تقييم بعض المتغيرات الكينماتيكية من خالل مخرجات االداء الفني لمهارة
التصويب من الثبات بكرة اليد
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ممخص البحث العربي:
تعد القوة مف العناصر الميمة لأللعاب الفردية والجماعية أذ تعبر عف ناتج عمؿ العضالت في جسـ االنساف لمتغمب
سواء كانت عمى المقاومات الخارجية أو إلظيار ناتج حركة كاف تكوف ميارة التصويب وهدفت الدراسة الى :

 - 1التعرؼ عمى بعض المتغيرات الكينماتيكية لمخرجات االداء الفني لميارة التصويب مف الثبات لدى عينة البحث .

 – 2تقييـ بعض المتغيرات الكينماتيكية لمخرجات االداء الفني لميارة التصويب مف الثبات بكرة اليد مف خالؿ ناتج القوة لدى

عينة البحث .
شممت عينة البحث بعض العبي تربية البصرة بكرة اليد لمموسـ الرياضي
)العبيف وذلؾ لكونيـ مف ذوي المستوى العالي  ،وتشكؿ نسبتيـ (

 2016 - 2015ـ والبالغ عددىـ ( 6

 ) % 37.50مف المجتمع األصمي والبالغ عددىـ ( ) 16

العباً  ،تـ إجراء التجربة الرئيسية لمبحث بتاريخ  2016/ 10 / 29ـ في تماـ الساعة الثانية مساءاً و عمى قاعة المغمقة لمديرية
تربية البصرة في محافظة البصرة .

تـ التوصؿ إلى االستنتاجات ألتالية :
 -1وجود فروؽ في ناتج القوة العضمية لدى عينة البحث .
 -2وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في المتغيرات الكينماتيكية لدى عينة البحث.
أما أىـ التوصيات ىي :

 -1التأكد عمى أجراء أختبارات دورية لمعرفة ناتج القوة العضمية لالعبيف .
 - 2استخداـ تماريف القوة القصوى لتطوير ميارة التصويب مف الثبات بكرة اليد .

Evaluate some variables Alkinamatic variables through the technical
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The force of the important elements of individual and collective games as it reflects the
result of the action of muscles in the human body to overcome, whether external resistors
or to show the result of the movement was to be the skill of the correction study aimed to:
1 - identify some Alkinamatic variables to the outputs of the technical performance of the
skill of the correction of constancy among a sample search.
2 - Alkinamatic evaluate some variables to the outputs of the technical performance of
the skill of the correction of constancy hand ball by an output power of the research
sample.
Included a sample of some players raising Basra hand reel for the sports season 2015 2016 m and totaling (6) players because they are with the high level and form percentage
(37.50%) of the original community's (16) player, has been conducting major experiment
to search on 29/10/2016 AD at o'clock pm and closed on the Directorate of Education
Basra Hall in Basra province.
It was reached the following conclusions:
1. The existence of differences in muscle power output of the research sample.
2. There are statistically significant differences in Alkinamatic variables among a sample
search.
The main recommendations are:
1. make sure the tests regularly to see the result of muscle power to the players.
2 - the use of force exercises maximum to develop the skill of the correction of fortitude
hand ball.

التعريف بالبحث-1

 المقدمة وأهمية البحث1 – 1
تطورت لعبة كرة اليد كثي ار وخاصة في السنوات األخيرة ويظير ذلؾ التطور مف خالؿ المستويات

الفنية العالية التي لعبت بيا الفرؽ في البطوالت العالمية واف ىذا التطور لـ ياتي مف فراغ وانما جاء نتيجة
.التجارب العممية واالجتيادات لمخبراء والمختصيف في مجاؿ جميع مجاالت المعبة

وتعد القوة مف العناصر الميمة لأللعاب الفردية والجماعية أذ تعبر عف ناتج عمؿ العضالت في جسـ االنساف

لمتغمب سواء كانت عمى المقاومات الخارجية أو إلظيار ناتج حركة كاف تكوف ميارة التصويب التي تعتمد عمى
ناتج ىذه القوة باإلضافة الى الدقة المطموبة أذ ال يمكف أف تكوف قوة بدوف الدقة باألداء والعكس صحيح ألنو

سوؼ تذىب ىذه المخرجات سدى أي بدوف فائدة و يكوف أستخداـ القوة ألغمب الميارات االساسية في كرة اليد
الف ىذه المعبة تجمع بيف القوة والدقة في االداء لذا يمتاز االداء الفني ليذه لعب بالقوة والصالبة وتعد ميارة

التصويب مف الثبات مف الميارات التي تمتاز بعنصر القوة والدقة معاً لذا يحتاج الالعب الى تسميط قوة كبيرة

)  أمتار7 (لكي يتمكف مف دفع الكرة بأتجاه المرمى وخاصة في حالة التصويب مف الثبات كتنفيذ رمية الجزاء

وتعد ىذه مف مخرجات الكرة التي ىي ناتج القوة التي يسمطيا الالعب محاوالً أصابة مرمى الفريؽ المنافس مف

خالؿ ناتج القوة مع التركيز عمى جانب الدقة في االداء  ،ومف ىنا تكمف أىمية البحث في أخضاع الالعبيف
لمبحث والتجريب مف أجؿ التعرؼ عمى مخرجات الكرة ومعرفة القوة الناتجة مف خالؿ االداء المياري لكي

نتمكف معرفة المستوى الحقيقي لناتج القوة فضالً عف ذلؾ جعؿ المعمومات المتعمقة في متناوؿ أيدي المدربيف

لوضع تماريف مناسبة تبعاً لما نحصؿ عميو مف معمومات .

