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  الملخص
هنالــك اذ ان  عناصــر اللیاقــة البدنیــة فــي فریــق كــرة الیــد أهــمدة مــن القــوة االنفجاریــة واحــ

 مهمــان فــي فاعلیــة التــصویب همــا القــوة االنفجاریــة للــذراعین والــرجلین وســرعة أساســیانعــامالن 
   .الرمي 

التعــرف علـى قــیم العالقـة بــین القــوة االنفجاریـة للــذراعین والــرجلین إلــى  البحـث یهـدف هــذا
  . لدى العبي كرة الیدكینماتیكیةوبعض المتغیرات البایو 

 ثمانیـة العبــین شـاركوا فــي اختبـار البحـث وجمعــت البیانـات مــن  مـنعینـة البحــثتكونـت 
 Auto( وبرنامج ) Adobe Photoshop( باستخدام برنامج  وتم التحلیلخالل التصویر الفدیوي

cad  ( مــا ائج البحــث  نتــوأظهــرتالتعــرف علــى قــیم بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة اجــل  مــن
  :یأتي 

 القـوة االنفجاریـة للـرجلین والقـوة االنفجاریـة للـذراع الرامیـة لـدى العبـي نمعنویـة بـی وجود عالقـة -
  .كرة الید

  . القوة االنفجاریة للرجلین و سرعة الرمي لدى العبي كرة الیدنمعنویة بیوجود عالقة  -
  :وقدم الباحث مجموعة من التوصیات أهمها 

  . التدریب على تطویر القوة االنفجاریة للرجلین في كرة الیدناءأثفي  التأكید - 

 الكبیـرة فـي سـرعة الرمـي بكـرة ألهمیتهـا على تطویر القوة االنفجاریة للذراع الرامیـة التأكید - 
 الید

 

 ٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –یة مجلة الرافدین للعلوم الریاض
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ABSTRACT 

The relationships between explosive power for arms 
and legs and some biokinematic variables for team 

handball players 
   

Dr Mohammed .Khleel 

Mosul university / college of physical education 

Explosive power one of the most important physical element 
fitness in team handball, there are two basic important factors which are 
very effective in shooting these factor are explosive power for arms and 
legs and throwing velocity. 

This research aims at knowing the values of correlation between 
the explosive power for arms and legs and some biokinematic variables 
for team handball players. 

The samples of research were eight players took part in the test of 
the research. The data were collected through video camera by using 
(adobe photo shop) programs and (auto cad) programs in order to know 
the values of biokinematic variables. 

The research revealed the following results  

- There were significant correlation between the explosive power for 
legs and the explosive power of arms for the team handball players   
. 

- There were significant correlation between the explosive power for 
legs and the velocity of shooting for the team handball players   . 

 

Recommendation  

- Making sure in training to develop the explosive power for legs in 
team handball game. 

- Making sure to develop the explosive power for shooting arm 
because it has important role in throwing velocity. 
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 ١٣١

  لبحث  التعریف با-١
   وأهمیة البحث  المقدمة١-١

وذلـك ألن  كـرة الیـد لدى العبـي عناصر اللیاقة البدنیة أهمالقوة االنفجاریة واحدة من تعد 
مهارات كرة الید تمتاز بالقوة والـسرعة سـواء للـرجلین أو الـذراعین فعملیـة االرتقـاء إلـى أعلـى نقطـة 

طلــب قــوة انفجاریــة فــي تتعة وقــوة كبیــرتین تتطلــب قــوة انفجاریــة كبیــرة فــي الــرجلین والتــصویب بــسر 
  فــي كــرة الیــدهنالــك عــامالن أساســیان فــي فاعلیــة التــصویبالــذراع الرامیــة لــذلك یمكــن القــول بأنــه 

 فـي المجـال والعـاملینان اهتمـام البـاحثین و  هما القـوة االنفجاریـة للـذراعین والـرجلین وسـرعة الرمـي
ل الحركیـة مـن اجـل االرتقـاء بالمـستوى الریاضـي  انسب الحلول للمشاكأیجادالریاضي ینصب في 

  .الریاضیة الفني للمهارات واألداء

المختلفـة  بتتابع منظم لعمـل المجموعـات العـضلیة أداؤها یتم لإلنسان إرادیة كل حركة إن
 األشـیاءوان مـن ) ١٦٧ ،١٩٧٨ ، وآخرونخاطر  (واحدة عضلیة مجموعة أو األخرىواحدة تلو 

