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عالقة الزخم والطاقة الحركیة والكامنة بالسرعة الزاویة والمحیطیة 

  للذراع الرامیة عند التصویب من القفز عالیا بكرة الید
  محمد خلیل محمد العكیدي . د

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 
  

  
  الملخص

  :تهدف هذه الدراسة الى 
 الكامنــة والــسرعة الزاویــة والمحیطیــة للــذراع الرامیــةالــزخم والطاقــة الحركیــة و التعــرف علــى قــیم    -

  لحركة التصویب من القفز عالیا بكرة الید
الـــزخم والطاقـــة الحركیـــة والكامنـــة والـــسرعة الزاویـــة والمحیطیـــة التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین قـــیم   -

  لحركة التصویب من القفز بكرة الیدللذراع الرامیة 
  مجاالت البحث
  لكرة الید  اندیة المنطقة الشمالیةواالعب: المجال البشري 
  ٨/٤/٢٠٠٦: المجال الزماني 
  قاعة الشهید أمجد نوري  : المجال المكاني

لكــرة الیــد اندیــة المنطقــة الــشمالیة اجــري البحــث علــى عینــة مــن ســتة العبــین مــن العبــي 
  . متر ٩والذین یتمیزون بمهارة التصویب من خارج منطقة ال 

  والتحلیـــــل البایوكینمـــــاتیكي باســـــتخدام برنـــــامج  التـــــصویر الفـــــدیوي تـــــم جمـــــع البیانـــــات مـــــن خـــــالل
)adobe Photoshop  ( وبرنـامج)  auto cad ( ومـسافات واوقـات للتعـرف علـى قـیم الزوایـا

  .مراحل الحركة 
  : واستنتج الباحث 

  .الطاقة الحركیة والكامنة ایجابیا بالزخم عند التصویب في كرة الید  تتأثر-
  .العب عند التصویب في كرة الیدزاویة ایجابیا بالطاقة الكامنة ل ال السرعةتتأثر -

  : الباحث وأوصى
التاكیــد علــى حــصول الالعــب علــى طاقــة حركیــة وكامنــة كبیــرة عــن طریــق زیــادة الــزخم عنــد  -

  الالعب

 ٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 ضرورة اداء التصویب بسرعة كبیرة من اجل الحصول على طاقة حركیة كبیرة  -

كبیـرة كبیرة لتحویلها الى سـرعة زاویـة   العالي للحصول على طاقة كامنة  على االرتقاءالتأكید - 
  یب في كرة الیدو عند التص

ABSTRACT 

THE RELEATION OF MOMENTUM AND KINETIC 
AND POTENTIAL  ENERGY WITH ANGULAR 
CIRCUMFERENC VELOCITY OF THROWING 

ARM AT HIGH-JUMP SHOOTING IN HANDBALL  
  

Abi Ramz . A . Al-  Bakriy 

Mosul university / college of physical education 

This study aims at : 
- identifying the values of some Biomechanic variables at high-jump 
shooting in handball . 
- identifying the releationship between these values. 
  Aspects at the study . 
 The human aspect : Iraqi handball clubs of north area. 
  The time aspect :    8 , APRIL , 2006 . 
  The place aspect : AMJED NOORI INDOOR – MOUSUL . 
the sample of the study was consisted of SIX players who play in 
handball Iraqi clubs of north area who were distinguished in shooting 
from out side of the nine meter area . the data collected through video 
cameras byusing (adobe photo shop ) programs and (AutoCAD ) 
programs in order to know the values of body joints angles   the study 
revealed the following results . 
 - Kinetic energy and potentil energy were  positively affected by 
momentum at  the high-jump shooting in hand ball . 
 - Angular velocity was  positively affected by potentil energy of the 
player at shooting in handball . 
  Recommendation : 
  - Making sure that the player get much more kinetic energy by the 
momentum . 
- To execute the shooting at high speed in order to get much more 
kinetic energy  
- in Making sure at take off to reach high point in order to get much 
more potential energy to change it to large angular velocity when 
shooting handball  .                                     
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   التعریف بالبحث -١
   المقدمة وأهمیة البحث  ١-١

 التـي هـي عبـارة عـن اإلنـسانان جمیع الحركات تخضع لقوانین المیكانیكا ومنها حركـات 
 ویبحـث البایومیكانیـك فـي حركـات الكـائن حركات میكانیكیة ینتج عنهـا تغییـر فـي المكـان والزمـان

