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 كرة املاء

 احمدعبداهلل فوزي       *وليد غانم ذنون
 waleed_ghanim_8968@yahoo.com  جامعة الموصل /كمية التربية الرياضية / مديرية التربية الرياضية *

 ( 4104  تشرين االول 0...... القبول ... 4104 حزيران 42)االستالم 

 امللخص

أداء حركات اإلنسان بشكل عام وعمى  فيالقياسات األنثروبومترية )الجسمية( بعض المتغيرات الكينماتكية وبعض تؤثر   
 األداء الحركي والمهاري في المجال الرياضي.

ا مع بعض القياسات الجسمية لضربة الجزاء في كرة تحميل بعض المتغيرات الكينيماتيكية وعالقتهوتحددت مشكمة الدراسة  
 .الماء

 : التعرف إلىوهدفت الدراسة 
 إيجاد قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لضربة الجزاء في كرة الماء. -8
 إيجاد قيم بعض القياسات الجسمية لمتصويب من عالمة الجزاء في كرة الماء. – 2
 ات الكينماتيكية لمقياسات الجسمية لضربة الجزاء في كرة الماء.إيجاد العالقة بين قيم بعض المتغير  -3

مسبح بالمنتخب الوطني العراقي فئة الشباب بكرة الماء تم اجراء التجربة في بغداد من  العبين( 7تكونت عينة الدراسة من )
آلة تصوير و العممية التقنية الماء  والمالحظة كرة في دقة التصويب استخدم الباحثان اختبار  ,( 2182)الكاظمية المغمق

ومعامل وعولجت البيانات إحصائيا باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ,صورة/ثانية ( 251)رقمية بسرعة 
ومن خالل النتائج توصل الباحثان إلى عدد من االستنتاجات وأوصى الباحثان بعدد من  ,واالرتباط البسيط االختالف 

 ت.التوصيات والمقترحا
 كرة الماء -ضربة الجزاء  -القياسات الجسمية  -الكممات المفتاحية : المتغيرات الكينيماتيكية 

Analysis of Some Kinematic Variables and Their Relationship with Some 

Anthropometric Measurements in the Penalty Shot in Water Polo 

Assist. Prof. Dr. Waleed Ghanim Thanoon   Abdullah Fawzi Ahmed 

Abstract 

     Some kinematic variables and some anthropometric measurements  affect the 

performance of human movements in general and motor performance and skills in the field of  

sports. 

The study problem is stated by the  analysis of some kinematic variables   and Their  

relationship with some anthropometric  measurements in  the penalty shot  in water polo sport.  

The study aimed to identify the following : 

8 – Determining  the values of some kinematic variables  in  the penalty shot  in water polo. 

2 – Determining values of some anthropometric  measurements in  the penalty shot  in water 

polo. 

3–Determining the relationship of some kinematic variables of anthropometric  measurements 

in  the penalty shot  in water polo.  
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The study sample consisted of (7) players from the Iraqi youth national water polo 

team.  The study was performed in the indoor Kadhimiya swimming pool in Baghdad in 

(2182). The researchers used the AL accuracy shot test in water polo with scientific 

observation by using a digital camera with a speed of 251 frames/second. The researchers 

processed data statistically using the arithmetic mean, standard deviation, coefficient of 

variance, and simple correlation coefficient. From the results, the researchers found a number 

of conclusions and the researchers recommended a number of recommendations and 

suggestions. 

Keywords: Kinematic Variables - Anthropometric Measurements - Penalty Shot - Water Polo 

 بالبحث التعريف -8
 البحث   وأهمية ألمقدمه  8-8
عمى العموم التطبيقية في تطوير المستويات الرياضية لأللعاب  ابالتخطيط المبرمج معتمدتقوم دول العالم اليوم  الشك ان بعض   

جراء الدراسات واألبحا ث واالىتمام بالعوامل المختمفة وبدأ التنافس يشتد بين ىذه الدول البتكار الوسائل العممية الحديثة وا 
األساسية التي تدخل في تنفيذ األداء المياري الكتشاف وسائل تدريبية حديثة واالىتمام بالجوانب البدنية الخاصة بالمعبة فضاًل 
 ,عن العوامل النفسية والميكانيكية وقد شكمت ىذه االكتشافات قفزات متسارعة أسيمت بشكل مذىل في تطوير األلعاب المختمفة

يحل واجبات متعددة مثل  ىذا التطور اعتمد عمى العموم اإلنسانية والعممية جميعيا ومنيا عمم البايوميكانيك والذي يمكن أن إن
 احدالذي يعد  الحركيوتطوير التكنيك( عن طريق التحميل واالستنتاجات والتوصيات التحسين و  والتعميلالتوضيح و  )التحميل

كانيك  إذ يمكن من خاللو تجزئة الحركة إلى أجزاءىا وحسب نوع التقسيم المراد ومن ثم تقرير األساسية لعمم البايومي قائالطر 
)خريبط . طبيعة كل جزء من الحركة من أجل تطبيق األسس والمبادئ والقوانين الميكانيكية المالئمة لمتكنيك المثالي لمحركة 

والميمة لكثرة الفعالية التي تحتوييا  فيي مجموعة  اإلشكال المتعددة األنشطةالرياضات المائية من تعد و  (34 ,3::2,وشمش
ىو  األكبرخاصة  ويكون القاسم المشترك  وأنظمةوفق قواعد عمى و  أدواتبدون  أو بأدواتالمختمفة االستخدام  األنشطةمن 

  (8,3::2,)سالم  .الوسط المائي التي تجري عميو 
نتيجة تنافس دول العالم في طور التي شمميا ىذا الت األلعاب ىي احديف اءلعبة كرة المالمائية الميمة  األلعابومن ىذه 

يا البحوث الدراسات والبحوث في مختمف المجاالت العممية ومن إجراءالعممية الحديثة في التدريب وذلك من خالل  األسسابتكار 
المتنوعة  األساسيةوتكراراتيا الحركية  أدائيالماء في الفني وتتميز كرة ا األداءميكانيكية التي من خالليا يمكن تطوير مستوى البايو 

بل أن  ,المستويات واالنجاز أفضل)الدفاعية واليجومية( والتي تعتمد عمى مايبذلو الالعب من قدرات بدنية وميارية لتحقيق 
ىو القياسات الجسمية  وخير مثال عمى ذلك ,التباين النسبي لالرتقاء والتطور يظير بين المكونات األساسية ليذه المحددات

فالتحكم والضبط ألوزان الالعبين ومحيطاتيم أمٌر وارٌد جدًا نظرًا لتأثر ذلك بالتدريب وفي عممية انتقاء الرياضيين الموىوبين 
فالمواصفات الجسمية تمعب دورًا ميمًا في تحديد مدى صالحية الفرد لنوع النشاط  ,(48 ,2:97 ,والمتفوقين )عبد الفتاح ورويي 

كما ان لممواصفات  ,عالوة عمى أنيا تحدد مدى إمكانية وصول الفرد إلى المستوى عالي من األداء الفني في نشاط ما,الممارس
الجسمية دورا ميما في كرة الماء ألداء الكثير من الميارات األساسية التي يحتاجيا العب كرة الماء كميارة التصويب الى المرمى 

ث الكثير من البحو  إجراءمن الضروري  فأصبح ىذه الميارة  إنجاحميما في صد الكرات العالية او المناولة من القفز أو 
وانيا  والسيما فيياميكانيكية التي تعمل عمى تحميل الحركة والكشف عن دقائقيا والعوامل الموثر والدراسات ومنيا البحوث البايو 