لریاضـي بـصورة واضـحة لكـي تكـون ل الفنـي األداء تؤخـذ باالعتبـار وضـع نأ التي یجب األساسیة
    وكـــذلك معرفـــة المـــسار الحركـــي   )١٠ ،١٩٧٧حلمـــي ،  (وثابتـــة مفهومـــة علیهـــاعملیـــة تدریبـــه 

 المهـارة وتحقیـق أداءلالرتقـاء بمـستوى وذلـك بدقة ومدى العالقة بین المتغیـرات الوصـفیة والـسببیة 
   ).٤٣ ،١٩٩١ الهاشمي ، ( منهاالهدف

 األقسام الكبیرة من اإلعداد التحلیل البایومیكانیكي للحركات الریاضیة یسهم في معرفة إن
العلیـا  وهـذه مهمـة لتحدیـد الخـصائص الحركیـة للریاضـیین ذوي المـستویات اإلنسانالحركیة لجسم 

 لمعرفـة عة ذوي المستویات المتواضـالریاضیین وكذلك تحلیل حركات األفضل االنجاز إلىوصوال 
وعلـى ) ١٩٠-١٨٩ ،١٩٨٧الـصمیدعي ، ( لتحـسینها هم الحركیة الواضحة في مـستویاتتالفروقا

 الهـدف إن إال الفنـي األداءالرغم من تعدد المهارات الحركیة في لعبة كرة الید واختالف میكانیكیة 
الیــد هــو  تحقیقــه فــي جمیــع المهــارات الحركیــة فــي لعبــة كــرة إلــىالمــشترك الــذي یــسعى الالعبــون 

 إنوجب على الالعـب  ولتحقیق هذا الهدف نودقة عالیتیمرمى الخصم بسرعة تسجیل هدف في 
 الذاتیـة وكـرة الیـد تعتمـد لقواه أألمثل فني عاًل وصفات بدنیة جیدة من اجل االستثمار بأداء یتمتع

 ، يالـو لیلـ ( والخططـيير المهـا األداء إتقـان جانـب إلـى حد كبیـر علـى اللیاقـة البدنیـة العالیـة إلى
٤٥١ ،١٩٩٤(  

 البحــث فــي معرفــة العالقــة بــین القــوة االنفجاریــة للــذراعین والــرجلین ةأهمیــمــن هنــا تتجلــى 
   .وبعض المتغیرات البایومیكانیكیة لالعبي كرة الید
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 ١٣٢

   مشكلة البحث٢-١
 فــــي وصــــول ا   كبیــــر ا   عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة التــــي لهــــا دور أهــــمتعــــد القــــوة العــــضلیة مــــن 

 بكثیـــر مـــن  القـــوة العـــضلیة لهـــا اســـتخدامات وارتباطـــاتإنوبمـــا  األفـــضل االنجـــاز إلـــىالریاضـــي 
 بتطـویر وتحـسین  نبدألجسم البشري وعندما اأداءفي تحسین  تسهم إلى المتغیرات البایوكینماتیكیة

 سنساهم فإننا السفلى للجسم أو العلیا لإلطراف القوة العضلیة متمثلة بالقوة االنفجاریة أقسامبعض 
 فاعــل فــي تحــسین ر دو إلــى وان اســتخدام القــوة العــضلیة میكانیكیــا ســیؤدي األداء فــنفــي تحــسین 

 كان فإذا أنواعها والقوة العضلیة بمختلف األداء العب كرة الید ، وهناك عالقة وثیقة بین فن أداء
 إذا أمـاالدقـة  ویمتـاز بالـسرعة والقـوة و  وسلـسا سـیكون مثالیـاً األداءاستغالل هذه القوة بایجابیة فـان 

ـــى ومـــن ثـــم الفنـــي األداءكـــان اســـتغالل القـــوة ســـلبیًا فینـــتج مـــن ذلـــك ضـــعف میكانیكیـــة   یـــؤثر عل
العـــب وبــــذلك  ل األخـــرىدینامیكیـــة الحركـــة والقـــدرة التوافقیــــة للـــربط بـــین القـــوة والــــصفات البدنیـــة 

