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  ٢٨/٣/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ١/١٢/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  

  :ملخص البحث 
  : تهدف هذه الدراسة الى 

التعرف على قیم أهم المتغیرات البایومیكانیكیة لمهارة التصویب من القفز عالیًا في كرة الید 
  .وكذلك التعرف على العالقة بین قیم هذه المتغیرات وكذلك مع دقة التصویب في كرة الید

عبـین فـي المنتخــب الـوطني العراقــي لكـرة الیــد أجریـت هـذه الدراســة علـى عینــة مـن خمــسة ال
  . متر٩والذین یجیدون التصویب من خارج منطقة الـ 

  تــم جمــع البیانــات مــن خــالل التــصویر الفــدیوي والتحلیــل البایوكینمــاتیكي باســتخدام برنــامج 
)Adob Photoshop ( وبرنامج)Auto cad (للتعرف على قیم زوایا مفاصل الجسم.  

  :ئج عنوقد أسفرت النتا
 وجــود اخــتالف فــي قــیم بعــض المتغیــرات البایومینكاتیكیــة لــألداء الحركــي لمهــارة التــصویب مــن .١

  .القفز عالیًا في كرة الید بین عینة البحث 
سـرعة فـي تـؤثر ومـن ثـم  تؤثر الزیادة في زمن خطوة االقتراب األخیرة سلبیًا على سـرعة الخطـوة .٢

  .حركة الرمي
  .ات البایوكینماتیكیة كانت أكثرها ضعیفة مما یعكس ضعف اداء الالعبین العالقة بین المتغیر .٣

  :الباحثون ویوصي 
 ضـرورة إعطـاء معلومـات الالعبـین عـن الحركـات المثالیــة للتـصویب وذلـك مـن اجـل التقلیـل مــن .١

  .األخطاء وبذلك تعمل على تقریب وتشابه األداء
  .فني وتحسین أداء الجسم ضرورة أعطاء أولویة في التصویب على األداء ال.٢
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١٨٤ 

The relationship between some biokinematics 
variables of high-jump shooting skill with the 

accuracy in handball  
 

Dr. Dia K. Al-Kaeat Dr. Amar Ali Ehsan Dr. Mohammed K. 
Al-U’kaelly 

University of Mousl - College of Sport Education  
Abstract: 

This study aims at identifying for more important valves of 

biokinematics variables of high- jump shooting skill in handball 

. it also aims at identify the venation shop between among these 

variables and with the accuracy .the sample of the study was 

five players which play in the Iraqi national team of handball 

who have agood abolition in shooting of from out side of the 

nine meter area the data collected though tow video cameras 

biok (adobe photo shop ) programs and (AutoCAD ) programs 

analize the of values of body joints angels biockenamheally the 

study revealed the following results .  

1. there were differences in the valves at the biogenetic 

variables at high-jump shooting skill . 

2. the increase in the time at the last approaching step 

influenced the negatively the step speed . 

3. the biokenmatic variables relation ship were weak which 

mean poor performance.  

the recommendations were as the following .  
1. priority should be the player information about ideal 

movements it is to give for improving the performance  
2. the technical performances to flyers at this skill in training  
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١٨٥ 

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ان التطور الریاضي الكبیر الذي شهده العالم یدعونا إلى العمل الجدي والـسریع للوصـول 
ل المتقدمـة فـي المجـال الریاضـي ینبغــي إلـى مـستویات الریاضـیة المتقدمـة ومـن اجـل اللحـاق بالـدو 

االســتفادة مــن التقنیــات الحدیثــة المبتكــرة واالســتفادة مــن العلــوم التــي تــدخل فــي تــأثیر الحركــة مثــل 
 العلـوم التقنیـة والتربویـة فـضال عـن ان هذه العلـوم ) التشریح والفیزیاء والریاضیات والبایومیكانیك(

جعلـــت المـــشتغلین فـــي المجـــال ومـــن ثـــم م الریاضـــي أســـهمت اســـهامًا واســـعًا فـــي فـــك رمـــوز التقـــد
الریاضــي یتفننــون فــي إظهــار الحركــات الریاضــیة بــشكل یكــاد التــصدقه العــین مــن الجــودة واإلثــارة 

 فــالالعبین نعتقــد بــانهم قــد وصــلوا إلــى قمــة االنجــاز الریاضــي ثــم تتفاجــأ بظهــور حركــات عواإلبــدا
  .أخرى أكثر جماالً 

 جهود جاءت من فراغ وٕانما نتیجة دراسة علمیـة مقننـة للعلـوم ان هذا اإلبداع لیس بنتیجة
التطبیقیة والریاضیة والطبیعیة واستغالل القوانین الفیزیائیة إلى أقصى مدى ممكن من هنـا جـاءت 

  .الفائدة من المنشغلین في المجال الریاضي إلى اإلمام بهذه العلوم الكثیرة
ـــم البایومیكانیـــك لیتخـــصص بدراســـة حركـــ ة الكـــائن الحـــي ولیجمـــع كافـــة العلـــوم وجـــاء عل

األخـــرى وجعلهـــا تنطـــوي تحـــت لـــواءه لیقـــود هـــذا التقـــدم فـــي المجـــال الریاضـــي ولیتعـــدد مـــصادره 
وتوجهاته فمن خـالل دراسـة مـسببان الحركـة كـان مـن الطبیعـي ان یتجـه لدراسـة العـضالت ومنـشأ 

رجي للحركـة كـان لزامـًا ومدغم كل عضلة وأسلوب عملها وتأثیرها ومن خالل دراسة الوصف الخـا
علیـه ان یــدرس مفاصـل الجــسم وطبیعـة عمــل كـل مفــصل مـن خــالل ارتبـاط كــل عظـم مــع االخــر 
وكذلك دراسـة اإلصـابات الریاضـیة مـن خـالل دراسـته میكانیكیـة العمـل العـضلي ومـدى كـل حركـة 

  .للمفاصل
األســس ان التحلیــل الحركــي یعنــي تجزئــة الحركــة إلــى أجزاءهــا الــصغیرة مــن اجــل تطبیــق 

  ).٢٣ ،١٩٩٢خربیط وشلش ،(والمبادى المیكانیكیة المالئمة للتكنیك المثالي للحركة 
   وتعــــــد مهــــــارة التــــــصویب مــــــن أكثــــــر أنــــــواع التــــــصویب اســــــتخدامًا فــــــي لعبــــــة كــــــرة الیــــــد

مــن هنــا تتجلــى أهمیــة أجــراء دراســة حــول التــصویب البعیــد مــن القفــز ) ٥٥ ،١٩٩٦اســماعیل ،(
 علـى أوجـه القـصور فـي مهـارة التـصویب للوقـوف علـى الحلـول الممكنـة عالیًا في كرة الید للتعرف

  .التي یمكن ان تطور هذه المهارة عند العبي المنتخب الوطني العراقي لكرة الید
  
  : مشكلة البحث ٢-١

ــم فــي كثیــر مــن المجــاالت المختلفــة یجعلنــا نفكــر فــي  ان التطــور التقنــي الــذي شــهده العل
اكبــة هــذا التطــور لتقــف فــي صــفوف الــدول المنافــسة فــي المجــاالت البحــث عــن الــسبل الكفیلــة بمو 
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١٨٦ 