في اجراء دراسة تحميمية  البحث أىميةمن ىنا جاءت ,ى مستوى العراق ولقمة البحوث في ىذه الفعالية عمتودئ في الوسط المائي 
 بعض المتغيرات الكينماتيكية وعالقتيا مع بعض القياسات الجسمية لضربة الجزاء في كرة الماء.قيم  لمتعرف الى

 البحث مشكمة  8-2
عالياة مان الدقاة فاي األداء فضاال عان تقاارب  إن التطور الكبير الذي شيدتو لعبة كرة الماء وماا وصامت إلياو مان درجاة          

عاداد الالعبااين الاذين يمتمكااون  مساتوى الفاارق المشااركة فااي البطاوالت أدى بالقااائمين عماى المعبااة والمادربين إلااى االىتماام باختيااار وا 
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 الميااارات أىاام و احاادىااالياادف فااي كاارة الماااء  إلااىالتسااديد  أن ,القياسااات الجساامية المناساابة ألداء الميااارات الخاصااة بيااذه المعبااة 
بشاكل  إتقانياا إنىذه الميارات حياث  إحدىمن أي مكان من الممعب وضربة الجزاء ىي  أدائيافي كرة الماء حيث يشتمل  الميمة

بادأت فاي العاراق مان جدياد ولكاون ىاذه الفعالياة  ق  المناافسياالتقادم بشاكل ايجاابي عماى الفر  أوحسم نتيجة المباراة  إلىجيد يودي 
 البحاث فاي تحميال بعاض المتغيارات الكينماتيكياةمن اجراء بحوث عمى النيوض بيا الشكل الجيد من ىنا جاءت مشكمة  فكان البد

 وعالقتيا مع بعض القياسات الجسمية في كرة الماء. لضربة الجزاء
 البحث أهداف 8-3
 .قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لضربة الجزاء في كرة الماء الىالتعرف  -2
 .في كرة الماء متصويب من عالمة الجزاءلقيم بعض القياسات الجسمية  الىتعرف ال – 3
 قياسات الجسمية لضربة الجزاء في كرة الماء.لمالعالقة بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية  إيجاد -4
 مجاالت البحث  8-4
 ( فئة الشباب الماء) كرةب الوطني المنتخبالعبو  :البشري المجال 2-5-2
 .المغمق لكاظميوا مسبح_  بغداد :  المكاني المجال 2-5-3
 29/3/3123لغاية و  27/3المدة من : لزمانيا المجال 2-5-4
 المصطمحات تحديد 5 -8

العمم الذي يدرس القوانين الحركية لإلنسان واألنظمة ذات العالقة مع القوى المؤثرة من خالل توضيح البايوميكانيك : 8-5-8
 ( 29, 3122,)الصميدعي وآخران ركات اإلنسان وأجيزتو وتفاعميا مع الطبيعة.القوانين لدراسة ح

وىاو احاد أقساام الباايو ميكانياك الاذي يعناي بدراساة الحركاة ظاىرياا بغاض النظار عان القاوة المساببة لياا.  : الكينماتيكك 8-5-2
 (58,2:98,)الصميدعي 

م بوصف القوى التي تسبب حركة األجسام فياو يتفاعال ماع بعاض ىو ذلك القسم من البايو ميكانيك الذي ييت الكينتيك: 8-5-3
 (264,2:99,)شمشالتي تقف وراء حركة الكائن الحي  األشياء الميمة 

 (32,2:85,)شتاين أداء مياري مركب توافقي يتصف بالقوة والسرعة ودقة رمي الكرة نحو اليدف. التصويب: 8-5-4
بصااورة ىادئااةه التوافااق الحركااي التااي تساااعد عمااى الحاال السااريع لمواجبااات الحركيااة و عرفيااا حماااد هبأنيااا قابميااة  الدقككة : 8-5-5 

 (.4: , 9::2 ,)حماد 
 

 الدراسات النظرية  -2
 الدراسات النظرية 2-8
 كرة  الماء: 2-8

مباراة وطبق القانون في أول  (2981) سنةوقد وضع اول قانون ليذه المعبة  (2971) سنةظيرت كرة الماء في بريطانيا      
كرة الماء من أىم الرياضات المائية المدرجة ضمن برنامج األلعاب االولمبية وىي الرياضة التنافسية  تعدو  ,(2987) سنةرسمية 

الوحيدة التي تمارس داخل الماء باستخدام الكرة في ممعب ذات قياسات خاصة ويمارسيا الرجال والسيدات  كما دخمت برنامج 
  .(34 ,8::2,)سالم(2:11) نةفي سااللعاب االولمبية 

 المهارات األساسية في كرة الماء: 2-2 
 يتميز العب كرة الماء بميارات فردية أساسية يجب عميو إتقانيا ومن ىذه الميارات

 : السباحة بالكرة بأنواعيا
 ع الضغط( التمريرة التدويرية مو  التمريرة التدويريةو  التمرير بالضغطو  تمرير الكرة )تمريره رفع الكرة -2
 استالم الكرة ) بالقفز او بدون قفز( -3
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 التصويب بأنواعو )بالقفز او بدون قفز( -4
 (256-255 , 3115 ,ميارات حارس المرمى . )القط  -5
 ضربة الجزاء: 2-3
 يجب اعطاء الفرصة لدى الالعبين عمى التدريب لتصويب ضربة الجزاء مع اعطاء التوجيات الالزمة ومنيا : 

 لى حارس المرمى وليس الى عينوالنظر ا - أ
 (33,3123,تحديد افضل مكان يمكن ان يتم فيو التصويب. )ذنون - ب

 :طريقة تنفيذ ضربة الجزاء )قانونيا(2-3-8
( امتار لمفريق 6تنفذ رمية الجزاء من قبل اي العب منحت لو باستثناء حارس المرمى من اي نقطة عمى خط منطقة ال ) .2

 الخصم.
( 3وان يبتعد الالعبين عن الالعب المنفذ لرمية الجزاء مسافة ) ,( امتار 6الخروج من منطقة ال ) يجب عمى كل الالعبين .3

متر من اليمين واليسار وتعطى اولوية الوقوف قرب الالعب المنفذ الالعبين المدافعين وتكون وقفة حارس المرمى بين قائمي 
تواجد حارس المرمى خارج الممعب يقوم اي العب مدافع بميمة المرمى وان اليتعدى اي جزء من جسمو خط المرمى وفي حالة 

 حارس المرمى.
عندما يقتنع الحكم بسيطرة عمى تنفيذ رمية الجزاء وان جميع الالعبين في مكانيم الصحيح فان الحكم سيقوم باعطاء اشارة  .4

ضع االفقي بوقت واحد . مالحظة ان يخفض ذراعو من الوضع العمودي الى الو الوقت نفسو التنفيذ وذلك باطالق صفارتو وفي 
مع اطالق الصفارة تمكن الالعب  نفسو اشارة تنفيذ رمية الجزاء قد جعل ىذه الميمة اسيل حيث ان خفض الذراع في الوقت

تحت اي ظرف من تنفيذ رمية جزاء حتى في حالة حدوث ضوضاء من المتفرجين تعيق سماع الصفارة فمجرد رفع الحكم ذراعو 
 ان االشارة ستعطى فورايعمم جيدا 

الالعب ينفذ الرمية ,الالعب المنفذ لرمية الجزاء سوف يستحوذ عمى الكرة ويصوبيا مباشرة وبحركة غير متقطعو عمى المرمى .5
اما برفع الكرة من الماء او مسك الكرة باليد المرفوعو ويمكن اخذ الكرة الى الخمف من اتجاه المرمى لرمييا عمى المرمى وبشرط 

يقاف استمرارية الحركة اي تكون غير متقطعة وليس ىناك مايمنع من تنفيذ رمية الجزاء والالعب ظيره لممرمى عندما عدم ا
 يكون التصويب نصف دائري او دائري.