ــــذراعین والــــرجلین  وبعــــض تنحــــصر مــــشكلة البحــــث فــــي دراســــة العالقــــة بــــین القــــوة االنفجاریــــة لل
  . في أثناء رمي الكرة المتغیرات البایوكینماتیكیة

   أهداف البحث٣-١
  .لدى العبي كرة الیدالقوة االنفجاریة للذراعین والرجلین  التعرف على قیم -١

لــدى فــي أثنـاء رمـي الكــرة ألقـصى مـسافة التعـرف علـى قـیم بعــض المتغیـرات البایوكینماتیكیـة  -٢
  .العبي كرة الید

ـــــــى -٣ ـــــــرات  التعـــــــرف عل ـــــــرجلین وبعـــــــض المتغی ـــــــذراعین وال ـــــــة لل ـــــــوة االنفجاری ـــــــین الق ـــــــة ب العالق
   .العبي كرة الیدالبایوكینماتیكیة لدى 

   فرض البحث ٤-١
 توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط معنویـــــة بـــــین القـــــوة االنفجاریـــــة للـــــذراعین والـــــرجلین وبعـــــض المتغیـــــرات -

  . لدى العبي كرة الید تیكیةالبایوكینما
   مجاالت البحث ٥-١
   العبو منتخب محافظة نینوى لكرة الید : المجال البشري ١-٥-١

  ١٨/٢/٢٠٠٧ :ألزماني المجال ٢-٥-١

  .جامعة الموصل/ التربیة األساسیة الداخلیة لكلیة ة القاع:المكاني المجال ٣-٥-١
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  الدراسات النظریة والدراسات السابقة  -٢
   الدراسات النظریة١-٢
  االنفجاریة القوة  ١-١-٢

ــــــــــل فــــــــــي     ولمــــــــــرة واحــــــــــدة فتــــــــــرة زمنیــــــــــةخــــــــــالل قــــــــــوة  أقــــــــــصى إصــــــــــدار وهــــــــــي تتمث
علــى مقاومــات قــدرة الفــرد فــي التغلــب "  بأنهــاویعرفهــا هــارة ) ٥٨ ،١٩٨٠ ، وحــسانین دعبدالحمیــ(

 ، وان سـرعة القـوة " والسرعةالعضلیةباستخدام سرعة حركیة مرتفعة وهي عنصر مركب من القوة 
از فــي كثیــر مــن النــشاط الریاضــي وفــي كثیــر مــن ومحــددة عنــد تحقیــق االنجــواضــحة  أهمیــةلهــا 

 القـدرة علـى إلـى التـي تحتـاج األلعـاب بالسرعة تظهـر فـي المتصفة القوة وأهمیة الجماعیة األلعاب
  . األعلى إلى دفع الجسم أواالنقباض العضلي في اللحظة المناسبة 

  )٤٢ ،١٩٨٩ ، یبطخر (     

  الرمي قوة  ٢-١-٢
 الرمـي والقفـز معتمـدًا علـى ألداءالحركـة وتعـد المقیـاس المهـم تلعب القوة دورًا في حـساب 

 الرمــي تعتمــد علــى عــضالت الجــذع  ودقــةطریــق شــد عــضالت رجــل النهــوض قــوة النهــوض عــن
 علـى التوافـق بـین قـوة التأكیـد زمن ویجب بأقل قوة أقصىوالذراع الرامیة وتكون القوة في الحالتین 

 فنیــة أخطـاء ظهــور إلـىلمبالغــة فـي القـوة والتــي تـؤدي الرمـي والهـدف المطلــوب مـن الحركـة دون ا
ـــى دقـــة وتوافـــق األداءفـــي  ـــر ســـلبي عل ـــه اث ـــد للجهـــاز العـــصبي المركـــزي ل  األداء الن التنبیـــه الزائ

  ).٢٨٧ ،١٩٨٣حسن ،(الحركي 

 الحركــة وتظهــر أداء زیــادة فــي وقــت إلــى مــن الحاجــة یــؤدي بأقــل اســتخدام القــوة إنكمــا 
  )١٩٨٩،١٤٧محجوب ، ( اقتصادیة غیر

تطلب درجة عالیة من التوافق والتكامل بـین القـوة العـضلیة تة ر  بمهادى الحركة التي تؤ إن
ــًا توافقیــًا وهــذا المكــون  "هأدائــوالــسرعة فــي  وان الــربط بــین القــوة والــسرعة یظهــر مكونــًا غطــًا مركب