الریاضیة كافة وعدم االكتفاء فقط بالمشاركة في الدورات الریاضیة من دون التفكیـر فـي الحـصول 
 في جمیع انحاء العالم وهي تعبر عن رفیعةعلى المراكز المتقدمة وان الریاضة الیوم تحتل مكانة 

  .مدى تطور وتقدم الشعوب
تــدخل لعبــة كــرة الیــد ضــمن األلعــاب التــي شــهدت تطــورًا ســریعًا مــن النــاحیتین التكتیكیــة و 

والتكنیكیـة وكــذلك فــي القـوانین التــي تحكــم هــذه اللعبـة ، وان التطــور فــي لعبــة كـرة الیــد ســواء علــى 
 الدفاعیــة او المهـــارات الهجومیــة والبایومیكانیـــك ینظــر إلـــى التكنیــك الریاضـــي علــى انـــه تالمهــارا

ل دینامیكي معقد القـائم علـى اسـتخدام االمكانـات والقـدرات الحركیـة لالعـب لكـل واجـب حركـي عم
  ).٤٧ ،١٩٩٤عالء الدین ،(محدد 

ومن اجل تطویر لعبة كرة الید كان البد من التعرف علـى المـشاكل التـي تواجـه الالعبـین 
التــصویب البعیــد هــي مــن المتمثلــة بالمهــارات األساســیة للعبــة كــرة الیــد ورأى البــاحثون ان مــشكلة 

إثنــاء المباریــات وذلــك لتطــور الخطــط والمهــارات فــي أكثــر المــشاكل أهمیــة وذلــك لــصعوبة أداءهــا 
الدفاعیــة لــدى الالعبــین وكــذلك دراســته دقــة وصــول الكــرة إلــى الهــدف مــن هنــا كــان یجــب التوقــف 

دراسـة هـذا الموضـوع ودراسته هذه الظاهرة إلیجاد الحلول المناسبة لها وتتجلى مـشكلة البحـث فـي 
والتعــرف علــى بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة المــؤثرة علــى التــصویب ودقتــه مــن اجــل التوصــل 

  .إلى الحلول المناسبة له
  
  : أھداف البحث ٣-١
 التعـرف علــى قــیم بعـض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة لمهـارة التــصویب مــن القفـز عالیــًا فــي كــرة .١

  . الید
قة بین قیم المتغیرات البایوكینماتیكیة لمهارة التصویب من القفز عالیًا ودقة  التعرف على العال.٢

  .التصویب في كرة الید
  
  : مجاالت البحث ٤-١
  .العبو المنتخب الوطني العراقي لكرة الید: المجال البشري  -
  .٣/٨/٢٠٠٣-٢٨/٧: المجال الزماني  -
   الریاضیة جامعة صالح الدین محافظة اربیل القاعة الداخلیة لكلیة التربیة: المجال المكاني  -
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١٨٧ 

  : المصطلحات المستخدمة ٥-١
هو العلم الذي یهـتم بدراسـة الوصـف الخـارجي للحركـة مـن حیـث الزمـان والمكـان :  الكینماتیك .١

 ١٩٨٧الـصمیدعي ،. (وكذلك اإلشكال الهندسیة المختلفة ودون التطرق للقوى المسببة للحركـة
،٤٧(  

ابلیة التواقف الحركي التي تـساعد علـى الحـل الـسریع للواجبـات الحركیـة وبـصورة هي ق:  الدقة .٢
  ).٩٣ ،١٩٩٨حماد ،(هادئة 

وهـــي نقطـــة وهمیـــة یتمركـــز فیهـــا وزن الجـــسم الـــذي تـــؤثر فیـــه قـــوة :  مركـــز ثقـــل كتلـــة الجـــسم .٣
  ).٧٩ ،١٩٨٩موسى ،) (٦٤ ،١٩٨٤الخفاجي ،(الجاذبیة األرضیة 

  
  راسات السابقة  الدراسات النظریة والد-٢
   الدراسات النظریة ١-٢
   التحلیل الحركي١-١-٢

وهــو احــد الطرائــق االساســیة لعلــم البایومیكانیــك وان التحلیــل یعتبــر طریقــة لمعرفــة ســلوك 
ومــسار حركــة اإلنــسان عــن طریــق تجزئــة هــذه الحركــة إلــى أجــزاء حتــى یتــسنى دراســتها ومعرفــة 

خــربیط ( ســلكته ومــن ثــم تحویلهــا إلــى أرقــام ودرجــات العالقــة بــین متغیــرات الحركــة والمــسار الــذي
  ).٢٨ ،١٩٩٢وشلش ،

ان التحلیــل فــي مجــاالت المعرفــة االنــسانیة هــو الوســیلة المنطقیــة التــي یجــري مــن خاللهــا 
تنــاول الظــاهرة موضــوع الدراســة بعــد تجزئتهــا إلــى عناصــرها االولیــة االساســیة المكونــة لهــا حیــث 

ینبغي وضع في االعتبار ان تجزئة الظـاهرة هـي لیـست هـدفًا تبحث هذه العناصر كل على حدة و 
  . لى االدراك الشمولي للظاهرة ككلبحد ذاته وانما وسیلة للوصول إ

  )١٣٥- ١٣٤ ،١٩٩٨عبدالبصیر ،(
والتحلیل یرتكز على علوم اخرى مثل االحصاء والریاضیات والفیزیاء والمیكانیكـا الحیویـة 

یمكـن اجـراء التحلیـل للحركـة دون وجـود جمیـع العناصـر المـؤثرة والعلوم المرتبطة بالحركـة لـذلك ال
  ).١٣٤ ،١٩٩٥حسانین،(في االداء 

والتحلیـــل الحركــــي فـــي المجــــال الریاضــــي یـــستخدم فــــي حــــل المـــشكالت المتعلقــــة بــــالتعلم 
والتـدریب حیـث یقـوم بتـشخیص الحركـات واجـراء المقارنــات بـین اجزاءهـا والوقـت والقـوة كمـا یمكــن 

مییز بین الحركة الجیدة والردیئة وبذلك یقـرب للمـدرب الحركـة النموذجیـة لیـتمكن مـن من خالله الت
اختبار وسائل وطرائق التـدریب الخاصـة إلیـصالها إلـى المـتعلم مـن اجـل تجنـب االخطـاء الحركیـة 

  ).٢٧-٢٥ ،١٩٩٠محجوب ،(
. ة العلمیـةوهذا یعني تقویم العملیة التدریبیة بقیاسها موضوعیًا من خـالل اسـتخدام االجهـز 

  )٢٦٨ ،١٩٨٧عثمان ،(
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١٨٨ 

  : التحلیل البایوكینماتیكي٢-١-٢
وتهــــتم هــــذه الطریقــــة بتوضــــیح ووصــــف انــــواع الحركــــات المختلفــــة عــــن طریــــق اســــتخدام 
المـدلوالت الخاصـة بالـسرعة والتعجیـل الـذي وضــع علـى أسـاس قیاسـات المـسافة والـزمن ونــستخدم 

 )و التــــصویر بالفیــــدی،ي التــــصویر الــــسینمائالتــــصویر الــــدائري ، (:فــــي تحقیــــق ذلــــك وســــائل منهــــا
   .)١٣٥ ،١٩٩٨عبدالبصیر ،(
  
