي األزاح  المح ورة مابين نيا    دد اترت از والخط الوا ل إلا نيا    دد ات طداد   ووحد طول الخطوة : -

   اسيا )متر(
ىو التمير الحا ل في اكزاح  األفق   وال مود   لر)د.ث.ح.ج( ل ل مرح   من بدايتيا  اإلزاحات لةة  م.ث.ك.ج( : -

 إلا نيايتيا ) ا طداد   امت اص   دفع (   ووحدة   اسيا )متر(
ىو الخط الوا ل بين نقط  م  ل ال ت  ونقط  نيا   ال   في لحظ  ترح ال رة ل يد نصف قطر اليراع الرامية :  -

 ووحدة   اسو)متر( 
وىي الزاو   المح ورة ما بين الخط الوا ل من م  ل ال ت  إلا د. ح. ال   الفرق الزاوي لميراع الرامية:  -

د. ح. ال   ل ذراع الرام   في نيا   ل ذراع الرام   في بدا   المرح     والخط الوا ل من م  ل ال ت  إلا 
 المرح    ووحدة   اسو)الدرل ( 

 

                                                             
 اختصاص عمم تدريب  كرة يد   كمية التربية الرياضية   عامعة الموصل.  أ.م.د.  نوفل دمحم الحيالي  *

 بايوميكانيك كرة يد ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل. اختصاص م.د. يحيى دمحم دمحم علي ،    

 .عامعة الموصل   تربية رياضيةال كمية   مدرب العاب رياضية الحعية    السيد خالد حسين      
 قام بالتحميل **
 .عامعة الموصل    تربية رياضيةال   كمية مدرب العاب رياضية الباحث عمر عبد العزيز    -
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 المتغيرات المقاسة لمكرة :   ٕ-ٜ-ٖ -
وىرو الخرط ال مرودة الوا رل برين د. ث. ح ال ررة وسرطم األرض لحظر   ارتفاع الكرة عن األرض لحظة الرمةي : -

 الرمي   ووحدة   اسو)متر( 
األوليترين  وىري الزاو ر  المح رورة مرا برين خرط إطرالئ ال ررة المح رور برين ال رورتين زاوية إطةالق الكةرة :                

 ووحدة   اسو )الدرل ( ورين األفل   ي د إطالئ ال رة 
: وىررري اكزاحررر  المح رررورة برررين ال رررورتين األوليترررين ي رررد إطرررالئ ال ررررة   ووحررردة اإلزاحةةةة المحظيةةةة إلطةةةالق الكةةةرة -

   اسو)متر( 
 المتغيرات المحسوبة  المستخرعة( :   ٖ-ٜ-ٖ
سرررع  آلرر  الت رروار( و سرراوة \1تررد   رراس زمررن  ال ررورة الواحرردة مررن خررالت الم ادلرر  :  ) زمةةن  الصةةورة الواحةةدة: -
(1.1172) 
)و حسررج   1-عرردد ال ررور × سرررع  آلرر  الت رروار( \1تررد   رراس الررزمن مررن خررالت الم ادلرر  :  )الةةزمن المرحمةةة :  -

 ن  (                           الزمن ياللا
 ( 74   1888) عبد الوىاج    
 تد حسابيا من خالت القانون اآلتي :                  السرعة  األفقية أو العمودية ( : -
 لان  ( \زمن المرح      ووحدة   اسيا )متر \السرع  = اكزاح  )األفق   حو ال مود  (    
ي م دت اتنتقات الررزاوة ل لسرد مرابين بدا ر  المرح ر  ونيايتيرا  و رد ترد اسرتخراج السرعرر  وى السرعة الزاوية لمعسم: -

 الزاو   ل لسد  مرن خالت القانون اآلتي
 لان  ( \الزمن   ووحدة   اسيا )درل  \السرع  الزاو   ل لسد = ال رئ الزاوة ل لسد  
 قط يا اللسرد ع را محر ط دائررة إلرا الرزمن المسرتمرئ   وىي النسبر  بين األزاح  التي  السرعة المحيطية لمعسم : -

و د تد استخراج السررع  المح ط   ل لسد من خالت القانون اآلتي :
 

 لان  ( \القطاع    ووحدة   اسيا )متر \نل  Xالسرع  المح ط   ل لسد = السرع  الزاو   ل لسد 
زاوة ل ررذراع الرام ر  مررابين بدا رر  المرح ر  ونيايتيررا  و ررد ترررد وىرري م ررردت اتنتقررات الررر السةرعة الزاويةةة لمةةيراع الراميةةة : -

 استخراج السرعر  الزاوار  ل ذراع الرام   مرن خالت القانون اآلتي :
 الزمن . \السرع  الزاو   ل ذراع الرام   = ال رئ الزاوة ل ذراع الرام  

  (379  ,1999 ,Hall    ) 
وىي النسبر  بين اكزاح  التي تقط يا الذراع الرام   ع ا محر ط دائررة إلرا الزمررن  السرعة المحيطية لميراع الرامية : -

المسررتمرئ   و ررد ترررد اسررتخراج السررررع  المح ط رر  ل ررذراع الرام رر  مررن خررالت القررانون اآلترري :  السرررع  المح ط رر  ل ررذراع 
 القطاع \نل  Xالرام   = السرع  الزاو   ل ذراع الرام   

الررزخد  : تررد اسررتخراج الررزخد )األفقرري حو ال مررودة( ل لسررد مررن خررالت القررانون اآلترري و العمةةودي( :الةةزخم  األفقةةي أ -
 ( .لان   \ووحد   اسو ) كمد . متر     سرعتو )األفق   حو ال مود  ( X)األفقي حو ال مودة( ل لسد = كت   اللسد 

الحرك   )األفق   حو ال مود  ( ل لسد من خالت  تد استخراج الطا   الطاقة الحركية  األفقية أو العمودية( لمعسم : -
                                                                                                      =   القانون اآلتي : الطا   الحرك   )األفق   حو ال مود  ( ل لسد

 ووحدة   اسيا ) اللوت (   3)سرعتو األفق   حو ال مود  ( Xكت   اللسد  ½
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تد استخراج السرع  ال حظ   كطالئ ال رة من خالت القانون اآلتي :  السرع   السرعة المحظية إلطالق الكرة : -
 الزمن ال حظي. \اكزاح  ال حظ   كطالئ ال رة  ال حظ   كطالئ ال رة =