 2-1مشكمة البحث :ىؿ يوجد أختالؼ في مخرجات االداء الفني ( ناتج القوة ) لميارة التصويب مف الثبات
بكرة اليد ؟

 3-1أهداف البحث
 - 1التعرؼ عمى بعض المتغيرات الكينماتيكية لمخرجات االداء الفني لميارة التصويب مف الثبات لدى عينة
البحث .

 – 2تقييـ بعض المتغيرات الكينماتيكية لمخرجات االداء الفني لميارة التصويب مف الثبات بكرة اليد مف خالؿ
ناتج القوة لدى عينة البحث .

 5-1مجاالت البحث

 1ـ  5ـ  1المجال البشري :بعض العبي تربية البصرة بكرة اليد لمموسـ الرياضي 2017 – 2016ـ
 1ـ  5ـ  2المجال ألزماني 2016 / 09 /10 :ـ ولغاية  2016 / 11 / 20ـ
 1ـ  5ـ  3المجال المكاني:

القاعة المغمقة لمديرية تربية البصرة  /محافظة البصرة

-2الدراسات النظرية

 1 – 1 – 2الدقة :
الدقة ىي أحدى الكممات كثيرة أالستخداـ في حياتنا اليومية وتطمؽ عمى أألشياء التي نريد أتماميا

عمى أكمؿ حاؿ  ،وفي المجاؿ الرياضي تطمؽ عمى أألداء المياري مثؿ الدقة في التصويب والدقة في التمرير

 .....الخ .

ومف ىنا تعرؼ كممة الدقة عمى أنيا القدرة عمى توجيو الحركات أإلرادية التي يقوـ بيا الفرد نحو ىدؼ

معيف وتتطمب كفاءة عالية في الجيازيف العضمي والعصبي وسيطرة كاممة عمى العضالت أإلرادية لتوجيييا
نحو ىدؼ معيف كما يتطمب أألمر أف تكوف أإلشارات العصبية الواردة إلى العضالت في الجياز العصبي

محكمة التوجيو (  ، )1ونظ اًر الرتباط الدقة مع صفات تكنيؾ أألداء الحركي فقد ٌعرفت بأنيا قدرة الفرد عمى
التحكـ في حركاتو أإلرادية نحو ىدؼ معيف (  ،)2وتعتمد الدقة الحركية عمى ثالثة عوامؿ أوليما ىو عدد
الوحدات الحركية المستثارة وثانييما ىو درجة أالستثارة سواء كانت عالية أو واطئة ثالثيما ىو زمف ىذه

أالستثارة

( )1

.

1

ػ محمد صبحي حسانيف  :التقويـ والقياس في التربية الرياضية  .ط ، 2القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 1987 ،ص 447

2

ػ محمد عاطؼ أألبحر ومحمد سعد عبد اهلل  :المياقة البدنية  ،عناصرىا  ،تنميتيا  ،قياسيا  .القاىرة  ،دار أإلصالح  ، 1984 ،ص . 195

1

ػ يعرب خيوف  :التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ  .ط ، 2بغداد  ، 2010 ،ص . 23

 2ـ  1ـ  3المهارات أألساسية في كرة اليد:
تعد كرة اليد كأية لعبة مف أأللعاب الكبيرة ليا مياراتيا الحركية أألساسية التي تعد بمثابة العمود الفقري
ليا فالالعب الذي يتقف جميع النواحي الفنية ال يمكف تطبيقيا أال أذا تعاوف مع بقية أعضاء فريقوٌ بحيث يستغؿ
جميع قدراتوً لتنفيذ ذلؾ الواجب وىذه الحقيقة ىي أساس النجاح لذا تعد الميارات ألحركية أألساسية مف أىـ
العوامؿ وأكثرىا حساسية الف أإلعداد البدني والخططي والنفسي ال قيمة لو دوف الميارات أألساسية

(

،)2

ويرى كماؿ عبد الرحمف وآخروف بأنو تعد جميع الميارات أألساسية لكرة اليد سواء كانت بالكرة أو بدونيا وتعني