ة الـسریعة القویــة  الحركــإلنتـاجبط بالــسرعة ت فــي المـستویات العلیــا فـالقوة تـر األداء متطلبـات أسـاس
  .  یطلق علیه القوة الممیزة بالسرعة أن ما یمكن أو

  )٢٠ ،١٩٨٢عالوي ورضوان ، (

 وهـذا یعنـي تطـویر الدینامیكیـة الصفة الممیزة لتمارین المجموعة العضلیة هـي الحركـة إن
 فـــي التـــدریب هـــو تطـــویر المقاومـــة ومرونـــة العـــضالت وحركتهـــا وهـــذا واألســـاس الدینامیكیـــةالقـــوة 
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 بمـستوى الفـرد أعلىكحد %) ٨٠-٧٥( في تقنین الحمل األقصى من األقلتطلب استخدام الحد ی
، ) ثانیـة ١٨٠-٩٠( والتكرار لعـشر مـرات ومـرات الراحـة مـن تسریعة التوقیوان تكون التمرینات 

  .)٥٣ ،١٩٨٤درویش وحسانین ، (

  سرعة الرمي  ٣-١-٢
المكونــة للمــسار الحركــي بمــا ینــسجم  الحركیــة األجــزاء أداءسـرعة الرمــي تعبــر عــن ســرعة 

 حركـة الالعـب الجیـدة وحـسن التـصرف فـي إظهـار فـي مهمـاً دورا  مع الهدف وتلعب سـرعة الرمـي 
 هارة( المنظمة األلعاب في واألساس ممكن وان سرعة الحركة عنصر مقرر للمستوى اقصى زمن

السـتجابات الناتجـة عـن  عـن اعبـارة  سرعة الحركة كما یراها علماء الفسلجةإن) ١٩٧ ،١٩٧٥، 
ـــــــــــــــــسریع مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــین حالـــــــــــــــــة االنقبـــــــــــــــــاض وحالـــــــــــــــــة االســـــــــــــــــترخاء العـــــــــــــــــضلي                             التبـــــــــــــــــادل ال

  ).١٩٨٧،٢٠ ، والعنبكي حسین ( 

 الحركـة ألداء زمـن رأقـص قـوة فـي أقـصى فان السرعة الحركیة هي بذل المیكانیك في أما
   :وهذا یعني  الرامیةكات الجذع والذراع كما هي الحال في حركة القفز وحر 

  الزمن /اإلزاحة ×القوة = القدرة 

  الزمن / الشغل = أي ان القدرة 

 الدقیقة فهو نفسه من حیث الكمیة وتكمـن أو في الثانیة سواءومهما یكون الشغل المنجز 
  ).١٩١ ،١٩٩١الهاشمي ،  (أفضلاالختالف یكون بالزمن وكلما قل الزمن كان ذلك 

   الدراسات السابقة ٢-٢
  ) Jerzy ,Eliasz ,2001 (دراسة  ١-٢-٢

  ")مستوى عالي(العالقة بین سرعة الرمي والقابلیة الحركیة لالعبي كرة الید " 
   إلى الدراسة تهدف

 الرمـي المختلفـة فـي لعبـة كـرة الیـد والقابلیـة الحركیـة ألنـواع العالقة بین سـرعة الكـرة إیجاد -
  ) الرامیة سرعة الذراع–قوة العضلة 

 . في سرعة الكرة أكبرتأثیره التصویب أنواعالتعرف على أي نوع من  -

  عینة البحث 
 منهم في المنتخب البولوني ٦العبًا من العبي كرة الید ) ١٢(اشتملت عینة البحث على   

  .األولى الدرجة أندیة من العبي ٦و
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 ١٣٥

  وكانت النتائج
 بأقـــل الرمـــي إثنـــاء  فـــي ة الكـــرة الرمـــي القـــصوى وســـرع ســـرعة وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین -

  .واحدةخطوات 
وجــود عالقــة معنویــة بــین تطــور اللیاقــة البدنیــة والقــوة العــضلیة للجــسم وعــضالت الثنــي  -

