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A comparative study of some Biomechanics variables of throw - in from stability 

and movement for football players 

 Prof.Dr. Laith Ismail Sabri     Prof.Dr. Mohammed Khaleel    Lecturer. Dr. Abdulmalik Suleiman  

The research aims to : 

1- Identify the values of some biomechanical variables for football players during the 

implementation of the throw in   from stability and movement.   

2-Comparison between some biomechanical variables of throw- in for the Player and the ball 

from the stability and movement. 
Research scopes 

1-the human scope: - sport Education college players for football in 2012. 
2- Place scope: - Mosul University stadium. 
3-. the temporal scope: - 27/2/2012 and up 29/2/2012 

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

society of research consist of sport Education College of football in Mosul university which they 

were 24 players and nine players have been chosen from them as  a sample of research    
. Two digital video cameras (SONY) have been used. The first camera was fixed (7 m.) away 

from the player and the focus of the camera was (1.24) . The second one was fixed in a distance 

of (18.50 m.) in order to measure the variables of the ball. The focus of the camera was on (1.08 

m.) height. The camera speed was (25 frames per second).  The following statistical tools were 

used by the researchers > the mean, standard deviation, and (T) Test. 

. The researchers have come to the following conclusions: 
The distance of throw in from stability depends on bending the angles of body specialty the knee 

and hip and trunk     

The distance of throw in from movement depends on the acceleration from the approach steps 

Football Players -Stability& Movement  -in -Throw -Keywords: Biomechanics Variables  

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة و أهمية البحث 1-1

ذروتيا نتيجة الجيود المبذولة من  إلىوصمت  حتى في وقتنا الحاضر كرة القدم من األلعاب التي تطورت بشكل كبير
الحمول واألساليب والطرائق التدريبية لوصول الالعبين الى المستوى  أفضل إيجادالمتخصصين والباحثين الساعين الى 

تتميز باإلثارة والندية وذلك لكثرة مياراتيا الحركية المرتبطة بالصفات  فريق فضال عن انياي الذي يصب في خدمة الالمثال
البدنية ومتغيراتيا البايوكينماتيكية والفسمجية المرتبطة باألداء الخططي الذي يتمثل في توظيف جميع الميارات الخاصة 

  ،إيصال الكرة الى مرمى الفريق الخصم  ت المختمفة التي تيدف جميعيا الىي يستغميا الالعب داخل الممعب والحاالالت

إن دراسة الحركة الرياضية عمميا تستوجب معرفة القوانين والعوامل الميكانيكية المؤثرة في األداء الحركي لأللعاب الرياضية 
باستخدام آلة  في كرة القدم الرمية الجانبية وفي دراسة ميارة  رفع وتحسين مستوى األداء الرياضي ،بطريقة تحميمية لغرض 
 الميكانيكية  معرفة المتغيرات الحركة و منءىا من الثبات و أدا المتغيرات المؤثرة التي تصاحب التصوير لمتعرف عمى 

لثبات المتغيرات المؤثرة فييا من ا التعرف من خالل  المقارنة عمى مسافة ومن ثم ألبعديم في أداء ىذه الميارة التي تس
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من الثبات والحركة  بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمرمية الجانبية بين مقارنةال في تكمن أىمية البحثمن ىنا و  والحركة.
 لدى العبي كرة القدم .

 مشكمة البحث 2-1

بين مختصين الفرق الى الع اغمب فتقارلمنتحبات الوطنية لوحظ الكرة القدم وامباريات الدوري العراقي متابعة  من خالل
ىذه  مؤىمين ألداءالغير  المدربين يوكمون ميمة لعب الرمية الجانبية في المباراة إلى الالعبينألداء الرمية الجانبية ، فنرى 

نما المناسبة استثمار ميكانيكية الجسم  درة عمىالق لدييم ليسالميارة و  فقط ألداء  عمى القوة العضمية لمذراعين االعتماد وا 
الالعب ال يستطيع أن  ا وقد وجد أنيالحظ وجود حاالت ضياع في استثمار الرمية الجانبية تكتيكي  لذا .نبية الرمية الجا

أماكن غير مؤثرة  وبعيدة عن مرمى الخصم أو ترمى الى  يوصل الكرة إلى مسافات بعيدة مما يضطر إلى رمي الكرة إلى
قد لوحظ في الفترة األخيرة إحراز أىدافا كثيرة من خالل يؤدي ذلك إلى ضياع فرصة الحصول عمى الكرة و مما  الخصم

ىذه الضربة في تحميل  البحث مشكمةزاوية ومن ىنا تكمن  ضربة االعتماد عمى أداء الرمية الجانبية بصورة مؤثرة وكأنيا
والوصول  بات والحركةمن الث أثناء تنفيذ الرمية الجانبية في لالستفادة منيا في معالجة بعض المشاكل التي تواجو الالعبين

 وصوال إلى الفاعمية االيجابية في المباريات  بيم إلى األداء األمثل
 البحث هدفا 1-2
ومن  تنفيذ الرمية الجانبية من الثبات أثناءفي  ي كرة القدملالعب ميكانيكية البايو  التعرف عمى قيم بعض المتغيرات -1

  الحركة
 . من الثبات والحركةلمالعب والكرة مرمية الجانبية ل ةالبايوميكانيكي بعض المتغيرات بين مقارنةال -2
 فرض البحث 1-3

 مرمية الجانبية من الثبات والحركة .ل  ميكانيكيةالبايو  ذات داللة معنوية بين قيم بعض المتغيرات وقوجود فر 
 مجاالت البحث 1-4
 .2112لعام  منتخب كمية التربية الرياضية لكرة القدم العبي -: المجال البشري -1
 ممعب جامعة الموصل / كمية التربية الرياضية -ال المكاني :المج . -2
 2112/  2/  29ولغاية  2112/  2/  27ابتدا من  -المجال الزماني :-3
 اسات النظرية والدراسات السابقةالدر  -3
 الدراسات النظرية 2-1
 الرمية الجانبية بكرة القدم -2-1-1

