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 امللخص
 هدفت البحث إلى مايأتي 

 .ويب بالقفز والتصويب باالرتكاز(قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لنوعين من التصويب البعيد )التص التعرف الى -
نماتيكية لنوعين من التصويب البعيد )التصويب بالقفز والتصويب التعرف عمى الفروق بين قيم بعض المتغيرات الكي -2

 ( باالرتكاز
 قيم الدقة لنوعين من التصويب البعيد )التصويب بالقفز والتصويب باالرتكاز( التعرف الى -3
 الفروق في دقة التصويب بين التصويب بالقفز والتصويب باالرتكاز التعرف الى -4

 : وشمل البحث المجاالت اآلتية
المجال البشري : وشمل الالعبين المتقدمين في محافظة نينوى بكرة اليد والذين يستخدمون الذراع اليمنىى فىي التصىويب  -1
. 
 .  25/6/2010 لغاية  25/9/2009ابتداءا من المجال الزماني : -2
 المجال المكاني : ممعب جامعة الموصل -3
المنهج الوصفي  اناجمين المتقدمين في محافظة نينوى ، استخدم الباحثالمهمن العبين د تكونت عينة البحث من خمسة وق

المالحظىة العمميىة التقنيىة( ، ، و االختبىار ، و القياس ، و لمالئمته طبيعة البحث ، واستخدم وسائل جمع البيانات )االستبيان ، 
م( مىن 6.5األولىى عمىى بعىد )( ، حيىث وضىعت تلىة التصىوير Sony Digitalكما تىم اسىتخدام تلتىي تصىوير فيديويىة نىوع )

م( 1.3م( لقياس متغيرات الكرة وكان ارتفاع بؤرة العدسىة آللتىي التصىوير )14الالعب والمنصة ، ووضعت الثانية عمى بعد )
الوسىط الحسىابي  انصىورة/الثانية( ، أمىا بالنسىبة لموسىائل ائحصىائية فقىد اسىتخدم الباحثى 25وكانت سرعة تلتىي التصىوير )

 ( لمعينات المستقمة والمرتبطة .tعياري ومعامل االختالف واختبار )واالنحراف الم
 إلى االستنتاجات اآلتية : انوفي ضوء ما تحقق من نتائج توصل الباحث 

وجود فروق ذات داللة معنوية في قيمة )طىول الخطىوة األخيىرة( بىين نىوعين مىن التصىويب البعيىد )التصىويب  .1
 تكاز( ولمصمحة التصويب البعيد بالقفز.البعيد بالقفز والتصويب البعيد باالر 

وجود فروق ذات داللة معنوية في قيم زوايا )الكتف األيمىن والركبىة اليمنىى  والجىذع والكتىف األيسىر والكاحىل  .2
األيسىىر( فىىىي وضىىع االصىىىطدام وفىىي قىىىيم زوايىىا )الكتىىىف األيمىىن والىىىورك األيمىىن والركبىىىة اليمنىىى( فىىىي وضىىىع 

 باالرتكاز. االمتصاص ولمصمحة التصويب البعيد
وجىىود فىىروق ذات داللىىة معنويىىة فىىي دقىىة التصىىويب بىىين التصىىويب بىىالقفز والتصىىويب باالرتكىىاز ولمصىىمحة  .3

 التصويب بالقفز. 
 كرة الطائرة -التصويب البعيد-الدقة-الكممات المفتاحية: المتغيرات الكيناميتيكية

 
 

  2013 –( 63) –العدد  –( 19) –اجملؾد  –(جمؾة الرافدين لؾعؾوم الرياضية )نصف دـوية



 ...........مقارنت بعض املتغرياث الكينماتيكيت والدقت لنوعني

762 
 

Comparing some kinematics variables and Accuracy for Two Types of distance 

shooting in Handball 

   Assist Prof Dr. Mohammed Khaleel        Assist lecture: Safwan Younis  

Abstract 

This research aims at: 

1- Identifying the values of some kinematic variables for two types of far shooting (Jump – 

shot and  stationary shot). 

2- Identifying the differences among the values of some kinematic variables for the two 

types of far shooting (Jump – shot and stationary – shot). 

3- Identifying accuracy values for the two types of distance shooting(Jump – shot and 

stationary – shot). 

4- Identifying the differences in accuracy shooting between the jump shot and stationary 

shot. 

The study involves the following scopes: 

1- Human scope: includes advanced handball right – hand players in Nineveh province. 

2- Time scope: 25/9/2009 – 25/6/2010. 

3- Place scope: Mosul University Stadium 

Research sample consists of five advanced attacking players in Nineveh province. The 

researchers have used the descriptive method for its convenience to the nature of the research. 

Data collection methods have been also use such as (Questionnaire, measurement, test, 

technical scientific observation),. Two digital video cameras (SONY) have been also used. The 

first camera was fixed (6.5 m.) away from the player and the platform. The second one was 

fixed in a distance of (14 m.) in order to measure the variables of the ball. The focus of the 

camera was on (1.3 m.) height. The camera speed was (25 frames per second). As for the 

statistical tools, the researchers have used the mean, standard deviation, co-variance factor, 

and (t) Test for the dependent and independent samples. 

The researchers have come to the following conclusions: 

1- There are significant differences in the value of the (last step length) between the two 

types of distance shooting (Jump – shot and stationary – shot) in favor of jump – shot. 