جميع تحركات الالعب أف تؤدى في أطار قانوف المعبة بيدؼ وصوؿ إلى أفضؿ النتائج أثناء المباراة  ،وأف
تنمية وتطوير المتطمبات الميارية تيدؼ لموصوؿ إلى الدقة وأالتقاف والتكامؿ في أداء جميع الميارات

أألساسية لمعبة

( )3

في حيف يرى محمد حسف عالوي أف المتطمبات الميارية في كرة اليد تتضمف جميع

الميارات أألساسية لمعبة سواء كانت بالكرة أو بدونيا وىي تعني كؿ التحركات الضرورية اليادفة التي يقوـ بيا
ألالعب وتؤدى في أطار قانوف المعبة والتي يتـ تنميتيا مف خالؿ التخطيط الجيد لبرامج أألعداد المياري والذي
ييدؼ إلى وصوؿ ألالعب إلى الدقة وأالتقاف والتكامؿ في أداء جميع الميارات أألساسية لمعبة بحيث يمكف أف

يؤدييا الالعب بصورة آلية متقنة تحت ظرؼ مف ظروؼ المباراة

 2ـ  1ـ  4مهارة التصويب من الثبات بكرة اليد

( )4

( )5

.

ويتـ أداء ىذه الميارة حيث يقدـ الالعب االيمف القدـ اليسرى ويسحب الكرة باليديف في أقصر طريؽ الى

مستوى كتؼ الذراع الرامية المنثنية ثـ يقوـ الالعب بأرجاع الذراع الرامية والكتؼ الى الخمؼ مع رفع الكرة
بمستوى الرأس تقريباً بحيث يشكؿ العضد والساعد زاوية قائمة عند مفصؿ المرفؽ وكذلؾ العضد مع الجذع

ويستمر الالعب بسحب الكرة لمخمؼ واالعمى مع حدوث تقوس في الظير والكرة تكوف مواجية لألعمى ثـ تمتد

الذراع الرامية عالياً ويتـ رمي الكرة بحركة مشابية لمضرب بالسوط وأستخداـ قوة كبيرة مع التركيز عمى حركة
مفصؿ الرسغ واالصابع في توجيو الكرة .

وأشار أحمد عريبي إلى أف ىناؾ عوامؿ عدة تؤثر في عممية أداء التصويب ىي

( )6

:ػ

 .1زاوية التصويب  :كمما كاف التصويب مف المنطقة المواجية لميدؼ كمما كانت نسبة نجاحوُ أكبر .
 .2المسافة  :كمما قصرت المسافة بيف الرامي واليدؼ كمما ساعد ذلؾ دقة التصويب واصابة اليدؼ .

2

ػ كماؿ عارؼ وسعد محسف  :كرة اليد  .جامعة بغداد  ،بيت الحكمة  ، 1989 ،ص . 60

3

ػ كماؿ الديف عبد الرحمف درويش وآخروف  :القياس والتقويـ وتحميؿ المباراة في كرة اليد ( نظريات ػ تطبيؽ )

 .ط ، 1مركز الكتاب لمنشر ، 2002 ،

ص . 47
4

ػ محمد حسف عالوي وآخروف  :األعداد النفسي في كرة اليد ( نظريات ػ تطبيقات )  .ط ، 1مركز الكتاب لمنشر  ، 2003 ،ص . 22

 - 5كماؿ عارؼ وسعد محسف  :مصدر سبؽ ذكره  ، 1989 ،ص . 130
6

ػ أحمد عريبي عودة  :كرة اليد وعناصرىا أألساسية  .ط ، 2جامعة بغداد  ، 2005 ،ص  41ػ . 42

 .3التوجيه  :كمما كانت الكرة موجية إلى الزوايا الحرجة بالنسبة لحارس المرمى كمما صعب صدىا
ويسيـ الرسغ كثي اًر في توجيو الكرة .

 .4السرعة  :كمما كاف أألعداد سريعاً كمما كاف التصويب أكثر أحتماالً .

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 1 – 3منهج البحث :بما إف انتقاء المنيج المناسب لبحث أي مشكمة يعتمد عمى طبيعة المشكمة نفسيا ،لذا
فقد أتخذ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب المسح طريقاً لموصوؿ إلى أىداؼ البحث وفرضيتو.

 2-3عينة البحث:شممت عينة البحث بعض العبي تربية البصرة بكرة اليد لمموسـ الرياضي 2016 - 2015
ـ والبالغ عددىـ ( ) 6العبيف وذلؾ لكونيـ مف ذوي المستوى العالي ،وتشكؿ نسبتيـ (

 ) % 37.50مف

.و

المجتمع األصمي والبالغ عددىـ (  ) 16العباً  ،و يستخدـ عينة البحث الذراع اليميف في التصويب .