تدخل  فإنيافي اليواء  أم األرضتماس خالل المباراة سواء عمى خرجت الكرة خارج خطي ال إذاذكر قانون كرة القدم انو 
الى وجوب وقوف  أشارالممعب من خالل رمية تماس من مكان خروجيا كما شرح القانون كيفية اخذ رمية التماس حيث 

و بكمتا  سط التماس وان ترمي الكرة فوق الرأمنيا عمى أو خارج خ جزءالالعب مواجيا لمممعب عمى ان تكون قدماه أو 
تطبق عمى الالعب الذي في موقف تسمل عند تنفيذ رمية التماس، لذلك فان المدرب  اليدين ولما كانت قاعدة التسمل ال
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وان العب رمية التماس القوي يستطيع بكل  ، يجب ان يدرب العبيو عمى خطط ىجومية تنفذ عند اخذ فريقو رمية التماس
 . حيث تشكل خطرا عمى الفريق المضادلمخصم الجزاء سيولة ان يرمي الكرة لتصل داخل منطقة 

 انواع تنفيذ الرمية الجانبية -2-1-2
 -:إلىوتقسم  -الرمية الجانبية من وضع الثبات: -1
 من وضع الثبات مع ضم الساقين. - أ
 من وضع الثبات مع فتح الساقين. - ب
 .األخرى  إمامالساقين الواحد  تقديممن وضع الثبات مع   -ج
 
 -:إلى وتقسم  -ة من وضع الحركة:الرمية الجانبي -2
 . من وضع الحركة مع ضم الساقين - أ
                                                                         . من وضع الحركة مع فتح الساقين - ب
 .األخرى  إماممن وضع الحركة مع تقديم الساقين الواحدة -ج
 من وضع الحركة مع سحب القدم الخمفية.-د
 

 

            
 

 ( 2(                                 شكل رقم ) 1شكل رقم )                 
 نبية من الثبات        يوضح أداء الرمية الجانبية من الحركة  يوضح أداء الرمية الجا        
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 القوة االنفجارية -2-1-3
 ( و يعرفيا بانيا  58، 1981قوة خالل فترة زمنية ولمرة واحدة ) عبد الحميد و حسانين  أقصى إصداروىي 

ة حركية مرتفعة وىي عنصر مركب من القوة العضمية والسرعة( وان ) قدرة الفرد في التغمب عمى مقاومات باستخدام سرع
واضحة ومحددة عند تحقيق االنجاز في كثير من النشاط الرياضي وفي كثير من األلعاب الجماعية  أىميةسرعة القوة ليا 

محظة المناسبة أو دفع التي تحتاج الى قدرة عمى االنقباض العضمي في ال األلعابالقوة المتصفة بالسرعة تظير في  وأىمية
 .األعمى الجسم الى 

 قوة الرمي -2-1-4
الرمي و القفز معتمدا عمى قوة النيوض عن طريق شد  ألداءالقوة دورا في حساب الحركة وتعد المقياس  تؤدي

وة عضالت رجل النيوض ودقة الرمي تعتمد عمى عضالت الذراع و الذراعين الراميتين وتكون القوة في الحالتين اقصى ق
عمى التوافق بين قوة الرمي واليدف المطموب من الحركة دون المبالغة في القوة والتي تؤدي الى  التأكيدزمن ويجب  بأقل

الزائد لمجياز العصبي المركزي لو اثر سمبي عمى دقة وتوافق االداء الحركي  التنبيوالن  األداءفنية في  أخطاءظيور 
وة باقل من الحاجة يؤدي الى زيادة في وقت اداء الحركة وتظير غير (. كما ان استخدام الق287، 1983)حسن 

( ان الحركة التي تؤدي بميارة تتطمب درجة عالية من التوافق و التكامل بين القوة 147، 1989اقتصادية )محجوب ،
اساس متطمبات االداء في )وان ترابط بين القوة والسرعة يظير مكونا مركبا توافقيا وىذا المكون  أدائوالعضمية والسرعة في 

المستويات العميا فالقوة ترتبط بالسرعة النتاج الحركة السريعة القوية أو ما يمكن ان يطمق عميو القوة المميزة بالسرعة 
( ان الصفة المميزة لتمارين المجموعة العضمية ىي الحركة الديناميكية وىذا يعني تطوير 21، 1982)عالوي ورضوان، 

في التدريب ىو تطوير المقاومة ومرونة العضالت وحركتيا وىذا يتطمب استخدام الحد االمثل  واألساسية القوة الديناميك
التوقيت والتكرار لعشر بمستوى الفرد وان تكون التمرينات سريعة  اعمى%( كحد  81 – 75في تقنين الحمل ) األقصىمن 

 (.53، 1984ثانية( )درويش وحسانين  181 – 91الراحة من )مرات و 
 سرعة الرمي -2-1-5

سرعة  سجم مع اليدف وتؤديالحركية المكونة لممسار الحركي بما ين األجزاء أداءسرعة الرمي تعبر عن سرعة 
زمن ممكن وان سرعة الحركة عنصر مقرر  أقصىحركة الالعب الجيدة و حسن التصرف في  إظيارالرمي دورا ميما في 

عبارة عن االستجابات الناتجة عن التبادل السريع ما بين حالة  ة الحركة سرع ان ظمة نالم األلعابفي  واألساسلممستوى 
(. اما في الميكانيك فان السرعة الحركية ىي بذل 21،  1987االنقباض وحالة االسترخاء العضمي )حسين والعنبكي 

 ن الراميتين وىذا يعني:الحركة كما ىي الحال في حركة القفز وحركات الجذع والذراعي ألداءقوة في اقصر زمن  أقصى
 .الزمن  / اإلزاحة× القدرة = القوة 

