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أ.و.د .مناهم ػبذ احلميذ داود

أ.و.د .باهزة ػهىان جىاد

جامؼـــت بغـــذاد

2112و

0341هـ
مهخــص انبحــث

كان الغرض من الدراسة معرفة العالقة بين طول الذراع والعضدد والسدا د والكدع مدا زوايدا

مفاصل الكتع والمرفق والرسغ واثناء اداء مهارة التهديع البعيد بكرة اليد ومهدارة الضدربة السدا ة

بددالكرة الطددا رة .وقددد فددرض ان ةنددا

القددة بددين اط دوال الددذراع وزوايددا مفاصددل الددذراع فددالل تنفيددذ

التهددديع البعيددد بكددرة اليددد والضددربة السددا ة بددالكرة الطددا رة .اسددتفد اهسددمو الوصددف ف د ةددذ

الدراسددةو وايريددد الدراسددة مددن  2009\4\1ولغايددة  2009\4\30وشددممد ينددة الب د  10مددن
رياضدددددد كددددددرة اليددددددد ( %10مددددددن الميتمددددددا) و 10مددددددن رياضدددددد الكددددددرة الطددددددا رة ( %8مددددددن

الميتما)وواسددتفدا برنددامح اء صدداء العددالم

 SPSSوذلدد هسددتفرالو الوسسددط ال سدداب و

الوسيط ومعامل اهلتواء واهن راع المعيارى وافتبار  tواهرتباط البسيط  .rواستنتيد البا ثة ددة
استنتاياد منهاو ه تويد القة بين اطول الذراع وزوايا الذراع باستثناء معنوية العالقدة بدين طدول
العضد وزاوية الرسغ ف كرة اليد.وه تويد مثل ةذ العالقة لددى رياضدي الكدرة الطدا رة .فضدال دن

ويود القة ارتباط بين اطول الذراع وزوايا مفاصمه بين رياض كدرة اليدد والكدرة الطدا رة .ومدن اةد

التوصديادو مال ظددة زاويدة مفصددل المرفدق فددالل التهدديع البعيددد بكدرة اليددد لتكدون قريبددة يددا مددن

 590لزيادة السر ةو وأيراء دراسة لمعرفدة القدة زوايدا مفاصدل الدذراع مدا دقدة وسدر ة الكدرة فد
الضربة السا ة بالكرة الطا رة.
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ABSTRACT
The aim of study was to know the relation between arm, upper arm,
forearm and wrist lengths and arm's joint angles during execute shooting skill
from distance (line 9 m) in handball and spike skill in volleyball. The research
was conducted from 1\4\2009 to30\4\2009,the researcher used descriptive
statistic, the sample s were 10 handball and 10 volleyball players, and from
implemented SPSS software package she concluded: no relation between
arm, upper arm, and wrist lengths and arm's joint angles during execute
shooting from distance (line 9 m) and spike in volleyball, except the relation
between forearm length and wrist angle with handball players , this relation
did not appeared in volleyball players. Although there is a relation between
players arm's lengths and arm's joint angles of handball and volleyball
during executing shooting from distance (line 9 m) and spike, and the most
recommendation is making a study to know the relation of arm's joint angles
with accuracy and ball speed of shooting from distance in handball and spike
in volleyball.

انبــاب األول

 انتؼزيف بانبحث-0

 ادلقذمت وأهميت انبحث0-0

تتميز كل فعالية رياضدية بصدفاد بدنيدة فاصدة تميزةدا دن ويرةدا وتدنعكس ةدذ الصدفاد

م الرياضيين الذين يمارسون تم الفعاليةو وان توفر ةدذ الصدفاد مدا المروندة لددى الممارسدين
.يمكن أن يع ط فرصة أكبر هستيعا المهارة وأدا ها بشكل رك ص يح
ت تدل ال ياسداد اليسدمية فد الوقدد ال اضددر مكانداً بدارزاً فد الميداهد العمميدة المفتمفددة

وأن ةددذ ال ياسدداد ت ددد بمفدداةي وأسددس معينددة تتبددا الفرصددة لددذواد العالقددة بددين شددكل اليس د
واألداء البدن الذي ي و بده و فال ياسداد اليسدمية ةد مدن المتطمبداد التد توصدل الرياضد إلد

دال متسداوي ليميدا العوامدل األفدرى فد ن الفدرد

المستوى العال مدن المياقدة البدنيدة يد أنده فد

الال ق تشري ياً يتفوق م الفرد ويدر الال دق تشدري ياً وبعبدارة أفدرى أن الرياضد الدذي ه يمتمد