ن طریقها یقوم بحل المشكالت الخاصـة البشري ویتناول في بحثه أصغر وأبسط صور الحركة وع
   وبأرتفـــــــــــــــاع المـــــــــــــــستوى العلمـــــــــــــــي وتطـــــــــــــــور أجهـــــــــــــــزة التـــــــــــــــصویر .  بالحركـــــــــــــــات المعقـــــــــــــــدة

 بعـد احتـدام والسـیماظهرت امكانیات جدیدة في مجال أبحاث البایومیكانیك )  ، الفدیوي السیمي( 
ة في تحسین فـن  في الدورات االولمبیة حیث كانت الرغباألوسمةالتنافس من أجل الحصول على 

( من خالل األسـتخدام األمثـل للقـوانین المیكانیكیـة فـي مجـال الحركـات الریاضـیة األداء الریاضي 
  .من أجل رفع المستوى الریاضي للمنتخبات العالمیة )١٩، ١٩٧٨هوخموث ، 

وقـــد تناولـــت البحـــوث المیدانیـــة المـــشاكل المتعلقـــة بالجوانـــب المهاریـــة وكـــذلك فـــي جوانـــب 
ـــیم وا ـــد وكـــذلك تطـــویر التعل ـــیم المهـــارات األساســـیة فـــي كـــرة الی ـــرة لتعل ـــار طرائـــق وأســـالیب كثی ختی

كمـا أن البحـوث تناولـت المهـارات بـشكلها . والبدنیة المساهمة في لعبة كـرة الیـد الجوانب المهاریة 
  الكامـــــــل دون التطــــــــرق الــــــــى دقــــــــائق الحركــــــــة الــــــــصغیرة فكــــــــان تنــــــــاول مهــــــــارات مختلفــــــــة مثــــــــل 

القــصور فــي أداء  یم هــذه المهــارات الــى أجــزاء لدراســةدون تقــس) یب ، الخــداع التمریــر ، التــصو ( 
  .الحركات الریاضیة بشكل عام وكرة الید بشكل خاص 

ـــق بظـــروف تنفیـــذ الفعـــل الحركـــي  وكلمـــا اســـتطاع الریاضـــي أداء ان دراســـة حركـــة الریاضـــي تتعل
 بالناحیــة األساســیة ألداء  أفــضل كلمــا اقتــرب مــن المهــام الخاصــة أي األهتمــامبفــن أداءالحركــات 
   ) .١٩ ،١٩٨٧الصمیدعي ، ( كي بشكل واسع ودقیق الفعل الحر 

 والمــدربین ان التقــدم العلمــي الكبیــر فــي األجهــزة المختبریــة والتــصویریة أوجــب علــى البــاحثین 
اثنــاء مــشاهدة الالعبــین وهــم یقومــون بــأداء حركــاتهم لتــشخیص ضــعف األداء لــدیهم ومــن هنــا فــي 

یة البحث في دراسة تأثیر بعـض المتغیـرات المیكانیكیـة علـى اداء حركـة التـصویب فـي تتجلى أهم
  .كرة الید 

   مشكلة البحث٢-١
 وٕایجـــادلقــد دأبــت البحــوث فـــي المجــال الریاضــي علــى حـــل المــشكالت الخاصــة بــالتعلیم 

مختلفــة  الــزمن والجهــد فــي اتقــان المهــارات الریاضــیة ال فــي القتــصادلالطرائــق الــسهلة فــي الــتعلم 
ـــة كثیـــرة مـــن أجـــل النهـــوض  ـــرامج تدریبی ـــدریب الریاضـــي واعـــداد ب وكـــذلك البحـــوث فـــي مجـــال الت

ان هذه البحوث تعددت وتنوعت اذ بالمستوى البدني والمهاري وكذلك في المجال النفسي والتربوي 
  .لمعالجة مشاكل بدنیة أو مهاریة أو نفسیة أو فسیولوجیة 
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ي دراسـة الخـصائص البایومیكانیكیـة للجـسم البـشري وخواصـها ومن هنا   تتجلى مشكلة البحث ف 
 كتلــة الجــسم والــسرعة اســتثماروكیفیــة اســتغالل هــذه الخــصائص لتحــسین األداء الحركــي وكیفیــة 

  . أثناء التصویب في للحصول على زخم یسهم في تطویر الحركات الخاصة بكرة الید
   أهداف البحث٣-١
الرامیــة  الحركیــة والكامنــة والــسرعة الزاویــة والمحیطیــة للــذراعالــزخم والطاقــة   التعــرف علــى قــیم-١