اذا ارتدت الكرة من القائم او العارضتين او حارس المرمى فتكون الكرة في حالة لعب )لالعبو( وليس ىناك شرط ان يمعبيا اي  .6
 قبل ان تدخل المرمى. آخر العب

اطالق الموقت نياية احد االشواط فيجب عمى جميع الالعبين  نفسو عند احتساب رمية جزاء من قبل حكم المباراة وفي الوقت .7
 (216,3123,المنفذ لمرمية وحارس المرمى فقط وتنفذ رمية الجزاء ولكن بدون اي تكممة . )ذنون الالعب امغادرة الماء ماعد

 
 داء الفني لضربة الجزاء بكرة الماءاال2-3-2

من اكثر التسديدات المستخدمة في كرة الماء وخاصة في تسديدة ضربة الجزاء  وستخدم التسديد من فوق الراس وىي
وذلك النيا تعطي سرعة ودقة عالية اثناء التيديف ففي بداية الحركة تقع الكرة وراء الالعب الذي ينظر الى اليدف من الجانب 

تبدا الحركة من الوركين حيث تبدا الرجمين بالحركة الى االعمى من خالل تثني الوركين والركبتين ويصبح الجذع عموديا  وبعدىا
يضغط الالعب  نفسو الوقتبمع مستوى سطح الماء والالعب يتحضر لالندفاع بحركة ضرب القدمين )حركة خفق الرجمين( و 

ج الماء تسحب الذراع الرامية بالمرجحة الخمفية الى االعمى والجزء االعمى من عمى الكرة وعند ارتفاع الجسم الى االعمى خار 
اثناء المرجحة االمامية تكون اليد وراء الكرة وفي منتصف المرجحة في الجذع يبدا بالمف والدوران الى االمام مع تدوير الذراع و 

الى االمام وتدوير الذراع بشدة يتحرك الجزء االعمى من االمامية يكون الوركين قد اكممو تدويرىم ويكون الجذع قد دار بسرعة 
الجسم والجذع الى االمام ليسيم بسرعة اضافية لرمي الكرة وعند االقتراب من مرحمة ترك الكرة يمتد المرفق بسرعة ويثنى الرسغ 
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قميل الجيد الميكانيكي عمى واالصابع عند الرمي وتستمر الذراع عمى طول مسار الحركة بالمتابعة لعممية رمي الكرة وذلك لت
 المرفق ومفصل الكتف. 

 (Katrina,justin,3121,3-4  ) 
 التحميل الحركي : 4 -2
كانت عممية التحميل الحركي عممية صعبة بالنسبة لمباحثين وذلك بسبب عدم توفر األجيزة واألدوات المناسبة إلظيار    

وم المرتبطة بالحركة الرياضية بمراحل متعددة من التطور وذلك نتيجة لتطور وقد مر التحميل الحركي كغيره من العم ,نتائج دقيقة 
( وبعد ظيور الحاسوب وظيور العديد من البرامج الخدمية 283, 3118,بدوي  ,األجيزة العممية الذي يعتمد عمييا. )عبد اهلل 

لكن الباحثين في المجال الرياضي عمموا عمى واليندسية التي ىي بالحقيقة لم تكن الغاية من إنشائيا ألجل التحميل الحركي و 
( والبرامج اليندسية مثل Adobe Primerتوظيف ىذه البرامج لالستفادة منيا في عممية التحميل الحركي مثل برنامج المونتاج )

 ( وغيرىا من البرامج.AOTO KADبرنامج )
ء الحركة بدقائقيا ومكوناتيا واكتشاف أماكن ان التحميل الحركي ىو وسيمة معرفية يمكننا من خالليا دراسة أجزا   

والتحميل بشكل عام اليقصد بو احد ,الخطأ والصواب في االداء ومن ثم تصحيح الخطأ لموصول الى التكنيك األمثل لمميارة
دراك الحركة الرياضية فحسب بل دراسة ىذه الحركة كوحدة كمية متكاممة .  الوسائل او الطرائق المنيجية لفيم وا 

 (66 ,3119,بر)جا
ويرى الخبراء والعمماء الميتمون بعمم الميكانيكا الحيوية بأنو يجب أن ال نعتمد عمى التقدير الذاتي في تقويم الحركات بل يجب ان 
يكون التقويم موضوعي مبني عمى أسس موضوعية وىو التحميل عن طريق األجيزة إذ يمكن أن نستدل عمى العديد من 

وعمى ىذا األساس فان دراسة الجوانب ,القوة( وغيرىا من المتغيراتو  السرعةو  الزمنو  حميل مثل )المسافةالمتغيرات من خالل الت
الميكانيكية لمحركة تعد ضرورية من الناحية العممية ومعرفة مسببات الحركة وتشخيص النواحي الميمة من الحركة وحسب القوى 

 .(48 ,3111,لرحمن)عبد ا , (38, 9::2,شاكر ,الداخمية والخارجية )حسن
 طرائق تجميع بيانات الحركة : 2-4-8   

الطريقة األكثر انتشارا لجمع بيانات الحركة ىي استخدام نظام الصور او تجزئة الحركة عن طريق التسجيل ومتابعة 
وبعد ذلك تستخدم  ,حركة العالمات الثابتة لمفرد المتحرك عن طريق الترقيم اليدوي او اآللي لمحصول عمى إحداثيات العالمات 

ىذه اإلحداثيات في عممية الحصول عمى المتغيرات الكينماتيكية لوصف الحركات لممفصل وتستخدم أكثر نظم التصوير الفيديو 
(Video ),( الفيديو الرقميDigital Video 39, 3118,( .)عمي) 

 التحميل الكينماتيكي: 2-4-2
رة رياضية تحميل األداء الحركي ليذه الميارة لتحديد المدلوالت يتطمب دراسة الخصائص البايوكينماتيكية ألي ميا

 البايوكينماتيكية اآلتية :
 الخصائص والمؤشرات القصورية )خواص جسم اإلنسان واألجسام التي يحركيا( -2
 خصائص ومؤشرات القوى )التأثير المتبادل بين وصالت الجسم واألجسام األخرى( -3
 (74 ,3119,درة عمل األنظمة البايوميكانيكية ()جابر خصائص ومؤشرات الطاقة )ق -4
  مفهوم القياسات الجسمية 2-5

المختمفة  العوامل الميمة لممارسة األنشطة الرياضية إذ تساعد تمك القياسات في أداء الحركات تعد القياسات الجسمية من    
 , 2:98 ,الجسم البشري وأبعاده المختمفةه )حسانين وتعرف بأنيا ه فرع من فروع األنثروبولوجيا الطبيعية يبحث في قياس 

ن القياسات الجسمية54 الفرق  الىلمتعرف  )األنثروبومترية ( لجسم اإلنسان تمثل مكانًا ميمًا في المجاالت العممية المختمفة ( وا 
ن تمك القياسات ,بين األجناس البشرية وتأثير البيئات فييا  مقارنة بين األداء الرياضي تمدنا بأسس معينة تستخدم في ال وا 