2- There are significant differences in the values of the angles of the (right shoulder, right 

knee, trunk, left shoulder, and left ankle) in the position of impact, and there are 

significant differences in the values of the angles of the (right shoulder, right hip, right 

knee) in the position of absorption, in favor of  – stationary shot 

3-  There are significant differences in the values of shooting accuracy between the jump 

shot and stationary shot in favor of jump shot 

Handball-Distance Shooting -Accuracy  -Variables Kinematics  Keywords: 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة واهمية البحث  1-1

أن التقدم العلمي والتقني الذي يشيده العالم في وقتنا الحاضر لهو اثرهر اليريهر فهي ت ريهس اثعهس العلميهن والتينولو يهن 
الحديرن والتي تعهيم فهي رفهل المعهتوع العلمهي رشهي  اههام والمعهتوع الرياضهي رشهي   هاك و وحيهر ذله  واضهحا  فهي 

ن الميههارات والاعاليههات الرياضهين التههي شههمليا ىههذا الت هور نتي ههن تنههافس دو  العههالم فييها ومنيهها اثلعههاب الارقيههن يريهر مهه
والتهي يانهت وازالهت ليومنهها ىهذا م ها  اعهتق اب المشههاىدين والممارعهين والرهاحرين لمها شههيدتو ىهذه اثلعهاب مهن ت ههور 

د الاض  في ذل  ىو التوحيف ااي اري فهي يريهر مهن العلهوم االي الى معتوع اثداء الاني والمياري وال   ي ويعو 
مرهههه  الاعههههل ن والتشههههريا وال ههههب الرياضههههي والتههههدريب وييويههههذل  العلههههم الههههذي لعههههب ويلعههههب فههههي الوقههههت الحاضههههر دورا  
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وىههو الههم الرايومييانيهه  رلقعههامو اليينماتيهه  واليينيتهه  والههذي مههن  ىلههو يميههن ت ههور معههتوع اثداء الانههي و ههوا    يريههرا  
افض  ان از مل تااا  الرياضي في رفل معتواه الردني والهوحياي والناعهي الهذي ين هب فهي م هلحن الاهرد الرياضهي 
الى ااتراره الوحدة الرئيعن فهي رنهاء الاهرس ال ماايهن ويلمها امتله  الىاهب الاهداد ال يهد واثداء المتميهز يهان م هدر 

 قوة للاريس يي  ي
رقين التي ليا   و يتيا وشعريتيا والتي يشتر  فييا يم يريهر مهن الميهارات التهي تعمه  ولعرن يرة اليد من اثلعاب الا

الههى رفههل معههتوع ااههب يههرة اليههد ورالتههالي الاريههس لتنافعههو فههي المعههتويات العاليههن والههذي يحيههر واضههحا  فههي الر ههوات 
داء الانهي فييها يويعهد التحليه  الحريهي العالمين الحالين ومن رم تحلي  ىذه الميارات لتحقيس نتائج متقدمهن فهي  ريقهن اا

ااداة الاعالن اعتق اء الحقائس لتعااد الى ت هور الحريهن ومعرفهن ادائيها الانهي للتو ه  الهى الحريهن النموذ يهن مهن 
ا   ا تيار الوعائ  وال رائس التدريرين ال ا ن اي اليا  الى الىاب مل ت نب اث  اء الحرييهن وت اوزىها مهن ُقره   

 (05و 0881ريني )مح وب والىا
يمهها تههم ت ههوير التحليهه  الحريههي وذلهه  لت ههور اث يههزة التقنيههن الحديرههن قههد لعههب دورا  يريههرا  مههن  ههى  تحههديث وت ههوير  

 رائههس اا ترههار ممهها اا ههى فر ههن للح ههو  الههى معلومههات وريانههات مراشههرة اههن المؤشههرات الرايويينماتيييههن التههي تههم 
إن اعهت دام اث يهزة الحديرهن والوعهائ  العلميهن المت هورة فضهى  اهن التقنيهات المتقدمهن  (1و 0881ا تيارىا )الهدليمي و 

التي تعيم في ت ريس نتائج الرحوث الميدانين والم تررين قد عي  ميمن الراحرين والمدررين في ا ترار آليهن الميهن تتعهم 
لرياضهين الهذي يهتم رتحليه  الحريهن تحلهيى  دقيقها  اهن رالدقن والموضواين للقياس والتقهويم وتو يهو اثداء الانهي للميهارات ا

و وقهههد ارتهههلع الراحرهههان دراعهههن نهههواين مهههن الت هههويب الرعيهههد )الت هههويب رهههالقاز  ريهههس مقارنهههن الحقهههائس رمعهههايير معينهههن 
و فضههى  اههن والت ههويب راارتيههاز( مههن الناحيههن اليينماتيييههن والمقارنههن رههين المع يههات التههي تههؤرر فههي ىههذين النههواين 

 تعرف الى أفضلين ىذين النواين من ناحين الدقني ال
 مشكمة البحث: 1-2

شههيدت لعرههن يههرة اليههد تقههدما  ملحوحهها  فههي العقههدين اث يههرين و وات يههت الاههرس المتقدمههن فههي عههعييا إلههى ت ههوير معههتوع 
رات واعهت دام القهوة اارييا واعيما في الميارات الدفاايهن محاولهن   منيها إااقهن حريهن الميها مين والعهران فهي عهد الر ه

الردنيههن فههي الت ههدي للي ههوم و اثمههر الههذي أدع إلههى  ههعورن ا تههراس الميهها م لههدفااات ال  ههم والت ههويب اههن قههرب 
فضهى  اههن و هود اارههين يتمتعهون ررنههاء  عههماني قهوي و يهه  ذله  فههري الههى الميها مين إي ههاد حلهو  أ ههرع ل ههارن 