  .أثناء التصویب من القفز عالیا في كرة الید 
  . التعرف على العالقة بین هذه المتغیرات أثناء التصویب من القفز عالیا في كرة الید -٢
   المصطلحات ٤-١
   )٢٠٤ ، ١٩٨٢الهاشمي، ( هو عبارة عن كتلة الجسم في سرعته  :  الزخم -١
  .وهـــــــــــــــي التغیـــــــــــــــر فـــــــــــــــي الزاویـــــــــــــــة وعالقتهـــــــــــــــا بتغیـــــــــــــــر الـــــــــــــــزمن :  الـــــــــــــــسرعة الزاویـــــــــــــــة -٢

   )٥٠ ، ١٩٩٨عبد البصیر ، (                                                              
ا وهــي العالقـة بــین تغیـر المــسافة علـى محـیط الــدائرة وبـین التغیــر الـى مــ:  الـسرعة المحیطیـة -٣
   )٣٦ ، ١٩٧٨هوخموث ، (  من الزمن اقابلهی

   مجاالت البحث٥-١
  لكرة الیدأندیة المنطقة الشمالیة   العبو :المجال البشري 
  ٨/٤/٢٠٠٦  :المجال الزماني 
    قاعة الشهید أمجد نوري:المجال المكاني 

  الدراسات النظریة والدراسات السابقة  -٢
   الدراسات النظریة١-٢
   الزخم ١-١-٢

 نفرق بین نوعین من الزخم وهما الزخم الخطي والزخم الـزاوي فـاألول یكـون فـي یمكننا أن
فـــي الحركـــات فـــي حـــین الحركـــات المـــستقیمة وهـــو عبـــارة عـــن كتلـــة الجـــسم مـــضروبا فـــي ســـرعته 

ومــن خــالل قــانون . الــى عــزم القــصور الــذاتي مــضروبا فــي ســرعته الزاویــة الكتلــة  الدائریــة تتحــول
ر جسم بزخم معین في جسم آخر فان الجسم المـؤثر فیـه یـرد علـى الجـسم نیوتن الثالث فانه اذا أث

األول بكمیة الزخم نفسها ولكن بعكس اتجاههاوهذا ما یطلق علیه حفظ الزخم ، ان الزخم هو مـن 
   )١٦٠ ، ١٩٩٩الهاشمي ، ( الكمیات المیكانیكیة المتجهة 

  
   الطاقة الحركیة ٢-١-٢
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یمتلــك طاقــة میكانیكیــة وهــذه الطاقــة تختلــف بــاختالف عنــد أداء الفــرد لحركــة معینــة فانــه 
الوضع ففـي حالـة الحركـة تـدعى طاقـة حركیـة وتتـأثر الطاقـة الحركیـة بكتلـة الجـسم والـسرعة أثنـاء 

    .هي نفس وحدة قیاس الشغل و تنفیذ الحركة وتقاس الطاقة الحركیة بوحدات الجول
   )١٠٨ ،١٩٨٢السامرائي،(                                                         

   الطاقة الكامنة٣-١-٢
وهي نوع آخرمن أنواع الطاقة المیكانیكیة وتسمى أیـضا بطاقـة الوضـع وهـي الطاقـة التـي 

ففـي حالـة التـصویب ) ٣٩، ١٩٩٣حسام الدین،( أثناء الثبات  في یمتلكها الجسم في وضع معین
 والقفزوهــذه الطاقــة ةالتقریبیــ أثنــاء الركــضة  فــي فــان الالعــب یتحــرك بطاقــة حركیــةفــي كــرة الیــد 

 أثناء القفز تدریجیا وتتحول الى شكل آخر یخزن فـي الجـسم فـي أعلـى نقطـة  فيالحركیة تتناقص
یصلها الجسم عندئذ یصبح مقدار الطاقة الحركیة صفرا وتتحول الى طاقة كامنة مخزونـة ویمكـن 

أعلـــى نقطـــة مـــن ضـــرب وزن الجـــسم فـــي حـــساب الطاقـــة الكامنـــة التـــي یمتلكهـــا الجـــسم وهـــو فـــي 
    وتقاس الطاقة الكامنة بوحدة الجولالذي وصله  االرتفاع

   السرعة الزاویة والمحیطیة ٤-١-٢
في الحركـات الدائریـة هنـاك نـوعین مـن الـسرعة وهـي الـسرعة الزاویـة والـسرعة المحیطیـة ان   