 المتقدمة األنشطة الرياضية يحتاج إلى مواصفات جسمية خاصة بيا فمن أجل الوصول إلى المستويات فكل نوع من ,لألفراد ه 
( بالقياسات الجسمية ذات أىمية كبيرة في 8, 3113,الممارسه.)الجنابي  ال بد أن يكون الجسم مناسب لنوع النشاط الرياضي
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كما أن الذات  " المختمفة العمرية الفرد والتعرف الفروق الفردية بينيما من خالل معرفة الوزن والطول في المراحل وتقويم نم
عالقة بالصحة والتوافق االجتماعي واالنتقالي  والحيوية فالنمو الجسماني ل الجسمية لمفرد عالقات عالية بالعديد من المجاالت

ن جسميًاه يلسويالعضمي لألطفال اوالنمو  ء وكذلك ىناك عالقة بين النمو الجسميأن لو عالقة بالتحصيل والذكا كما
 ( 55, 3115,.)الحكيم

  القياسات الجسمية وأهميتها في المجال الرياضي 2-6
 ور في مختمف األلعاب الرياضية إذ إنبالتط تعد القياسات الجسمية مؤىالت خاصة لدى الفرد والتي ليا عالقة كبيرة    
ألن الالعبين يؤدون الحركات الرياضية بأجساميم المختمفة في  , نشاط رياضي اسات الجسمية أىمية واضحة عند أداء أيلمقي

أداء الحركات الرياضية  فرد إلى آخر مما يؤدي ذلك إلى اختالف مستوى األداء ومما ال شك فيو أن ه القدرة عمى قياساتيا من
 (232, 2::2,العب لمقيام بمتطمبات ذلك األداء الممارس. )حمودة تعتمد عمى مالئمة القياسات الجسمية ل

 إجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-8

 .استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمة طبيعة البحث 
 عينة البحث 3-2

تاااااااااام اختيااااااااااار عينااااااااااة البحااااااااااث ماااااااااان العبااااااااااين المنتخااااااااااب الااااااااااوطني لفئااااااااااة الشااااااااااباب فااااااااااي كاااااااااارة الماااااااااااء بطريفاااااااااااة 
العباااااااااين لغااااااااارض التحميااااااااال والاااااااااذين حققاااااااااوا فضااااااااال نتيجاااااااااة  (8)العباااااااااا وتااااااااام اختياااااااااار ( 24) العمدياااااااااة والباااااااااالغ عاااااااااددىم

 (.64,45وبذلك بمغت نسبة عينة البحث )في اختبار الدقة 
 ( يبين موصفات عينة البحث ونتائج اختبار الدقة8) رقم والجداول

 اختبار الدقة الطول / سم الكتمة/ كغم العمر / سنة اسم الالعب ت
 33 265 69,6 27 أياد فراس 2
 33 281 89,6 26 إبراىيم ناصر 3
 33 264 59,8 25 خضر إستبرق 4
 31 291 86 26 عبدالكريم باسل 5
 35 282 69,6 26 عمي عبدالقادر 6
 34 284 89 27 مصطفى محمد 7
 37 259 56,7 25 ناطق رائد 8

 33,825 275,253 74,3682 26 الوسط
 :2,99 23,34:7 24,9947 1,92761 االنحراف المعياري
 :9,43 8,567 58:,32 6,554 معامل االختالف

 
 األدوات واألجهزة المستخدمة: 3-3
 تصوير فيديوية نوع  آلةsport com) ) صورة /ثا (361)عالية السرعة. 
  آلة تصوير فيديوية نوع(sony digital)  صورة/ ثا.  (36)بسرعة  (2)عدد 
  جياز الب توب . 
 جياز طابعة.  
 ليزري  قرصCD  . 
 .شريط قياس لقياس الطول أجزاء الجسم 
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  غم61ميزان طبي لقياس لمكتمة القرب. 
 ( متر.2مقياس الرسم بطول ) 
 .صافرة إلطالق بدء التصويب 
 شريط الصق فسفوري. 
 شريط عريض. 
 مشمع لغرض الخمفية. 
 وسائل جمع البيانات  3-4

العمميااااااااااااة التقنيااااااااااااة واالختبااااااااااااار والقيااااااااااااااس تاااااااااااام اسااااااااااااتخدام تحمياااااااااااال محتااااااااااااوى المصااااااااااااادر العممياااااااااااااة والمالحظااااااااااااة 
 .والتحميل وسائل لجمع البيانات لمحصول عمى نتائج البحث 

 المالحظة العممية التقنية 3-4-8
صورة في  (361)( وبسرعة sport comلتحقيق المالحظة العممية التقنية استخدام الباحثان آلة التصوير فديوية رياضية نوع )

وكان ارتفاع بؤرة آلة التصوير عن مستوى الكرة رمي لم( م من الجية اليمنى 22,6عمى مسافة )الثانية الواحدة وقد وضعت 
 ( سم.236سطح الماء)

 المتغيرات المقاسة: 3-4-2
 (غرم61يقيس ألقرب ) (Detector)الكتمة : استخدم الباحثان جياز الكتروني نوع 

 وكذلك لقياس أطول أجزاء الجسم الطول : استخدم الباحثان شريط قياس لقياس أطوال الالعبين
 الزمن: يتم حساب الزمن من خالل سرعة الة التصويب وعدد الصور في إثناء األداء

 زمن الصورة الواحدة =  
 (:::96,2,)عبد الوىاب .  (2-)عدد الصور xزمن االداء = زمن الصورة الواحدة 

 اختيار متغيرات البحث 3-5
يكانيكية لمتصويب من عالمة الجزاء في كرة الماء تم عرض استبيان عمى مجموعة من ذوي لغرض تحديد أىم المتغيرات  الم

حيث يشير ,لممتغيرات المقترحة%(96) (2)المختصون الخبرة والتخصص  في مجال البايوميكانيك وبمغة نسبة االتفاق لمخبراء 
وقد شممت  (273,2:94,)أبموم وآخرونفأكثر . %( 86))بموم وآخرون( قبول المتغير الذي يحصل عمى نسبة وتفاق 

 المتغيرات االتي :
 المرحمة التحضيرية )مرحمة مرجحة الذراع الى الخمف( -
 أعمى ارتفاع لمجسم فوق سطح الماء من الرأس 
 زاوية مفصل المرفق بداية المرحمة 
 زاوية مفصل المرفق نياية المرحمة 

                                                           
( 

 عة الموصل( أ.د وديع ياسين التكريتي/ بايوميكانيك/كمية التربية الرياضية /جام2
 أ.د سعد نافع الدليمي/ بايو ميكانيك /كمية التربية الرياضية / جامعة الوصل

 أ.م.د ليث اسماعيل /بايوميكانيك/كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل
 م.د محمد سعد حنتوش/بايوميكانيك/كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل

 الرياضية/جامعة الموصلم.د ابي رامز /بايوميكانيك /كمية التربية 
 م.د نواف عويد/بايو ميكانيك /كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل

 أ.د لوي غانم الصميدعي/ بايوميكانيك / كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل
 أ.م.د عمار عمي احسان / بايو ميكانيك /كمية التبية الرياضية/ جامعة الموصل

 يكانيك /كمية التربية الرياضية / جامعة الموصلأ.م.د فالح طو حمو /بايو م
 م.د يحيى محمد عمي /بايو ميكانيك /كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل 

 