ل رة من خالت القانون اآلتي:  الزخد ال حظي تد استخراج الزخد ال حظي كطالئ ا الزخم المحظي إلطالق الكرة : -
 سرعتيا ال حظ    Xكطالئ ال رة =  كت   ال رة 

تد استخراج الطا   الحرك   ال حظ   كطالئ ال رة من خالت القانون اآلتي الطاقة الحركية المحظية إلطالق الكرة :  -
 .          3يا ال حظ  ()سرعت Xكت   ال رة  ½: الطا   الحرك   ال حظ   كطالئ ال رة = 

 البرامج المستخدمة في التحميل :  ٓٔ-ٖ
ن التح يل يشكل عاد ىو وسي   لتلزئ  الحرك  ال     إلا حلزاو ودراس  ىذه األلزاو ي مرل ل شر  د ائقيرا ) إ     

( Memory Card(   وي د إلراو عم    الت وار ال يديوة تد نقل مقاطع الت روار مرن ) 81  1876ال ميدعي   
( وترد اسرتخداد البرررام   laptop( المولرود فري الحاسرج الشخ ري )Hard Diskآلر  الت روار إلرا القررص ال ر ج )

  اآلت   كل حسج وظ  تيا .
 Adobe photshop cs6برنام   -1

 تد من خالت ىذا البرنام  تقط ع الحرك  إلا  ور من ردة متس س   .
 ACD See 10 Photo Managerبرنام   -2

خررالت ىررذا البرنررام  عرررض كررل  ررورة مررن ال ررور المقط رر  ليررتمكن المح ررل مررن تحديررد بدا رر  ونيا رر  األلررزاو  تررد مررن
 الميم  التي يراد تح ي يا .

 AutoCAD 2007برنام    -3
وىررو برنررام  عررالمي  سررتخدد فرري التطب قررات والت ررح حات اليندسرر   واسررت اد المح ررل مررن ىررذا البرنررام  فرري اسررتخراج 

 . فات واترت اعاتالزوا ا والمسا
 Microsoft Office Excel 2003برنام   -4

 م الل  الب انات الخاد حساب ًا .واست اد المح ل من ىذا البرنام  في  Officeىو ححد برام  
 
 الوسا ل اإلحصا ية :  ٔٔ-ٖ

 ( لم الل  الب انات :  spssاستخدد الياحلان الحقيي  اكح ائ   )
 النسي  المئو  . -
 الحسابي. الوسط -
 اتنحراف الم  ارة. -
 ( ل  ينات المستق   والمتساو  .tاختيار ) -
 م امل اترتياط اليس ط . -
 عرض النتا ج ومناقحتها-ٗ
 عرض نتا ج المتغيرات الميكانيكية لمخطوة األخيرةٔ-ٗ
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 لمخطوة األخيرة ممتغيرات الميكانيكيةيبين األوسا  الحسابية وارنحرافات المعيارية ل(ٗ   رقم العدول

 
 المتغيرات الميكانيكية لمخطوة األخيرة ومناقحتها عرض نتا ج ارتبا  ارختبارات مب ٖ-ٗ

 ( يبين معامالت اررتبا  بين ارختبارات والمتغيرات الميكانيكية لمخطوة األخيرة ٘  رقم العدول 
قيمة  ر( 
 المحسوبة

القوة المميزة بالسرعة  الدقة
 لمرعمين
القةةةةوة المميةةةةزة بالسةةةةرعة 

 لميراعين

 ارختبار
 

 ارحتماليةدرعة  المتغيرات
  نسبة الخطأ(

 طول الخطوة 672.- (**)943.- 031.- ر
 068. 000. 941. نسي  الخط  الثالثة

 زمن الخطوة 165.- 475.- 200.- ر
 697. 234. 636. نسي  الخط  الثالثة

 سرعة الخطوة 221.- 593.- 078. ر
 598. 121. 854. نسي  الخط  الثالثة

   (4( ودرل  حرا  )0.05) ≥م نوة عند مستوب دتل 
( ولود عال   ارتياط م نو   عكسر   برين طروت الخطروة اللاللر  والقروة المميرزة يالسررع  4يتبين من اللدوت )           

( وىرري ا ررمر مررن مسررتوب الدتلرر  1.11( و  مرر  اتحتمال رر  ) -1.832ل رررل ين حيررث ب مررت   مرر  )ر( المحسرروي  ) 

 المتغيرات             
 طول الخطوة الثالثة الالعبين             

  م(
 زمن الخطوة الثالثة
  ثا(

 سرعة الخطوة الثالثة
  م/ثا(

 2.473 0.224 0.554 الالعب األول

 4.857 0.224 1.088 الالعب الثاني

 4.760 0.208 0.990 الالعب الثالث

 4.232 0.28 1.185 الالعب الرابب

 4.018 0.272 1.093 الالعب الخامس

 4.706 1.321 1.176 الالعب السادس

 4.366 1.354 1.146 الالعب السابب

 4.906 1.313 1.131 الالعب الثامن
 4.290 0.231 1.024 -الوسل الحسابي س

 0.800 0.028 0.111 ع +ارنحراف المعياري 
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و  ررزو الياحلرران ذلررح إلررا إن القرروة المميررزة يالسرررع  ىرري نتيلرر  ترر لير عررام ين ىمررا السرررع  والقرروة فالسرررع    (1.14)
تحتاج إما إلا مساف  ا بر بليات الرزمن حو إلرا زمرن ا رل حسرج القرانون السررع  = األزاحر /الزمن . والقروة تحتراج الرا 

 قوة في زمنيا.زمن كبير لزاادتيا من خالت القانون ) دفع القوة ( = ال
 عرض نتا ج اختبارات القوة المميز بالسرعة واختبار دقة التصويب ٕ-ٗ

 ( 5)  ر د اللدوت
 يبين األوساط الحساب   واتنحرافات الم  ارا  تختيارات القوة المميزة يالسرع  واختيار د   الت واج
 اختبار الدقة