سابها بالدرجـة اذ أن الزاویـة فـي الزاویة في المیكانیكا تختلف عن الزاویة التي نقیـسها مـن حیـث حـ
 فـــان وحـــدة القیـــاس  لـــذلك المیكانیكـــا یمكـــن حـــسابها بقیـــاس القـــوس وتقـــسیمه علـــى نـــصف القطـــر

 لهــا ةوحــسب القیــاس القطــري فــان زاویــة الــدائرة الكاملــ) ثــا/درجــة( هــي  الزاویــةالخاصــة بالــسرعة 
مـا الـسرعة المحیطیـة فهـي ،وهكذا تحسب بقیة الزوایـا أ نق/ط ق٢ وهي تساوي  درجة٣٦٠القیمة 

العالقة بین زیـادة المـسافة علـى محـیط الـدائرة وبـین الزیـادة التـي تقابلهـا فـي الـزمن ویمكـن حـساب 
  ) .١ ( رقم السرعة المحیطیة من خالل الشكل

  
  
  
  
  
  

  )١(رقم الشكل 
  

 ھـ

 ٢ت

١ت  
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  ) = ل  الـــــزمن األو –الـــــزمن الثـــــاني / المـــــسافة األولـــــى –المـــــسافة الثانیـــــة = (الــــسرعة المحیطیـــــة 
  ثا/متر) التغیر في الزمن / التغیر في المسافة ( 

  :وتوجد عالقة بین السرعة الزاویة والسرعة المحیطیة وهي كما یأتي 
  التغیر في الزمن /التغیر في الزاویة =التغیر الزاوي .........بما أن 
  نصف القطر /التغیر في المسافة = التغیر في الزاویة ........بما أن 

مقــسوما علــى التغیــر فــي )نــصف القطــر /التغیــر فــي المــسافة = (الــسرعة الزاویــة ........ ...اذا 
  نق/٤= الزمن 

  نصف القطر× السرعة الزاویة = السرعة المحیطیة ............اذا
ومــن هــذه المعادلــة نــستدل علــى أنــه عنــد ثبــات الــسرعة تــزداد الــسرعة المحیطیــة مــع زیــادة نــصف 

   )٥٢-١٩٩٨،٤٩عبدالبصیر،(القطر 
   التصویب في كرة الید٥-١-٢

 مهـــارة التـــصویب مـــن تعـــدان الهـــدف األساســـي للعبـــة كـــرة الیـــد هـــو اصـــابة المرمـــى لـــذا 
المهارات المهمة واألساسیة في لعبة كرة الیـد وان كـل المهـارات والخطـط تـصبح عدیمـة الفائـدة اذا 

   ) .٤١ ،١٩٩٨عودة ،(لم تنتهي بالتصویب الناجح 
اء مهـاري مركـب تـوافقي یتـصف بـالقوة والـسرعة ودقـة رمـي الكـرة نحـو الهـدف ان التصویب هو أد

ویعتمــد التــصویب علــى  ) ٢١ ،١٩٧٤شــتاین ،(والتــصویب هــو التتــویج النهــائي لتكوینــات اللعــب 
  :عدة عوامل أهمها 

  زاویة التصویب  -
  التصویبمسافة -

 سرعة التصویب -

 التوجیه  -

 . )٣٠ ،١٩٨٨الخیاط وغزال،(الخداع   -

 بالتصویب جمیع أعضاء الفریق من خـالل المنـاورات والخـداع أو أداء عملیـة الحجـز ویساهم
  .العب الفردیة وصفاته البدنیة وكذلك على قدرته الحركیة لأمام المدافعین ویعتمد على امكانات ا

ان هدف المهارات الهجومیة في كرة الید هـو تـسجیل اكبـر عـدد مـن " ویشیر جرجیس وصالح
  :ویتمیز التصویب بالقفز عالیا  ) . ١٩٧٥،٧٦صالح ،( ،  ) ١٩٨٢،٨٠،جرجیس( االهداف 

    تخلص الالعب المصوب من اعاقة المدافعین -
  )١٣ ،٢٠٠١الخیاط ومحمد ،(  الحصول على فترة زمنیة لمعرفة رد فعل حارس المرمى -
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ویجــــب ضــــبط وتنــــسیق الــــسرعة بمــــا یخــــدم الواجــــب الحركــــي والــــسرعة الحركیــــة عبــــارة عــــن تلــــك 
حــسین والعنبكــي ، ( االســتجابات الناتجــة عــن وضــع العــضلة مــابین حالــة االســترخاء واالنقبــاض 