2 
 سرعة الة التصوير
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 زمن المرحمة 
 االزاحة  االفقية  لمذراع 
 ودية لمذراعاالزاحة العم 
 السرعة االفقية لمذراع 
 السرعة العمودية لمذراع 
 محصمة السرعة 
 المرحمة الرئيسة )مرجحة  الذراع الى األمام ورمي الكرة( -
 زمن المرحمة الكمية. 
 السرعة االفقية لمرسغ. 
 السرعة االفقية لمساعد. 
 السرعة االفقية لمعضد. 
 السرعة العمودية لمرسغ. 
 ساعدالسرعة  العمودية لم. 
 السرعة العمودية لمعضد. 
 السرعة االفقية لمذراع كاممة. 
 السرعة العمودية لمذراع كاممة. 
 محصمة السرعة لمذراع كاممة. 
 زاوية مفصل الكتف بداية الحركة. 
 زاوية مفصل الكتف نياية الحركة. 
 المرحمة الختامية )ترك الكرة( -
 زاوية مفصل المرفق. 
 زاوية مفصل الرسغ. 
 ع لمجسم خارج الماء بداية الختاميأعمى ارتفا. 
 زمن الجزء الختامي. 
 المتغيرات المستخرجة 3-6
 القسم التحضيري )مرحمة مرجحة الذراع لمخمف( -2
االزاحة االفقية لمذراع عند اقصى ارجاع لمذراع عند اقصى ارجاع لمذراع لمخمف قبل البدء بالحركة ونياية الجزء التحضيري  -2

 وتقاس من نقطة مفصل الكتف بخط افقي  الى مركز كتمة الكف . سالرئيبداية الجزاء 
 الرئيساالزاحة العمودية لمذراع عند اقصى ارجاع لمذراع لمخمف قبل البدء بالحركة ونياية الجزء التحضيري بداية الجزء  -3

 وتقاس من نقطة مفصل الكتف بخط عمودي الى مركز كتمة الكف.
 الرئيسقصى ارجاع لمذراع لمخمف قبل البدء بالحركة ونياية الجزء التحضيري بداية الجزء محصمة االزاحة لمذراع عند ا -4

 وتقاس من نقطة مفصل الكتف الى مركز كتمة الكف.
 )مرجحة الذراع الى االمام الى ترك الكرة( الرئيسالقسم  -3
ظة ترك الكرة وتقاس بخط افقي من مركز كتمة االزاحة االفقية لمكف والساعد والعضد وتقاس من بداية الجزء الرئيس الى لح -2

 كل من الكف والساعد والعضد 
االزاحة العمودية لمكف والساعد والعضد وتقاس من بداية الجزء الرئيس الى لحظة ترك الكرة وتقاس بخط عمودي من مركز  -3

 كتمة كل من الكف والساعد والعضد

 زاوية مفصل المرفق بداية الحركة. 
 زاوية مفصل المرفق نياية الحركة. 
 زاوية مفصل الرسغ قبل الترك. 
 االزاحة االفقية لمرسغ. 
 االزاحة االفقية لمساعد. 
 ضداالزاحة االفقية لمع. 

 
 االزاحة العمودية لمرسغ. 
 االزاحة العمودية لمساعد. 
 االزاحة العمودية لمعضد. 
 االزاحة االفقية لمذراع. 
 االزاحة العمودية لمذراع. 
 زاوية الراس والرقبة. 
 سرعة القفز لمجسم من داخل الماء. 
 زاوية الرسغ بعد الترك لمكرة 
 قيمة نصف القطر 
 مسافة القفز 
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 س الى لحظة ترك الكرة وتقاس بخط افقي من المركز كتمة الذراع االزاحة االفقية لمذراع من بداية الجزء الرئي -4
 االزاحة العمودية لمذراع من بدابة الجزء الرئيس الى لحظة ترك الكرة وتقاس بخط عمودي من المركز كتمة الذراع -5
 ذراعمحصمة االزاحة لمذراع من بداية الجزء الرئيس الى لحظة ترك الكرة وتقاس من نقطة مركز كتمة ال -6
 المسافة الزاوية لمذراع وىي مقدار المسافة بين بداية مرجحة الذراع الى االمام الى لحظة ترك الكرة . -7
نصف قطر لمذراع بداية مرجحة الذراع الى لحظة ترك الكرة وذلك الستخراج السرعة المحيطية لمذراع الضاربة وتقاس من  -8

 نقطة مفصل الكتف الى مركز كتمة الكف .
 قياس زوايا مفاصل الذراع من بداية مرجحة الذراع الى لحظة ترك الكرة نياية الجزء الرئيس -9
 . زاوية مفصل الرسغ بداية ونياية الحركة 
 . زاوية مفصل المرفق بداية ونياية الحركة 
 . زاوية مفصل الكتف بداية ونياية الحركة 
 . )زاوية الحزام الكتفي )زاوية ميل الجذع 
 بداية الحركة . زاوية الجذع 
المسافة العمودية لمجسم وتقاس من لحظة ارتفاع الجسم الى االعمى الى اعمى نقطة يصميا الجسم فوق سطح الماء وتقاس  -9

 من نقطة مركز
 القسم الختامي )ترك الكرة والمتابعة( والمتغيرات العامة -4
 زاوية مفصل الكتف(و  المرفقزاوية مفصل و  قياس زاويا مفاصل الذراع وىي)زاوية مفصل الرسغ -2
 االزاحة األفقية لمكرة من بداية المرجحة الى لحظة ترك الكرة وتقاس بخط افقي من مركز كتمة الكرة  -3
 االزاحة العمودية لمكرة من بداية المرجحة الى لحظة ترك الكرة وتقاس بخط عمودي من مركز كتمة الكرة -4
صورة بين مسار الكرة بعد انطالقيا من جية ومستوى الخط الوىمي االفقي الصادر من زاوية انطالق الكرة ىي الزاوية المح -5

 لحظة ترك الكرة لميد وتقاس من الصورتين االوليتين بعد انطالق الكرة .
 االزاحة المحظية لمكرة : ىي المسافة المحصورة بين الصورتين االوليتين بعد االنطالق -6
 :طريقة استخالص البيانات 3-7

 ,التحميل بشكل عام ىو وسيمة لتجزئة الحركة الكمية إلى أجزاء ودراسة ىذه األجزاء بعمق لكشف دقائقيا ) الصميدعي إن
. بعدىا CDبتحويل األفالم الفيديوية إلى أقراص ليزرية   ان(. وبعد إتمام عممية التصوير الفيديوي قام الباحث 2: ,2:98

  استخدمت البرامج اآلتية كل حسب وظيفتو.
 (: Adobe Premier 6.5برنامج ) -8

 يمكن من خالل ىذا البرنامج تقطيع الحركة إلى صور منفردة متسمسمة. 
 (: ACD See 81 Photo Managerبرنامج ) -2

يمكن من خالل ىذا البرنامج عرض كل صورة من الصور المقطعة ليتمكن الباحث من تحديد بداية ونياية المرحمة الحركية 
 تحميميا.  لمتصويب لغرض

برنامج  -3
Max 

TRAQ :
ىو البرنامج 

األكثر 
شيوعا في 
العالم الذي 
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( من اجل استخراج  2يستخدم من قبل االختصاصيين في التحميل الحركي العام والرياضي وكما موضح صورتو في الشكل ) 
لالعب من اجل استخراج مركز ثقل كتمة  بتحديد مفاصل الجسم انالمتغيرات البايوميكانيكية عن طريق ىذا البرنامج قام الباحث

( يوضح شكل 2شكل)في ال الجسم في ثالث صور تمثل بداية الميارة ووسطيا في أعمى ارتفاع لالعب ونياية الميارة وكما موضح
 Max TRAالبرنامج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: Microsoft Office Excel 2113برنامج ) -4

  من ىذا البرنامج في معالجة البيانات الخام حسابيًا.واستفاد الباحث  Officeوىو احد برامج 
 التجربة االستطالعية:  3-8

فاااااااااي بغاااااااااداد فاااااااااي مسااااااااابح ( العباااااااااين 6قاااااااااام الباحثاااااااااان باااااااااعجراء التجرباااااااااة االساااااااااتطالعي عماااااااااى عيناااااااااة مكوناااااااااة مااااااااان )     
العباااااااااااااين المنتخاااااااااااااب لالسااااااااااااااعة الثانياااااااااااااة عشااااااااااااار ظيااااااااااااارا  27/3/3123فاااااااااااااق االكاظمياااااااااااااة المغماااااااااااااق ياااااااااااااوم الخمااااااااااااايس المو 

 :   كرة الماء اليدف من التجربةبني لفئة الشباب الوط
 . التأكد من سالمة عمل األجيزة 
 . تثبيت بعد وارتفاع آلتي التصوير عن الالعبين 
 . حساب زمن التجربة الكمي 
  عدد وكفاءة فريق العمل. الىالتعرف 
 . التأكد من اإلضاءة في مكان التصوير 
  ناء تنفيذ التجربةالمشاكل المحتمل حدوثيا في أث الىالتعرف.  