اريههن التههي تميههنيم مههن الت ههويب الرعيههد و إذ يعههد الت ههويب الرعيههد مرمههى ال  ههم ومنيهها امههتى  ال ههاات الردنيههن والمي
رالقاز أحد ىذه الحلو  الاعالن و ويذل  الت ويب الرعيد راارتياز والذي يعترمر فيهو الميها مون الر هرات الحا هلن فهي 

حهراز اثىهداف وااعهتاادة مهن ىهذا النهوع فهي أرنهاء اللعهب العهلري وفهي ن يايهن المرهاراة و فضهى  الدفاع ومن رم مراغتتهو واح
اههن أن ىههذين النههواين مههن الت ههويب يعههاادان فههي المحافحههن الههى ال يههد واههدم ااحتيهها  رال  ههم و ورمهها أن اليههدف 
مههن أي حريههن رياضههين ىههو ااقت ههاد فههي ال يههد والههزمن لتحقيههس الن ههاز ومههن دون التعههري ل  ههارات و ومههن  ههى  

إميانيههات اارههي محافحههن نينههوع فههي اعههت دام اثنههواع الم تلاههن مههن معايشههن الرههاحرين للعرههن يههرة اليههد اححهها ضههعف 
الت ههويب واعههيما مههن  ههارج من قههن التعههعن أمتههار أو رحههدودىا  وفهها  مههن فشهه  الت ههويب وفقههدان اليههرة و وأن أغلههب 

ناحيههن المحههاوات الههى قلتيهها ا تحقههس ن احهها  و فقههد ارتههلع الراحرههان دراعههن ىههذين النههواين مههن الت ههويب الرعيههد مههن ال
 اليينماتييين و إذ تررز مشيلن الرحث في ال ارن ان التعاؤات اآلتين :
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 ى  ان المت يرات اليينماتييين تتلرر في أاداء في نواي الت ويب الرعيد في يرة اليد ؟ 
 ى  أن الدقن تتلرر رنوع الت ويب الرعيد في يرة اليد ؟ 
 ى  أن عران اليرة ت تلف في نواي الت ويب الرعيد ؟ 

 أهداف البحث: 1-3
التعهههرف الهههى قهههيم رعهههي المت يهههرات اليينماتيييهههن لنهههواين مهههن الت هههويب الرعيهههد )الت هههويب رهههالقاز والت هههويب  ي0

 راارتياز( ي
التعههرف الههى الاههروس رههين قههيم رعههي المت يههرات اليينماتيييههن لنههواين مههن الت ههويب الرعيههد )الت ههويب رههالقاز  ي1

 والت ويب راارتياز( ي
 دقن لنواين من الت ويب الرعيد )الت ويب رالقاز والت ويب راارتياز( يالتعرف الى قيم ال ي2
 التعرف الى الاروس رين  قيم الدقن لنواين من الت ويب الرعيد )الت ويب رالقاز والت ويب راارتياز( ي ي3

 فروض البحث: 1-4
ب الرعيهد )الت هويب تو د فروس ذات دالن معنويهن فهي قهيم رعهي المت يهرات اليينماتيييهن لنهواين مهن الت هوي ي0

 رالقاز والت ويب راارتياز( ي
تو هههد فهههروس ذات دالهههن معنويهههن فهههي قهههيم الدقهههن لنهههواين مهههن الت هههويب الرعيهههد )الت هههويب رهههالقاز والت هههويب  ي1

 راارتياز( ي
 مجاالت البحث: 1-5

ع اليمنهى الم ها  الرشهري : شهم  الىارهين المتقهدمين فهي محافحهن نينهوع فهي يهرة اليهد والهذين يعهت دمون الهذرا ي0
 في الت ويب ي

 14/5/1101ول اين   14/8/1118الم ا  الزماني : ارتداء" من ي1
 الم ا  المياني : ملعب  امعن المو   ي ي2

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة: -2
 الرايوميياني : 1-0

رهو فيهو يعهت دم الهى ن هاس إن الم الرايوميياني  رمايومو الحديث الم قائم رذاتو لو قوااده وأععهو الت ريقيهن ال ا هن 
واعههل فههي دراعههن الحريههات الرياضههين الم تلاههن عههواء أيانههت ىههذه الحريههات فههي اثلعههاب الارديههن أم الارقيههن و فضههى  اههن 
تهههدا   ىهههذا العلهههم فهههي التهههدريب الرياضهههي والهههم الهههناس الرياضهههي والاعهههل ن الرياضهههين والعلهههوم الن ريقيهههن اث هههرع إذ ان 

ريههي عههواء يانههت أرقههام يميههن أم تقديريههن تعههد مههن الضههرورات الميمههن التههي تعههالج المشههاي  النتههائج ال ا ههن رههاثداء الح
ال ا ههن رههاثداء الحريهههي وت ريههس الميههارات الرياضهههين الم تلاههن والتههي تميهههد ال ريههس لرنههاء الحلهههو  العلميههن التههي تيهههتم 

تحليهه  الحريههي والقههيم الرايومييانيييههن روضههل الرههرامج التدريريههن أو التعليميههن راااتمههاد الههى مهها يههتم قياعههو مههن  ههى  ال
 (ي  3و 1116والتي تعت لك من  ى  المىححن العلمين ونتائج اعت دام القوانين المييانييين)الاضليو

يمهههها إن الرايومييانيهههه  يحلهههه  الحريههههات الرياضههههين مههههن و يههههن نحههههر قههههوانين المييانييهههها مههههل اث ههههذ رالحعههههران ال ههههاات 
 ( ي2و 0871إلى التيني  اثفض  أو اثمر  )العامرائيوالتشريحين والاعيولو ين للو و  
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 :التحميل الحركي 2-2
يعد التحلي  الحريي أحد فروع الم الرايوميياني  ومن الميم اعت دامو في الم ا  الرياضي لمها لهو مهن فائهدة يريهرة فهي 