   : التصویب في كرة الید٢-١-٢

یعــد التــصویب مــن اهــم المهــارات األساســیة فــي كــرة الیــد ویمكــن اعتبــار الهــدف األساســي 
فـــي كـــرة الیـــد هـــو الوصـــول إلـــى عملیـــة التـــصویب والمهـــارات تـــصبح عدیمـــة الفائـــدة اذا لـــم تنتهـــي 

  ).٤١ ،١٩٩٨عربي ،(یب بالتصو 
والتــصویب أداء تــوافقي حركــي یتــصف بــالقوة والــسرعة ودقــة رمــي الكــرة نحــو الهــدف وهــو 

  ).٢١ ،١٩٧٤شتاین ،(التتویج النهائي لتكوینات اللعب 
ان هدف المهارات الهجومیـة لفریـق كـرة الیـد هـو تـسجیل اكبـر عـدد مـن االهـداف لتحقیـق 

جـرجیس )(٧٦ ،١٩٧٥صـالح ،(ة الفائـدة بـدون اهـداف الفوز وان جمیع طرق اللعب تصبح عدیمـ
،٨٠ ،١٩٨٢.(  

ان التـــصویب هـــو جهـــدًا یبـــدأ بحـــارس المرمـــى مـــرورًا بـــالالعبین وانتهـــاء بالالعـــب الـــذي 
سیـــصوب فـــي نهایـــة الخطـــة الهجومیـــة ویجـــب ان یـــسبق عملیـــة التـــصویب تحركـــات منـــسقة مـــن 

  .ةي وبال فائد التصویب عشوائنالالعبین ومخطط لها مسبقًا حتى ال یكو 
  
١-٢-١-٢ ً    : الوصف المیكانیكي لحركة التصویب من القفز عالیا

ان جسم اإلنسان من ناحیة میكانیكیة هو مجموعة من المفاصل التـي تـربط العظـام التـي 
بــدورها تكــون العــتالت وتمثــل العــضالت فــي الجــسم دور المحــرك الــذي یــساهم بــأداء الحركــة فعنــد 

قـدم الرجـل الناهـضة إلـى اإلمـام حیـث یـضع قـدم الرجـل الناهـضة كاملـة االقتراب أثناء التصویب ت
علــى األرض وتكــون الرجــل األخــرى مثبتــه إمــام الجــسم وللخــارج قلــیًال وبزاویــة قائمــة فــي مفــصل 
الركبة ویكون مركز ثقل الجسم عمودیًا على قدم االرتقاء والجذع مائًال إلى اإلمام قلیًال والـذراعان 

كــرة إمــام الجــسم ثــم یبــدأ مــد الــساق الناهــضة إلــى األعلــى فتأخــذ شــكل االمتــداد تكونــان حاملتــان ال
الكامــل وكــذلك الجــذع یكــون ممــدودًا كــامًال وتبــدأ مرجحــة الــذراعین للمــساعدة فــي رفــع الجــسم إلــى 
االعلى وخالل عملیة الوثب تبدا حركة لف لمحور الكتفین لیصبح الكتف االیسر مواجهـًا للمرمـى 

ع الرامیـــة للخلـــف لتـــصل القـــصى امتـــداد لهـــا ومـــع انطـــالق الجـــسم لبـــدء مرحلـــة مـــع تحویـــل الـــذرا
الطیران التي یتم من خاللها االحتفاظ بوضع الراس والنظر تجاه المرمى یتم مد الجزء العلوي مـن 
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١٨٩ 

الجــسم وتحریــك الرجــل الحــرة المثنیــة للخــارج ممــا یــساعد فــي المحافظــة علــى تــوازن الجــسم وبــدء 
ذراع الرامیــة عــن طریـــق تحریــك الكتـــف االیمــن لالمــام وســـحب مرفــق الـــذراع الحركــة االساســیة للـــ

لالمام وبسرعة في حركة دائریـة لالعلـى حـول مفـصل الكتـف ومـع وصـول الالعـب لقمـة  منحنـى 
ـــراس وبانتهـــاء الحركـــة  ـــى ال ـــران للجـــسم یقـــوم بتـــصویب الكـــرة تجـــاه المرمـــى مـــن مـــستوى اعل الطی

ابعة الرمي إلـى الجهـة الیـسرى مـع لـف الحـوض إلـى الجهـة االساسیة تستمر حركة ذراع الرمي مت
-٢٩٣ ،١٩٨٨محمــود ،(الیمنـى كحركـة مقابلـة لحركــة الكتفـین مـن توقــف اسـتمرار دوران الجـسم 

٢٩٤.(  
  
   : المبادئ المیكانیكیة لحركات الرمي٢-٢-١-٢

مــن الممكــن تطبیــق المبــادى المیكانیكیــة فــي دراســة اتــصاالت العــضالت بالعظــام حیــث 
رســي علــم الحركــة اعد ذلــك علــى فهــم طبیعـة االداء وكیفیــة تنمیتــه واالرتقــاء بــه ویعتبـر المــام دیـسا

بمفهوم االجزاء المیكانیكیة كنظم تستخدم في انتاج الحركة بمواصفاتها المختلفة علـى درجـة كبیـرة 
 مــن االهمیــة فــي التعــرف علــى تفاصــیل االوضــاع الدقیقــة التــي تتخــذها الجــسم مــن خــالل أي اداء

ومــــن ثــــم وكــــذلك التعــــرف علــــى كــــل القــــوى المقاومــــة للحركــــة فــــي كــــل جــــزء مــــن اجــــزاء الجــــسم 
المحــصالت النهائیــة للحركــة وللمیكانیكــا بــصورة عامــة اصــولها التــي تحكــم أي تــصمیم او نظـــام 
متحــرك وهــذه االصــول منطلقــة مــن الوظــائف التــي تعتبــر مــن ان یوفرهــا هــذا التــصمیم او النظــام 

  :مكن ان توجز اهم هذه الوظائفوفي مجال الحركة ی
  . بذل مقدار من القوة للتغلب او معادلة مقدار كبیر من المقاومة-
  . الحصول على مدى حركي واسع یتمیز بالسرعة-
  . تحقیق التعادل او التوازن بین مجموعة من القوى-
  )١١٣-١١٢ ،١٩٩٣حسام الدین ،( . تعبیر اتجاه القوى المؤثرة بصورها المختلفة-
  
  : دقة التصویب ٣-١-٢

وهـي قابلیـة الالعــب علـى اصــابة المرمـى عـن طریــق توجیـه الحركــات االرادیـة للعــضالت 
العاملــة والعــضالت المقابلــة لهــا فــي تنفیــذ الحركــات عــن طریــق دائــرة التوجیــه مــن المخــیخ اذ تقــوم 

واتجاهها ومـدتها قوى القنطرة بالسیطرة على الفعالیات االردایة المتعددة منسق بینها ومنظم شدتها 
  .اعتمادًا على الذاكرة الحركیة الناتجة من جراء التدریب والتكرار

  )٤٩٠ ،١٩٧٢الهاللي ، (
ودقة الحركات ناتجة من توجیه الحركات االردایة التي یقوم بها الالعب نحو هدف معین 

  ).٢٤٧ ،١٩٧٩حسانین ،(
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١٩٠ 

 جامع لقابلیة الترابط الحركـي وقابلیة التوجیه هي احدى قابلیات الدقة الحركیة وهي تعبیر
اذ یمتلـك الریاضـي هـذه الـصفة عنـدما یــؤدي حركـات ذات درجـة مـن الـصعوبة كالتـصویب والقفــز 