ومن هنا تبـرز اهمیـة انجـاز الواجـب الحركـي باقـل زمـن حتـى الیـسمح لحـارس  ) . ٢٠ ، ١٩٨٨
   . )١٩٧ ، ١٩٧٥هارة ، ( المرمى توقع حركات الالعب 

  
   البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  تم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث
   عینة البحث٢-٣
  رقـموالجـدول لكـرة الیـداندیـة المنطقـة الـشمالیة  العبـین مـن) ٦(  من  تألفت عینة البحث   
   مواصفات عینة البحثیبین) ١(
                                             

   *)١( رقم الجدول
  نة البحثموصفات عی

   )متر (طول الذراع  )سم(الطول   )كغم(الكتلة   النادي  أسم الالعب
  ٠.٨١  ١٨٣  ٨١  السلیمانیة   أمجد طه– ١
  ٠.٩١  ١٨٩  ٨٩  الفتوة  خطاب  أحمد– ٢
  ٠.٩٠  ١٨٩  ٧٩  أربیل  هذال    عمار-٣
  ٠.٨٨  ١٨٧  ٨٦  أربیل  هذال     خالد-٤
  ٠.٨٣  ١٨١  ٨٥  الفتوة  صباح     محمود-٥
  ٠.٨١  ١٨٠  ٧٢  الفتوة   خیري    بشار-٦
  .یبقى التسلسل الوارد في الجدول أعاله لعینة البحث ثابتا في الجداول الالحقة *
   وسائل جمع البیانات ٣-٣

   الوسائل األتیة لجمع البیاناتاستخدامتم 
   القیاس-٢المالحظة العلمیة التقنیة                           -١
  
  
                      )national( الفدیوي باستخدام ألة تصویر نوع  تم استخدام التصویر ١-٣-٣
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   ) متــر ١.٢٠( عــن الالعـب وبارتفــاع   ) متـر ١٢(  حیـث وضــعت علـى بعــد   
 (  رقم عن سطح األرض للتعرف على قیمة المتغیرات البایومیكانیكیة الخاصة بالالعبین والشكل

  .یوضح موقع ألة التصویر ومقیاس الرسم  ) ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     )٢( رقم الشكل 
  یوضح موقع ألة التصویر ومقیاس الرسم

   القیاس٢-٣-٣
   كتلة الالعب ١-٢-٣-٣

   غم٥٠       تم استخدام میزان طبي یقیس الى أقرب 
   طول الالعب٢-٢-٣-٣

تم استخدام جهاز الرستامیتر لقیاس أطوال الالعبین واسـتخدام شـریط قیـاس لقیـاس أجـزاء 
  الجسم

   متغیرات البحث٤-٣
الــزخم ،الطاقــة ( تـم اختیــار عــدد مــن المتغیـرات البایومیكانیكیــة لدراســتها فــي البحـث وهــي 

  )الحركیة ،الطاقة الكامنة ،السرعة الزاویة ،السرعة المحیطیة 
  ستطالعیةال التجربة ا٥-٣

اعـــة  الـــساعة العاشـــرة صـــباحا فـــي ق٥/٤/٢٠٠٦ التجربـــة االســـتطالعیة بتـــاریخ أجـــراء       تـــم 
  :الشهید امجد في محافظة نینوى وكان الهدف من التجربة 

   .ةاألجهز  من سالمة عمل التأكد -
  .  تثبیت بعد وارتفاع الة التصویر-

 الة تصویر

  متر١٢
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  . في مكان التصویرضاءةاإل من التأكد -
   التجربة الرئیسة ٥-٣

الـــشهید  الـــساعة العاشـــرة صـــباحا فـــي قاعـــة ٨/٤/٢٠٠٦ التجربـــة الرئیـــسة بتـــاریخ إجـــراء      تـــم 
  امجد نوري في محافظة نینوى

   طریقة استخالص البیانات٦-٣
وتـم )  ملـم ٨( العبین بوساطة ألة تصویر فدیویة على شـریط فـدیولتم تسجیل محاوالت ا

الصور وتم تقطیع نقل هذه المحاوالت على قرص لیزري عن طریق ربط آلة التصویر بالحاسوب 
  یلها على شكل ملفات وخزنها في قرص لیزري لتحل

  
  اإلحصائیة المعالجات ٧-٣

  اآلتیة اإلحصائیةتم استخدام الوسائل 
  الوسط الحسابي -
  المعیارياالنحراف -

  )بیرسون (  البسیط االرتباطمعامل  -
   )spss(  برنامج باستخداموذلك              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ومناقشتهاوتحلیها عرض النتائج -٤
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مناقـشتها تحلیهـا و  مـن نتـائج مـع  البحـثألیـهفیما یـأتي عـرض لمـا توصـل   ١-٤
  .بصورة علمیة 