و 0886يات والمييانيه  )الشهمري وامليهن التهدريب ويهذل  ارترا هو رعلهوم اديهدة أ هرع مره  التشهريا والايزيهاء والرياضه
( و"ويايههم تحههت مههدلو  التحليهه  أنههو م مواههن متااالههن وم تههارة  رقهها  لمهها تحههدده أىههداف ووا رههات الدراعههن مههن  رائههس 5

الرحههث الرايومييههانييي المو يههن لههيس فقهه  إلههى دراعههن العنا ههر الميونههن للحريههن الرياضههين رهه  أيضهها  إلههى دراعههن ىههذه 
 (ي  33-32و 1115املن" )شافلوالحرين يوحدة يلين متي

 :التصويب البعيد بالقفز في كرة اليد 2-3
إن الت ههور اليريههر الههذي شههيدتو اللعرههن فههي الميههارات الدفاايههن وعههران تحههر  الىارههين المههدافعين فههي المن قههن الدفاايههن 

ل هل إلهى الت هويب الرعيهد لعد الر رات الرينين و فضى  ان قوة المدافعين في الت دي للي وم و ي  ذل   ع  الميا م ي
رالقاز إذ يقوم رالقاز إلى اثالى اعت ى  الر رة فوس الهدفاع ويهذير يه  مهن )ال يها  و الحيهالي( أن أىهم مميهزات ىهذا 
النههوع مهههن الت ههويب يتمرههه  فههي "أن الىاهههب الم ههوب يهههت لك مههن إااقهههن المههدافعين رالقازااليههها  فضههى  اهههن ح هههو  

معرفن رد فع  حارس المرمى رم الت ويب الهى المن قهن المناعهرن فهي اليهدف" )ال يها  الىاب الى مدة زمنين يافين ل
 ( ي33و 1110و الحياليو 

 الدراسات السابقة -
 ( :1116دراعن أياد شياب أحمد الح ين )

 "دراعن مقارنن في رعي المت يرات اليينماتييين لنواين من النيوي للت ويب من القاز في يرة اليد"ي
 لدراعن إلى :ىدفت ىذه ا

 التعرف الى قيم رعي المت يرات اليينماتييين لميارة الت ويب من القاز رالنيوي الاردي ي 
 التعرف الى قيم رعي المت يرات اليينماتييين لميارة الت ويب من القاز رالنيوي الزو ي ي 
 وي الزو ي يالتعرف الى الاروس رين قيم المت يرات اليينماتييين للت ويب رالنيوي الاردي والني 

( اارهين مهن المتقهدمين فهي محافحهن نينهوع 4اعت دم الراحث المنيج الو اي في الرحث وقهد تهم إ هراء الدراعهن الهى )
  ورة/رانين( ي 14( ورعران ) Sony Digitalفي يرة اليد و وتم الت وير الايديوي رآلتي ت وير نوع )

 إجراءات البحث -3
 : منهج البحث 3-1

 المنيج الو اي ر ريقن المعا والمنيج الو اي المقارن لمىءمتو  ريعن الرحث ي اعت دم الراحران 
 عينة البحث : 3-2

تيونت اينن الرحث من  معن اارين متقدمين من فريس محافحن نينهوع ليهرة اليهد رال ريقهن العمديهن والهذين يعهت دمون 
الرحهث و وعهيتم إترهاع تعلعه  الىارهين ناعهو فهي ( يرين موا اات اينن 0الذراع اليمنى في الت ويب  وال دو  رقم  )

  ميل  داو  الرحث:
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 (1الجدول رقم )

 مواصفات عينة البحث
 ادلتغريات

 أفراد العيـة

الطول 

 )دم(

العؿر 

 )دـة(

العؿرالتدرييب 

 )دـة(

الؽتؾة 

 )كغم(

طول 

 الرجل)دم(

طول 

 الذراع)دم(

طول 

 العضد)دم(

طول 

 الساعد)دم(

طول الؽف 

 )دم(

 20 28 26 74 104 71 9 23 180 ل عبدالؽريمبال

 19 27 26 72 97 67 8 22 170 عؾي بادم

 20 28 26 74 103 70 7 21 178 عؿارعبداجلبار

 19 26 25 70 101 75 7 22 172 حمؿد طارق

 19 28 26 73 100 73 7 19 171 حمؿود بادم

 19.4 27.4 25.8 72.6 101 71.2 7.6 21.4 174.2 الودط احلسابي َس

 0.547 0.894 0.447 1.673 2.738 3.033 0.894 1.516 4.494 ع +االحنراف ادلعياري 

 2.819 3.262 1.732 2.304 2.711 4.259 11.76 7.084 2.58 معامل االختالف%

 
ذا زاد اههن 0( ت ههانس العينههن فيلمهها اقتههرب معامهه  اا ههتىف مههن 0ويترههين مههن ال ههدو  رقههم ) % يعههد الت ههانس االيهها واح

)%( ثنهههو يعهههاوي حا ههه  قعهههمن اانحهههراف  % يعنهههي أن العينهههن غيهههر مت انعهههن وتيهههون قيمهههن معامههه  اا هههتىف21
 (   050و 0885)التيريتي والعريديو 011×المعياري للم موان الى الوع  الحعاري ليا مضرورا  