 .الزمن  /القدرة = الشغل أن أي
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وميما يكون الشغل المنجز في الثانية أو الدقيقة فيو نفسو من حيث الكمية وتكمن االختالف يكون بالزمن وكمما قل الزمن 
 .( 191، 1991)الياشمي  أفضلكان ذلك 

  البايوميكانيك 2-2
المختمفة ومن  األنشطةفي  لمرياضيين األفضل األداءالبايوميكانيك عمم المستقبل وىو يساعد عمى تحديد  يعد

 خالل البحوث والمقاالت والدراسات المشورة في المجاالت العممية مثل 
 (Journal of Biomechanics, The Journal of Biomechanical Engineering and the Journal of 

Applied Biomechanical  ) 
فقط فيو يتناول ايضا مجال الحيوان  اإلنسانية األنشطةاتضح ان البايوميكانيك ليس محددا بالمجال الرياضي أو في 

فعمم البايوميكانيك ىو احد عموم التربية الرياضية الذي  (Peter, 199, 5) األنسجةوالنبات وييتم ايضا بحركة الدم والقوة 
جية لموصول و بنظر االعتبار الصفات التشريحية والفسيول األخذن وجية نظر قوانين الميكانيك مع يحمل حركات االنسان م

 .(3، 1982)السامرائي،  األمثلأو  األفضلالتكنيك  إلى
عمى الجسم الرياضي المؤدي لمحركات الرياضية أو  وتأثيراتياوالبايوميكانيك في المجال التربية الرياضية يعني دراسة القوة 

،  2112بيق المبادئ والقوانين الميكانيكية عمى سير الحركات الرياضية تحت شروط بيولوجية معينة )بريقع والسكري،تط
22). 

مكن من الحصول عمى قياس كمي لمحركة  اإلنساننين الميكانيكية في البحث العممي لحركة ااستخدام القو  إن
وكشف الصعوبة في بناء جسم االنسان وحركاتو من جية نظر  يكيةالميكانوكذلك عمى توضيح المعرفة الفيزيائية لممظاىر 

 .( 19، 1988الفيزياء )السامرائي، 
 التحميل الحركي -2-3

مثل التشريح و الميكانيكا الحيوية  أخرىالتحميل الحركي في المجال الرياضي ىو احد العموم التي تعتمد عمى عموم 
المرتبطة بالحركة لذلك اليمكن اجراء التحميل الحركي من دون وجود  خرىاألوالفيزياء والرياضيات والحاسوب والعموم 

 (.134،  1995)حسانين،                                              .العناصر جميعا المؤثرة في االداء 
انين واالسس استخدام القو  المعتمدة في البايوميكانيك التي تستند الى األساسيةويعد التحميل الحركي الطريقة 

الفيزيائية من اجل دراسة الحركة وتحميميا ميكانيكيا فضال عن ان كممة التحميل تعتمد بوصفيا طريقة لمعرفة سموك حركة 
ومعرفة العالقة بين  بأجزائياومسارىا عن طريقة تجزئة ىذه الحركة الى اجزاء ومراحل التي يتسنى دراستيا  اإلنسان

سمكتو ومن ثم تحويل الحركة المدروسة الى ارقام ودرجات وتعني ايضا الوسيمة المنطقية متغيرات الحركة والمسار الذي 
                         أساسيةوعناصر  أجزاءسمة الى ركة موضوع الدراسة كما لو كانت مقالتي تجري بمقتضاىا تناول الح

 .( 28، 1992)مجيد وشمش، 
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استخدام طرائق ووسائل التقويم المناسبة  إلى ونيمجأمحركات الرياضية ان العاممين في مجال الميكانيكا الحيوية ل
مكانيةمع مراعاة خصائص تمك الحركات  اإلنسانلدراسة الحركات الميكانيكية التي يؤدييا  الميكانيكية  األسبابتحديد  وا 

، 133،  1998د البصير، الخصائص الديناميكية الحيوية لمميارات الرياضية التي تتم عن طريق التحميل الحركي )عب
 (19877368)عثمان، العممية  األجيزةوىذا يعني تقويم العممية التدريبية بقياسيا موضوعيا من خالل استخدام .( 161
الحركة  أجزاءويسعى الى دراسة  األداءالرياضية جميعا ان يبحث في  واألنشطةفي الفعاليات  أساسية أداةان التحميل   

وسائل المعرفة الدقيقة لممسار بيدف التحسين والتطوير  إحدفيو  أفضلى دقائقيا سعيا وراء تكنيك ومكوناتيا لموصول ال
( لذا يمجا الباحثون من ىذا المجال الى دراسة الحركات وتحميميا من اجل وضع القواعد 13، 1998)حسين ، شاكر 

والتكنيك الصحيح والتي بدورىا  األداءاجل تحسين العممية الثابتة من  واألسسالعممية السميمة التي تعتمد عمى المبادئ 
 .األداءوفي الوقت نفسو تحسين  إصالحياوالعمل عمى  األداءفي  األخطاءتساعد عمى اكتشاف 

 البحث إجراءات -3
 المنهج المستخدم -3-1

 المسحي لمالءمتو وطبيعة البحث. باألسموبالمنيج الوصفي  استخدم الباحثون
 نتهمجتمع البحث وعي -3-2

في محافظة نينوى  تمع البحث من العبي منتخب كمية التربية الرياضية لكرة القدم في جامعة الموصلتكون مج
 بنسبة  أيوعشرون العبا وتم اختيار تسعة العبين منيم بالطريقة العمدية ليكونوا عينة البحث  أربعةيبمغ عددىم  نوالذي
 ث .( يبين مواصفات عينة البح1)رقم ول %( والجد35)