 ألفضل محاولة تم تحميمها
القوة المميزة 
 لمرعمينبالسرعة 

القوة المميزة بالسرعة 
 ت اسم الالعب لميراعين

 1 حشرف م اد 14 5.44 3
 3 عمر خالد 13 4.54 3
 2 وليد ىذات 12 4.61 2
 3 لاسد عبدالسالد 13 4.47 3
 4 مميرة بياو 13 4.31 1
 5 عبدالوىاج ياسد 13 4.44 1
 6 يشار خالد 12 4.44 2
 7 شيت ىاني 11 4.74 3
 -الوسط الحسابي س 13.64 4.638 3

 +عاتنحراف الم  ارة  1.373 1.246 1.645
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 الميكانيكية لمرحمة ارصطدام امتصاص عرض نتا ج المتغيرات ٗ-ٗ
 ( 6) ر د اللدوت 
  متميرات الم كان ك   لمرح   ات طداد امت اصيبين األوساط الحساب   واتنحرافات الم  ارا  ل

 الالعبين
 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

الالعب 
 األول

الالعب 
 الثاني

الالعب 
 الثالث

الالعب 
 الرابب

الالعب 
 الخامس

الالعب 
 السادس

الالعب 
 السابب

الالعب 
 ع َس  الثامن

 0.08 0.30 1.234 1.273 1.381 1.133 0.283 1.232 0.371 1.323 متر لة  م.ث.ك.ج( اإلزاحة األفقية
 0.01 0.02 1.131 1.135 1.118 1.136 1.113 0.015 0.014 1.136 متر اإلزاحة العمودية لة  م.ث.ك.ج(
 0.08 0.30 1.238 1.275 1.383 0.146 1.375 1.235 1.263 0.235 متر اإلزاحة المحصمة لة م.ث.ك.ج(
 0.02 0.07 1.17 1.161 1.164 0.032 0.072 0.08 0.08 0.064 ثانية زمن المرحمة

 0.54 4.26 3.212 5.408 2.756 3.385 3.936 3.123 3.258 3.651  م/ثا( السرعة األفقية لة  م.ث.ك.ج(
 0.22 0.34 0.25 0.366 0.253 1.731 0.194 0.188 0.177 1.331  م/ثا( لة  م.ث.ك.ج(  السرعة العمودية
 0.56 4.33 3.252 4.326 3.92 3.466 3.966 4.039 4.649 3.675  م/ثا( لة  م.ث.ك.ج(  السرعة المحصمة 

 35.39 273.13 341.3 212.6 341.3 336.2 232.2 373.3 333.9 362.8 كغم.م/ثا الزخم األفقي لة  م.ث.ك.ج(
 142.14 591.31 428.4 848.1 485.9 444.7 457.0 569.5 663.5 411.1 عول الطاقة الحركية األفقية لة  م.ث.ك.ج(
 42.99 250.29 225 384.7 253.3 371.2 250 225 300 161.8 درعة/ثا السرعة الزاوية لمعسم
 123.68 751.38 667.5 756.2 751.5 834.4 618.8 706.8 926.7 536.9 م/ثانية السرعة المحيطية لمعسم
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 عرض نتا ج ارتبا  ارختبارات مب المتغيرات الميكانيكية لمرحمة  رصطدام امتصاص ومناقحتها ٘-ٗ
 (يبين معامالت اررتبا  بين ارختبارات والمتغيرات الميكانيكية لمرحمة  ارصطدام امتصاص ٛ رقم  العدول

 الالعبين        
 

 المتغيرات
القوة المميزة  

 بالسرعة لميراعين
القوة المميزة 
 الدقة بالسرعة لمرعمين

 قيمة  ر( المحسوبة
درعة ارحتمالية  نسبة 
 الخطأ(

 ر 653. 073.- 193.- اإلزاحة األفقية لة  م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 079. 863. 648.

 ر 164.- 283. 359. اإلزاحة العمودية لة  م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 697. 497. 383.

 ر 659. 142.- 051. اإلزاحة المحصمة لة م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 076. 738. 905.

 ر 518. 158. 017.- زمن المرحمة
 نسبة الخطأ 189. 709. 967.

 ر 375. 486.- 357.- السرعة األفقية لة  م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 360. 222. 386.

 ر 460.- 108.- 027. السرعة العمودية لة  م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 252. 799. 949.

 ر 425. 501.- 396.- السرعة المحصمة لة  م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 530. 206. 332.

 ر 520. 045. 100. الزخم األفقي لة  م.ث.ك.ج(
 نسبة الخطأ 186. 915. 814.

 الطاقة الحركية
 م.ث.ك.ج(األفقية لة  

 ر 500. 255.- 155.-
 نسبة الخطأ 207. 543. 714.

 السرعة الزاوية
 لمعسم

 ر 061.- (*)834. 476.-
 نسبة الخطأ 887. 010. 233

 السرعة المحيطية
 لمعسم

 ر 018.- (*)784. 440.-
 نسبة الخطأ 966. 021. 276.

 (5( ودرل  حرا  )0.05) ≥م نوة عند مستوب دتل   *
( ولود عال   ارتياط م نو   برين القروة المميرزة يالسررع  ل ررل ين و السررع  الزاو ر  ل لسرد  حيرث ب مرت   مر  7يتبين من لدوت )
( و  رزو الياحلران ذلرح  1.14( وىري ا رمر مرن   مر  مسرتوب الدتلر  ) 1.111( و  مر  اتحتمال ر  )  1.723)ر( المحسوي  )

د يتحرح يكامل الحرك  الدوران   حوت محرور م رين و ملرل طروت اللسرد كراماًل ن ر   طرر إلا حن السرع  الزاو   ت ني حن اللس
 الدوران ورذلح  كون تاليره كبيرًا في إخراج  وة تمتاز يالسرع  ال بيرة 

مر  كذلح ولرود عال ر  ارتيراط م نو ر  برين والقروة المميرزة يالسررع  ل ررل ين و إن السررع  المح ط ر  ل لسرد  حيرث ب مرت          
( و  رزو الياحلران ذلرح 1.14( وىري ا رمر مرن   مر  مسرتوب الدتلر  )1.131( و  م  اتحتمال    و)  1.673)ر( المحسوي  )

إلررا حن السرررع  المح ط رر  ت تمررد إلررا حررد كبيررر ع ررا السرررع  الزاو رر  فمررن الطب  رري ان  كررون ليررا ترر لير ح يررا فرري القرروة المميررزة 
 يالسرع  .
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 عرض نتا ج المتغيرات الميكانيكية لمرحمة ارمتصاص دفب ٙ-ٗ
 ( 8)ر د اللدوت 
  متميرات الم كان ك   لمرح    اتمت اص دفعيبين األوساط الحساب   واتنحرافات الم  ارا  ل