 : وسائل جمع البيانات 3-3
 ااعتريان ي 
 القياس ي 
 :المىححن العلمين التقنين 

 Sonyمىححن العلمين التقنين اعت دم الراحران الت وير الايديوي وذل  راعت دام آلتي ت وير فيديوي نهوع )لتحقيس ال
Digital( يارانين ال نل و وضعت آلن الت وير اثولى الى رعد )م( ان ال ين اليمنهى لىاهب ويهان ارتاهاع رهؤرة 4ي5
رهههالىارين و فهههي حهههين وضهههعت آلهههن الت هههوير  م( اهههن عههه ا اثري للتعهههرف الهههى المت يهههرات ال ا هههن21ي0العدعهههن )

م( اهههن ال يهههن اليمنهههى لىاهههب أيضههها  للتعهههرف الهههى مت يهههرات اليهههرة ويهههان ارتاهههاع رهههؤرة العدعهههن 03الرانيهههن الهههى رعهههد )
(  0(  هههورة فهههي الرانيهههن والشهههي  رقهههم ) 14م( اهههن عههه ا اثري و ويانهههت عهههران آلتهههي الت هههوير الايهههديوي )21ي0)

 يوضا موقل آلتي الت وير ي
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 ( 1الشكل رقم )

 يوضح موقع التي التصوير
 : اختبار دقة التصويب 
 : ا ترار دقن الت ويب الرعيد من الحرين ي اسم االختبار -
 : قياس دقن الت ويب الرعيد من الحرين ي الغرض من االختبار -
دائرة ( دوائهههر حديديهههن تررهههت فهههي المرمهههى ق هههر الههه 4: يهههرات يهههد و ومرمهههى يهههرة يهههد و و ) األدوات المسىىىتخدمة -

 عم و أررعن منيا تررت في الزوايا اثررعن للمرمى  وال امعن تررت في أعا  وع  العارضن و  51الواحدة 
 الشرو  : -

( محاوات لد ا  اليرات إلى دا   الدوائر ورواقهل يهرتين ليه  دائهرة و المها رهلن يه  دائهرة  01تع ى لي  م ترر)  -
 ليا قيمن ا ترارين ي

  ررن قر  ردء اا ترار ييعما رمحاولتين للت -
 (   وات وييون من    التععن أمتارو أو رحدود من قن التععن متري 2ييون الت ويب رعد أ ذ )  -

 تع ي  النقا  : -
يمنا الم ترر در تين لي  يرة تد   الدوائر في الزوايا العليا اليمنى واليعرع ويمنا در ن واحدة لي  يهرة تهد   الهدائرة 

ث در ههات  ليهه  يههرة تههد   الههدوائر فههي الزوايهها العههالى اليمنههى واليعههرع ي ويمرهه  الم مههوع اليلههي الوعهه ى و ويمههنا رههى
( يوضها 1در هن( و والشهي  رقهم ) 11 -لدر ات المحاوات العشرة در ن الدقن اليلين للم ترر والتي تتهراوح رهين ) هار

 م     ا ترار دقن الت ويب الرعيد في يرة اليد  
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 (2الشكل رقم )
 يوضح اختبار دقة التصويب البعيد

 ( 172و 0872)حعن وا ران و
 

 الوسائل االحصائية : 3-4
 الوع  الحعاري  -
 اانحراف المعياري  -
 ا ترار ت للعينات المتعاوين -

 عرض ومناقشة النتائج: -4
 التصويب البعيد )التصويب بالقفز والتصويب باالرتكاز( ومناقشتها : عرض نتائج الخطوة األخيرة لنوعين من 4-1

 (2الجدول رقم )
 ( المحسوبة لمتغيرات الخطوة األخيرة لنوعين من التصويب البعيد )بالقفز وباالرتكاز(tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 ادلعامالت اإلحصائية

 ادلتغريات

( tقيؿة ) التصويب باالرتؽاز التصويب بالؼػز

 ع + َس ع + َس احملسوبة

 * 4.735 0.123 0.928 0.171 1.374 طول اخلطوة )م(

 0.404 0.066 0.288 0.059 0.272 زمن اخلطوة )ثا(

  2.403 0.674 3.326 1.706 5.304 درعةاخلطوة )م/ثا(

 67ي1= ( ال دولين t( قيمن )3أمام در ن حرين ) 14ي1≥*معنوي اند نعرن   ل 
 ( ما يلتي :1يترين من ال دو  رقم )    

 م 7  

7 

2 

2 

2 

7 
 سم  62قطر الدائرة 

 م  2

 خط البداية

 سم22

 م 27

 م 2
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  و ود فروس ذات دالن معنوين رين الت هويب الرعيهد رهالقاز والت هويب الرعيهد راارتيهاز فهي قيمهن  هو  ال  هوة
( ال دوليههن t( وىههي أيرههر مههن قيمههن )624ي3( المحعههورن )tولم ههلحن الت ههويب الرعيههد رههالقاز اذ رل ههت قيمههن )

( ويعزو الراحرهان ذله  إلهى أن الىاهب فهي حالهن 3اند در ن حرين ) 14ي1 ≥نعرن   ل (اند 67ي1والرال ن )
الت ههويب رههالقاز يملهه  عههران أيرههر مههن الت ههويب راارتيههازي ومههن رههم فونههو يملهه  ز مهها  أيرههر وللتقليهه  مههن ىههذا 

ن الههز م = الههز م وللتحضههير لمرحلههن القاههز يقههوم الىاههب رتيريههر ال  ههوة للعههي رة الههى تههوازن ال عههم وذلهه  ا
 ( نقى  ان 0887العران )الي والي و× اليتلن 

 المؤرر في الحرين ويمين الز مي ( ورما أن اليتلن ىي رارتن إذن العران ىي61و 1115)حعاوي و
 عرض نتائج مرحمة رمي الكرة لنوعين من التصويب البعيد ) بالقفز وباالرتكاز( ومناقشتها  4-2