  ).١١٨ ،١٩٨٠حسانین ،(وهي مهمة لحل الواجبات الحركیة بشكل سریع 
ودقة االداء هو اجراء الحركة في الزمـان والمكـان المحـدد بتناسـق وضـبط االجـزاء الدقیقـة 

  ).٧٠ ،١٩٨٧المندالوي وعبداهللا ،.(لها
  
   : الدراسات السابقة٢-٢
   :)١٩٨٨( دراسة لیلى لبیب محمود ١-٢-٢

  "تحلیل بعض المتغیرات المیكانیكیة لمهارة التصویب بالوثب عالیًا في كرة الید"
  .استخدم المنهج الوصفي واستخدمت الباحثة التصویر الفدیوي: المنهج المستخدم 

  .بات من المنتخب المصري لكرة الیدالع) ٥(: العینة 
  :النتائج 

عــدم وجــود اختالفــات فــي الخــصائص المیكانیكیــة بــین االداء الحركــي لمهــارة التــصویب مــن  - 
  الوثب عالیًا بخطوة او ثالث خطوات

وجــود اختالفــات بــین المقــادیر الكمیــة لــألداء الحركــي لمهــارة التــصویب بالوثــب عالیــًا بخطــوة  - 
  .تراباقراب وثالث خطوات اق

  
   :)١٩٩٦( دراسة علي تركي وایمان شاكر ٢-٢-٢

  "دراسة بعض المتغیرات المیكانیكیة لخطوة االرتقاء عالیًا وعالقتها بدقة التصویب"
  :هدفت الدراسة إلى

  .دراسة العالقة بین بعض المتغیرات المیكانیكیة لخطوة االرتقاء وعالقتها بدقة التصویب
  .سینمائيالتصویر الالباحثان هج الوصفي واستخدم استخدم المن: المنهج المستخدم 

  . العبین من المنتخب الوطني العراقي بكرة الید)١٠( :العینة 
  . تتأثر دقة التصویب بسرعة اإلعداد للخطوة قبل مرحلة النهوض- :النتائج 
  . التتاثر دقة التصویب بزاویة انطالق الكرة-   
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١٩١ 

  : إجراءات البحث-٣
  : منھج البحث١-٣

  . استخدام المنهج ألوصفي بطریقة المسح لمالءمته وطبیعة البحثتم  
  
  : عینة البحث٢-٣

العبین من اعضاء المنتخـب الـوطني العراقـي فئـة المتقـدمین ) ٥(تألفت عینة البحث من 
یبــین ) ١(والجــدول ) ســاعد ایمــن وایــسر_ مــوزع ( والــذین یلعبــون فــي الخــط الخلفــي ٢٠٠٣لــسنة 

  .مواصفات عینة البحث
  )١(جدول ال

  )∗(المعالم اإلحصائیة لكتلة وأطوال الالعبین وطول أجزاء الجسمیبین 

  النادي  اسم الالعب  ت
الكتلة 

  )كغم(
الطول 

  )سم(
طول الرجل 

  )سم(

طول 
الجذع 

  )سم(
  ٨٢  ٩٨  ١٨٣  ٧٥  دیالى  رعد علي  ١
  ٧٩  ٩٣  ١٨٢  ٧٠  الكرخ  احمد خمیس  ٢
  ٨٥  ١٠٧  ١٩٢  ٩٤  الكرخ  نعمان منذر  ٣
  ٧٦  ٩٨  ١٨٣  ٨٣  الكرخ  نجرإبراهیم ف  ٤
  ٧٢  ٩٥  ١٧١  ٧٣  الكرخ  قصي عبداللطیف  ٥
  ٧٨.٨  ٩٨.٢  ١٨٢.٢  ٧٩    الوسط الحسابي  ٦
  ٥.٠٦  ٥.٣٥  ٧.٤٦  ٩.٦٦    االنحراف المعیاري  ٧
   وسائل جمع البیانات٣-٣

  تم استخدام الوسائل آالتیة لجمع البیانات   
   االستبیان-٢    . المالحظة العلمیة التقنیة-١
   اختبار دقة التصویب من القفز عالیًا في كرة الید-٤          القیاس-٣
  
   المالحظة العلمیة التقنیة١-٣-٣

لتحقیق المالحظة العلمیة التقنیة تم استخدام التصویر الفدیوي باستخدام التي تصویر نوع   
)Sony Digital ( یابانیـة الـصنع حیـث وضـعت الـة التـصویر االولـى علـى بعـد)م عــن ) ٧.٢٥

                                           
 یبقى التسلسل الوارد في الجدول أعاله لعینة البحث ثابتًا في الجداول الالحقة جمیعاً  )∗(
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م عــــن ســــطح االرض للتعــــرف علــــى قــــیم المتغیــــرات البایومیكانیكیــــة ) ١.٠٧(بارتفــــاع الالعــــب و 
متـر عـن الالعـب ) ١٩.٦٠(الخاصة بالالعبین فـي حـین وضـعت الـة التـصویر الثانیـة علـى بعـد 

متـــر عـــن ســـطح االرض للتعـــرف علـــى قـــیم المتغیـــرات الخاصـــة بـــالكرة وكانـــت ) ١.٣٠(وبارتفـــاع 
یوضح موقع التي التصویر ومقیاس ) ٢(ثانیة والشكل /صورة) ٢٥(سرعة التي التصویر الفدیویة 

  .الرسم

  
  )١(الشكل 

  یوضح موقع التي التصویر ومقیاس الرسم
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عند تقییم اداة القیاس فالصدق والثبات والموضـوعیة یجـب ان تؤخـذ فـي االعتبـار كأسـس 
  .علمیة لالختبارات المختارة

  
   : صدق االختبار١-٤-٣

مـــل االكثـــر اهمیـــة لمكـــان جـــودة االختبـــارات والقیـــاس فاالختبـــار تعـــد درجـــة الـــصدق العا
  .الصادق هو الذي یقیس بدقة كافیة الظاهرة التي صمم لقیاسها
  )٢٥٤ ،٢٠٠٠عالوي ورضوان ، (

فـي تحدیـد صـدق االختبـار مـن خـالل ) المـضمون(وقد استخدم الباحثون صـدق المحتـوى 
 فـي القیـاس والتقـویم وكـرة )∗(والمتخصـصینعرض عدد من االختبارات على مجموعة من الخبـراء 

علــى تحقیــق الغــرض الــذي % ٨٨.٨٨الیــد وقــد ثبــت صــدق االختبــار بعــد ان اتفــق الخبــراء بنــسبة 
  .وضع من اجله

  
  : ثبات االختبار٢-٤-٣

تم إیجاد معامل الثبات عن طریق اعادة االختبار اذ ان االختبار الثابت هو الـذي یعطـي 
 فـــي الـــشروط والظـــروف نفـــسها خـــالل فتـــرة ألتـــسمح بـــالتعلم او التـــدریب نفـــس النتـــائج اذا مـــا أعیـــد

العبــین مــن ) ٥(لــذلك تــم أجــراء االختبــار علــى عینــة مــن ) . ٢١١ ،١٩٩٩التكریتــي والعبیــدي ،(
وبعــد ) العبــي الخــط الخلفــي(نــادي الفتــوة فــي محافظــة نینــوى والــذین یتمیــزون بالتــصویب البعیــد 