 .والسرعة القصوى للذراع) عضالت البطن (الثابتةوالمد للرجلین وعضالت الورك 

  . العوامل التي تحد من سرعة الكرةأهمتعد السرعة القصوى للذراع  -

   البحثجراءاتإ -٣
   منهج البحث١-٣

   وطبیعة البحثلمالئمتهتم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح 

   عینة البحث٢-٣
 رقم والجدول لكرة الید  نینوىمحافظة  منتخب العبین من ) ٨(  من  تألفت عینة البحث   
   مواصفات عینة البحثیبین) ١(

   )١(الجدول

  لبحثلمواصفات عینة ا اإلحصائیةالمعالم 

  

  
  

   سم طول الذراع  مس طول الرجل  )سم(الطول   )كغم(الكتلة   اسم الالعب
  ٨١  ٩٨  ١٨١  ٨٥  محمود صباح

  ٧٨  ٩٦  ١٨٠  ٧٢  هاني محمد
  ٨٨  ١٠٢  ١٨٧  ٨٦  احمد خطاب

  ٨٢  ٩٩  ١٨٢  ٨٤  امجد طه
  ٧٩  ٩٢  ١٧٩  ٧٧  بشار خیري
  ٨٠  ٩٢  ١٧٨  ٨٠  محمد طارق

  ٨٣  ٩٥  ١٨٤  ٨٢  محمد صباح 
  ٨٩  ١٠٤  ١٨٩  ٨٣  عمار هذال
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 ١٣٦

   وسائل جمع البیانات ٣-٣
  جمع البیانات لأدوات ك اآلتیة الوسائل استخدامتم 

  المالحظة العلمیة  ١-٣-٣
 وضـعت علـى بعـد اذ  )Sony(  تصویر نـوع آلةتم استخدام التصویر الفدیوي باستخدام   

 عــن ســطح األرض للتعــرف) متــر ١.٣٠ ( كــان ارتفــاع مركــز العدســة عــن الالعــب و ) متــر ٦(
ـــةیوضـــح موقـــع  ) ٢( رقـــم  الخاصـــة بـــالالعبین والـــشكل كینماتیكیـــةعلـــى قـــیم المتغیـــرات البایو   آل

  .مقیاس الرسم  التصویر و

  

          

  

  

  

  

  

     )٢( رقم الشكل 

   التصویر ومقیاس الرسمآلةیوضح موقع 

   الخاصة بالبحثاالختبارات ٢-٣-٣
   اختبار القوة االنفجاریة للذراع الرامیة ١-٢-٣-٣

قـوم الالعـب یغـم و ) ٨٠٠( قیاس قوة الرمي وذلك باستخدام كـرة كتلتهـا إلىیهدف االختبار       
   )٥٣٦ ، ٢٠٠١الخیاط والحیالي ،   ( . أقصى مسافة ممكنةإلىبرمي الكرة 

  اختبار القوة االنفجاریة للرجلین ٢-٢-٣-٣

ملعــب كــرة  یقــف الالعـب خلــف خــط مرســوم فــي اذ قیــاس قــوة الوثــب إلــىیهـدف االختبــار 
 ابعـد إلـى أمامـا الالعـب بالوثـب یبـدأتلمس القـدم خـط البدایـة ثـم ال وضع البدء بحیث بأخذالید ثم 

  )٣٨١ ،١٩٨٨وغزال، الخیاط . (مسافة ممكنة

  تصویرآلة

  متر١٢
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 ١٣٧

   متغیرات البحث٤-٣
سـرعة الرمـي ، ( لدراستها فـي البحـث وهـي  كینماتیكیةالبایو  تم اختیار عدد من المتغیرات

   ). للرجلین  االنفجاریةالقوة و قوة الرمي للذراعین 

  ستطالعیةال التجربة ا٥-٣
صــباحا فــي الحادیــة عــشر  الــساعة ١٥/٢/٢٠٠٧ التجربــة االســتطالعیة بتــاریخ إجــراء       تــم 

 علـى منتخـب محافظـة نینـوى والـذین لـم یـشتركوا فـي جامعـة الموصـل  األساسـیةةكلیة التربیـقاعة 
  :دف من التجربة  وكان اله االختبارات الخاصة بالبحثفي 