 (3جدول رقم  )ال
 )بالقفز وباالرتكاز(( المحسوبة لمرحمة ترك الكرة  لنوعين من التصويب البعيد tوقيمة ) لحسابية واالنحرافات المعياريةاألوساط ايبين 

 ادلعامالت اإلحصائية

 ادلتغريات

 ( احملسوبةtقيمة ) التصويب باالرتكاز التصويب بالقفز

 ع + َس ع + َس

 * 7.175 0.16 8.68 0.349 7.448 )مسار الؽرة( م مسافة الرمي

 * 5.75 0.022 0.416 0.022 0.336 زمن وصول الؽرة لؾؿرمى  )ثا(

 1.968 0.909 20.898 1.173 22.204 درعة الؽرة الؽؾية )م/ثا(

 0.288 0.098 0.89 0.076 0.906 االزاحة الؾحظية النطالق الؽرة م

 0.289 2.443 22.25 1.892 22.65 السرعة الؾحظية النطالق الؽرة )م/ثا(

 0.628 0.092 1.362 0.432 1.238 مسافة أقصى امتداد لؾذراع إىل حلظة ترك الؽرة م

 0 0.018 0.128 0.033 0.128 زمن أقصى امتداد لؾذراع إىل حلظة ترك الؽرة  )ثا(

 0.573 1.35 10.77 3.197 9.88 درعة أقصى امتداد لؾذراع إىل حلظة ترك الؽرة )م/ثا(

 *3.141 1.225 8 3.493 13.2 درجة(زاوية انطالق الؽرة  )

 67ي1( ال دولين = t( قيمن )3أمام در ن حرين ) 14ي1≥*معنوي اند نعرن   ل  
 (  ما يلتي :2يترين من ال دو  رقم )

  و ود فروس ذات دالن معنوين في قيمن معافن الرمي )معهار اليهرة( ولم هلحن الت هويب راارتيهاز فقهد رل هت
 ≥( انههههد نعههههرن   ههههل 67ي1( ال دوليههههن الرال ههههن )t(  وىههههي أيرههههر مههههن قيمههههن )064ي6( المحعههههورن )tقيمههههن )
( وىههذه معههللن  ريعيههن  ثن الىاههب فههي أرنههاء الت ههويب رههالقاز يق ههل إزاحههن أفقيههن 3انههد در ههن حريههن )14ي1

ن إلى اثمام مل مد الذراع  ومن رم تق  المعافن رين اليرة واليدف أي أن معار اليرة يق  وىذا ما ح ه  لعينه
 الرحث ي

   و ود فروس ذات دالن معنوين في قيمن زمن و و  اليرة إلى المرمى ولم لحن الت هويب رهالقاز فقهد رل هت
انهد  14ي1≥( انهد نعهرن   هل 67ي1( ال دوليهن الرال هن )t( وىهي أيرهر مهن قيمهن )64ي4( المحعورن )tقيمن )

الت ههويب راارتيههاز ويلمهها قهه  الههزمن  ( إذ ان الههزمن فههي الت ههويب رههالقاز أقهه  مههن الههزمن فههي3در ههن حريههن )
 يان أفض  رالنعرن لعران رمي اليرة وىذا ين رس مل قانون العران =المعافن /الزمن ي ي

 ( ولم لحن الت ويب رالقاز و فقهد رل هت قيمهن )زاوين ا ىس اليرة( و ود فروس ذات دالن معنوين في قيمنt )
انههد در ههن  14ي1≥( انههد نعههرن   ههل 67ي1يههن الرال ههن )( ال دولt( وىههي أيرههر مههن قيمههن )030ي2المحعههورن )
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( و ويعههزو الراحرههان ذلهه  إلههى أن الىاههب فههي أرنههاء الت ههويب رههالقاز يههؤدي حريههن نيههوي و يههران 3حريههن )
فيرتال مريز رقه  يتلهن ال عهم اهن اثري و وانهدما يقهوم رتو يهو اليهرة إلهى المرمهى تيهون زاويهن ا هىس اليهرة 

 از يأيرر من الت ويب راارتي
 اري نتائج العران الزاوين لمرحلتي اامت اك والدفل والعران الزاوين والمحي ين لليف ومناقشتيا : 3-2

 (4الجدول رقم )
( المحسوبة لمسرعة الزاوية لمجسم لمرحمتي االمتصاص والدفع والسرعة الزاوية والمحيطية tوقيمة ) األوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةيبين 

 )التصويب بالقفز والتصويب االرتكاز(نوعين من التصويب البعيد لمكف ل

 ادلعامالت اإلحصائية 

 ادلتغريات

 (tقيؿة) التصويب باالرتؽاز التصويب بالؼػز

 احملسوبة
 ع+ َس ع+ َس

 السرعة الزاوية لؾجسم يف مرحؾة

 االمتصاص درجة/)ثا(

245.846 27.034 152.15 28.389 5.344 * 

ة لؾجسم يف مرحؾة الدفع   السرعة الزاوي

 درجة/)ثا(

171.878 14.79 107 19.284 5.969 * 

 2.199 111.238 810.416 120.993 648.75 السرعة الزاوية لؾؽف درجة/)ثا(

 0.786 1.578 9.288 1.616 8.434 السرعة احمليطية لؾؽف قطاع/)ثا(

 
 67ي1 دولين = ( الt( قيمن )3أمام در ن حرين ) 14ي1≥*معنوي اند نعرن   ل 
 (  ما يلتي :3ويترين من ال دو  رقم)