 الالعبين
 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

الالعب 
 األول

الالعب 
 الثاني

الالعب 
 الثالث

الالعب 
 الرابب

الالعب 
 الخامس

الالعب 
 السادس

الالعب 
 السابب

الالعب 
 ع َس  الثامن

 0.06 0.59 1.533 1.487 1.533 0.656 0.5935 0.595 1.416 1.417 متر األفقية لة م.ث.ك.ج( اإلزاحة
 0.05 0.26 1.354 1.367 1.323 1.344 1.333 1.361 1.311 1.268 متر العمودية لة م.ث.ك.ج( اإلزاحة
 0.05 0.65 1.612 1.533 1.583 1.614 0.641 0.654 0.550 0.638 متر لة م.ث.ك.ج(المحصمة  اإلزاحة

 0.01 0.12 1.13 1.13 1.12 0.12 0.136 0.112 0.12 0.12 ثانية زمن المرحمة
 0.52 4.84 5.35 4.983 4.8 5.472 4.364 5.313 3.332 3.32  م/ثا( السرعة األفقية لة م.ث.ك.ج(

 0.50 2.16 2.208 3.216 1.674 2.123 1.521 3.316 1.552 3.155  م/ثا( م.ث.ك.ج(السرعة العمودية لة 
 0.50 5.36 5.858 5.35 5.323 5.873 4.715 4.733 3.474 4.231  م/ثا( السرعة المحصمة لة م.ث.ك.ج(

32.0 307.74 310.3 289.01 312 300.9 257.5 371.9 304.0 216.2 كغم.م/ثا الزخم األفقي لة  م.ث.ك.ج(
2 

الطاقة الحركية األفقية لة 
  م.ث.ك.ج(

.132 748.12 830.0 720.07 748.8 823.4 561.9 988.0 641.9 670.9 عول
3 

 38.1 277.16 275 308.3 335.3 381.6 211.4 212.5 355 225 درعة/ثا السرعة الزاوية لمعسم
 84.2 832.98 714.8 904.01 621.2 865.3 868.1 953.6 823.7 613.8 م/ثانية السرعة المحيطية لمعسم
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 عرض نتا ج ارتبا  ارختبارات مب المتغيرات الميكانيكية لمرحمة ارمتصاص دفب ومناقحتها ٚ-ٗ
 (يبين معامالت اررتبا  بين ارختبارات والمتغيرات الميكانيكية لمرحمة ارمتصاص دفب ٓٔ   رقم العدول

 الالعبين        
 
 

 المتغيرات

القوة المميزة 
بالسرعة 
 لميراعين

القوة المميزة 
بالسرعة 
 لمرعمين

 الدقة

 قيمة  ر( المحسوبة

درعة ارحتمالية  نسبة 
 الخطأ(

 اإلزاحة األفقية
 لة  م.ث.ك.ج(

 ر 294.- 604.- 437.-
 نسبة الخطأ 480. 113. 279.

 اإلزاحة العمودية
 لة  م.ث.ك.ج(

 ر 217. (*)829. 637.

 نسبة الخطأ 606. 011. 090.
 اإلزاحة المحصمة
 لة م.ث.ك.ج(

 ر 378.- 147.- 061.-
 نسبة الخطأ 356. 729. 885.

 ر 462.- 214.- 023.- زمن المرحمة
 نسبة الخطأ 249. 610. 957.

 السرعة األفقية
 لة  م.ث.ك.ج(

 ر 009. 432.- 390.-
 الخطأ نسبة 984. 285. 340.

 السرعة العمودية 
 لة  م.ث.ك.ج( 

 ر 312. (*)788. 576.

 نسبة الخطأ 452. 020. 135.
لة   السرعة المحصمة     
  م.ث.ك.ج(

 ر 002.- 009. 046.-
 نسبة الخطأ 997. 983. 914.

 الزخم األفقي 
 لة  م.ث.ك.ج(

 ر 283. 238. 279.

 نسبة الخطأ 496. 571. 504.
 الحركيةالطاقة 

 األفقية لة  م.ث.ك.ج(
 ر 194. 134.- 085.-
 نسبة الخطأ 645. 752. 842.

 السرعة الزاوية
 لمعسم

 ر 467. 687.- 590.-
 نسبة الخطأ 243. 060. 123.

 السرعة المحيطية
 لمعسم

 ر 588. 579.- 512.-
 نسبة الخطأ 126. 133. 195.

 (5حرا  )( ودرل  0.05) ≥م نوة عند مستوب دتل   *
( ولود عال   ارتياط م نو   بين اكزاح  ال مود   لر )د.ث.ح.ج( والقوة الممزة يالسرع  ل رل ين حيث 11يتبين من لدوت )    

( و  زو الياحلان  1.14( وىي ا مر من مستوب الدتل  )  1.111( و  م  اتحتمال   ) 1.738ب مت   م  )ر( المحسوي  ) 
يتحررح إزاحر  عمود ر  كبيررة إلرا حرد مرا بو رت   رير نسرب ا   نري ان سررع  ذلرح اللسرد   ريم ا برر  ذلح إلا ان اللسرد عنردما

 ويالتالي ت لر ع ا القوة التي تمتاز يالسرع  .
وكذلح ولود عال   ارتياط م نو   بين السرع  ال مود   لر ) د.ث.ح.ج ( والقوة المميزة يالسرع  ل رل ين حيرث ب مرت            
( و  ررزو  1.14( وىرري ا ررمر مررن مررن   مرر  مسررتوب الدتلرر  ) 1.131( و  مرر  اتحتمال رر  )  1.677المحسرروي  )    مرر  ) ر(

الياحلرران ذلررح إلررا حن سرررع  حركرر  اللسررد ترر دة دورًا كبيرررًا وميمررا فرري حركرر  يررا ي األلررزاو وكررذلح دورا فرري الح رروت ع ررا  رروة 
 تمتاز يالسرع .
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 عرض نتا ج المتغيرات الميكانيكية لمكرة واليراع الرامية ٛ-ٗ
 ( 11) ر د اللدوت 