 مواصفات عينة البحث يبين (1) رقم الجدول
 الالعب كتمة اسم الالعب ت

 كغم 
 الالعب طول
 سم 

  ينطول الذراع
                  سم

  ينطول الرجم
 سم

 سم112 سم 75 سم 178 65 سميم فارس -1
 سم 111 سم 74 سم 179 61 مصعب غازي -2
 سم 97 سم 72 سم 173 73 محمد عبد الرزاق -3
 سم 91 سم 72 سم 168 63 من ذاكرمؤ  -4
 سم 111 سم 81 سم 186 66 عمي رمزي حسين -5
 سم 94 سم 76 سم176 68 مصطفى راشد -6
 سم 115 سم 86 سم 187 93 إبراىيمعثمان  -7

1- 8
- 

 سم111 سم 78 سم181 74 عبد اليادي كريم

 سم 112 سم 81 سم 185 69 عماد تحسين -9
 98.888 77.222 179.111 71.111 وسط الحسابيلا 
 4.567 4.711 62.937 9.6 االنحراف المعياري 
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 وسائل جمع البيانات 3-3
 لجمع البيانات : اآلتيةتم استخدام الوسائل 

 القياس . -
 المالحظة العممية التقنية . -
 القياس -3-3-1
 -كتمة الالعب : -3-3-1-1

 غم . (51) ألقربتم قياس كتمة الالعبين بميزان طبي يقيس 
 طول الالعب: -3-3-1-2

 جسم الالعبين . أجزاءالالعب وكذلك لقياس  أطوالالقياس لقياس  طتم استخدام شري
 المالحظة العممية التقنية -3-3-2

 Sonyلتي تصوير فيديوي نوع )لك باستخدام آالتصوير الفيديوي وذ لباحثوندم التحقيق المالحظة العممية التقنية استخ
Digitalالجية اليمنى لالعب وكان ارتفاع بؤرة العدسة  مىم( ع7عمى بعد ) األولىالتصوير  آلةت ( يابانية الصنع ووضع

التصوير  آلةلمتعرف عمى قيم المتغيرات البايوكينمانيكية الخاصة بالالعبين في حين وضعت  األرضسم( عن سطح 124)
سم( عن سطح االرض لمتعرف عمى 118)م( عن الجية اليمنى لالعب وكان ارتفاع بؤرة العدسة 18751الثانية عمى بعد )

لتي ( يوضح موضع آ1)رقم ثانية والشكل  \( صورة 25قيم المتغيرات الخاصة بالكرة وكانت سرعة التي التصوير الفديوي )
 التصوير ومقياس الرسم .

 
 (3) رقمالشكل 

 يوضح موقع التي التصوير
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 التجربة االستطالعية 3-4
 -:ولى األالتجربة االستطالعية  -3-4-1
ظيرا في ممعب كمية التربية  12في الساعة  2112\2\27يوم االثنين الموافق األولىالتجربة االستطالعية  إجراءتم 

 وكان اليدف من التجربة : من العبي منتخب كمية التربية الرياضية (  3) الرياضية في جامعة الموصل عمى 
 .األجيزةمن سالمة عمل  التأكد -
 التصوير وبعدىما عن الالعبين.لتي تثبيت ارتفاع آ -
 . حساب زمن التجربة الكمي -
 التجربة النهائية: -3-5
ظيرا في ممعب كمية التربية الرياضية جامعة  12في الساعة  2/2112/ 29موافقال  األربعاءالتجربة النيائية يوم  جراءإتم 

 الموصل وبمساعدة فريق العمل المساعد.
 طريقة استخالص البيانات: -3-6
التي التصوير مباشرة ( تم ربط Sony Digitalلتي التصوير فديوي نوع )تسجيل محاوالت الالعبين بواسطة آ د ان تمبع

( ومن ثم تسجيل ىذه Hard Disk( لنقل ىذه المحاوالت وخزنيا عمى قرص الصمب )Pentium VIلي نوع )بالحاسوب اآل
بواسطة سواقة  CD( ثم تم تشغيل ال Writerبواسطة ) ( لضمان حفظ ىذه المحاوالتCDالمحاوالت عمى قرص ليزري )

 ( الموجودة في جياز الحاسوب .CD Driver) األقراص
 البرامج المستخدمة في التحميل -3-7

جزاء بعمق لكشف دقائقيا )الصميدعي، ودراسة ىذه األ أجزاء إلىان التحميل بشكل عام ىو وسيمة لتجزئة الحركة الكمية 
1987 ،91) 
 كل حسب وظيفتو. اآلتيةوبعدىا تم استخدام البرامج  CD أقراص إلىالفيديوية  األفالمعممية التصوير وتحويل  إجراءبعد 

صغيرة وحسب الرغبة وكذلك تحويل نوعية  أجزاءالفمم الى  أجزاء: يمكن من خالل ىذا البرنامج تقطيع I FILMبرنامج  -أ
 . MPEGالى  DATالفمم من 

 صور منفردة متسمسمة . إلىمن خالل ىذا البرنامج تقطيع الحركة  : يمكنPremiereبرنامج -ب
من تحديد بداية ونياية  من الصور منفردة ليتمكن  : يمكن من خالل ىذا لبرنامج عرض كل صورةACD Seeبرنامج -ج

 الميمة التي يراد تحميميا . األجزاء
استخراج البيانات  اليندسية وتمت والتصحيحات : وىو برنامج عالمي يستخدم في التطبيقاAuto Cad 2000برنامج  -د

 واالرتفاعات والزوايا لكل صورة بمفردىا . واألبعادالخام لكل من المسافات الخطية والزاوية 
معالجة البيانات الخام ورسم المسارات الحركية  وتم من خاللو Micro Soft Office: وىو احد برامج Excelبرنامج  -ه