مما یدل علـى ان ) ٠.٨٦(علیهم وعند حساب معامل الثبات وجد مرور أسبوع تم إعادة االختبار 
  .االختبار یتمتع بثبات عالي

                                           
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في   بایومیكانیك   ودیع یاسین التكریتي. د. أ- )∗(

  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  یكانیكبایوم  لؤي غانم الصمیدعي. د. أ-
  جامعة الموصل/تدریسي في كلیة التربیة الریاضیة  )قیاس وتقویم(اختبارات   عبدالكریم قاسم الجوادي.د.م.أ -
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  قیاس وتقویم  هاشم احمد سلیمان. د.م. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  كرة ید  كنعان محمود. د.م. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  كرة ید  نوفل محمد محمود. د.م.أ -
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  قیاس وتقویم  ثیالم یونس عالوي. د.م. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة یسي فيتدر   قیاس وتقویم  ضرغام جاسم محمد. د.م. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  قیاس وتقویم  سبهان محمود الزهیري. د.م. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  قیاس وتقویم  مكي محمود حسین. د.م. أ-
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  : موضوعیة االختبار٣-٤-٣
ان موضوعیة االختبار تعني عدم تاثر االختبـار بتغیـر المحكمـین او ان االختبـار یعطـي 

ختبار الجید هـو وان من سمات اال) ٢٢٢ ،١٩٩٥حسانین ،(نفس النتائج ایًا كان القائم بالتحكیم 
الدرجة العالیة من الموضوعیة وان درجة الموضوعیة ستكون عالیـة اذا اعتمـد الممـتحن علـى اداة 
میكانیكیة في القیاس كساعة توقیت او شریط قیاس ، اذ ان استخدام االدوات یقلل الخطا إلى حد 

  .لذلك یعتبر االختبار ذو موضوعیة عالیة ).١٣٩ ،١٩٨١الطالب والسامرائي ،(بعید 
  
   : اختیار متغیرات البحث٥-٣

تـــم اختبـــار المتغیـــرات البایوكینماتیكیـــة للبحـــث مـــن خـــالل عـــرض اســـتمارة اســـتبیان علـــى 
وبعـد جمـع اسـتمارات االسـتبیان  . في مجال البایومیكانیك ولعبـة كـرة الیـد)∗(الخبراء والمتخصصین

  .یة للمتغیرات الكینماتیكیة للبحثتم التوصل إلى الصیغة النهائ
  
   : التجربة االستطالعیة٦-٣

 الساعة الثالثة عصرًا في قاعة كلیـة ٢٨/٧/٢٠٠٣تم اجراء التجربة االستطالعیة بتاریخ   
التربیــة الریاضــیة بجامعــة صــالح الــدین فــي محافظــة اربیــل علــى عــدد مــن العبــي الخــط الخلفــي 

  :التجربة لنادي الفتوة الریاضي وكان الهدف من 
  . التأكد من سالمة عمل األجهزة-
  . تثبیت بعد وارتفاع الة التصویر عن الالعبین-
  . حساب زمن التجربة الكلي-

                                           
)∗(  

  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في   كبایومیكانی   ودیع یاسین التكریتي. د. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  بایومیكانیك  لؤي غانم الصمیدعي. د. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  بایومیكانیك  عارف محسن حساوي. د. أ-
  جامعة الموصل/تدریسي في كلیة التربیة الریاضیة   )س وتقویمقیا(اختبارات   عبدالكریم قاسم الجوادي.د.م. أ-
  الجادریة-جامعة بغداد/تدریسي في كلیة التربیة الریاضیة   بایومیكانیك  صریح عبدالكریم. د.م.أ -
   بغدادجامعة/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  كرة ید  احمد مسالمة. د.م.أ -
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة فيتدریسي   بایومیكانیك  سعد نافع. د.م.أ -
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  كرة ید  كنعان محمود. د.م. أ-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  كرة ید  نوفل محمد محمود. د.م.أ -
   بغدادمعةجا/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  بایومیكانیك  ایمان شاكر. د. م-
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة تدریسي في  بایومیكانیك  لیث اسماعیل. د. م-
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  . التعرف على عدد وكفاءة فریق العمل-
  . التأكد من اإلضاءة في مكان التصویر-
  . التعرف على المشاكل المحتمل حدوثها في أثناء تنفیذ التجربة-

  

  
  :بة النھائیة التجر٧-٣

 الساعة الثالثة عصرًا في قاعـة كلیـة التربیـة ٣/٨/٢٠٠٣تم اجراء التجربة الرئیسة بتاریخ 
  .الریاضیة بجامعة صالح الدین في محافظة اربیل

  
  : طریقة أجراء التجربة١-٧-٣

  :تم اجراء تجربة البحث على العینة بالطریقة آالتیة
  .ى ثالث مرات أدى كل العب من عینة البحث االختبار عل-
، الزاویــة العلیــا الیمنــى(ى المرمــى فــي كــل مــرة یــؤدي الالعــب فیهــا االختبــار یقــوم بالتــصویب علــ-

  .على الترتیب) الزاویة العلیا الیسرى ، الزاویة السفلى الیسرى ، الزاویة السفلى الیمنى
  . تم حساب الدقة ألفضل مرة یؤدي فیها الالعب االختبار-
  
  :لبیانات طریقة استخالص ا٨-٣

) Sony Digital(بعد ان تم تسجیل محاوالت الالعبین بوساطة التي تصویر فدیویة نوع
لنقل هذه المحاوالت وخزنها ) P3(نوع ) الكمبیوتر(تم ربط التي التصویر مباشرة بالحاسوب اآللي 

) CD(ومـن ثـم تـسجیل هـذه المحـاوالت علـى قـرص لیـزري ) Hard Disk(على القرص الـصلب 
ــــ) Writer(ظ هـــذه المحـــاوالت بوســـاطة لـــضمان حفـــ بوســـاطة ســـواقة ) CD(بعـــدها تـــم تـــشغیل ال

) Xing(الموجـــودة فـــي جهـــاز الحاســـوب اآللـــي وتـــم اســـتخدام برنـــامج ) CD-Drive(األقـــراص 
  ) . Hard Disk(وخزنها في القرص الصلب ) Frame(لتقطیع المحاوالت إلى صور 

 المركــب لالعبــین تــم الحــصول )١(ضــيوبعــد التعــرف علــى موقــع وقیمــة مركــز الجــذب االر 
 Adobe photo shop(الحصول على احداثیات المحورین السیني والـصادي باسـتخدام برنـامج 

ومـن بعـد تحدیـد اإلحـداثیات ).Pixel(وحسب احداثیات الحاسبة النقطیة ،حسب نقاط الشاشة ) 4
البیانــات إلــى قــیم وذلــك لغــرض تحویــل هــذه ) Excel  97(تــم ادخــال هــذه البیانــات فــي برنــامج 

م اذ ظهــرت القیمــة العمودیــة )١(حقیقیــة بالــسنتمتر عــن طریــق ضــربها بقیمــة مقیــاس الرســم البــالغ 
امــا .نقطــة وذلــك بــسبب اخــتالف عــدد نقــاط الــشاشة االفقیــة والعمودیــة) ٦٥(نقطــة واألفقیــة ) ٧٥(

                                           
تم استخراج مركز الجذب األرضي المركب عن طریق الحاسوب بواسطة برنامج خاص مصمم من قبل  )1(