 لمتميرات ال رة والذراع الرام  يبين األوساط الحساب   واتنحرافات الم  ارا  

 
ع 

 
 َس 

الالعب 
 الثامن

الالعب 
الالعب  الالعب السادس السابب

 الخامس
الالعب 
 الرابب

الالعب 
 الثالث

الالعب 
 الثاني

الالعب 
 األول

وحدة 
القيا
 س

 الالعبين     
 المتغيرات  

 ارتفاع الكرة عن األرض لحظة الرمي متر 3.354 2.162 2.316 3.181 2.063 3.176 3.18 3.331 2.17 0.09
 زاوية انطالق الكرة درعة 12 13 15 8 15 11 12 13 12.63 2.33
 األزاحة المحظية   رنطالق الكرة متر 0.176 1.185 1.151 0.186 0.171 1.172 1.18 1.168 0.18 0.01
 الزمن المحظي رنطالق الكرة ثانية 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 0.00
 السرعة المحظية رنطالق الكرة م/ثا 33.15 24.46 19.953 23.30 21.41 33.27 32.27 33.77 22.48 1.38

0.65 10.68 10.628 11.103 10.866 
 

10.170 
 

11.068 9.478 11.619 11.37 
كغم.م
 الزخم المحظي رنطالق الكرة /ثا

درعة/ 821.5 1087 900 750 821.5 823.3 787.5 887.5 900.70 102.26
 الراميةالسرعة الزاوية لميراع  ثا

 السرعة المحيطية  لميراع الرامية م/ثا 11.68 13.857 13.528 7.564 10.356 11.881 8.764 11.381 10.88 2.17

الطاقة الحركية المحظية رنطالق  عول 115.6 142.1 94.6 128.9 108.9 119.0 129.8 124.3 120.40 14.49
 الكرة
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 عرض نتا ج ارتبا  ارختبارات مب المتغيرات الميكانيكية لمكرة واليراع الرامية ومناقحتها ٜ-ٗ
 ( 13) ر د  اللدوت

 اتختيارات والمتميرات الم كان ك   ل  رة والذراع الرام  يبين م امالت اترتياط بين 
 الالعبين   

القوة المميزة  المتغيرات
بالسرعة 
 لميراعين

القوة المميزة 
بالسرعة 
 لمرعمين

 اختبار
 الدقة

قيمة  ر( 
 المحسوبة
 درعة ارحتمالية
  نسبة الخطأ(

 ر 225.- 612. 255. الرمي ارتفاع الكرة عن األرض لحظة
 نسبة الخطأ 593. 107. 542.

 ر 423.- 054.- 180.- زاوية انطالق الكرة
 نسبة الخطأ 296. 899. 670.

 ر 044. 154.- 155.- األزاحة المحظية رنطالق الكرة
 نسبة الخطأ 918. 716. 714.

 ر - - - الزمن المحظي رنطالق الكرة
 نسبة الخطأ - - -

 ر 201. 085.- 281.- الكرةالسرعة المحظية رنطالق 
 نسبة الخطأ 634. 841. 500.

 ر 118. 129.- 160.- الزخم المحظي رنطالق الكرة
 نسبة الخطأ 782. 761. 705.

 ر 138.- 139. 057 السرعة الزاوية لميراع الرامية
 نسبة الخطأ 744. 743. 893.

 ر 437.- 075. 147. السرعة المحيطية  لميراع الرامية
 نسبة الخطأ 278. 859. 729.

الطاقة الحركية المحظية رنطالق 
 الكرة

 ر 184. 093.- 288.-
 نسبة الخطأ 662. 827. 488.

 (5( ودرل  حرا  )0.05) ≥م نوة عند مستوب دتل  * 
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 عرض نتا ج ارتبا  اختبارات القوة المميزة بالسرعة مب اختبار الدقة  ٓٔ-ٗ
 (ٖٔ رقم العدول 

 يبين م امالت اترتياط اختيارات القوة المميزة يالسرع  مع  اختيار الد   
قيمة  ر( 
 المحسوبة

القوة المميزة 
بالسرعة 
 لمرعمين

المميزة القوة 
بالسرعة 
 لميراعين

 ارختبارات      
 
 
 اختبار

 درعة ارحتمالية
  نسبة الخطأ(
  262.- 358. ر

 531. 384. نسي  الخط  الد  
 (5( ودرل  حرا  )0.05) ≥م نوة عند مستوب دتل   *

 ارستنتاعات والتوصيات    -٘
 ارستنتاعات : ٔ-٘

 واستنتج الباحثان ما يأتي:
ل زخد دورًا ايلاب ًا في القوة المميزة يالسرع  وذلح لدوره فري اسرتمالت السررع  حو ال ت ر  وتوظ  يرا ير خراج  روة كبيررة  -1

 تمتاز يالسرع  في حلناو الت واج من الق ز في كرة اليد
 كرة اليد.الطا   الحرك   ليا ت لير ايلابي ويارز في القوة المميزة يالسرع  في حلناو الت واج من الق ز في  -2
 ان السرع  ل زاو   ل لسد دورًا ايلاب ا في القوة المميزة يالسرع   في حلناو الت واج من الق ز في كرة اليد. -3
 التوصيات :  ٕ-٘

 وأوصى الباحثان بما يأتي:
إعطاو حىم   لوي     القدد فري حلنراو النيروض ل ت رواج ألىميترو فري حركرات حلرزاو اللسرد وذلرح ل ح روت  -3

 سرا   ألن م لرة ع ا الحرك . ع ا   وة
التررردراج ع رررا ك   ررر  اسرررتلمار القررروة المميرررزة يالسررررع  الخا ررر  ياللسرررد وكرررذلح حسرررتلمار ال ت ررر  التررري  مت  يرررا  -2

 الالعج وتحوا يا ع ا  وة رمي في الناو الت واج
الحركررات الدوران رر  الت  يرد ع ررا السرررع  الزاو ر  والررج حن تتيررمن عم  رر  التردراج تمرراران تسرراعد فري تطرروار  -3

 أللزاو اللسد ألىميتيا في الح وت ع ا سرع  حرك   كبيرة  .
كان التدراج  ير ف ات يالنسي  ل ين  اليحث لذا يو ي الياحلران اعتمراد المرني  ال  مري واتختيرارات كوسرائل  -4

 ل تدراج من الل النيوض بوا ع ال رال وتس ما حن ال ين  ىي  ميرة ال مر نسب ًا.
 ادرالمص

" مقارنة بعةض الخصةا ص البايوميكانيكيةة والدقةة لنةوعين مةن التصةويب ( 3111البدراني     وان يرونس )  -1
 رسال  مالستير  ير منشورة  ك    الترر   الرااي    لام   المو ل .البعيد في كرة اليد " 

ن الم ترري( وآخرررون   دار ( : تقيرر د ت  ررد الطالررج التلم  رري والت ررواني   ترلمرر  )  حمرري1872ب ررود وآخرررون ) -3
 ما ر وىيل   القاىرة   م ر .