   .ةاألجهز  من سالمة عمل التأكد -

  .  التصویرآلة تثبیت بعد وارتفاع -

  . في مكان التصویرةاإلضاء من التأكد -

   التجربة الرئیسیة ٦-٣
 قاعــة  فــياصــباح ةعــشر الحادیــة  الــساعة ١٨/٢/٢٠٠٧ التجربــة الرئیــسیة بتــاریخ إجــراء      تــم 

   لموصل في جامعة االتربیة األساسیةكلیة 
   طریقة استخالص البیانات٧-٣

وتـم )  ملـم ٨(  على شریط فـدیوفیدویة تصویر آلةالعبین بوساطة لتم تسجیل محاوالت ا
الصور وتم تقطیع نقل هذه المحاوالت على قرص لیزري عن طریق ربط آلة التصویر بالحاسوب 

  على شكل ملفات وخزنها في قرص لیزري لتحلیلها 

  خدمة في التحلیل  البرامج المست١-٧-٣
 الى DA الفلم الى أجزاء صغیرة وتحویل الفلم من ع یمكن من خالله تقطیIF LIMA  برنامج-

MPEG   
   یمكن من خالله تقطیع الحركة الى صور منفردة متسلسلةPREMEAR برنامج -

 یمكـن مـن خاللـه عـرض كـل صـورة مـن الـصور المقطعـة لكـي یـتم تحدیـد بدایـة ACD برنامج -
  جزاء التي یراد تحلیلها ونهایة األ

 یمكــن مــن خاللــه اســتخراج البیانــات الخــام لكــل مــن المـــسافات AUTOCAD2000 برنــامج -
  واألبعاد واالرتفاعات لكل صورة 
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 ١٣٨

   یستخدم في معالجة البیانات الخام حسابیاEXCEL برنامج -

  اإلحصائیةالمعالجات  ٧-٣
   :اآلتیة اإلحصائیةتم استخدام الوسائل 

                           حسابيالوسط ال -

 االنحراف المعیاري - 

             )بیرسون (  البسیط االرتباطمعامل  - 

 .)٢١٠ ،١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،  (                                      

  ومناقشتهاوتحلیها عرض النتائج -٤
  .علمیةع مناقشتها بصورة  البحث من نتائج مإلیهلما توصل وتحلیل فیما یأتي عرض 

 وبعـــض ن عـــرض نتـــائج قـــیم اختبـــارات القـــوة االنفجاریـــة للـــرجلین والـــذراعی١-٤
  المتغیرات البایوكینماتیكیة 

  )٢(رقم  الجدول
   والذراعین وبعض المتغیرات البایوكینماتیكیةنیبین قیم القوة االنفجاریة للرجلی
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 ١٣٩

  ومناقشة قیم معامل االرتباط بین متغیرات البحثوتحلیل عرض ٢-٤
  )٣( رقم الجدول

  یبین قیم معامل االرتباط بین متغیرات البحث

 



 




 




 


 


 


 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 


    

 
 
 

 
 

 
 


     

 
 
 

 
 

      
 

 
 

       
 

       

  ٠.٧٠٧ هي ة ، قیمة ر الجد ولی٦ ودرجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطا * 

ــــرجلین والقــــوة ) ٣( مــــن الجــــدول یتبــــین -١ وجــــود عالقــــة ارتبــــاط معنویــــة بــــین القــــوة االنفجاریــــة لل
  وهـــــي اكبــــــر مـــــن قیمــــــة) ٠.٩٣٦(االنفجاریـــــة للـــــذراع الرامیــــــة حیـــــث قیمـــــة معامــــــل االرتبـــــاط 

 إلــىهــذه النتیجــة ویعــزو الباحــث ) ٦( ودرجــة حریــة )٠.٠٥( عنــد نــسبة خطــا ةولیــالجد  )ر( 
أن ) " ماینـل( الذراع الرامیة وهذا ما یؤكده إلى السفلى اإلطرافكي الجید من حدوث النقل الحر 

 أمــر بمعــزل عــن غیرهــا األعــضاء أداءللجهــاز الحركــي تجعــل متطلبــات العمــل البایومیكانیكیــة 
  ).٨٢ ،١٩٨٧ ، ماینل (األحیان عدم حدوثه في اغلب فضًال عنالفائدة فیه 

وة االنفجاریــة للــرجلین وســرعة الرمــي حیــث بلغــت قیمــة ر وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین القــ -٢
 ودرجة حریـة )٠.٠٥( عند نسبة خطا ةالجد ولی )ر(  وهي اكبر من قیمة )٠.٩٤١(المحتسبة 