 :اآلتية وتم استخراج بعض المتغيرات عن طريق القوانين 
 .األداءلة التصوير وعدد الصور خالل استنادا الى سرعة آ األزمنةمتغيرات الزمن : تم قياس  -1
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 ( .1- األداء)عدد الصور خالل × = زمن الصورة الواحدة  األداءزمن 
 الزمن. \ األفقية اإلزاحةثا( = \قية )سمالسرعة االف -2
 ( .Hill, 1995, 349)  الزمن . \العمودية  اإلزاحةثا( = \السرعة العمودية )سم -3
 (.Hill, 1999,319الزمن )\ثا( = التغير الزاوي \السرعة الزاوية )درجة  -4
 المتغيرات الكينتيكية -5
 السرعةوتم حسابيا من خالل الزخم = الكتمة *  الزخم الخطي لمالعب -1
 = نصف الكتمة * مربع السرعة  الطاقة الحركية لمالعب -2
 التجربة إجراءطريقة  -3-8
 :اآلتيةتجربة البحث عمى العينة بالطريقة  إجراءتم 
 يبدا بالتنفيذ . اإلشارةسك بالكرة وعند محركة الرمية الجانبية من الثبات والحركة وىو م بأداءيقوم الالعب  -1
 حث ثالث محاوالت لكل نوع من نوعي الثبات أو من الحركة.ادى كل العب من عينة الب -2
 وىي التي حصمت عمى ابعد مسافة .محاولة لتحميميا  أفضلتم اختيار  -3
 بالتنفيذ تعاد المحاولة. في حالة وجود خطأ قانوني -4
 كرة.ثالث خطوات ثم رمي ال بأداءالرمية من الحركة فيقوم  أداء ماأالرمية من الثبات  بأداءيقوم الالعب  -5
 المستخدمة في تجربة البحث: واألجهزة األدوات -3-9
 ميزان طبي لقياس كتمة الالعبين. -
 الجسم. وأجزاءالالعبين  أطوالشريط قياس لقياس  -
 .2( عدد Sony Digitalلة تصوير فديوية نوع )آ -
 .2التصوير عدد  آلةحامل  -
 .2ممم( عدد 4شريط فديو ) -
 .2كرات قدم عدد  -
 متر. 1مقياس رسم  -
 اإلحصائيةالوسائل  -3-11

 : اآلتية اإلحصائيةتم استخدام الوسائل 
 الوسط الحسابي. -1
 ( 225،  1999) التكريتي والعبيدي ،  االنحراف المعياري . -2
 (.269،  2114اختبار )ت( لوسطين حسابين مرتبطين ومتساويين )الحكيم،  -3
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها -4
 عرض النتائج -4-1
 . المتغيرات الكينماتيكية في المرحمة التحضيرية من الثباتعرض نتائج 4-1-1

 (2)رقم جدول ال
 من الثبات يبين قيم المتغيرات الكينماتيكية في الوضع التحضيري لمرمية الجانبية

 المتغيرات           
 

 زاوية  الالعبين
 الركبة

 درجة 

 زاوية
 الورك 
 درجة 

 زاوية 
 المرفق 
 درجة

 ارتفاع 
 مركز 

ثقل 
 لجسما

 سم 
 

 اإلزاحة 
 العمودية 

 سم

 اإلزاحة 
 األفقية

 سم 

 الزمن
 ثانية 

 زخم
 الالعب 

 جول

 الطاقة 
 الحركية

 لالعب 
 جول

 46.41 776.75 1.36 4.31 27.35 61.81 121.11 186.11 81.11 سميم فارس 1
 41.91 719.2 1.41 4.73 27.53 64.91 124.11 189.11 85.11 مصعب غازي 2
محمد عبد  3

 الرزاق
79.11 191.11 124.11 65.11 26.17 5.73 1.39 1192.2 81.69 

 46.58 766.18 1.42 5.11 31.41 65.41 125.11 189.11 82.11 مؤمن ذاكر 4
 34.11 669.9 1.39 3.96 26.17 67.11 127.11 194.11 81.11 عمي رمزي 5
 23.54 565.76 1.41 3.33 22.95 68.11 131.11 196.11 84.11 مصطفى راشد 6
 89.58 1291.8 1.36 5.11 28.16 66.11 126.11 191.11 81.11 عثمان ابراهيم 7
 57.81 925 1.41 5.11 28.16 63.51 123.11 187.11 81.11 عبدالهادي كريم 8
 عماد تحسين 9

 لرزاق
74.11 186.11 121.11 62.91 22.95 3.33 1.36 638.25 29.52 

 51.12 825.99 1.39 4.51 26.63 64794 124.44 189778 81.56 -س 
 22.63 235.5 1.13 1.83 2.45 1.97 3.15 3746 3.17 ع±

( 196 -186) ( درجة، وزاوية الورك تقترب من85 – 74قيمة زاوية الركبة تتراوح بين ) إن( 2)رقم يتبين من الجدول 
 سم ، (67-8)من  سم تقتربثقل الجقيمة ارتفاع مركز  أما ( درجة ،131- 121) درجة، وزاوية المرفق تقترب من

 اماالزخم فقد تقترب ( سم5773 – 3733تراوحت ) األفقية واإلزاحة( سم، 3174 – 22795) العمودية تقترب من  واإلزاحة
 ( جول 89.58 -23.54والطاقة الحركية بين )  ( 1291.8 – 565.76بين )
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 . (3)رقم الثبات كما في الجدول  من رض نتائج المرحمة الرئيسة لمرمية الجانييةع -4-1-2
 (3)رقم  جدول

 في الوضع الرئيس لمرمية الجانبية من الثباتيبين قيم المتغيرات الكينماتيكية 

 متغيراتال
 
 

 ينالالعب 

 زاوية
 الركبة  

 درجة

 زاوية
 الورك  

 درجة

 زاوية 
 المرفق 
 درجة

 ارتفاع مركز
  ثقل الجسم 

 سم
 

 اإلزاحة 
 العمودية 

 سم

 ة اإلزاح
 األفقية 

 سم

 الزمن
 ثانية 

 زخم
 الالعب 

 جول

 الطاقة
  الحركية 

 لالعب
 جول

 16.18 457.5 1.36 2.54 36.26 117.51 129.11 159.11 169.11 سميم فارس
  31.91 619 1.41 4.16 31.25 117.18 131.11 175.11 166.11 مصعب غازي