  )٢( رقم الجدول

   قیم الوزن والمسافة األفقیة والعمودیة والزمن والسرعة األفقیة لعینة البحثیبین

  المتغیرات 
  الالعبین

  
  الوزن
  نیوتن

  
 المسافة
  األفقیة

  ترم

  
المسافة 
  العمودیة

  ترم

  
  الزمن
  ثا

  
  السرعة

  ثا/متر

  ٢.٩٦  ٠.٥٢  ٠.٦٥  ١.٥٤  ٧٩٣.٨  األول

  ٢.٩٤  ٠.٥١  ٠.٦١  ١.٥٠  ٨٧٢.٢  الثاني

  ٢.٩٦  ٠.٥٤  ٠.٦٦  ١.٦٠  ٧٧٤.٢  الثالث

  ٣.٠٣  ٠.٥٢  ٠.٦٤  ١.٥٨  ٨٤٢.٨  الرابع

  ٢.٧٣  ٠.٥٣  ٠.٦٠  ١.٤٥  ٨٣٣  الخامس

  ٣.٠١  ٠.٥٥  ٠.٦٨  ١.٦٦  ٧٠٥.٦  السادس

  ٢.٩٤  ٠.٥٣  ٠.٦٤  ١.٥٥  ٨٠٣.٦  الوسط الحسابي

  ٠.١٢  ٠.٠١  ٠.٠٣  ٠.٠٧  ٥٩.٤   المعیارياالنحراف

وأقــل ) ٢( ان أكبرقیمــة لــوزن الجــسم كانــت عنــد الالعــب رقــم )٢ ( رقــم یتبــین مــن الجــدول
حسب قانون القوة تساوي الكتلةفي   ألن الوزن یعتمد على كتلة الالعب)٦(قیمة عند الالعب رقم 

 )٦(افقیــة وعمودیــة عنــد الالعــب رقــم  وكانــت أكبــر مــسافة ) hall,1995,63(التعجیــل األرضــي 
فكانت أكبر قیمة لـه عنـد الالعـب رقـم أما الزمن ) ٥(وأقل مسافة أفقیة وعمودیة عند الالعب رقم 

وأقـل ) ٤( رقـم لالعـباألفقیـة  قیمـة للـسرعةوكانـت أكبـر ) ٢(وأقل قیمة لـه عنـد الالعـب رقـم ) ٦(
  )٥( رقم لالعبقیمة للسرعة األفقیة 

  )٣( رقم الجدول

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٥

  الكامنة والسرعة الزاویة والمحیطیة لعینة البحثبین قیم الزخم والطاقة الحركیة و ی

  المتغیرات

  الالعبین

  الزخم

  ثا/م/كغم

 الطاقة
  الحركیة

  ثا/م/كغم

الطاقة 
  الكامنة

  ثا/م/نیوتن

السرعة 
  الزاویة

  ثا/د

 السرعة
  المحیطیة

  ثا/قطاع

٢٣٩.٧  األول
٨  

٣.٠٣  ٢١٥  ٥١٥.٩  ٣٥١.٨  

٢٦١.٦  الثاني
٨  

٣.٧٣  ٢٣٥  ٥٣٢.٠  ٣٨١.٦  

٢٣٣.٨  الثالث
٤  

٣.٥٠  ٢٢٣  ٥١٠.٩  ٣٤٦.٠  

٢٦١.٢  الرابع
٦  

٣.٥٦  ٢٣٢  ٥٣٩.٤  ٣٩٤.٨  

٢٣٢.٥  الخامس
٤  

٣.٠٥  ٢١١  ٤٩٩.٨  ٣١٦.٧  

٢١٧.٢  السادس
٩  

٣.١٢  ٢٢١  ٤٧٩.٨  ٣٢٦.٢  

واقـل قیمـة للـزخم ) ٢( ان اكبـر قیمـة للـزخم عنـد الالعـب رقـم )٣ ( رقـم من الجـدولیتبین 
 امـا اآلخـریني یمتلـك كتلـة اكبـر مـن الالعبـین وسبب ذلك ان الالعـب الثـان) ٦(عند الالعب رقم 

امـا ) ٤(واقـل قیمـة عنـد الالعـب رقـم ) ٥(رقـم الطاقة الحركیة فكانت اكبر قیمة لهـا عنـد الالعـب 
) ٦(واقـل قیمـة لهـا عنـد الالعـب رقـم ) ٤(الطاقة الكامنة فكانـت اكبـر قیمـة لهـا عنـد الالعـب رقـم 