 :الرئيسة,التجربة  3-9
والبااااااااالغ  لماااااااااء فئااااااااة الشااااااااباباعمااااااااى العبااااااااي المنتخااااااااب الااااااااوطني بكاااااااارة  الرئيسااااااااة,بااااااااعجراء التجربااااااااة  حثااااااااانقااااااااام البا
وكااااااااااااذلك اجااااااااااااراء  28/3/3123الموافااااااااااااق فااااااااااااي مساااااااااااابح الكاظميااااااااااااة المغمااااااااااااق يااااااااااااوم الجمعااااااااااااة  ( العبااااااااااااين8عااااااااااااددىم )
  ج في المتغيرات قيد الدراسة .لغرض الحصول عمى افضل النتائ اختبار الدقة

لجمياااااااااااع  االتياااااااااااةالوساااااااااااائل  انلغااااااااااارض الحصاااااااااااول عماااااااااااى نتاااااااااااائج اساااااااااااتخدم الباحثاااااااااااالوسكككككككككككائل اإلحصكككككككككككائية:  3-81
 البيانات
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 .معامل االرتباط بيرسون - .معامل االختالف -.االنحراف المعياري - .الوسط الحسابي -
 .(spss)تم معالجة البيانات الخام بواسطة البرنامج االحصائي 

 عرض انتائج ومناقشتها  -4
عرض نتائج االرتباطات بين المتغيرات الكينماتيكياة لممرحماة التحضايرية )مرحماة مرجحاة الاذراع الاى الخماف( وباين بعاض  5-2

 ( يبين ذلك .3القياسات الجسمية والجدول )
المرجحة الخمفية لمذراع( وبين القياسات ( يبين االرتباطات الخاصة بالمتغيرات الكينماتيكية لمرحمة التحضيري )3الجدول رقم )

 الجسمية

 القياسات الجسمية                   
 طول الجذع طول الذراع الكتمة الطول المتغيرات الكينماتكية

 :1,33 1,528 1,831 1,898* اعمى ارتفاع لمجسم فوق سطح الماء من الراس 2
 1,236- 1,733 1,545 1,543 زاوية مفصل المرفق بداية المرحمة 3
 1,858- 1,917*- :1,75- 1,639- زاوية مفصل المرفق نياية المرحمة 4
 1,4:1- 1,777- 1,4:5- :1,47 زمن المرحمة  5
 1,319 :1,35 1,649 1,7:9 االزاحة  االفقية  لمذراع 6
 1,431 1,466 1,785 1,924* االزاحة العمودية لمذراع 7
 1,265 1,424 1,5:2 1,738 السرعة االفقية لمذراع 8
 1,992* 1,876* 1,838 1,689 السرعة العمودية لمذراع 9
 1,841 1,837 1,784 1,6:5 محصمة السرعة :

 1,865( = 6( امام درجة حرية )1,16≥قيمة )ر(الجدولية عند مستوى )     
 : ياتي( يتضح ما3من الجدول )

( ويعزو الباحثان 1.898بمغ ) إذ طح الماء وبين الطول الكميوجود ارتباط معنوي موجب بين أعمى ارتفاع لمجسم فوق س -2
اثناء القفز الى االعمى خالل عممية  في ذلك انو كمما كان طول الالعب جيد ادى ذلك استغاللو في االرتفاع خارج الماء

 ف. التصويب لضربة الجزاء وعميو كمما كان الطول جيد زاد ارتفاع الجسم خارج الماء وتزداد دقة التيدي
( ويعزو الباحثان ذلك ان زاوية 1.917-وجود  ارتباط معنوي سالب بين زاوية مفصل المرفق وبين طول الذراع بمغ ) -3

الن الذراع تكون ممدودة الى الخمف في بداية  , المرفق تقل في نياية المرحمة التحضيرية وذلك لالستعداد لممرحمة الرئيسة
اع الى الخمف وفي نياية المرحمة ينثني الذراع وتقل بالمقابل زاوية الرفق لمحصول عمى المرحمة التحضيرية  وىي ارجاع الذر 
 اثناء التصويب.في التصويب الجيد والسيطرة عمى الكرة 

( ويعزو الباحثان ذلك ان 1.924بمغ )واذ وجود ارتباط معنوي موجب بين االزاحة العمودية لمذراع وبين الطول الكمي  -4
ة لمذراع تكون كبيرة وذلك من خالل نقل الذراع من الخمف مع الكرة الى االعمى لالستعداد لممرحمة الرئيسة وعميو االزاحة العمودي

 كمما كان الطول جيد ادى ذلك الى ارتفاع الكرة الى االعمى وقطع مسافة عمودية الى االعمى اكبر.
( ويعزو الباحثان ذلك ان السرعة 1.876بمغ )واذ الذراع  وجود ارتباط معنوي موجب بين السرعة العمودية لمذراع وبين طول -5

 العمودية تتأثر بالمسافة المقطوعة فكمما كان الذراع طويل أدى ذلك الى قطع مسافة عمودية اكبر وحسب قانون السرعة
  

 (262 , :2:8 ,)عالوي                               السرعة =      
               

 اإلزاحة

 الزمن
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( ويعزو الباحثان ذلك ان السرعة 1.992بمغ ) واذ ط معنوي موجب بين السرعة العمودية لمذراع وبين طول الجذعوجود ارتبا -6
تتأثر باالزاحة المقطوعة او المسافة المقطوعة فكمما كان الجذع طويل ادى ذلك الى رفع الجسم الى االعمى وقطع ازاحة عمودية 

 ى زيادة في السرعة وحسب قانون السرعة. اكبر وعميو كما كان طول الجذع كبير اذى ال
 

 (. 26 , :2:8 ,عالوي )                                 السرعة =   
 

باين بعاض ي( و الى االمام ورماي الكارةالذراع مرجحة ) الرئيسة,عرض نتائج االرتباطات بين المتغيرات الكينماتيكية لممرحمة  5-3
 .( يبين ذلك4دول )القياسات الجسمية والج

 الجسميةوالقياسات  الرئيسة,يكية لممرحمة ( يبين االرتباطات الخاصة بالمتغيرات الكينمات3الجدول رقم )
 القياسات الجسمية                 