ال ياسدداد اليسددمية المناسددبة سددوع يتع د رض إل د مشدداكل ديدددة أثندداء أدا دده المهدداري فددالل فتددرة
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تدريده فد المسدتوياد الرياضدية العاليدة وبالتدال ي تدال إلد بدذل المزيدد مدن اليهدد والوقدد يفدوق
بالبذل زميمه الذي يمتاز ب ياساد يسمية تؤةدل ألداء المهداراد المتعمدق بهدا و وبدنفس الوقدد يؤكدد

كثيدر مدن البدا ثين دن ويدود القدة مؤكددة بدين شدكل اليسد والمياقدة البدنيدة()1و وتعدد الدذراع مددن
أيددزاء اليسدد المهمددة فدد فعدداليت كددرة اليددد والكددرة الطددا رةو إذ أنهددا المفتددا األساسدد لتسددييل
األةداع والن اطو لذا فأن م اييس الذراع ومرونتها يمعبان الدور المه ف ةاتين الفعالتين.
وقد ايري دة دراساد وب و بهدع اهستدهل م العالقدة بدين م داييس األطدراع العميدا
ومدى المرونة ف الطرع العموي من الة الثبادو وةذا ه يعط مؤشر واضح مد مددى العالقدة
بينهمداو إه أن الب د ال دال ي دداول دراسدة ةددذ العالقدة مددن الدة ال ركددة وألداء ال ي د لمهددارة
التهديع ن ُبعد بكرة اليد (من فط  ) 9والضربة السا ة بالكرة الطا رة.
 2-0أهميت انبحث

ان مال ظة انففاض المستوى ف مهارة التهديع ن ُبعد بكرة اليد والضربة السدا ة فد
الكدرة الطدا رة و القدة ةدذا بال ياسداد الطوليدة لدذراع التهدديع بكدرة اليدد والضدربة السدا ق فد الكدرة

الطددا رةو ةددذا شددكل م ددور اةتمددا البا ثتددان لدراسددته ف د وضددا المهددارة ال ي د وف د

الددة أداء

التهدديع بكدرة اليدد وأداء الضددربة السدا ة بدالكرة الطددا رةو واءيابدة مد ةددل ان العالقدة بينهدا فد
الدة األداء ال ي د لممهدارة سدديؤدى إلد اهفتيدار الصد يح لم دداييس األطدراع العميدا والد توييدده
التدري الفاص بالمرونة لمرياض و بالتال تطوير األداء المهاري لمفعالية.

 4-0أهذاف انبحث

يهدع الب

ال ال إل و

 .1معرفة ال ياساد الطولية لمطرع العموي المسيطر لرياض كرة اليد والكرة الطا رة.
 .2معرفة مدى مرونة الطرع العموي المسيطر لرياض كرة اليد والكرة الطا رة.
 .3معرفة العالقة بين م اييس الطرع العموي المسيطر ومدى مرونته لرياض كرة اليدد والكدرة
الطا رة.
()1

باس

م

ذا

و كمة سميمان

الرياضةوالعدد )2007,1ص.22

م ؛

القة بعض ال ياساد اليسمية ببعض الصفاد البدنيةو (ميمة
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 3-0فزوض انبحث

 .1تويدد القدة بدين ال ياسدداد الطوليدة لمطدرع العمدوي المسدديطر لرياضد كدرة اليدد ولرياضد
الكرة الطا رة.
 .2تويد القة بين مدى المروندة لمطدرع العمدوي المسديطر لرياضد كدرة اليدد ولرياضد الكدرة
الطا رة.
 .3تويد القة ارتباط بين ال ياساد الطولية لمطرع العموي المسيطر ومددى مرونتده لرياضد
كرة اليد ولرياض الكرة الطا رة.

 5-0جماالث انبحث

 1-5-1الميدال المكدان و ال ا دة الدافميدة لكميدة التربيدة الرياضددية| اليادريدةو وقا دة ال ادسددية|
ممع الشع

الدول .

 2-5-1الميال ألزمان و من 2009\4\1ولغاية 2009\4\30
 3-5-1الميددال البشدددريو 20رياضدد مدددن الدريددة األولددد فدد فعددداليت كددرة اليدددد والكددرة الطدددا رة
( 10رياضيين كرة اليد و 10رياضيين بالكرة الطا رة).