لغرض التأكد مف تجانس العينة في المتغيرات التي قد تؤثر عمى سير التجربة قاـ الباحثاف بإجراء المعالجة

اإلحصائية باستخداـ معامؿ االختالؼ وظير أف جميع قيـ معامؿ االختالؼ كانت أقؿ مف %30

()1

عمى تجانس أفراد عينة البحث في المتغيرات أدناه وكما موضح بالجدوؿ ()1

مما يدؿ

جدول ()1

يبين بعض القياسات األنثروبومترية وقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة معامل االختالف

ت

المتغيرات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف*

1

الطول الكمي

سم

178.400

4.774

2.676

2

الوزن

كغم

79

8.190

10.367

3

العمر

سنة

19.200

1.923

10.015

4

طول الذراع

سم

75.400

2.880

3.819

5

العمر التدريبي

سنة

8

1.236

15.45

 3-3الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة:
·المصادر و المراجع العربية و األجنبية

·آلة تصوير فيديوية نوع ( )Sony HDR-XR520ذات سرعة تردد (  100صورة\ثانية ) عدد ( . ) 1
·جياز حاسوب الكتروني . )P4) Desktop
·ممعب كرة يد وكرات قانونية .
 - 1وديع ياسني حممد وحسن حممد عبد :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات احلاسوب يف حبوث الرتبية الرياضية  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،املوصل ،1999 ،ص.161

·حامؿ ثالثي  Tripodعدد ( . ) 1
·شريط قياس معدني .
·ميزاف طبي .

 4 – 3االختبار المستخدم بالبحث :

 1 – 4 – 3اختبار قوة ودقة التصويب

()1

الهدف من االختبار  :قياس دقة التصويب وقوتو .

األدوات  :كرة يد قانونية  ،جدار قوي وأممس يرسـ عميو مرمى كرة يد وداخمو مربعات .

طريقة األداء  :يقؼ الالعب وبيده الكرة خمؼ خط المرسوـ عمى األرض بصورة موازية لمجدار وعمى بعد (

 ) 12متر مف الجدار عمى أف يكوف وقوؼ الالعب مواجياً لمنموذج الموضح عمى الجدار بصورة مباشرة .

يقوـ الالعب بالتصويب عمى المربعات المرسومة عمى الجدار بطريقة يحاوؿ فييا بذؿ ما بوسعو لكي ترد الكرة

مف الجدار الى الخمؼ والى أقصى حد ممكف  .النموذج يتكوف مف ثالثة مربعات متحدة المركز فييا نقطة تبعد
عف األرض (  ) 3أمتار  ،المربع األوؿ مساحتو (

 ) 1ـ والثاني (  ) 2ـ والثالث (  ) 3ـ  .األرض بيف

الالعب والمربعات مقسمة بخطوط موازية لمجدار وكؿ جزء أو خط يبعد (  ) 50سـ عف األخر ويحمؿ قيمة
أختبارية مالئمة لبعد الجزء عف المربعات  ،حيث تزداد قيمة الجزء بصورة طردية بزيادة بعده عف المربعات ،

فأعمى قيمة تكوف ألبعد جزء .

الشروط :

 كؿ العب لو ست محاوالت ولو الحؽ في أستعماؿ أي نوع مف أنواع التصويب وينصح باستعماؿ
التصويب مف مستوى الكتؼ .

 يسمح بمحاولتيف لمتجربة قبؿ بدء االختبار .

 أف تكوف جميع المحاوالت مف خمؼ خط (  ) 12مت اًر ويسمح بأخذ خطوة أو خطوتيف كخطوات تقريبية
أذا رغب الالعب .

 يجب أف ترد الكرة مف الجدار لكي تكوف ذات قيمة أختبارية .

 التصويبات التي تخطئ المربعات تكوف قيمتيا صفر والتصويبات التي ال ترد داخؿ المنطقة
المخصصة عمى األرض تكوف قيمتيا صفر بالنسبة لمقوة ويمكف أف توضع قيمة الدقة أذا كانت مرتدة

مف داخؿ المربعات .

التسجيل :

 النتيجة يمكف أف تق أر مباشرة عمى الجدار والمنطقة المخصصة عمى األرض .

 الكرة التي تسقط عمى الخط المشترؾ بيف جزئيف تعتبر وكأنيا سقطت عمى الجزء األبعد.
1

 -أحمد عريبي عودة  :مصدر سبؽ ذكره  ، 1998 ،ص . 282 – 280

 أف درجات قياس الدقة يكمف أف تتراوح بيف ( . ) 5 ، 3 ، 1 ، 0
 كما أف درجات القوة بيف (  ) 25 – 1لكؿ تصويبة .

 وعندما تجمع درجات الدقة ودرجات القوة فأنيا تعطينا درجة التصويب .
 عدد النقاط المتحصمة مف خالؿ ست محاوالت سوية تعطينا :

 .1مجموع نقاط الدقة 2-.مجموع نقاط القوة -3مجموع نقاط التصويب .

 2 – 4 – 3اختبار رمي كرة طبية زنة  800غم ألقصى مسافة

()1

 الغرض من االختبار  :قياس القوة االنفجارية لمذراع الرامية -األدوات  :كرة وزنيا (  800غـ )  ،قطاع لمرمي .