 34.63 711 1.39 3.81 31.25 113.91 121.11 171.11 158.11 حمد عبد الرزاقم م
 28.55 599.8 1.42 4.11 36.11 111.41 136.11 164.11 174.11 مؤمن ذاكر
 26.55 592 1.39 3.51 23.99 112.11 125.11 173.11 167.11 عمي رمزي

 21.76 544 1.41 3.21 19.82 115.11 119.11 175.11 166.11 مصطفى راشد
 41.78        867.8 1.36 3.36 31.11 119.11 123.11 172.11 166.11 عثمان ابراهيم
 24.19 597.2 1.41 3.23 34.42 119.21 132.11 162.11 171.11 عبدالهادي كريم
عماد  تحسين 

 عبدالرزاق
154.11 166.11 116.11 111.11 28.16 4.16 1.36 777.6 43.82 

165.56 -س
65 

168.44 125.56 118.24 29.92 3.53 1.38 639.5
4 

29.71 
125.1 1.12 1.51 5.47 4.39 6.65 5.91 6.19 ع±

5 
8.92 

 
 – 159بين ) ( درجة ،وزاوية الورك تقترب174 -154( ان قيمة زاوية الرئيسة تراوحت بين )3) رقم تبين من الجدول

( 115 – 111) يمة ارتفاع مركز ثقل الجسم تقترب ( درجة ،اما ق136 – 121( درجة، وزاوية المرفق )175
-457.5بين )  اما الزخم فقد تقترب( سم 4716 – 2754) األفقية واإلزاحة( سم ،36726 – 19العمودية ) حةواإلزاسم،

 .( جول 41.78 – 16.18والطاقة الحركية بين )  جول ( 867.8
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 (4) رقم ية من الحركة كما في الجدولعرض نتائج المتغيرات الكينماتيكية لمقسم التحضيري لمرمية الجانب -4-1-3
 (4)رقم  جدول                                         

 التحضيري لمرمية الجانبية من الحركة قيم المتغيرات الكينمانيكية لموضعيبين 

 المتغيرات 
 
 

 الالعبين 

 زاوية
 الركبة 
 درجة 

 زاوية 
 الورك 
 درجة

 زاوية 
 المرفق

 درجة 

 ارتفاع 
 مركز ثقل

 الجسم  
 سم
 

 اإلزاحة 
 ةالعمودي

 سم 

 اإلزاحة 
 األفقية 

 سم

 الزمن
 ثانية 

 زخم 
 الالعب
 جول

 الطاقة 
الحركية 
 لالعب
 جول

 75.79 99.26 1.28 42.76 4.17 85.11 161.11 161.11 164.11 سميم فارس
 134.32 127 1.31 63.51 3.65 81.11 151.11 152.11 151.11 مصعب غازي

 63.14 129.11 1.23 31.25 3.23 75.11 162.11 171.11 171.11 محمد عبدالرزاق
 91.51 116.78 1.24 41.68 3.21 78.81 156.11 159.11 161.11 مؤمن ذاكر
 36.14 69.17 1.29 31.35 3.26 75.41 163.11 165.11 171.11 عمي رمزي

 25.13 58.34 1.31 26.61 3.12 65.11 151.11 154.11 161.11 مصطفى راشد
 38.24 84.34 1.29 26.31 3.12 71.11 151.11 162.11 169.11 عثمان ابراهيم
 111.48 127.89 1.31 51.85 3.33 71.11 171.11 189.11 181.11 عبدالهادي كريم

  عماد  تحسين
؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالرزاق 

 عبدالرزاق

161.11 156.11 152.11 71.11 3.12 41.72 1.24 119.94 114.25 
 75.32 112.414 1.28 39.33 3.33 74.36 157.11 163.11 164.89 -س
 37.71 26.653 1.13 12.53 1.37 6.23 7.16 11.19 8.54 ع±

 
( 189 –152جة،وزاوية الورك تتراوح بين )( در 181 – 151بين ) قتربقيمة زاوية الركبة ت أن( 4)يتبين من الجدول رقم 

( 85 -65بين ) تقتربالجسم  لاما قيمة ارتفاع مركز ثق ( درجة 171 – 151بين )  تقترب، وزاوية المرفق  درجة
اما الزمن  ( سم51785 – 26731تراوحت بين ) األفقية واإلزاحة( سم ،4717 – 3712العمودية تراوحت بين ) واإلزاحةسم،
 جول والطاقة الحركية بين  ( 129.11 -58.34( ثانية والزخم بين )  1.31 – 1.23قيمتو بين ) تقترب  فقد
 .( جول 134.32 – 25.13) 
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 ( 5)رقمية من الحركة كما في الجدول عرض نتائج القسم الرئيسي لمرمية الجانب -4-1-4
 (5)رقم جدول 

 لمرمية الجانبية من الحركة في الوضع الرئيسنماتيكية يبين قيم المتغيرات الكي

             
 المتغيرات

 
 

 نالالعبي

 زاوية 
 الركبة 
 درجة

 زاوية
 الورك 
 درجة 

 زاوية
 المرفق 
 رجةد 

 ارتفاع 
 مركز ثقل 
 الجسم 

 سم
 

 اإلزاحة 
 العمودية 

 سم

 اإلزاحة 
 األفقية 

 سم

 الزمن 
 ثانية

 زخم 
 الالعب
 جول

الطاقة 
 الحركية

 لالعب 
 جول

 65.14 92.12 1.28 39.64 3.65 93.11 135.11 155.11 145.11 سميم فارس
 37.14 66.76 1.31 33.38 3.23 91.11 129.11 151.11 142.11 مصعب غازي