 طول الجذع طول الذراع الكتمة الطول المتغيرات الكينماتكية

 1,667- 1,996-* 1,713- 1,681- زمن المرحمة الكمية 2
 1,448- 1,122- 1,175- 1,148 السرعة االفقية لمرسغ 3
 1,144- 1,376 1,121- 1,546 السرعة االفقية لمساعد 4
 1,123 1,631 1,274 1,473 السرعة االفقية لمعضد 5
 1,592- 1,148- 1,391- 1,345- السرعة العمودية لمرسغ 6
 1,934- 1,579- 1,797- 1,847- السرعة  العمودية لمساعد 7
 1,578- :1,69- 1,6:2- 1,8:7-* السرعة العمودية لمعضد 8
 1,315- 1,181 1,2:2- 1,256- السرعة االفقية لمذراع كاممة 9
 1,844- 1,686- 1,943-* 24:,1-* السرعة العمودية لمذراع كاممة :
 1,367- 1,213 1,345- 1,292- محصمة السرعة لمذراع كاممة 21
 1,179 1,221 1,378 1,4:1 اية الحركةزاوية مفصل الكتف بد 22
 1,527- 1,4:4- 1,712- 1,641- زاوية مفصل الكتف نياية الحركة 23
 1,6:2- 1,889-* 1,716- 1,634- زاوية مفصل المرفق بداية الحركة 24
 1,257- 1,265- 1,4:4- 1,576- زاوية مفصل المرفق نياية الحركة 25
 1,423- :1,75- 1,588- 1,472- زاوية مفصل الرسغ قبل الترك 26
 1,811- 1,727- 1,578- 1,356- االزاحة االفقية لمرسغ 27
 1,731- 1,722- 1,795- 1,746- االزاحة االفقية لمساعد 28
 1,598- 1,316- 1,487- 1,1:1- االزاحة االفقية لمعضد 29
 1,699- 1,345- 1,4:1- 1,459- االزاحة العمودية لمرسغ :2
 1,973-* 1,894-* 1,9:4-* 1,9:1-* العمودية لمساعد االزاحة 31
 :1,72- :1,94-* 1,829 1,972-* االزاحة العمودية لمعضد 32
 1,716- 1,671- 1,762- :1,68- االزاحة االفقية لمذراع 33
 1,916-* 1,848- 1,991-* 55:,1-* االزاحة العمودية لمذراع 34

 اإلزاحة

 الزمن
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 1,469- 1,191 1,239 1,152 زاوية الراس والرقبة 35
 1,435 1,649 1,832 1,941* سرعة القفز لمجسم من داخل الماء 36
 1,339- 1,647- 1,786- 1,888-* زاوية الرسغ بعد الترك لمكرة 37
 1,315 1,382 :1,18- 1,241- قيمة نصف القطر 38
 1,293 1,363 1,682 1,7:4 مسافة القفز 39

 1,865(=6(امام درجة حرية )1,16≥) يمة )ر( الجدولية عند مستوىق          
 ( يبين ماياتي :4من الجدول )

( ويعزو الباحثان ذلك ان 1.996-بمغ ) اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين الزمن المرحمة الرئيسة الكمي وبين طول الذراع -2
ني في مفاصل الذراع  في ىذه المرحمة فعممية الث الرئيسة,لطول الذراع أىمية في نقل الحركة من المرحمة التحضيرية ثم المرحمة 

تكون كبيرة وذلك من اجل النقل الجيد بين وصالت الذراع كينماتيكية يوثر عمى زمن المرحمة حيث ان نقل وصالت الذراع من 
 بشكل جيد سيؤدي تقميل زمن ىذه المرحمة والعكس صحيح الرئيسة,المرحمة التحضيرية الى المرحمة 

( ويعزو الباحثان ذلك ان 1.934-بمغ ) اذ سالب بين السرعة العمودية لمساعد وبين طول الجذعوجود ارتباط معنوي  -3
في ىذه المرحمة تبداء بالجذع والمف ثم ارتفاع الجسم الى االعمى ليصل الى اعمى ارتفاع لو فوق سطح الماء  الرئيسة,الحركة 

 ن معادلة السرعة حيث ان االزاحة العمودية لمساعد التي ىي جزء م فيوعميو فانو يوثر 
 (. 26 , :2:8 ,عالوي )                   السرعة =         

 وجود ارتباط معنوي سالب بين السرعة العمودية لمعضد وبين الطول الكمي بمغ  -4 
ى نقطة فوق ( ويعزو الباحثان ذلك ان المسافة العمودية تقل في ىذه المرحمة لمعضد وذلك لوصول الجسم الى اعم1,8:7-)

سطح الماء حيث يبداء الذراع بالدوران الى األمام لالستعداد لضرب الكرة فتزداد االزاحة االفقية عمى حساب االزاحة العمودية 
 وعميو تقل السرعة العمودية لمعضد في ىذه المرحمة

( ويعزو الباحثان ذلك ان السرعة 24:.1-بمغ) اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين السرعة العمودية لمذراع وبين الطول الكمي -5
العمودية تقل في ىذه المرحمة وذلك لوصول الذراع الى اعمى ارتفاع لو فوق سطح الماء استعدادا لمرحمة الرمي وترك الكرة 

ىي احدى ويزداد بالمقابل ارتفاع الجسم خارج الماء الى اعمى نقطة استعدادا لمرحمة الرمي فعمية تقل المسافة العمودية لمذراع و 
 طرفي معادلة السرعة حيث تساوي 

 (. 26 , :2:8 ,عالوي )     السرعة =                          
( ويعزو الباحثان ذلك انو كمما زادت 1,943-وجود ارتباط معنوي سالب بين السرعة العمودية لمذراع وبين الكتمة بمغ ) -6 

 السرعة العمودية لمذراع فيتوثر  من ثموعة لمذراع و الكتمة يقل بالمقابل المسافة العمودية المقط
 اذ بمغوجود ارتباط معنوي سالب بين زاوية مفصل المرفق في بداية الحركة وبين طول الذراع  -7
( ويعزو الباحثان ذلك ان حركة الذراع في ىذه المرحمة يجب ان تتوافق مع حركات الرجمين وكذلك ارتفاع الجسم 1,889-)

 Barthels,,7::7,2ن اجل نقل حركة الذراع بوصالتو كينماتيكية ألداء ميارة التيديف بشكل جيد وكما أكد )خارج الماء م
kreighbaum اليدف في ىذه المرحمة ىو تحقيق سرعة عالية باستخدام مبداء الحمقات الكيناتيكية وىو مبداء بايوميكانيكي )

  ( Barthels,kreighbaum,7::8,2) .أطوال الذراع وعميو تقل او تزداد زاوية مفصل المرفق او تقميل في
 (  1.9:1-وجود ارتباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمساعد وبين الطول الكمي بمغ )-8

االزاحة العمودية حيث ان الجسم في ىذه المرحمة خارج الماء في اعمى نقطة لو  فيويعزو الباحثان ذلك ان لمطول الكمي تأثير 
ع في حركة الرجمين داخل الماء لالستعداد لعممية الرمي وتكون الذراع في اعمى نقطة لو فوق الراس فان الزيادة في من خالل دف

 االزاحة العمودية لمساعد  فيالطول او قمتو يوثر 

 الزمن

 اإلزاحة

 اإلزاحة

 الزمن
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ان االزاحة (  ويعزو الباحثان ذلك 1,9:4-) تبمغاذ وجود ارتباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمساعد وبين الكتمة  -9
فع الرجمين ويكون دالعمودية لمساعد تتاثر بالكتمة حيث بزيادتيا تقل االزاحة وذلك من خالل خروج الجسم خارج الماء بالقفز ب

 .العكس صحيح
( ويعزو الباحثان ذلك ان في 1,894-بمغ )اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمساعد وبين طول الذراع  -:

مرحمة تبداء عممية تدوير الذراع من خالل المرجحة االمامية حيث يزداد نصف القطر الذراع ويقل بالمقابل االزاحة ىذه ال
العمودية لمساعد وعند االقتراب من ترك الكرة يمتد المرفق بسرعة ويثني الرسغ واألصابع عند الرمي وتستمر الذراع بالمتابعة 

(4,3121,justin,kalrina) 
(ويعزو الباحثان ذلك ان في 1,973-بمغ )اذ بين االزاحة العمودية لمساعد بين طول الجذع و تباط معنوي سالب وجود ار  -21

ىذه المرحمة تبداء الحركة من الوركين حيث تبداء الرجمين بالحركة الى االعمى من خالل ثني الوركين والركبتين ويصبح الجذع 
ندفاع الى االعمى من خالل حركة ضرب القدمين )حركة خفق الرجمين( ويصل عموديا مع مستوى سطح الماء ويبداء الجسم باال

الجذع الى اعمى نقطو لو فوق سطح الماء وعميو تقل االزاحة العمودية لمساعد حيث تبداء الذراع بعممية المف والتدوير ومد 
 ( justin,kalrina,4,3121الذراع الى األمام لالستعداد لعممية الرمي)

( ويعزو الباحثان ذلك نفس 1,972-بمغ )اذ تباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمعضد وبين الطول الكمي وجود ار  -22
 (8السبب المذكور في الفقرة )

لمسبب ( ويعزو الباحثان ذلك :1,94-بمغ )اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمعضد وبين طول الذراع  -23
 (:في الفقرة ) انفاً  المذكور نفسو
لمسبب ( ويعزو الباحثان ذلك 55:,1-بمغ )اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمذراع وبين الطول الكمي  -24

 (:نفسو المذكور انفًا في الفقرة )
لمسبب نفسو ثان ذلك ( ويعزو الباح1,991-) تبمغاذ وجود ارتباط معنوي سالب بين االزاحة العمودية لمذراع وبين الكتمة  -25

 (9)المذكور انفًا في الفقرة 
لمسبب ( ويعزو الباحثان ذلك 1,916-بمغ )اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين  االزاحة العمودية لمذراع وبين طول الجذع  -26

 (21)نفسو المذكور انفًا في الفقرة 
( ويعزو الباحثان 1,941بمغ )اذ ين الطول الكمي وجود ارتباط معنوي موجب بين سرعة القفز لمجسم من داخل الماء وب-29

ذلك ان لمطول الكمي تاثير ايجابي عمى سرعة القفز ففي ىذه المرحمة يترفع الجسم فوق سطح الماء في اعمى نقطة لو خارج 
عميو تزداد الماء من خالل بداء عممية ضرب القدمين )حركة خفق الرجمين( وتزداد االزاحة العمودية المقطوعة خارج الماء و 

 سرعة قفز الجسم بزيادة الطول الكمي وحسب قانون السرعة
 (. 26 , :2:8 ,عالوي )       السرعة =                 

( ويعزو الباحثان ذلك ان الرسغ 1,888-بمغ )اذ وجود ارتباط معنوي سالب بين الرسغ بعد ترك الكرة وبين الطول الكمي  -:2
تزداد زاوية ثني الرسغ ويقل الطول خارج  الرئيسة,اثناء رمية الجزاء ففي نياية المرحمة في الجسم %( لمقاطع 9يساىم بنسبة )

 الماء حيث يبدأ الجسم باالنخفاض الى األسفل حيث يتابع الرسغ الكرة بعد الترك وذلك من خالل مد الذراع ومتابعة الكرة . 
ة لممرحماة الختامياة )تارك الكارة( وباين بعاض القياساات الجسامية والجادول عرض نتائج االرتباطات بين المتغيارات الكينماتيكيا 5-4
 ( يبين ذلك.5)
 
 
 
 

 ( يبين االرتباطات بين المتغيرات الكينماتيكية لممرحمة الختامية وبعض القياسات الجسمية5الجدول رقم)

 االزاحة

 الزمن
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 القياسات الجسمية                         
 

 طول الجذع طول الذراع الكتمة الطول

 1,185- 1,4:5- 1,694- 1,768- زاوية مفصل المرفق 2
 1,375 :1,61 1,833 :1,82 زاوية مفصل الرسغ 3
 1,648- 1,123- 1,475- 1,451- اعمى ارتفاع لمجسم خارج الماء بداية الختامي 4
 1,623 1,158- 1,573- :1,55- زمن الجزء الختامي 5

 1,865( =6م درجة حرية )( اما1,16≥قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
( والخاااص باالرتباطااات الخاصااو بااالمتغيرات الكينماتيكيااة لممرحمااة النيايااة مااع القياسااات الجساامية عاادم وجااود اي 5ماان الجاادول )

سبب ذلك ان في ىاذه المرحماة يبادأ الجسام بالادخول الاى المااء وكاذلك تعمال الاذرعان  انارتباطات في ىذه المرحمة ويعزو الباحث
 وازنة لمجسم داخل الماء والسيطرة عمى الجسم بعد عممية الرمي.عمى الم

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-8

 وجود ارتباط معنوي موجب بين اعمى ارتفاع لمجسم فوق سطح الماء وبين الطول الكمي -2
 ظيور ارتباط معنوي سالب بين زواية المرفق وبين كل من العمر وطول الكمي -3
 ة العمودية لمذراع بالطول الكمي.تاثير االزاح -4
 تاثير السرعة العمودية لمذراع بالعالقة االرتباطية الموجبة لكل من طول الذراع وطول الجذع  -5
 وبين طول الذراع  الرئيسة,ظيور عالقة ارتباطية سالبة بين زمن المرحمة  -6
 والكتمة.وبين كل من الطول الكمي  ة لمذراعبين السرعة العمودي الرئيسة,وجود ارتباط معنوي سالب في المرحمة  -7
 سمبا لكل من العمر وطول الذراع. الرئيسة,تاثير زاوية المرفق في نياية المرحمة  -8
 تاثير االزاحة العمودية لمساعد والعضد والذراع مع كل من الطول والكتمة وطول الذراع وطول الجذع. -9
 اء وبين الطول الكميوجود ارتباط معنوي موجب بين سرعة القفز لمجسم من داخل الم -:
 مع الطول الكمي. الرئيسة,تاثير زاوية الرسغ سمبا في المرحمة  -21

 التوصيات 5-2
 التأكيد عمى ضرورة ارتفاع الجسم خارج الماء الى اعمى نقطة فوق الماء. -2
 التأكيد عمى النقل الحركي بين الرجمين والوركين الى الجذع  ثم الذراع الرامية -3
 الرئيسة,اع بسكل سريع المرحمة التأكيد عمى مرجحة الذر  -4
التأكيااد عمااى زوايااا المرفااق والرسااغ ومفصاال الكتااف اثناااء عمميااة الرمااي بحيااث تتوافااق بشااكل جيااد لمحصااول عمااى دقااة عاليااة فااي  -5

 التيديف
التأكيد عمى ضربات الرجمين داخل الماء )ضاربات خفاق الارجمين( التاي تسايم وتسااعد فاي ارتفااع الجسام الاى اعماى نقطاة فاوق  -6

 الماء سطح
 لالعمى نقطة فوق الراس الرئيسة,ضرورة االىتمام بحركة الذراع ومدىا بشكل كامل في المرحمة  -7
 زيادة التدريب عمى قوة القفز من داخل الماء -8
 اجراء دراسات لمتيديف عمى حركات الرجمين وعالقتيا بالقياسات الجسمية -9
 .ةاجراء دراسات عمى انواع اخرى من التيديف ومن مسافات مختمف -:

 
 المصادر 
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