 مواصفات االختبار  :يرسـ قطاع لمرمي يحدد في أولو خط يقوـ المختبر برمي الكرة مف خمفو . مواصفات األداء  :مف خمؼ خط الرمي يقوـ الالعب برمي الكرة إلى أقصى مسافة ممكنة . التسجيل  :تحسب المسافة مف خط الرمي حتى مكاف سقوط الكرة ( بالسنتيمتر ) . -الشروط :

أ .القياس عمودي مف مكاف سقوط الكرة وخط الرمي  .ب .لكؿ العب ثالث محاوالت تسجؿ لو أفضميا .
ج .لالعب أف يستخدـ اليد المفضمة لديو في رمي الكرة .

شكل ( ) 1يوضح طريقة أداء االختبار
 5-3المتغيرات البيوميكانيكية

 – 1المسافة بيف القدميف ( طوؿ الخطوة )  :وىي المسافة أألفقية المحصورة بيف قدـ أالرتكاز في نقطة معينة
و القدـ الحرة عمى سطح أألرض  ،تقاس بػالمتر.

 / 2أقصى أرتفاع لمكرة لحظة التصويب  :وىي المسافة العمودية المحصورة بيف نقطة مركز الكرة قبؿ ترؾ
الكرة ليد الالعب وسطح أألرض لحظة التصويب  ،وتقاس بالسنتمتر .

 – 3سرعة أنطالق الكرة  :وتقاس بواسطة حساب المسافة بيف نقطة مركز الكرة في نقطة معينة ونقطة أخرى
بعد (  ) 5صور مقسوماً عمى زمف أنتقاؿ مركز الكرة بيف نقطتيف  ،وتقاس بالمتر  /ثانية .

1

 -محمد صبحي حسانيف و عبد الحميد كماؿ  .القياس في كرة اليد  ، 1980 ،ص 245 -244

 - 4زاوية أنطالق الكرة  :وىي الزاوية المحصورة بيف مركز الكرة قبؿ تركيا يد الالعب والصورة الخامسة مف
طيرانيا مع الخط أألفقي الموازي لألرض وتقاس مف األماـ  ،وتقاس بالدرجة .

 6 – 3التجربة االستطالعية :تـ أجراء تجربة استطالعية عمى عينة مف طمبة كمية التربية البدنية وعموـ
الرياضة  /مرحمة ثالثة والبالغ عددىـ (  ) 3طالب في يوـ االثنيف المصادؼ  2016 / 10 / 10ـ  ،وكاف
الغرض منيا التعرؼ عمى قدرة العينة عمى أداء االختبار والتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو الباحث أثناء

تنفيذ االختبار .

 7 – 3تجربة البحث الرئيسة :تـ إجراء التجربة الرئيسية لمبحث بتاريخ  2016/ 10 / 29ـ في تماـ الساعة
الثانية مساءاً و عمى قاعة المغمقة لمديرية تربية البصرة في محافظة البصرة .

 7-3التصوير الفيديوي:فقد استخدـ الباحث آلة تصوير فيديوية نوع  SONYعدد (  ) 1كورية الصنع ذات
تردد (  )100صورة /الثانية  ،وضعت آلة التصوير أألولى عمى بعد (  4.70ـ ) عف نقطة أداء الميارة في

داخؿ الممعب وعمى أرتفاع (  1.25ـ ) مقاسة مف أألرض وحتى بؤرة عدسة آلة التصوير وعمى الجانب أأليمف
لالعب أأليمف حيث يتـ مف خالليا التعرؼ عمى متغيرات الالعب بصورة كاممة  ،الشكؿ رقـ ( )2يوضح موقع

آلة التصوير .

العب
مهاجم

ك1

شكل (

) 2يوضح موقع أداء الالعب لمهارة التصويب من الثبات عمى الحائط وموقع آلة التصوير

 8 – 3التحميل بالحاسوب :ينبغي عند التحميؿ البيوميكانيكي تحديد ىدؼ الميارة المراد دراستيا " إف مف

أولى خطوات التحميؿ البيوميكانيكي تحديد اليدؼ األساسي لمميارة الحركية أو كما يسمى باليدؼ الميكانيكي
لمميارة ومف دوف وضوح وتحديد ىدؼ الميارة ال يمكف تقويـ مدى فعالية أدائيا
1

( )1

لذا قاـ الباحث بالتالي  :ػ

 -طمحة حساـ الديف  :األسس الحركية والوظيفية لمتدريب الرياضي .القاىرة  ،دار الفكر العربي  ،1994 ،ص . 25

 / 1تحويؿ الفمـ مف ذاكرة كامي ار التصوير( )Sonyإلى أقراص( )DVDباستخداـ جياز الحاسوب ( pantium
 )4وذلؾ لتسييؿ خطوات التحميؿ.