  .الدكتور لیث اسماعیل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٩٦ 

 مقیــاس الرســم المقیــاس الخــاص بالــة التــصویر الثانیــة والخــاص بمتغیــرات الكــرة فقــد ظهــرت قیمــة
) ٢٤(نقطة عمودیة و) ٢٧) (بدایة خط التسعة إلى خط المرمى(المتري للجانبین االیمن واألیسر 

  .نقطة أفقیة) ٢٦(نقطة عمودیة و) ٢٨(نقطة أفقیة ومقیاس الرسم الوسطي المتري 
) Autocad(وتــم التعــرف علــى قــیم زوایــا الــذراعین لالعبــین مــن خــالل اســتخدام برنــامج 

أشیر على الضلع االول من مفصل الزاویة المراد قیاسها ثـم التأشـیر علـى الـضلع الثـاني وذلك بالت
  .من زاویة المفصل فتظهر بصورة مباشرة قیمة هذه الزاویة

  
  : المعالجات اإلحصائیة٩-٣

اذ تـــم مـــن خاللـــه حـــساب قـــیم ) Spss(تـــم معالجـــة البیانـــات إحـــصائیا باســـتخدام برنـــامج 
   .یرسونمعامل االرتباط البسیط لب

 
   عرض النتائج ومناقشتھا-٤

  :فیما یأتي عرض لما توصل الیه البحث من نتائج مع مناقشتها
  . عرض ومناقشة نتائج الخطوة االخیرة من االقتراب لعینة البحث١-٤

  )٢(الجدول 
  یبین طول وزمن وسرعة الخطوة األخیرة وأوساطها الحسابیة وانحرافاتها المعیاریة

عینة 
  البحث

  یراتالمتغ

  الالعب 
  االول

الالعب 
  الثاني

الالعب 
  الثالث

الالعب 
  الرابع

الالعب 
  الخامس

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

طول 
الخطوة 

  )سم(
٦.١٤  ٩٤.٨  ٩٤  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ٨٥  

زمن الخطوة 
  ٠.٠٤٤  ٠.٣٣٦  ٠.٣١٥  ٠.٣١٨  ٠.٤٠٥  ٠.٣٥٥  ٠.٢٨٨  )ثا(

سرعة 
الخطوة 

  )ثا/سم(
٣٠.٤٥  ٢٨٤.٧٥  ٢٩٨.٤١  ٣١٤.٤٦  ٢٣٤.٥٦  ٢٨١.٦٩  ٢٩٥.١٣  

  
ان هنــاك اخــتالف فــي طــول خطــوة االقتــراب االخیــرة لــدى عینــة ) ٢(یتبــین مــن الجــدول 

) سـم٦.١٤(وبـانحراف معیـاري بلـغ ) سـم٩٤.٨(البحث اذ كان الوسط الحسابي لطول الخطـو هـو 
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ـــة البحـــث اذ كـــان الوســـط الحـــسابي لـــزمن الخطـــوة هـــو  ـــدى افـــراد عین وكـــذلك فـــي زمـــن الخطـــوة ل
امــا نتــائج ســرعة الخطــوة لــدى افــراد عینــة البحــث ) ثــا٠.٠٤٤(واالنحــراف المعیــاري ) ثــا٠.٣٣٥(

  ).ثا٣٠.٤٥(وبانحراف معیاري بلغ ) ثا/سم٢٨٤.٩(فكان الوسط الحسابي لسرعة الخطوة هو 
 هذا االختالف في طول الخطـوة مـا بـین الالعبـین إلـى اخـتالف الـصفات ونویعزو الباحث

بـــین كطـــول الـــرجلین ومـــدى حركـــة مفـــصل الـــورك ووضـــع الجـــسم فـــي هـــذه البدنیـــة والجـــسمیة لالع
  ).٦٤ ،١٩٩١حسین واخرون ،(المرحلة 

 سبب ذلك إلى طول الخطوة وقصرها یـؤدي وناما اختالف في زمن الخطوة فیعزو الباحث
وهذا احد اسباب اختالف الزمن لدى افـراد عینـة ) ١٢٢ ،٢٠٠١الدباغ ،(إلى طول الزمن وقصره 

  .البحث
 ســبب ونا ســبب االخــتالف فــي ســرعة الخطــوة لــدى افــراد عینــة البحــث اذ یعــزو البــاحثامــ

ذلك إلى اما االختالف فـي طـول الخطـوة او االخـتالف فـي زمـن الخطـوة ، اذ ان أي شـي یتـسبب 
  .في اختالف طول الخطوة سوف یؤدي إلى تقلیل او زیادة السرعة

                         (Jacopy& Fraly,1995 ,44)  
یمكــن زیــادة الــسرعة عــن طریــق زیــادة طــول الخطــوة مــع ثبــات الــزمن ) حــسین واخــرون(كــذلك یؤكــد   

  .والعكس صحیح وهذا ما حدث لدى افراد عینة البحث
  )٦١ ،١٩٩١حسین واخرون ،  (   

ومن اجل التعـرف علـى العالقـة بـین طـول وزمـن وسـرعة الخطـوة لـدى عینـة البحـث ودقـة التـصویب   
  ).٣(في الجدول مبین وكما ) ٠.٠٥(رتباط بینها وعند داللة تم احتساب معامل اال

  ) ٣(الجدول 
  یبین معامل االرتباط بین طول وزمن وسرعة الخطوة

  دقة الخطوة  سرعة الخطوة  زمن الخطوة  طول الخطوة  المتغیرات
        ١.٠٠٠  طول الخطوة

  ٠.٤٥٥  زمن الخطوة
١.٠٠٠  ٠.٤٤١      

  ٠.٠٢١  سرعة الخطوة
٠.٨٠٥  

 -٠.٨٧٩  
٠.٠٥٠  

١.٠٠٠    

  ٠.٣٢٧  دقة التصویب
٠.٥٧١  

٠.٢٤  
٠.٩٦٩  

٠.١٥٦  
٠.٨٠٥  

١.٠٠٠  

ان العالقــــة بــــین طــــول الخطــــوة وزمنهــــا وســــرعة الخطــــوة ودقــــة ) ٣(مــــن الجــــدول یتبــــین 
 كانــت كبیــرة عنــد )P(التــصویب كانــت ضــعیفة اذ ان قیمــة معامــل االرتبــاط كانــت ضــعیفة وقیمــة 
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طــوة وســرعتها فقــد كانــت عالقــة عكــسیة وقویــة اذ كانــت امــا العالقــة بــین زمــن الخ. مــستوى الداللــة
وهـي مـساویة لقیمـة مـستوى الداللـة ممـا ) ٠.٠٥( هـي )P(وقیمة ) ٠.٨٧٩(قیمة معامل االرتباط 

یدل على وجـود ارتبـاط معنـوي بینهمـا وهـذه نتیجـة ثابتـه وطبیعیـة بـین متغیـرات الـزمن والـسرعة اذ 
  .المسافة وحسب القانون الفیزیائيانه كلما قل الزمن زادت السرعة عند ثبات 

  )٣٤ ،١٩٧٨هوخموث ،. (الزمن / المسافة = السرعة 
اما العالقة بـین زمـن الخطـوة ودقـة التـصویب فكانـت ضـعیفة اذ ان قیمـة معامـل االرتبـاط 