 67.55 99.31 1.23 31.29 2.92 92.11 141.11 171.11 161.11 محمد عبد الرزاق
 186.57 85.71 1.24 58.41 6.98 76.81 131.11 119.11 141.11 مؤمن ذاكر
 118.43 119.64 1.29 52.57 5.52 81.11 141.11 121.11 151.11 عمي رمزي

 61.58 91.51 1.31 41.72 3.96 71.11 131.11 111.11 141.11 مصطفى راشد
 89.17 128.78 1.29 41.16 4.69 75.11 131.11 115.11 142.11 عثمان ابراهيم

 71.55 112.91 1.31 41.72 4.17 71.11 161.11 125.11 175.11 عبد الهادي كريم
 166.83 151.74 1.24 52.78 5.73 76.11 129.11 111.11 138.11 عماد تحسين

 94.88 114.26 1.28 43.52 4.54 81.42 136.11 131.56 148.11 ¯س
 51.52 25.44 1.14 9.18 1.32 8.97 11.13 21.95 12.18 ع± 

 بين  تقترب( درجة،وزاوية الورك 175 – 138قيمة زاوية الركبة تتراوح بين ) أن( 5)رقم يتبين من الجدول 
بين  تقتربقيمة ارتفاع مركز ثقل الجسم  أما( درجة ، 161 – 129بين ) تقترب  ( درجة،وزاوية المرفق 171 - 111)
 ( سم58741 –31729بين ) تقترب األفقية واإلزاحة( سم، 6798 – 2792بين ) تقتربالعمودية  واإلزاحة( سم،93 -71)

 ( جول والطاقة الحركية بين 151.74 -66.76بين ) تقترباما الزخم فقد 
 . ( جول 186.57 –37.14)  
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 (6)رقم  الجدول
 لمقسم التحضيري ين قيمة )ت( المحتسبة لمرمية الجانبية من الثبات والحركةيب

 .( 2745)ىي قيمة )ت( الجدولية ( 8درجة حرية )و  1715≥عند نسبة خطا * معنوي 
المحسوبة  بمغت  قيمة ت إذ والمرفق الوركة معنوية بين قيم زاويا الركبة و ( وجود فروق ذات دالل6)رقم تبين من الجدول ي
إلى ق ىذه الفرو  وأوعز الباحثون(  2.45)  الجدوليةوىي اكبر من قيمة ت  عمى التوالي  ( 11.88،  6.42، 25.49) 
يعتمد عمى االستفادة من ثني مفاصل الجسم لمحصول عمى مسافة كبيرة اما في الرمية  من الثبات الرمية الجانبية في ان

وكذلك الجسم من الركضة التقربية قبل عممية الرمي. والجانبية من الحركة يعتمد عمى االستفادة من التعجيل الذي يكسب
 الجسم حيث بمغت قيمة ت المحسوبة ي ارتفاع مركز ثقل وجود فرق معنوي ف

المفاصل فان مركز ثقل  ينالعباحثون ذلك الى انو عندما يثني الوعز الب( الجدولية وأت)( وىي اكبر من قيمة  3.82) 
 29.42المحسوبة )  (ت)ت قيم بمغ إذيمة  االزاحة العمودية وكذلك وجود فروق معنوية في قالجسم ينخفض الى االسفل 

في الرمية الجانبية من الحركة فان مركز ثقل الجسم  الجدولية واوعز الباحثون ذلك الى انو  (ت)ر من قيمة اكب ، (  وىي
وكذلك وجود فرق معنوي في قيمة االزاحة االفقية حيث بمغت قيمة ت  الرمية الجانبية من الثباتيقطع مسافة اكبر من 

الباحثون ذلك الى ان المسافة التحضيرية لمرمية الجانبية من ( وىي اكبر من قيمة ت الجدولية واوعز  8.41المحسوبة )
وكذلك وجود فروق معنوية في قيم الزخم والطاقة  الحركة تكون اكبر من المسافة التحضيرية لمرمية الجانبية من الثبات. 

ذلك  الباحثون ن قيمة ت الجدولية واوعز( وىي اكبر م 6.64،  11.78الحركية لمالعب حيث بمغت قيم ت المحسوبة ) 
حيث ان ثرت بصورة كبيرة عمى الزخم والطاقة الحركية بية من الحركة كانت اكبر ومن ثم أالى ان السرعة في الرمية الجان

 السرعة × = الكتمة قانوني الزخم والطاقة الحركية مرتبطين بالسرعة الزخم 
 .سرعة مربع ال× ( .الطاقة الحركية = نصف الكتمة  213،  1999) الياشمي ،

 المتغيرات
 الحركة الثبات

 ع±  ¯س ع±  ¯س ت المحسوبة

 *25.49 8.54 164.88 3.17   81.55 زاوية الركبة
 *6.42 11.19 163.11 3.46 189.77 زاوية الورك
 *11.88 7.16 157.11 3.15 124.44 زاوية المرفق
 *3.82 6.23 74.35 1.97 64.94 ارتفاع المركز
 *29.42 1.37 3.33 2.45 26.62 اإلزاحة العمودية
 *8.41 12.53 39.33 1.83 4.49 اإلزاحة األفقية
 *11.78 26.65 112.41 2.36 8.26 زخم الالعب

 *6.64 37.71 75.32 22.63 51.11 الطاقة الحركية لالعب
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 (7)رقم  الجدول
 لمقسم الرئيس بة لمرمية الجانبية من الثبات والحركةو يبين قيمة )ت( المحس

 (. 2745( قيمة )ت( الجدولية ىي )8ودرجة حرية ) 1715≥ي عند نسبة خطا * معنو 
 (ت)( وجود فروق ذات داللة معنوية في زوايا ) الركبة والورك والمرفق ( حيث بمغت قيم 7)رقم يتبين من الجدول 

عند نسبة خطأ  ( 2.45البالغة ) الجدولية (ت)( عمى التوالي وىي اكبر من قيمة  3.18،  4.84،  4.14المحسوبة )
مفاصل الجسم في اثناء تنفيذ الرمية الجانبية من الثبات واوعز الباحثون ذلك الى ان زوايا  ( 8 ) ( ودرجة حرية1715≥)