 واألل اج اللماع  "   مطي   التوني   اكسكندرا  . –( . "حسس إعداد تعبي كرة القدد 1883الب ح   ع ي فيمي . ) -2
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مطي ر  دار  ( : التطب قرات اكح رائ   فري يحروث الترر ر  الرااير    1885الت راتي   ود ع  اسين وال بيردة   حسرن ) -3
 ال تج ل طياع  والنشر   المو ل   ال رائ .

 ( . "كرة اليد ل لم ع"   دار ال كر ال رري   القاىرة .1877لرلس   منير . ) -4
( : الت رواج مرن منطقر  الزاو ر  والسراعد وحلرره ع را نترائ  الميارارات فري كررة 1873اللنابي   عبد الليار شرنين ع روه ) -5

 نشورة   ك    الترر   الرااي     لام   يمداد   ال رائ.اليد   رسال  مالستير  ير م
( : بنرراو يطارارر  اختيررار الميررارات اليلوم رر  يكرررة اليررد لطررالج ك  رر  الترر رر  1886اللرروادة   عبررد ال ررراد  اسررد  ررزات ) -6

  المو رل   ال ررائ دراس  عام      حطروح  دكتوراه  ير منشورة    ك    الترر   الرااير     لام ر –الرااي   لام   المو ل 
. 
" دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الكينماتيكية لنوعين من النهوض لمتصةويب ( 3116الحل     ا اد شياج احمرد )  -7

 اطروح  دكتوراه  ير منشورة  ك    الترر   الرااي    لام   المو ل .من القفز في كرة اليد" 
  دار ال كرر ال ررري   القراىرة 2  ط1الترر ر  البدن ر  والرااير    ج( : الق اس والتقو د في 1884حسانين      يحي ) -8

   م ر.
  دار ال تررج  1( . "ع ررد الترردراج الراايرري ل مراحررل الراي رر "   ط1871حسررين    اسررد حسررن   وعبررد ع رري ن رري  . ) -11

 ل طياع  والنشر   لام   المو ل .
الم كان ك ررر  ل حركررات الراايرر     دار ال كرررر ( : ميررادا األسررس 1887حسررين    اسررد حسرررن ومحمررود   إ مرران شرررا ر ) -11

 ل طياع  والنشر   عمان   األردن .
( . "ت لير تدرايات الب يومترة ع ا تطوار القوة ال ي    ل يالت الرل ين لالعبي كرة 1888الدرع    شا ر فرىود . ) -13

 ندرا  .(   لام   اكسك16اليد"   المل   ال  م   ل ترر   البدن   والرااي     ال دد )
( . "ترر لير منرراى  تدراب رر  فرري تنم رر  القرروة اتن لارارر  والقرروة المميررزة يالسرررع  ل ررذراعين 3111الرر  رري   نلرراح سرر مان . ) -12

 ع ا  وة الرمي ود   الت واج يكرة اليد"   رسال  مالستير  ير منشورة   ك    الترر   الرااي     لام   يمداد .
( . "ترر لير المطاولرر  اليوائ ررر  فرري عررردد مررن المتميرررات البدن ررر  والميارارر  وم ررردت 3111الشرراروح   نبيررل   عبرررد   . ) -13

 سرع  النيض في فترة اتستش او لالعبي كرة الس  "   اطروح  دكتوراه  ير منشورة   ك    الترر   الرااي     لام   المو ل .
  دار الوفراو لردن ا الطياعر  والنشرر  1دو   ط( : منظور ع د الحرك  فري مسرايقات ال ر3115شافع   خالد عبد الحميد ) -14

   اكسكندرا    م ر .
  ترلمررر  )كمرررات عبرررد الحميرررد(   دار الم رررارف    2( : كررررة اليرررد   ط1863شرررتاين   ىرررانزليرد وفيررردرىوف   ادلرررار ) -15

 م ر.
ل ررررركالت الحرررررة المياشرررررة والقوسرررر   يكرررررة القرررردد   رسررررال   (: التح يررررل ال ينمررررات كي1886الشررررمرة   ح رررراد عبررررد الرررررحمن ) -16

 مالستير  ير منشورة   ك    الترر   الرااي     لام   يمداد   ال رائ.
 31  ص 3111ي او الخ اط ونوفل   الح الي : كرة اليد   لام   المو ل  دار ال تج والطياع  والنشر  -17
ميررادا اكح رراو واتختيررارات البدن رر  والراايرر     دار ال تررج ل طياعرر   ( :1871الطالررج   نررزار والسررامرائي   محمررود )  -18

 والنشر   المو ل   ال رائ
 ( : ميادا الق اس والتقو د في الترر     دار اللقاف  ل نشر والتوزاع   األردن .3113الظاىر   زكراا   وآخرون ) -31
  ة األعداد البةدنية األسس النظرية  ة البدنية ومكوناتهاالمياقة "  (:1886)    ريحي   كمات وحسانين  عبد الحميد  -31

 القاىرة.     دار ال كر ال رري 2"  ط طرق القياس
   لام   اكسكندرا    م ر8( : التدراج الراايي )نظراات وتطب قات(  ط1888عبد الخالل ع اد ) -33
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( : عال   القوة الخا   يالذراعين وال ت ين بي ض المتميرات ال ينمات ك   في حلناو حداو  1888عبد الوىاج   يسمان )  -32
 ي ض الميارات ع ا لياز المتوازة   حطروح  دكتوراه  ير منشورة   ك    الترر   الرااي     لام   يمداد   ال رائ .