وهــي اكبــر مــن قیمــة مــستوى الداللــة فــي حــین كانــت العالقــة ) ٠.٩٦٩ (Pوقیمــة ) ٠.٢٤(كانــت 
وقیمـة ) ٠.١٥٦( ودقة التصویب حیث ان قیمة معامـل االرتبـاط كانـت ضعیفة بین سرعة الخطوة

P) ٠.٨٠٥.(  
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١٩٩ 

   عرض ومناقشة نتائج بعض المتغیرات البایومیكانیكیة لدى عینة البحث٢-٤
  )٤(الجدول 

  یبین قیم بعض المتغیرات الكینمایتیكیة لحركة التصویب واساطها الحسابیة وانحرافاتها المعیاریة

  متغیراتال
   الكینماتیكیة

  الالعب

زاویة الكتف 
  االیمن درجة

  زاویة المرفق
  االیمن درجة

  زاویة ورك
  رجل االرتكاز درجة

  زاویة الجذع
  درجة

زاویة الطیران 
  درجة

  ارتفاع م ث ج
  سم

المسافة 
  االفقیة
  سم

المسافة 
العمودیة  

  سم

زمن 
الوصول إلى 
أعلى ارتفاع 

  ثانیة
  ٠.٢٤٦٤  ٥٠.٦٧  ٦٣.٠٨  ١٥٦  ٢٣.٨٦  ١٠١.٧٣  ١٣٧.٢٦  ١١٩.٤٢  ٩٦.٢١-   االول
  ٠.٢٥٩٢  ٣٦  ٧٣.٨٥  ١٦٤  ١٩.٥٠  ٨٢.٤٠  ١٤٥.١١  ٩٦.٩٥  ١٠٩.٩٩-   الثاني
  ٠.٢٣٦٣  ٢١.٣٤  ٣٥.٣٨  ١٦٦.٦٧  ٣٠.٤٣  ٨٧.٠٢  ١٥٥.٥٣  ٩٤.٩٦  ٩٧.٨٦-   الثالث
  ٠.٢٧٢٦  ٣٨.٦٧  ٦١.٥٤  ١٦٤  ٣٠.١٠  ٩١.٧٦  ١٣٧.٨١  ٦٧.٤٩  ٧٤.٢١-   الرابع

  ٠.٢٢٤٧  ٢٨  ٥٨.٤٦  ١٤٤  ٣٢.٤٠  ٨١.٧٠  ١٧٠.٤٢  ١٥٨.٠١  ١٠٢.١٧  الخامس
  ٠.٢٤٧٨  ٣٤.٩٣٦  ٥٨.٤٦٢  ١٥٨.٩٣٤  ٢٧.٢٥٨  ٨٨.٩٢٢  ١٤٩.٢٢٦  ١٠٧.٣٦٦  ٩٦.٠٨-   -س
  ٠.٠١٨٧  ١١.١٣  ١٤.١٤٥  ٩.٢٥٧  ٥.٣٩٢  ٨.٢٢٢  ١٣.٩٥  ٣٣.٧٧٣  ١٣.٣٤  ع±

ات التـي تقـاس بالدرجـة او المـساقة ویعـود هـذا االخـتالف ان هناك اختالفًا فـي قـیم المتغیـرات الكینماتیكیـة لعینـة البحـث وهـي المتغیـر ) ٤(من الجدول یتبین 
إلــى المواصــفات الجــسمیة لــدى الالعبــین وخــصوصیة كــل العــب بــاداء حركــة التــصویب فیمــا كــان هنــاك تقــارب فــي زمــن الوصــول إلــى اعلــى ارتفــاع والــسبب هــو 

من القفز عالیًا ، ومن اجل التعرف على العالقة بـین المتغیـرات الكینماتیكیـة االختالف في سرعة اداء الحركة من قبل عینة البحث وهذا ما تتطلبه حركة التصویب 
  .ذلكیبین ) ٥(تم حساب معامل االرتباط بینهما والجدول 
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٢٠٠ 

  )٥(الجدول 
  یبین قیم عالقة االرتباط بین المتغیرات الكینمایتیكیة ودقة التصویب

  المتغیرات
  الالعب

الكتف 
  االیمن

المرفق 
  االیمن

  ورك رجل
ارتفاع م ث   الطیران  الجذع  رتكازاال

الوصول إلى أعلى   العمودیة  األفقیة  ج
  التصویب  ارتفاع

  ٠.٥٦٣-  المرفق االیمن 
٠.٣٢٣                    

  ٠.١٦١-  ورك رجل االرتكاز 
٠.٧٩٦  

٠.٤٧٣  
٠.٤٢١                  

  ٠.٤٥٢  الجذع
٠.٤٤٤  

-٠.٣١٠  
٠.٧٣٥  

٠.٧٢٨  
٠.١٦٣                

  ٠.٤٦٤  الطیران 
٠.٤٣١  

٠.٢٠٣  
٠.٧٤٤  

٠.١٩٨  
٠.٧٥٠  

-٠.١٥٨  
٠.٨٠٠              

  ٠.٢٣٩  ارتفاع م ث ج
٠.٦٩٩  

*-
٠.٩١٣  
٠.٠٣٠  

-٠.٤٠٩  
٠.٤٩٤  

٠.١٢١  
٠.٨٤٦  

-٠.٣٣٦  
٠.٥٨٠            

  ٠.١٤١-  االفقیة
٠.٨٢١  

٠.٠٣١  
٠.٩٦١  

٠.٠٧٢  
٠.٩٠٩  

٠.٠٢٥  
٠.٩٦٩  

-٠.٦٥٤  
٠.٢٣١  

-٠.١٨٨  
٠.٧٦٢          

  ٠.٢٢١  العمودیة  
٠.٧٢١  

-٠.١٠٢  
٠.٨٧١  

٠.٦٢١  
٠.٢٦٣  

٠.٧٦٨  
٠.١٢٩  

-٠.٥٤١  
٠.٣٤٦  

-٠.٠٥٧  
٠.٩٢٨  

٠.٦٥٨  
٠.٢٢٧        

الوصول إلى أعلى 
  ارتفاع 

٠.٥٤٤  
٠.٣٤٤  

-٠.٨٤٨  
٠.٠٧٠  

-٠.٣٣٩  
٠.٥٧٦  

٠.٢٧٠  
٠.٦٦١  

-٠.٤١٦  
٠.٤٨٧  

٠.٦٣٧  
٠.٢٤٧  

٠.٤٨٠  
٠.٤١٣  

٠.٤٧٧  
٠.٤١٦      

  ٠.٦٨٤-  التصویب
٠.٢٠٣  

٠.٥٤٤  
٠.٣٤٤  

-٠.٢٦٢  
٠.٦٧٠  

-٠.٧٦٣  
٠.١٣٣  

-٠.٢٢١  
٠.٧٢٠  

-٠.٤٨٧  
٠.٤٠٦  

٠.٤٩١  
٠.٣٩٥  

-٠.٢٤١  
٠.٦٩٦  

-٠.٢٨٦  
٠.٦٤١  

  

 المحتسبة والرقم الثاني الى مستوى الداللة) ر(یشیر الرقم االول الى قیم * 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٠١  