واقــل قیمــة لهــا عنــد الالعــب رقــم ) ٢(نــد الالعــب رقــم امــا الــسرعة الزاویــة فكانــت اكبــر قیمــة لهــا ع
واقل قیمة لها عند الالعـب ) ٢(اما السرعة المحیطیة فكانت اكبر قیمة لها عند الالعب رقم ) ٥(

  ) ١(رقم 
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  ومـن اجـل التعـرف علـى العالقـة بـین متغیـرات البحـث تـم حـساب معامـل االرتبـاط بینهـا والجــدول
  یبین ذلك) ٤(رقم 

  
  
  
  
   نتائج عالقة االرتباط بین متغیرات البحثومناقشةوتحلیل   عرض٢-٤

  )٤ ( رقمالجدول
  قیم معامل االرتباط بین متغیرات البحثیبین 

  الحركیة الطاقة  المتغیرات
  جول

 الطاقة
  الكامنة
  جول

  الزاویة السرعة
  ثانیة/درجة

السرعة 
  المحیطیة

  ثانیة/درجة

   *٠.٩١٤  الزخم
٠.٠١١  

٠.٩٧١*   
٠.٠٠١  

٠.٧٢٢  
٠.١٠٥  

٠.٧٤١  
٠.٠٩٢  

    الحركیة الطاقة
٠.٩١٦*   

٠.٠١٠  
٠.٨٥٤*   

٠.٠٣٠  
٠.٧٨٦  
٠.٠٦٤  

      الكامنة الطاقة
٠.٦٥٨  
٠.١٥٦  

٠.٧١١  
٠.١١٣  

        الزاویة السرعة
٠.٩٢٦*   

٠.٠٠٨  
   )٠.٨١(= الجدولیة ) ر ( قیمة ) ٦( ودرجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ      *

ة ارتبـاط معنویـة بـین الـزخم والطاقـة الحركیـة حیـث  عالقوجود) ٤(رقم  من الجدول تبینی
وهــي اصــغر مــن مــستوى ) ٠.٠١١(بلغــت  ) p( وقیمــة ) ٠.٩١٤(بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط 

كیـــة یعتمـــد علـــى كتلـــة ر ان كـــل مـــن الـــزخم والطاقـــة الحالـــى ویعـــزو الباحـــث ذلـــك ) ٠.٠٥(الداللـــة 
 وجــود ارتبـــاط معنــوي بـــین الـــزخم وكـــذلك. الجــسم وســـرعته حــسب قـــانون الــزخم والطاقـــة الحركیــة 

وهــي ) ٠.٠٠١(بلغــت ) p(وقیمــة ) ٠.٩٧١(حیــث بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط والطاقــة الكامنــة 
. اقل من مستوى الداللة ویعزو الباحث ذلك الى ان الطاقة الكامنة تعتمد ایضا على كتلة الجـسم 

وكـذلك وجـود عالقـة . وذلك الن الـوزن یـستخرج مـن حاصـل ضـرب الكتلـة فـي التعجیـل األرضـي 
) ٠.٩١٦(ارتبـاط معنویــة بـین الطاقــة الحركیـة والطاقــة الكامنــة حیـث بلغــت قیمـة معامــل االرتبــاط 
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وهـــي اصـــغر مـــن مـــستوى الداللـــة ویعـــزو الباحـــث ذلـــك الـــى الـــسبب ) ٠.٠١٠(بلغـــت ) p(وقیمـــة 
لزاویـة حیـث وكـذلك وجـود عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین الطاقـة الحركیـة مـع الـسرعة ا.   نفـسهالسابق

 مـن قیمـة روهـي اصـغ) ٠.٠٣٠(بلغـت ) p(وقیمـة ) ٠.٨٥٤(بلغت قیمة معامـل االرتبـاط بینهمـا 
الباحــث ذلــك الــى انــه كلمــا كبــرت الطاقــة الحركیــة عنــد الالعــب فــي الــذراع  ویعــزومــستوى الداللــة 

. ة زاویــة كبیــر نقبــاض العــضلي وهــذا یــؤدي الــى ســرعة الامیــة كلمــا انــتج ذلــك قــوة اكبــر فــي ا الر 
 بلغـت قیمـة معامـل االرتبـاط فقـدباط معنویة بین السرعة الزاویة والمحیطیة توكذلك وجود عالقة ار 