التدراج بين حولو القوة ال ي    الرئ س   وحلرىا ع ا م دت سرع  النيض ي د  (. "انتقات حلر1887علمان     توفيل.) -33
 الليد وفي فترة اتستش او"   رسال  مالستير  ير منشورة  ك    الترر   الرااي    لام   المو ل .

لبعض المتغيرات لمهارة التصويب مةن القفةز عاليةا  وعالقتهةا  التحميل البايوكينماتيكي"(  3113ال كيدة     خ يرل )  -34
 اطروح  دكتوراه  ير منشورة  ك    الترر   الرااي    لام   المو ل .بدقة التصويب في كرة اليد" 

( . "حلرر اسررتخداد ي رض األسرراليج المقترحر  لتنم رر  القروة المميررزة يالسررع  ع ررا 1871عرالو الرردين   لمرات وآخرررون . ) -35
مسرراف  الولررج ال مررودة ل ناشررئين"   المرر تمر ال  مرري لدراسررات ويحرروث الترر رر  الراايرر     لام رر  ح رروان   ك  رر  الترر رر   تحسررين

 الرااي   .
( : الق اس في الترر   الرااي   وع د الرن س الراايري   دار ال كرر 3111عالوة     حسن وريوان     ن ر الدين ) -36

 ال رري   القاىرة   م ر .
( : مقارنرر  ي ررض المتميرررات ال ينمات ك رر  لميررارة الو رروف ع ررا اليرردين يررمطًا ع ررا 3117  حامررد نررورة وآخررران )ع رري  -37

 لياز المتوازة بين مستواين ال را ي وال المي   مل   القادس   ل  ود
ال رراتم   ( . "كرررة اليررد وعنا رررىا األساسرر  "   دار ال تررج الوطن رر    منشررورات لام رر  1887عررودة   ححمررد عرابرري . ) -38

 طراب س   اللماىيرا  ال ظما
 ( : دليل اليحث ال  مي   دار ال كر ال رري   القاىرة   م ر .1888عو س   خير الدين ع ي ) -21
 ( : التح يل الحركي   مطي   دار الحكم    الي رة   ال رائ .1883مليد   راسان خرايط  وش ش   نلاح ميدة ) -21
ي ال يزااوة وال س لي ل حركرات الرااير     مطرايع الت  ر د ال رالي   يمرداد   ( : التح يل الحرك1881محلوج   ول و ) -23

 ال رائ .
 ( : التح يل الحركي   مطايع الت   د ال الي   يمداد   ال رائ .  1876محلوج   ول و والطالج   نزار ) -22
 يالقاىرة.( . "كرة اليد"   ك    الترر   الرااي   ل بنات   1882محمود   لي ا لبيج وآخرون . ) -23
( : التو ررع الحركرري لحررراس المرمررا   رسررال  مالسررتير  يررر منشررورة   لام رر  1877المسررالم    ححمررد عبرردالرحمن رلررا ) -24
 يمداد.
 ( . "ح وت التدراج"   ترلم  عبد ع ي ن ي    مطي   التحرار   يمداد .1865ىارة . ) -25
  ن ح("   ال وات .ت –تدراج  –( . "كرة اليد )ت   د 1878الولي ي     توفيل . ) -26

1-Carry , Carr (1997): Mechanics of sport ,University of Victoria.  
2- Hall ,  j .S . ( 1999 ) : Basic Biomechanics , 3rd ed , Mc GRAW-HILL international 
editions , edition Boston . 
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 (ٔ  رقم ممحق
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 التعميم العالي والبحث العمميوزارة 

 عامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية 

 
 م/ أستبيان

 
 المحترم .......................................................  السيد الخبير

 
المتغيةةرات    العالقةةة بةةين القةةوة المميةةزة بالسةةرعة   لمةةرعمين والةةيراعين ( وبعةةض فرري الن ررو إلررراو اليحررث الموسررود 

 الميكانيكية بدقة التصويب من القفز بكرة اليد ((
ول ونكد من ح رحاج الخبررة فري ملرات الق راس والتقرو د لرذا نرلرو مرن سر ادت د الت يرل يراتطالع ع را اختيرارات القروة 

يراف  حة اختيرار ترونرو  مناسريًا مرن الرل المميزة يالسرع  المرفق  ياتستب ان واخت ار حىد اتختيارات المناسي  ل يحث واع
 خدم  الحرك  ال  م   والترر   الرااي   

 
 مب الحكر العزيل
 ارسم : 
 

 المقب العممي :
 

 العامعة والكمية 
 

  التوقيب
 

 الباحثان                                                 
 عمر عبد العزيز الزبيدي                                                     أ.د. دمحم خميل دمحم
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 اختبارات القوة المميزة بالسرعة 
 لان      11لني ومد الذراعين من ويع اتستناد األمامي )الشناو( في  -حوتً 
 لان      11رفع اللذع واليمط ع ا الركبتين )اليطن( في  -لان اً 
 لان   11رفع اللذع الا الخ   )الظير( في  -لاللاً 
 لالث حلالت أل بر مساف  ل ل رلل ع ا حدة -راي اً 
 

 (ٕ  رقم الممحق
 يوضر أسماء السادة المختصين في القياس والتقويم و كرة اليد

 
 الكمية والعامعة المقب العممي ارختصاص الدقيق أسماء السادة المختصين
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ   اس وتقو د/كرة س   د.ىاشد احمد س  مان
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ   اس وتقو د/كرة  دد د. مكي محمود حسين
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ   اس وتقو د/كرة  دد د.ير اد لاسد حلن  مي
 ترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ   اس وتقو د/كرة يد د.عبد ال راد  اسد  زات

 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد   اس وتقو د/ حل اج الميرج عبد ال راد  اسد د.إيلار
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد   اس وتقو د/حل اج الميرج د.سبيان محمود الزىيرة 

 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد   اس وتقو د/كرة  دد د. وليد خالد
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد   اس وتقو د/كرة يد د.س د ياسد لميل

 الترر   الرااي  / لام   المو ل مدرس   اس وتقو د / د.احمد حازد
 الترر   الرااي  / لام   المو ل مدرس   اس وتقو د /كرة يد د. ع ي حسين
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 (ٖ رقم الممحق 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 عامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية 

 م/ استبيان
 

 المحترم .......................................................  السيد الخبير
 

( وبعةةض المتغيةةرات    العالقةةة بةةين القةةوة المميةةزة بالسةةرعة   لمةةرعمين والةةيراعين فرري الن ررو إلررراو اليحررث الموسررود 
 الميكانيكية بدقة التصويب من القفز بكرة اليد ((