وجـود عالقــة ارتبــاط معنویـة بــین ارتفــاع مركـز ثقــل الجــسم وزاویــة ) ٥( مــن الجــدول یتبـین
) ٠.٠٣١(كانـــت ) P(وقیمـــة ) ٠.٩١٣(مرفـــق الـــذراع الرامیـــة حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط 

العالقـة إلـى عنـدما یرتفـع مركـز ویرجـع سـبب هـذه ) ٠.٠٥(وهي اصغر مـن قیمـة مـستوى الداللـة 
ثقل الجسم لالعب إلى االعلى یبدا التحضیر للتصویب وذلك بمد مفـصل المرفـق وذلـك للحـصول 
على مسافة كبیـرة لحركـة الـذراع اذ یمـد الـذراع إلـى اقـصى الخلـف وهـذا الیـاتي اال عـن طریـق مـد 

علــى زاد مــد الــذراع إلــى مفــصل المرفــق إلــى الخلــف أي انــه كلمــا ارتفــع مركــز ثقــل الجــسم إلــى اال
  .الخلف إلى ان یصل إلى اقصى حد

امــا بقیــة العالقــات فكانــت ضــعیفة وهــذا یعكــس عــدم التوافــق والتناســق بــین اجــزاء الجــسم 
  .اثناء التصویب وهذا ما ادى إلى ضعف التصویب عند الالعبین

  
   : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥

عـن طریـق تحلیـل البیانـات وفـي ضـوء الحقـائق تبـین مـا في ضـوء النتـائج المستحـصلة 
  :یأتي

 وجـود اخــتالف فـي قــیم بعـض المتغیــرات البایومیكانیكیـة لــألداء الحركـي لمهــارة التـصویب مــن .١
  .القفز عالیًا في كرة الید بین عینة البحث 

ثر علــى تــؤ ومــن ثــم  تــؤثر الزیــادة فــي زمــن خطــوة االقتــراب األخیــرة ســلبیًا علــى ســرعة الخطــوة .٢
  .سرعة حركة الرمي

  . العالقة بین المتغیرات البایوكینماتیكیة كانت أكثرها ضعیفة مما یعكس ضعف اداء الالعبین.٣
  
   : التوصیات٢-٥

  :في ضوء االستنتاجات یوصي الباحثون بمایاتي
 ضرورة إعطاء معلومات الالعبین عن الحركات المثالیة للتصویب وذلك من اجـل التقلیـل مـن .١

  .خطاء وبذلك تعمل على تقریب وتشابه األداءاأل
 التأكیـــد علـــى الـــسرعة األفقیـــة لخطـــوة االقتـــراب األخیـــرة مـــن خـــالل التقلیـــل مـــن زمـــن الخطـــوة .٢

  .الكتساب سرعة أفقیة كبیرة وهذا یؤدي إلى سرعة أداء حركة التصویب
  . ضرورة أعطاء أولویة في التصویب على األداء الفني وتحسین أداء الجسم.٣
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٢٠٢  

   :ادرـــــالمص
تـــأثیر أســـالیب تدریبیـــة لتنمیـــة القـــوة االنفجاریـــة للـــرجلین ) : ١٩٩٦(اســـماعیل ، ســـعد محـــسن  .١

 غیـر منـشورة -والـذراعین فـي دقـة التـصویب البعیـد بـالقفز عالیـًا فـي كـرة الیـد أطروحـة دكتـوراه
 .،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغداد

 بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لخطوة االرتقـاء دراسة) :١٩٩٦(تركي ، علي وایمان شاكر  .٢
 ،جامعــة ١٢عالیــًا وعالقتهــا بدقــة التــصویب ، بحــث مــشور ، مجلــة التربیــة الریاضــیة ، العــدد 

 .الموصل

 .كرة الید للجمیع ، القاهرة ، دار الشعب) : ١٩٨٢(جرجیس منیر  .٣

والتطبیقیة ، القاهرة ، دار المیكانیكا الحیویة االسس النظریة ) : ١٩٩٣(حسام الدین ، طلحة  .٤
 . الفكر العربي

القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة ،دار الفكر ) : ١٩٧٩(حسانین ، محمد صبحي  .٥
 .١ ،ط٢العربي ، مصر ،ح

القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة دار الفكــر ) : ١٩٩٥(حــسانین محمــد صــبحي  .٦
  .٣ ،ط١العربي، مصر ج

ــــات العــــاب الــــساحة ) : ١٩٩١(م واخــــرون حــــسن،قاس .٧ ــــة الحیویــــة فــــي فعالی تحلیــــل المیكانیكی
 .والمیدان ،دار الحكمة ، البصرة

التــدریب الریاضــي الحــدیث تخطــیط وتطبیــق وقیــادة ، دار ) : ١٩٩٨(حمــاد ، مفتــي ابــراهیم  .٨
 .الفكر العربي، القاهرة

 .الحریة للطباعة ، بغدادفیزیاء الریاضة البدنیة دار ) : ١٩٨٤(الخفاجي ، طالب ناهي  .٩

دراسة عدد من المتغیرات الوظیفیة والبایومیكانیكیة في عدو ) : ٢٠٠١(الدباغ ، موفق سعید  . ١٠
 .م ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل١٠٠

 كــرة الیــد ترجمــة كمــال عبدالحمیــد ، دار) : ١٩٧٤(شــتاین ، هــانز جیــرت وادجــار فیــدرهوف  . ١١
 .٢المعارف، مصر ،ط

 .كرة الید الحدیثة ، الكویت) : ١٩٧٥(صالح ،ماهر  . ١٢

البایومیكانیــك والریاضــة ، دار اكتــب لطباعــة والنــشر ، ) : ١٩٨٧(الــصمیدعي ، لــؤي غــانم  . ١٣
 .جامعة الموصل

المیكانیكا الحیویة ، التكامل بین النظریة والتطبیق في المجال ) :١٩٩٨(عبدالبصیر ، عادل  . ١٤
 .٢كز الكتاب للنشر ، القاهرة ،طالریاضي ، مر 

 .التعلم الحركي والتدریب الریاضي ،دار العلم ، الكویت): ١٩٨٧(عثمان ، محمد  . ١٥
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٢٠٣  

ـــدین ، جمـــال  . ١٦ دراســـات معملیـــة فـــي بایومیكانیكـــا الحركـــة الریاضـــیة ، دار ): ١٩٩٤(عـــالء ال
 .٢المعارف ، القاهرة ،ط

ة ،جامعــــــة المفــــــاتح ،دار كــــــرة الیــــــد وعناصــــــرها االساســــــی): ١٩٩٨(عــــــودة ، احمــــــد عریبــــــي  . ١٧
 .المطبوعات والنشر

الـــتعلم الحركـــي ، ترجمـــة علـــي عبـــد نـــصیف ، مؤســـسة دار الكتـــب ): ١٩٨٠(مانیـــل ،كـــورت  . ١٨
  .للطباعة والنشر ، الموصل

التحلیـــل الحركـــي الفیزیـــاوي والفـــسلجي للحركـــات الریاضـــیة مطـــابع ): ١٩٩٠(محجـــوب وجیـــه  . ١٩
 .التعلیم العالي،بغداد

تحلیــل بعــض المتغیــرات المیكانیكیــة لمهــارة التــصویب بالوثــب ): ١٩٨٨(محمــود ،لیلــى لبیــب  . ٢٠
 .جامعة القاهرةً /عالیا ، مجلد نظریات العدد الرابع 
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