  و ههود فههروس ذات دالههن معنويههن فههي قههيم العههران الزاويههن لل عههم لمرحلههن اامت ههاك ولمرحلههن الههدفل ولم ههلحن
( ال دوليهن t( والى التوالي وىما أيرهر مهن قيمهن )858ي4( و )233ي4( المحعورن )tالت ويب رالقاز فقد رل ت قيمن )

الراحرهان ذله  إلهى أن مريهز رقه   عهم الىاهب  ( ويعهزو3اند در ن حريهن )14ي1  ≥( اند نعرن   ل 67ي1الرال ن )
فههي الت ههويب راارتيههاز يتحههر  معههافن قليلههن قياعهها  رمريههز الرقهه  أرنههاء الت ههويب رههالقاز إذ يتحههر  ال عههم رعههران أيرههر 

اويههن أيرههر أو تشههيي  فههرس زاوي أيررفههي أرنههاء للمعههاادة فههي امليههن النيههوي وال يههران ممهها يههؤدي رالتههالي إلههى تيههوين ز 
 )رالقاز وراارتياز( ومناقشتيا :                         نتائج ا ترار الدقن لنواين من الت ويب الرعيد  اري 3-3الت ويب رالقاز ي
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 (5الجدول رقم )
 )بالقفز وباالرتكاز(نتائج اختبار الدقة لنوعين من التصويب البعيد  

 وع التصويبن

 الالعبون

 التصويب باالرتؽاز التصويب بالؼػز

 12 17 الالعب األول

 10 13 الالعب الثاني

 11 16 الالعب الثالث

 12 15 الالعب الرابع

 12 14 الالعب اخلامس

 11.4 15 َس          

 0.894 1.581 ع +

ن الت هويب الرعيهد )رهالقاز وراارتيهاز( قهام الراحهث ومن أ   التعرف الى دالن الاروس رين مت يرات الرحث ولنواين م
 ( يرين ذل  :  5( رين النواين وال دو  رقم )tرحعاب قيمن )

 (6الجدول رقم )
 )التصويب بالقفز والتصويب باالرتكاز(( الختبار الدقة لنوعين من التصويب البعيدtوقيمة ) وسط الحسابي واالنحراف المعيارييبين ال

 ائيةادلعامالت اإلحص

 ادلتغريات

 (tقيؿة ) تصويب باالرتؽاز تصويب بالؼػز

 احملسوبة
 ع + َس ع + َس

 * 4.432 0.894 11.4 1.581 15 اختبار دقة التصويب البعيد

 67ي1( ال دولين = t( قيمن )3أمام در ن حرين ) 14ي1≥*معنوي اند نعرن   ل 
 (  ما يلتي :5يترين من ال دو  رقم )

 لههههن معنويههههن فههههي قههههيم دقههههن الت ههههويب رههههين نههههواي الت ههههويب الرعيههههد )الت ههههويب رههههالقاز و ههههود فههههروس ذات دا
( وىههي أيرههر مههن 321ي3( المحعههورن )t( ولم ههلحن الت ههويب رههالقاز فقههد رل ههت قيمههن )والت ههويب راارتيههاز

الراحرهان ذله  إلهى أن  ويعهزو (3اند در هن حريهن )14ي  ≥( اند نعرن   ل 67ي1( ال دولين الرال ن )tقيمن )
الىاب في أرناء الت ويب رالقاز تيون المعافن رينو ورين المرمى أق  من المعهافن أرنهاء الت هويب راارتيهاز 
وىذا ما عااد الىاب الى تحقيس دقن أالى "يتلرر الت ويب رعدة اوام  منيها المعهافن فيلمها ق هرت عهااد 

 (ي  016و 1113ذل  الى دقن الت ويب" ) ر سو
 ات :االستنتاجات والتوصي -5
 ااعتنتا ات : 4-0

 في ضوء ما تحقس من نتائج تم التو   إلى ااعتنتا ات اآلتين : 
و هههود فهههروس ذات دالهههن معنويهههن فهههي قيمهههن ) هههو  ال  هههوة اث يهههرة( رهههين نهههواين مهههن الت هههويب الرعيهههد  -0

 )الت ويب رالقازو والت ويب راارتياز( ولم لحن الت ويب الرعيد رالقازي
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عنويههن فههي قيمههن معههافن الرمههي )معههار اليههرة( رههين نههواين مههن الت ههويب الرعيههد و ههود فههروس ذات دالههن م -1
 )الت ويب رالقازو والت ويب راارتياز( في مرحلن تر  اليرة و ولم لحن الت ويب الرعيد راارتيازي

و ههود فههروس ذات دالههن معنويههن فههي قيمتههي )زمههن و ههو  اليههرة إلههى المرمههى وزاويههن ان ههىس اليههرة( رههين  -2
الت ويب الرعيد )الت هويب رهالقازو والت هويب راارتيهاز( فهي مرحلهن تهر  اليهرة و ولم هلحن نواين من 

 الت ويب الرعيد رالقازي
و ود فهروس ذات دالهن معنويهن فهي قيمهن )العهران الزاويهن لل عهم( فهي مرحلهن اامت هاك ومرحلهن الهدفل  -3

( و ولم هلحن الت هويب الرعيهد رين نواين مهن الت هويب الرعيهد )الت هويب رهالقازو والت هويب راارتيهاز
 رالقازي 

و هههود فهههروس ذات دالهههن معنويهههن فهههي قيمهههن )ا ترهههار دقهههن الت هههويب( رهههين نهههواين مهههن الت هههويب الرعيهههد  -4
 )الت ويب رالقازو والت ويب راارتياز( و ولم لحن الت ويب الرعيد رالقازي