 / 2تحويؿ أمتداد المقاطع الفيديوية بواسطة برنامج (  ) allok Video Converterكوف أمتداد آلة التصوير
ال يعمؿ عمى البرنامج الخاص بالتحميؿ (. )dart fish

 / 3تـ خزف الفمـ عمى شكؿ ممفات داخؿ الحاسبة ذات سرعة

)CORE 2 DUOE) 2.4

RAM 2

 .GIGA BITومف ثـ نقؿ ىذه الممفات إلى برنامج (  )dart fishاإلصدار الخامس المنصب عمى الحاسبة ،
وىذا البرنامج ىو مخصص لتحميؿ الحركات الرياضية  ،والشكؿ (  ) 3يوضح ذلؾ .

شكل ( ) 3

 9 – 3الوسائل اإلحصائية

يوضح واجهة برنامج ( ) Dart fish

تـ تحميؿ البيانات احصائياً بواسطة الحقيبة اإلحصائية ( )spssاإلصدار ( )19الستخراج
 1ػ الوسط الحسابي

 - 2االنحراؼ المعياري
 – 3معامؿ االختالؼ

( )2

 -4عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث :
بعد أف تـ معالجة البيانات احصائياً ظيرت النتائج والتي يبينيا الجدوؿ (... )2
جدول ( ) 2

يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى عينة البحث
2

 -محمد عبد العاؿ ألنعيمي و حسيف مرداف ألبياتي  :أإلحصاء المتقدـ في العموـ التربوية والتربية البدنية مع تطبيقات

لمنشر والتوزيع  ،أألردف  ، 2006 ،ص101

 . spssط ،1مؤسسة الوراؽ

ت

المتغير

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

رمي الكرة الطبية  800غم

متر

22.340

1.663

2

أختبار قوة التصويب

درجة

57.50

5.594

3

طول الخطوة

سم

102.5

22.3

4

أقصى أرتفاع لمكرة لحظة التصويب

سم

182.40

7.55

5

زاوية أنطالق الكرة

درجة

21.18

2.01

6

سرعة أنطالق الكرة

متر  /ثانية

21.29

2.13

مف خالؿ الجدوؿ أعاله تبيف أف قيمة الوسط الحسابي في الختبار رمي الكرة الطبيبة ىو ( 22.340

) وبأنحراؼ معياري (  ) 1.663ويشير ىذا الى أف عينة البحث قد تكوف متقاربة في ناتج القوة الى نوعاً ما

وىذا االختالؼ في ناتج القوة التي يستخدميا أفراد عينة البحث في دفع الكرة تعتمد عمى قوة الذراع الرامية وىذا

يعتمد عمى الكتمة أو البناء العضمي لمذراع باالضافة الى التماريف التي تستخدـ خالؿ الوحدة التدريبية التي ليا
دور كبير في عممية البناء العضمي وبالتالي ليا مردود أيجابي عمى مقدار القوة الناتجة لمذراع باالضافة الى

طبيعة االداء المياري الذي يعتمد عمى أستخداـ الذراع خالؿ أداء الميارات،

و تعد القدرة االنفجارية مف

القدرات التي ترتبط باألداء المياري والسيما في أداء ميارات التصويب وىذا ما أشار اليو (ابو العال احمد) "اف

القوة االنفجارية ترتبط بدرجة إتقاف االداء المياري( .) 1

مف خالؿ الجدوؿ أعاله تبيف أف قيمة الوسط الحسابي في الختبار قوة التصويب ىو (

)57.50

وبأنحراؼ معياري (  ) 5.594ويشير ىذا الى أف عينة البحث قد تباعدت في ناتج القوة بأستخداـ الكرة

واالختبار ويعزو الباحثاف الى الفارؽ الكبير الى االداء المياري ( التكنيؾ ) المستخدـ مف قبؿ أفراد العينة

والذي يعتمد عمى أرتداد الكرة مف الحائط ويحدث االرتداد نتيجة القوة التي يستخدميا المعب لكي ترتد الكرة الى

أبعد مسافة ممكنة اال أف عينة البحث كانت ضعيفة في االختبار أذا ما قورنت بالدرجة العظمى لالختبار وىذا
يعتمد عمى المتغيرات الميكانيكية لألداء ومنيا المسافة بيف القدميف لحظة التصويب التي يوجد فييا فارؽ كبير

كما موجودة في الجدوؿ أعاله

 ،وىذا ما يؤكده ليث أبراىيـ اف الدقة تتطمب "توافقاً عضمياً عصبياً

وتحكماً كامالً في الجياز العضمي العصبي لمفرد ،وفي اغمب األحواؿ فاف استخداـ القوة استخداماً فعاالً يكوف

استثناء مطموباً بدرجة كبيرة وىو ما نراه في الالعبيف الذيف
عمى حساب الدقة ،وىذا يعني اف توافرىما معاً يعد
ً
يصموف الى مستوى متقدـ بدنياً وميارياً ( . ) 1