 للتــصویب فــي كــرة الیــد یتكــون مــن عــدة مراحــل الفنــي األداء أن إلــىویعــزو الباحــث ذلــك ) ٦(
 انتقـاًال األمامیـة  مـن رجـل االرتكـازابتـدءاة  لتظهـر كوحـدة واحـدبـاألخرىمتتابعـة تـرتبط الواحـدة 

 الكـرة وٕاكـساب مرحلة الرمـي إلى الذراع الرامیة بشكل سریع وتوافقي للوصول إلى الجذع ثم إلى
 الهــدف فــي فعالیــات إن  فــي) شــاكروٕایمــانقاســم حــسن ( ســرعة وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره أقــصى
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 ١٤٠

حـسین ، (  درجـة مـن التوافـق والتكنیـكبـأعلىالمقـذوف  التـي یقطعهـا األفقیـةالرمي هي المـسافة 
  .)٣٣٥ ،٢٠٠٠وشاكر ،

بلغــت  إذ للــرجلین وارتفــاع مركــز ثقــل الجــسم االنفجاریــة عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین القــوة  وجــود-٣
 )٠.٠٥( عنــد نــسبة خطــا ةالجــد ولیــ ) ر ( وهــي اكبــر مــن قیمــة)٠.٧٨٤( المحــسوبة )ر(قیمــة 

 القــوة المبذولــة مــن الریاضــي بــالرجلین لهــا تــأثیر نأ إلــىویعــزو الباحــث ذلــك ) ٦(ودرجــة حریــة 
  .األعلى إلىمباشر على دفع مركز نقل الجسم 

 )ر( بلغت قیمة اذ وجود عالقة ارتباط معنویة بین القوة االنفجاریة للذراع الرامیة وسرعة الرمي -٤
یـة  ودرجـة حر )٠.٠٥( عنـد نـسبة خطـاةولیـالجد) ر( وهـي اكبـر مـن قیمـة ) ٠.٨٦٧(محتسبة ال
 فـــي الـــسرعة أي كلمـــا زادت القـــوة أساســـیا القـــوة تلعـــب دورًا أن إلـــى، ویعـــزو الباحـــث ذلـــك ) ٦(

 الـربط بـین القـوة إنفـي ) عـالوي ورضـوان ( زیادة السرعة وهذا ما یؤكـده إلى ذلك أدىالمبذولة 
ات  فــي المــستویاألداء متطلبــات أســاسوالــسرعة یظهــر مكونــًا نمطــًا حركیــًا توافقیــًا وهــذا المكــون 

عــالوي ورضــوان ، ( الحركــة الــسریعة وهــو مــا یطلــق علیــه القــوة الممیــزة بالــسرعة إلنتــاجالعلیــا 
٢٠ ،١٩٨٢(.  

 وجود عالقة ارتباط معنویة بین القوة االنفجاریـة للـذراع الرامیـة وارتفـاع مركـز ثقـل الجـسم حیـث -٥
 ( سبة خطـــا عنــد نـــةالجـــد ولیـــ  ) ر ( وهــي اكبـــر مـــن قیمــة)٠.٩٠٢(بلغــت قیمـــة ر المحتـــسبة 

 إلــى خلفــًا األســفل حركــة لــف الــذراع مــن إلــىویعــزو الباحــث ذلــك ) ٦( ودرجــة حریــة  )٠.٠٥
  .األعلى إلىقویة وسریعة مما یسهم في رفع مركز ثقل الجسم  بصورة أماما األعلى

   والتوصیاتاالستنتاجات -٥
  االستنتاجات ١-٥
وة االنفجاریـة للـذراع الرامیـة لـدى العبـي القـو  القـوة االنفجاریـة للـرجلین نمعنویـة بـیوجود عالقـة  -

  .كرة الید
  . سرعة الرمي لدى العبي كرة الیدوالقوة االنفجاریة للرجلین  نمعنویة بیوجود عالقة  -
القـوة االنفجاریـة للـرجلین  لـدى العبـي و  الجـسم )مركـز ثقـل  (وجود عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین  -

  .كرة الید
 العبـي كـرة الرمـي لـدى سـرعة و االنفجاریة للذراع الرامیة ین القوةبوجود عالقة ارتباط معنویة  -