 التو يات : 4-1
 ما يلتي :في ضوء ااعتنتا ات التي تو   إلييا الراحران يو ي ر 

ضرورة ااىتمام رال  وات التقررين في ميارة الت ويب الرعيد في يرة اليد لمها ليها مهن أىميهن فهي امليهن  ي0
 اارتقاء في الت ويب رالقاز و واملين دفل اثري في الت ويب راارتياز ي

ن مههن  ههى  ااىتمههام رزوايهها الههذراع الراميههن لمهها ليهها مههن أىميههن فههي عههران الت ههويب عههواء العههران الزاويهه ي1
الاههرس الههزاوي الههذي يحققههو الىاههب فههي زوايهها اليتههف والمرفههسوأو العههران المحي يههن مههن  ههى  مههد الههذراع 

 ل الن ن ف ق ر ذراع الرمي ي
التلييد الى عران اثداء في نهواي الت هويب الرعيهد )الت هويب رهالقاز والت هويب راارتيهاز( وذله  مهن  ي2

  للذراع إلى ال لف ولحهين ان هىس اليهرة مهن يهد الىاهب ورزاويهن  ى  تقلي  الزمن من رداين المد اليام
مناعرن و إذ يؤدي ذل  إلى زيادة عران اليرة من  ى  قانون العران = الزاحهن/الزمن ورمها أن الزاحهن 

 ىي رارتن تقريرا و لذل  يلعب الزمن الدور اثعاس في عران اليرة ي
الت ههويب الم تلاههن واعههيما الت ههويب راارتيههاز لمهها لههو مههن تههدريب الىارههين الههى الدقههن فههي أداء أنههواع  ي3

 أىمين في إ ارن اليدف ي
التلييههد الههى قههيم زوايهها ال عههم الم تلاههن )امليههن الرنههي والمههد لماا هه  ال عههم( واعههترمار ىههذه الزوايهها رمهها  ي4

الهى ي دم الحرين وا يؤدي إلى إااقن الت ويب ومن رم يعرب ر ئ في حرين الىاهب ممها يهؤرر عهلرا  
 أدائو الحريي في أرناء المراراة ي

إ ههراء رحههوث أ ههرع الههى ميههارة الت ههويب رلنوااههو الم تلاههن راعههت دام أ يههزة أيرههر ت ههورا  لليشههف اههن  ي5
 المت يرات التي لم يتناوليا الرحث الحالي  ي

 إ راء رحوث مشارين الى اينات م تلان وويذل  الى النعاء في م ا  يرة اليدي  ي6
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 المصادر
( : الت ريقهههات الح هههائين فهههي رحهههوث الترريهههن الرياضهههين و 0885التيريتهههي و وديهههل ياعهههين والعريهههدي و حعهههن ) ي0

 م رعن دار اليتب لل راان والنشر و المو   و العراس ي
التهدريب الشهام  والتميهز الميهاري و دار الايهر العررهي و القهاىرة و  -( : يرة اليهد لل ميهل 1113 ر س و منير) ي1

 م ري
( : رنههاء ر اريههن ا ترههار الميههارات الي وميههن ريههرة اليههد ل ههىب يليههن 0886ي و ارههد اليههريم قاعههم غههزا  )ال ههواد ي2

دراعهن اامليهن و أ روحههن ديتهوراه غيهر منشههورة و  يليهن الترريهن الرياضههين و  –الترريهن الرياضهين  امعهن المو هه  
  امعن المو   و العراس ي

قارنههن فههي رعههي المت يههرات اليينماتيييههن لنههواين مههن النيههوي ( : دراعههن م1116الح يههن و أيههاد شههياب أحمههد ) ي3
للت ههويب مههن القاههز فههي يههرة اليههد و رعههالن ما عههتير غيههر منشههورة و يليههن الترريههن الرياضههين و  امعههن المو هه  و 

 العراس ي
( : دراعهههن تحليليهههن لهههرعي المت يهههرات الرايومييانيييهههن ثعهههاليب م تلاهههن 1115حعهههاوي و نشهههلت رشهههير إرهههراىيم ) ي4

ررن ال ههزاء واىقتيهها ردقههن التيههديف لههدع اارههي يههرة القههدم و رعههالن ما عههتير غيههر منشههورة و يليههن الترريهههن لضهه
 الرياضين و  امعن المو  والعراسي 

( المرادئ التدريرين وال   يهن فهي يهرة اليهد ي وزارة التعلهيم العهالي والرحهث  0872حعنو عليمان الي وا ران: ) ي5
 راسالعلمي و  امعن المو   و الع

 (: يرة اليد و م رعن  امعن المو   و العراسي1110ال يا  و ضياء قاعم والحيالي و نوف  محمد ) ي6
( : الرايومييانيههه  و مديريهههن دار اليتهههب لل رااهههن والنشهههر و  امعهههن المو ههه  و 0871العهههامرائي و فهههؤاد توفيهههس ) ي7

 العراس ي
و دار الوفهاء لهدنيا ال رااهن  0ت العهدو و  ( : منحور الم الحرين فهي معهارقا1115شافل و  الد ارد الحميد ) ي8

 والنشر و العيندرين و م ر ي
(: التحلي  اليينماتييي للهريىت الحهرة المراشهرة والقوعهين ريهرة القهدم و رعهالن 0886الشمري و أياد ارد الرحمن ) ي01

 ما عتير و يلين التررين الرياضين و  امعن ر داد و العراس ي 
( : ت ريقههات الرايومييانيهه  فههي التههدريب الرياضههي واثداء الحريههي و دار 1116الاضههلي و  ههريا ارههد اليههريم ) ي00

 اليتب لل راان والنشر و ر داد و العراس ي
 
 