مف خالؿ الجدوؿ (  ) 2تبيف أف قيمة الوسط الحسابي لمتغير طوؿ الخطوة ىو (  )1.25وبأنحراؼ

معياري (  ) 22.3ويرى الباحثاف بأف ىذا المتغير الميكانيكي لو دور كبير في ناتج قوة وسرعة الكرة أال أف
 - 1ابى العال احمد عبد الفتاح  :التدريب الرياض ي ألاسس الفسيىلىجيت  ،ط ،١القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 1997 ،ص . 133

 - 1ليث إبراهيم جاسم  :القىة الخاصت وعالقتها بقىة ودقت التصىيب خالل مستىياث مختلفت من الجهد البدني لالعبي كرة اليد الشباب
بأعمار( ، )20-18مجلت علىم التربيت الرياضيت  ،العدد الثالث  ،املجلد الثاني  ، 2009 ،ص . 116

كاف الفارؽ كبير بيف نتائج االختبار لمعينة وبذلؾ كاف الدرجات التي حصؿ عمييا الالعبيف في أداء كانت
متفاوتة  ،حيث كمما كانت المسافة ببيف القدميف كبيرة نوعاً ما كمما كاف ناتج القوة أفضؿ الف ىذه الميارة تعد
مف الميارات الميمة بكرة ايد و يحتاج الالعب الى أخذ خطوة واسعة بأتجاه المرمى الف ناتج القوة والدقة مف

الثبات يكوف كبير نوعاً ما أذا ما قارنتو باألداء مف الحركة .

مف خالؿ الجدوؿ (  ) 2تبيف أف قيمة الوسط الحسابي لمتغير أقصى أرتفاع لمكرة ىو (  )182.40وبأنحراؼ

معياري (  ) 7.55ويرى الباحثاف بأف ىذا المتغير الميكانيكي ميـ جداً أذ مف خاللو يتـ تحديد مسار الكرة

وأتجاىيا ولكوف طبيعة االختبار يحتاج الى أرتفاع بمستوى أنطالؽ الكرة لذا نالحظ بأف االنحراؼ المعياري

كبير بيف الف المختبر يطمح بالحصوؿ عمى أعمى درجة فالبد مف زيادة سرعة و أرتفاع الكرة وبذلؾ سوؼ

تتجو الى المربع ذو القيمة االكبر وبذلؾ سوؼ يكوف ناتج القوة كبير مف خالؿ أرتداد الكرة الى مسافة بعيدة ،

وفي الغالب تعتمد ميارة التصويب بالقفز عمى تحقيؽ القوة بمعدالت عالية مف السرعة والتي تعد مف المتطمبات

أألساسية لحركات القفز

( )2

 ،اال أف يعزو الباحثاف النتائج الذي حصؿ عمييا ىذا المتغير تعود الى المد

والثني الذي حققيا مفصؿ الركبة والمرفؽ .

مف خالؿ الجدوؿ (  ) 2تبيف أف قيمة الوسط الحسابي لمتغير زاوية أنطالؽ الكرة ىو (

) 21.18

وبأنحراؼ معياري (  )2.01ويرى الباحثاف بأف لالختبار ظروؼ خاصة تمكف الالعبيف مف تغير الزوايا مما

يؤدي الى االنخفاض في ناتج القوة مف خالؿ المسافة التي تصؿ الييا الكرة فكمما كاف ناتج االرتداد بعيد كمما

حقؽ الالعب قوة كبيرة والناتجة مف خروج الكرة بزاوية تمكنو مف الحصوؿ عمى درجة أعمى ضمف أقرانو في
االختبار باالضافة الى أنيا تعتمد عمى أطواؿ الالعبيف ومدى مد مفصؿ المرفؽ خالؿ التصويب .
مف خالؿ الجدوؿ (  ) 2تبيف أف قيمة الوسط الحسابي لمتغير سرعة أنطالؽ الكرة ىو (

) 21.18

وبأنحراؼ معياري (  )2.01ويرى الباحثاف بأف الفرؽ سرعة أنطالؽ الكرة لدى عينة البحث لو عالقة أو يعتمد
عمى ناتج القوة وما تتبعيا مف عممية نقؿ حركي قبؿ الشروع في ترؾ الكرة ليد الالعب أذ يعتمد المعب في ىذا

النوع مف التصويب عمى الجذع الذي يعد أكبر جزء في جسـ االنساف

ويشير كماؿ عبد الحميد نقالً عف (

ىوخموث ) بأف القوس المشدود يؤدي الى أكتساب الجذع طاقة وضع ( طاقة كامنة ) لغرض أطالة العضالت
العاممة وذلؾ لزيادة مسافة التعجيؿ وكذلؾ اكتسابيا مقدار مف طاقة الدفع لالستفادة منيا في الواجب الحركي

)1

وىنا يكوف الواجب الحركي ىو التصويب وتعد الكتمة العضمية وقدرات الالعبيف ليا دور كبير في تحقيؽ