تكون مثنية الى اقصى درجة ممكنة عند الالعب لمحصول عمى تعجيل يمكنو من دفع الكرة الى ابعد  الرئيس في القسم
وكذلك وجود فرق  من الحركة فان الالعب يكتسب التعجيل من خالل الركضة التقربية . مسافة اما في الرمية الجانبية

الجدولية واوعز  (ت)( وىي اكبر من قيمة 7.22المحسوبة ) (ت)معنوي في ارتفاع مركز ثقل الجسم حيث بمغت قيمة 
رفعو  ثم ثقل الجسم الى االسفل يعمل عمى خفض مركزالباحثون ذلك الى ان ثني المفاصل في الرمية الجانبية من الثبات 

وكذلك وجود فرق معنوي في االزاحة  بينما في الحركة يبقى مركز ثقل الجسم في مستوى عالي . الى اقصى امتداد لمجسم
الجدولية واوعز الباحثون ذلك الى ان في  (ت)( وىي اكبر من قيمة  13.81المحسوبة ) (ت)ث بمغت قيمة العمودية حي

من الثبات يقوم الالعب بثني مفصل الركية الى اقصى مسافة وبذلك ينخفض مركز ثقل الجسم وعند الرمية الجانبية 
وكذلك وجود فروق  الالعب بمد مفاصل الجسم وىذا يؤدي الى ارتفاع مركز ثقل الجسم وتحركو الى االعمى مسافة كبيرة .

الجدولية  (ت)( وىي اكبر من قيمة  13.21)المحسوبة  (ت) ةحيث بمغت قيم االفقيةة معنوية في االزاحة ذات دالل
الجسم في الرمية الجانبية من الحركة يتحرك مسافة اكبر الكتساب التعجيل  مركز ثقلواوعز الباحثون ذلك الى ان 

 المطموب من خالل مرجحة الجسم من الخمف الى االمام في القسم الرئيس من الحركة 
 المحسوبة  (ت)طي لمالعب والطاقة الحركية حيث بمغت قيم وكذلك وجود فروق معنوية في قيم الزخم الخ

 المتغيرات
 الحركة الثبات

 ع±  ¯س ع±  ¯س ت المحسوبة

 *4.14 12.18 148.11 6.19 165.566 زاوية الركبة
 *4.84 21.95 131.56 5.91 168.44 زاوية الورك
 *3.18 11.13 136.11 6.65 125.56 زاوية المرفق
 *7.32 8.97 81.42 4.39 118.24 ارتفاع المركز
 *13.81 1.32 4.54 5.47 29.92 اإلزاحة العمودية
 *13.21 9.18 43.52 1.51 3.53 اإلزاحة األفقية
 *14.55 1.25 1.14 1.25 6.41 زخم الالعب

 *4.198 51.52 94.88 8.92 29.71 الطاقة الحركية لالعب
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الى ان كل من الزخم والطاقة الجدولية واوعز الباحثون ذلك  (ت)( عمى التوالي وىي اكبر من قيمة  4.198،  14.55) 
والطاقة الحركية الحركية يعتمد عمى السرعة والكتمة وفي الرمية الجانبية من الحركة كانت السرعة اكبر وبذلك يكون الزخم 

عرض نتائج مسافة الرمية  5-1-4اكبر ايضا الن الكتمة متساوية في الحالتين اي ان السرعة كانت ليا الدور االكبر 
 : الجانبية من الثبات والحركة

 (8الجدول رقم )
 لرمية الجانبية من الثبات والحركةلمسافة ا يبين قيمة )ت( المحسوبة

 (. 2745( قيمة )ت( الجدولية ىي )8ودرجة حرية ) 1715≥* معنوي عند نسبة خطا 
المحسوبة  (ت)( وجود فرق معنوي في مسافة الرمية الحرة من الثبات والحركة حيث بمغت قيمة 8يتبين من الجدول رقم )

اء الرمية الجانبية من الحركة يجعل الالعب الجدولية واوعز الباحثون ذلك الى ان اد (ت)( وىي اكبر من قيمة  15.43)
ل عمى تعجيل كبير ما ادى الى الحصول عمى سرعة كبيرة ايضا وىذه السرعة تم نقميا الى الكرة ثم الحصول عمى يحص

 مسافة اكبر.
 االستنتاجات والتوصيات -5
 جاتاالستنتا -5-1
 السيماثني مفاصل الجسم و  عمى مقدار زاوية عتمد مسافة الرمية الجانبية من الثبات لمحصول عمى مسافة كبيرة ت -3

 الركبة والورك والمرفق .
الحركة لمحصول عمى مسافة كبيرة عمى تعجيل الجسم المكتسب من الركضة  تعتمد مسافة الرمية الجانبية من -4

 التقربية قبل عممية الرمي .
 المسافة التي قطعتيا الكرة في الرمية الجانبية من الحركة اكبر من المسافة التي قطعتيا الكرة من الثبات كانت -5
 التوصيات -5-2
 وبالتالي مسافة كبيرة. لمكرة ضرورة االستفادة من ثني مفاصل الجسم الكتساب اكبر سرعة طيران -1
 بيرة لمرمية الجانبية من الحركة .ضرورة اخذ خطوات مناسبة قبل رمي الكرة لمحصول عمى مسافة ك -2
 التدريب عمى الرمية الجانبية من كال الوضعين . -3
 مسافة . ألكبرلرفع القدرة عمى رمي الكرة  باألوزاناستخدام تدريبات  -4
 ثم يتم التطرق البحث الحالي. أخرىبحوث مشابية بمتغيرات  إجراء -5
 

 المتغيرات
 الحركة الثبات

 ع±  ¯س ع±  ¯س لمحسوبةت ا

 15.43 1.13 23.166 1.224 17 مسافة الرمية الجانبية
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