 
ول ونكد من ح حاج الخبرة والدرا   في ملرات اليايوم كان رح الراايري لرذا نرلرو مرن سر ادت د الت يرل يراتطالع ع را 

ياف   المتميرات الم كان ك   ل ت واج من الق ز المرفق  ياتستب ان واخت ار حىد المتميرات التي ترو  نيا مناسيو ل يحث واع
 حو حذف حة متمير  ترونو مناسيًا من الل ر ان  اليحث

 
 مب الحكر العزيل
 ارسم : 
 

 المقب العممي :
 

 العامعة والكمية 
 
  التوقيب     
 

 الباحثان
 أ.د. دمحم خميل دمحم                                                      عمر عبد العزيز الزبيدي
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 متغيرات البحث الميكانيكية
 ت المتغيرات

 ٔ متغيرات الخطوة األخيرة
   طوت الخطوة
   زمن الخطوة
   السرع 
   الزخد
   ارت اع د.ث.ح.ج 

   الطا   الحرك  
 ٕ وضب ارصطدام

 زوا ا م ا ل اللسد 
 

  

 الزمن 
 

  
 

 ارت اع مركز لقل اللسد 
 

  

 السرع  األفق  
 

  

 ال مود  السرع  
 

  

   الزخد
   الت ليل

   الطا   الحرك   
 ٖ نهاية مرحمة ارمتصاص
   زوا ا م ا ل اللسد
   ارت اع د.ث.ح. ج
   السرع  األفق  
   السرع  ال مود  

   سرع  الزاو   ل لسد
   الزخد
   الت ليل

   الطا   الحرك  
 ٗ نهاية مرحمة الدفب 

   زوا ا م ا ل اللسد 
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   الزمن 

   ارت اع مركز لقل اللسد 
   السرع  األفق  
   السرع  ال مود  

   الزخد
   الت ليل

   السرع  المح ط  –السرع  الزاو   
   الت ليل

   الطا   الحرك    
 ٘ نهاية مرحمة الطيران
  زوا ا م ا ل اللسد 

   الزمن
   ارت اع مركز لقل اللسد 

   السرع  األفق  
   ال مود  السرع  
   الزخد
   الت ليل

   السرع  الزاو   ل ذراع الرام   والمح ط   -
   الطا   الحرك   

 ٙ متغيرات الكرة -
   ارت اع ال رة لحظ  اتنطالئ -
   السرع  ال حظ  ل  رة -
   سرع  ال رة  -
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 (ٗ  رقم الممحق
 الرياضي يوضر أسماء السادة المختصين في معال البايوميكانيك

 
 الكمية والعامعة المقب العممي ارختصاص أسماء السادة المختصين
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ يايوم كان ح/كرة  دد د.ل ة  اند ال ميدعي
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ  يايوم كان ح/حلقات د. س د نافع الدل مي
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد /ساح  وميدانيايوم كان ح د. عمار ع ي إحسان

 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد يايوم كان ح/حلقات د. ليث إسماعيل ال بيدة
 الترر   األساس  / لام   المو ل حستاذ مساعد يايوم كان ح/ساح  وميدان د. لائر  اند مال ع و
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد يايوم كان ح/سياح  د. فالح طو حمو

 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد يايوم كان ح/سياح  د. وليد  اند ذنون البدراني
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد يايوم كان ح/إلقات د. عالو الدين ف  ل
 الترر   الرااي  / لام   المو ل حستاذ مساعد يايوم كان ح/ساح  وميدان د.   س د حنتوش

 الترر   الرااي  / لام   المو ل مدرس يايوم كان ح/ساح  وميدان د. نواف عواد
 الترر   الرااي  / لام   المو ل مدرس  يايوم كان ح/لمناستح د. حبي رامز

 الترر   الرااي  / لام   المو ل مدرس يايوم كان ح/كرة يد د.  حيا   ع ي
 
 (٘  رقم ممحق

 يويرررم المتميررررات الم كان ك ررر  التررري ترررد اعتمادىرررا فررري اليحرررث ي رررد ح ررروت اتت رررائ ع ييرررا مرررن  برررل السرررادة الخبرررراو
 المخت ين في ملات اليايوم كان ح الراايي .

 المتغيرات الميكانيكية لمخطوة األخيرة : -ٔ
 طوت الخطوة  -
 زمن الخطوة . -
 السرع  الخطوة -
 متغيرات الميكانيكية لمرحمة  ارصطدام امتصاص( -ٕ
 األزاح  األفق   لر )د. ث. ح. ج( . -
 األزاح  ال مود   لر )د. ث. ح. ج(. -
 المح    لر )د. ث. ح. ج(. -
 زمن المرح   . -
  السرع  األفق   لر )د. ث. ح. ج( . -
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 السرع  ال مود   لر )د. ث. ح. ج( . -
 المحصمة لة م.ث.ك.ج(السرعة  -
 الزخد األفقي -
 الطا   الحرك   -
 السرعة الزاوية لمعسم -
 السرع  المح ط   ل لسد -
 متغيرات الميكانيكية لمرحمة  امتصاص دفب( -2
 األزاح  األفق   لر )د. ث. ح. ج( . -
 األزاح  ال مود   لر )د. ث. ح. ج(. -
 المح    لر )د. ث. ح. ج(. -
 زمن المرح   . -
 )د. ث. ح. ج( .السرع  األفق   لر  -
 السرع  ال مود   لر )د. ث. ح. ج( . -
 السرعة المحصمة لة م.ث.ك.ج( -
 الزخد األفقي -
 الطا   الحرك   -
 السرعة الزاوية لمعسم -
 السرع  المح ط   ل لسد -
 متغيرات  الميكانيكية لمكرة  -ٗ
 ارتفاع الكرة عن األرض لحظة الرمي -
 زاوية انطالق الكرة -
 المحظية   رنطالق الكرة األزاحة -
 الزمن المحظي رنطالق الكرة -
 السرعة المحظية رنطالق الكرة -
 الزخم المحظي رنطالق الكرة -
 السرعة الزاوية لميراع الرامية -
 السرعة المحيطية  لميراع الرامية -
 الطاقة الحركية المحظية رنطالق الكرة -
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