  .الید
القـوة االنفجاریـة للـذراع الرامـي لـدى و  مركـز ثقـل الجـسم بـین ارتفـاعوجود عالقة ارتبـاط معنویـة  -

  .العبي كرة الید
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 ١٤١

   التوصیات٢-٥
 أهمیتــه كمــا لــه مــن فــي كــرة الیــد التــدریب علــى تطــویر القــوة االنفجاریــة للــرجلین أثنــاء التأكیــد -

  . سرعة التصویبكبیرة في ال

 . على القوة االنفجاریة للذراع الرامیة الهمیتها الكبیرة في تحقیق سرعة رمي كبیرةالتأكید -

ـــد - كبیـــرة عنـــد یر القـــوة االنفجاریـــة للجـــسم عامـــة  علـــى تـــدریبات القـــوة العامـــة وذلـــك لتطـــو التأكی
   في كرة الیدبالتصوی

   في كرة الیدبالتصوی  بسرعة محیطیة كبیرة للذراع الرامیة عند داءاأل على التأكید -  

  
   واألجنبیة العربیة المصادر

 واستخدام الحاسوب في اإلحصائیة التطبیقات ١٩٩٩التكریتي ودیع یاسین والعبیدي ، حسن  -١
 .بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

   التدریب الریاضي مطبعة جامع الموصلإلى المدخل :١٩٨٣ علي، سلیمان حسن،-٢
، ١طــرق البحـث العلمــي فـي التحلیــل الحركــي ط: ١٩٩٨حـسین، قاســم حـسن وشــاكر، إیمـان، -٣

 .دار الفكر للطباعة والنشر عمان

  دراسات عملیة في البایومیكانیك ، مصر ، دار المعارف : ١٩٧٧حلمي ، عصام ، -٤
 .دراسات في التعلم الحركي ، دار المعارف ، مصر  :١٩٧٨ ، وآخرونخاطر ، احمد  -٥

 –موســـوعة القیاســـات واالختبـــارات فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة  : ١٩٨٩ط ، ریـــان یبخـــر  -٦
 . ، جامعة البصرةاألولالجزء 

 كرة الید ، مطبعة جامعة الموصل : ٢٠٠١ ،والحیالي ،نوفل محمد ضیاء قاسم الخیاط، -٧

 دار الفكــــر القــــاهرة،التــــدریب الــــدائري ن : ١٩٨٤ محمــــد صــــبحي ،وحــــسنین كمــــال درویــــش، -٨
 .العربي

  البایومیكانیك والریاضیة ، مطبعة جامعة الموصل : ١٩٨٧الصمیدعي ، لؤي غانم ،  -٩
،مبــادئ االحــصاء واالختبــارات البدنیــة والریاضــیة ١٩٨١:والــسامرائي،محمود   الطالــب ،نــزار-١٠

  والبحث العلمي ، بغداد مطابع وزارة التعلیم العالي

القیـــاس فـــي كـــرة الیـــد ، مـــصر ،  : ١٩٨٠ ، كمـــال وحـــسانین محمـــد صـــبحي ، دعبدالحمیـــ -١١
 .القاهرة دار الفكر العربي
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 ١٤٢

 الحركـــي ، دار األداءاختبـــارات  : ١٩٨٢عـــالوي ، محمـــد حـــسن ، ورضـــوان محمـــد نـــصر  -١٢
 .الفكر العربي 

   الموصل ، مؤسسة الكتب للطباعةالتعلم الحركي ، : ١٩٨٠مانیل ، كورت ،  -١٣
 . بغداد دار الحكمة للطباعة والنشرالحیویة، المیكانیكا :١٩٩١ مسلط، سمیر الهاشمي، -١٤

 فـــسیبت أو التـــدریب ترجمـــة عبـــد علـــي نـــصیف ، بغـــداد أصـــول : ١٩٧٥ ، دیتـــرشهـــارة ،  -١٥
 ..التحریر 

 .كنیك ، القاهرة مطابع السالمب ت تعلیم تدری–كرة الید  :١٩٩٤ ، محمد توفیق ، يالو لیل-١٦

17-Eliasz, jerzy ,2001, the elations ships between therowiuy velocity and 
motor ability parameters of the high performance handball players. 
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