ً
 - 2ضرغام عبد السالم نعمه  :دراست جحليليت لبعض املتغيراث البيىميكانيكيت ملهارة التصىيب بالقفز عاليا في ضىء مشاهداث جقىيميت
متباينت من الدقت بكرة اليد  .أظروحت دكتىراه  ،غير منشىرة  ،كليت التربيت الرياضيت  ،جامعت البصرة  ، 2012 ،ص 109
1

 -جيرد ىوخموث  :الميكانيكا الحيوية وطرؽ البحث العممي لمحركات الرياضية  ( .ترجمة ) كماؿ عبد الحميد وسميماف عمي حسف ،

مصر  ،دار المعارؼ  ، 1978 ،ص 88

(

أو أكتساب سرعة لمكرة وىذا ما أكده  Eliaszبأف سرعة أنطالؽ الكرة مف االمور الميمة التي ترتبط بأطواؿ
الالعبيف وقدراتيـ العضمية والمرونة العالية في التنفيذ

( ) 2

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :

 -1وجود فروؽ في ناتج القوة العضمية لدى عينة البحث .

 -2وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في المتغيرات الكينماتيكية لدى عينة البحث.
 – 3وجود فروقات أختبار رمي الكرة الطبية لدى عينة البحث .

 2-5التوصيات :

 -1التأكد عمى أجراء أختبارات دورية لمعرفة ناتج القوة العضمية لالعبيف .

 - 2استخداـ تماريف القوة القصوى لتطوير ميارة التصويب مف الثبات بكرة اليد .
 -3استخداـ تدريبات بأوزاف مختمفة تعمؿ عمى تطوير الدقة في التصويب والتي تعتبر مف ضروريات األداء
المياري .
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، 1987

 محمد عاطؼ أألبحر ومحمد سعد عبد اهلل  :المياقة البدنية  ،عناصرىا  ،تنميتيا  ،قياسيا  .القاىرة ،
دار أإلصالح 1984 ،

 يعرب خيوف  :التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ  .ط ، 2بغداد 2010 ،
 كماؿ عارؼ وسعد محسف  :كرة اليد  .جامعة بغداد  ،بيت الحكمة 1989 ،

 كماؿ الديف عبد الرحمف درويش وآخروف  :القياس والتقويـ وتحميؿ المباراة في كرة اليد ( نظريات ػ
تطبيؽ )  .ط ، 1مركز الكتاب لمنشر ، 2002 ،

 محمد حسف عالوي وآخروف  :األعداد النفسي في كرة اليد ( نظريات ػ تطبيقات )
الكتاب لمنشر ، 2003 ،

 .ط ، 1مركز

 أحمد عريبي عودة  :كرة اليد وعناصرىا أألساسية  .ط ، 2جامعة بغداد ، 2005 ،

 وديع ياسيف محمد وحسف محمد عبد :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية
الرياضية ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،الموصؿ،1999 ،

 محمد صبحي حسانيف و عبد الحميد كماؿ  .القياس في كرة اليد ، 1980 ،

2

- Eliasz , Kerzy :The Relation ships between throwing velocity and motor ability parameters of the Highperfor mance
handball players , ariel 1@ixnet.com ,2001 p .5

 طمحة حساـ الديف  :األسس الحركية والوظيفية لمتدريب الرياضي
،1994

 محمد عبد العاؿ ألنعيمي و حسيف مرداف ألبياتي :

.القاىرة  ،دار الفكر العربي ،

أإلحصاء المتقدـ في العموـ التربوية والتربية

البدنية مع تطبيقات  . spssط ،1مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع  ،أألردف 2006 ،

 ابو العال احمد عبد الفتاح  :التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية  ،ط ،1القاىرة  ،دار الفكر العربي ،
، 1997

 ليث إبراىيـ جاسـ  :القوة الخاصة وعالقتيا بقوة ودقة التصويب خالؿ مستويات مختمفة مف الجيد

البدني لالعبي كرة اليد الشباب بأعمار(  ، )20-18مجمة عموـ التربية الرياضية  ،العدد الثالث ،

المجمد الثاني ، 2009 ،

 ضرغاـ عبد السالـ نعمو  :دراسة تحميمية لبعض المتغيرات البيوميكانيكية لميارة التصويب بالقفز عالياً
في ضوء مشاىدات تقويمية متباينة مف الدقة بكرة اليد  .أطروحة دكتوراه  ،غير منشورة  ،كمية التربية

الرياضية  ،جامعة البصرة . 2012 ،

 جيرد ىوخموث  :الميكانيكا الحيوية وطرؽ البحث العممي لمحركات الرياضية  ( .ترجمة ) كماؿ عبد

الحميد وسميماف عمي حسف  ،مصر  ،دار المعارؼ 1978 ،
 Eliasz , Kerzy :The Relation ships between throwing velocity and motor
ability parameters of the Highperfor mance handball players , ariel
1@ixnet.com ,2001 p .5