وهــــذه نتیجــــة طبیعیــــة النــــه كلمــــا كبــــرت الــــسرعة الزاویــــة كبــــرت معهــــا الــــسرعة ) ٠.٩٢٦(بینهمــــا 
   . المحیطیة الن السرعة المحیطیة تساوي السرعة الزاویة في نصف القطر

  لتوصیات وااالستنتاجات -٥

  االستنتاجات ١-٥

   الحركیة والكامنة ایجابیا بالزخم عند التصویب في كرة الیدةتتأثر الطاق -١

  عند التصویب في كرة الیدلالعب الطاقة الحركیةبالطاقة الكامنة ایجابیا  تتأثر -٢

  عند التصویب في كرة الید لالعب السرعة الزاویة ایجابیا بالطاقة الكامنة تتأثر -٣

   السرعة المحیطیة ایجابیا بالسرعة الزاویة للذراع الرامیة عند التصویب في كرة الیدتتأثر -٤

   التوصیات٢-٥

 علــى حــصول الالعــب علــى طاقــة حركیــة وكامنــة كبیــرة عــن طریــق زیــادة الــزخم عنــد التأكیــد -١
  الالعب

  التصویب بسرعة كبیرة من اجل الحصول على طاقة حركیة كبیرة أداءضرورة  -٢

كبیـرة  زاویـة یلها الـى سـرعةو  على االرتقاء العالي للحصول على طاقة كامنة كبیرة لتحالتأكید -٣
  یب في كرة الیدو عند التص

  یب في كرة الیدو   بسرعة محیطیة كبیرة للذراع الرامیة عند التصاألداء على التأكید -٤  
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  واألجنبیةالمصادر العربیة 
  . للجمیع ، القاهرة ، دار الشعب كرة الید ) : ١٩٨٢( جرجیس ،منیر -١
 ، القـــاهرة ةالنظریـــة والتطبیقیـــ األســـس الحیویـــة االمیكانیكـــ ) : ١٩٩٣(حـــسام الـــدین ، طلحـــة  -٢

 .،دار الفكر العربي 

اللیاقـــة البدنیـــة وطـــرق تحقیقهـــا ، ) : ١٩٨٨ ( منـــصور جمیـــل والعنبكـــي حـــسنحـــسین ،قاســـم -٣
 مطبعة جامعة الموصل

 .الموصل  ة جامعةمطبع،كرة الید:)١٩٨٨ (م عبد الكریالخیاط ،ضیاء وغزال -٤

 .، مطبعة جامعة الموصل كرة الید :)٢٠٠١ ( نوفلالخیاط ،ضیاء والحیالي -٥

 .كرة الید الحدیثة ، الكویت  ):١٩٧٥(صالح ، ماهر -٦

البایومیكانیــك والریاضـة ، دار الكتـب للطباعـة والنــشر ،  ):١٩٨٧( الـصمیدعي ، لـؤي غـانم  -٧
 .الموصل 

البایومیكانیــك ، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة والنــشر ،  ) : ١٩٨٢( اد توفیــق ، فــؤ الــسامرائي  -٨
 . جامعة الموصل 

 ترجمة كمال عبد الحمید دار ٢ ،طكرة الید ) ١٩٧٤( شتاین ، هانز جیرت وادجارفیدرهوف  -٩
  .٢المعارف ط

المیكانیكــا الحیویـــة التكامــل بــین النظریــة والتطبیــق فـــي  ) ١٩٩٨( عبــد البــصیر، عــادل  - ١٠
  .٢المجال الریاضي ، مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ،ط

 ، جامعـــة الفـــاتح ، دار األساســـیةكـــرة الیـــد وعناصـــرها  ):١٩٩٨( عـــودة ، احمـــد عریبـــي  - ١١
 .المطبوعات والنشر

البایومیكانیــــك الریاضـــــي ، دار الكتــــب للطباعـــــة  ) : ١٩٩٩(الهاشــــمي ، ســــمیر مـــــسلط  - ١٢
 .والنشر، الموصل 

اوفـسیت التحریـر، ،ول التـدریب ، ترجمـة عبـد علـي نصیفاصـ) : ١٩٧٥(یـرش هارة ، دی - ١٣
 .بغداد 
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المیكانیكا الحیویة وطرق البحـث العلمـي للحركـات الریاضـیة ) : ١٩٧٨(هوخموث، جیرد  - ١٤
 .، ترجمة كمال عبد الحمید ، دار المعارف ، مصر

15- hall,susan  J  ( 1995 ) : Basic Biomechanics , second edition ,    
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