-2انذراطاث اننظزيت وادلشابهت

انبــاب انثانــي

 0-2انذراطاث اننظزيت

 0 -0-2انقياطاث اجلظميت

أن األداء المهدددداري والفندددد ه يت ددددق فدددد المسددددتوياد الرياضددددية العميددددا أه أذا تددددوفرد

مواصفاد بدنية (مورفولوييه) وتشري ية معينةو فضال دن كفداءة األيهدزة الوظيفيدة لميسد والتد
تتناس ما متطمبداد النشداط الرياضد و ويدذكر هرسدن ()1974

()1

إلد أن ةندا

القدة قويدة بدين

ال ابمية ال ركية والميزاد البدنيدةو وتدوفر ةدذ الميدزاد البدنيدة مدا التددري سديؤدي إلد تطدور فد

(1) Larson, L. A.: Health and Work capacity Interaction Standard, (Macmillan Public Co.
Inc. New York, 1974) P38.
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سددانين ()1979

ال ابميددة ال ركيددةو ويؤكددد صددب

()1

أن ةنددا ارتبدداط بددين ال ياسدداد اليسددمية

والعديد من ال دراد ال ركية ف اهنشطة المفتمفةو وتعتمد طري دة األداء الفند فد كدرة اليدد والكدرة
الطدددا رة شدددأنها فددد ذلددد شدددأن الفعاليددداد الرياضدددية األفدددرى مددد األسدددس الوظيفيدددة والتشدددري ية
والميكانيكية لت يق ال ابمية ال ركية بأفضل صدورة ممكندة ولهدذا فدأن شدكل اليسد وقياسداته تدؤثر
ف طري ة ومستوى األداء ال رك لمرياض .

 2 -0-2ادلزونت

من المعمو إن ال مرونة لها دور مه ف منا إصابة الرياض و فضال ن أةميتها الكبرى

ف

الكرة الطا رة ف

كبير ف
من

دور

أداء الضربة السا ةو إذ ان مرونة ضالد ومفاصل اليس تمع

ركاد الرياض  .ل د رفد المرونة م أنها مدى ال ركة ف المفصل وما ي يط به

ضالد فالل ال ركة السمبية ()passive movement

()2

و وال ركة السمبية ةنا ة

التمطيه لمعضالد بالمسا دة (بسب الياذبية أو الزميل)وبدون استفدا نشاط ضم .

 0-2-0-2فىائذ ادلزونت

يت سن األداء من فالل زيادة المرونة وتنففض اءصاباد والسب

إل

مدى أوسا قبل اءصابةو وان ا لرياض

ركة أيزاء اليس

الذي يتمتا بالمرونة الكافية أكثر قابمية

م

ال ركةو وتسمح له بال ركة بسهولة ورشاقة ف أرياء الممع و فضال ن زيادة اءدرا ال س
بال ركة وتعزيز الرا ة لممياميا العضمية مما يؤدي إل التطبيق اهيياب ألداء المهارة

 2-2-0-2أنىاع ادلزونت

ذكر صريح & وةب ()2007

 -1المرونة الثابتةو وة

()4

()3

.

ثال أنواع من المرونةو

بارة ن أطالة بطي ة لموتر ث الثباد لمدة من الزمن والعودة

ال الوضا اهبتدا .
سانين؛ الت وي وال ياس ف التربية الرياضية ل2و (دار الفكر العرب و )1979ص.44
( )1م مد صب
(2) Fox, E.L. Sports Physiology. (Philadelphia. Saunders. 1979) P.55.
(3) Pappas, A., Morgan, W., Schulz. L. And diana, R.: Wrist kinematics during pitching: A
preliminary report. (The American Journal of Sports Medicine 23 (3): 1995) p.312
( )4صريح بد الكري ووةب مدوانو الت ميدل التشدري وتطبي اتده ال ركيدة والميكانيكيدةو(بغددادو مطبعدة العكيمد و )2007

ص.58
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 -2المرونة المت ركة (اهرتدادية)ووة

بارة ن ركاد ارتدادية متكررة منشطة لمعضالد

والمفاصل يت من فاللها أطالة أوتار العضالد وارا تها بسر ة.
 -3المرونة المنشطة لممست بالد الذاتية العص  -ضمية ()PNFو وة

بارة ن تبادل

ان باضاد ضمية ما أطاله سمبية من فالل سمسمة من ال ركاد المعينة. .

 2-2انذراطاث ادلشابهت
أوال :دراطت

Z.

() 0

and

Kaniogiou,

A.

Hatzimanouil,

D.

Oxyzoglou,

N.

)Papadopoulou (2008
بعنوانو بعض صفاد رياض كرة اليد النفبة م وفق موقا المع
الهدع من الدراسةو
قياس ال ابمياد والصفاد ال ركية لرياض كرة اليد النفبة م وفق موقعه ف الممع .
إيراءاد الدراسةو
تكوند ينة الب

من  46رياض و أ مارة بين  21-18سنة (الوسط ال ساب =

19.5وان راع معياري ) 4.5±من الفريق الوطن ف

اليونان وصربياو قسمد العينة إل ثالثة

ميمو اد فر ية م وفق موقا المع ( 8راس المرم و  14ه
ه بوا األين ةو و 8ه

ارتكاز)و وال ابمياد البدنية الت

ف مركز الفط الفمف و16

ت قياسها ة و ال درةو والرشاقةو

والمرونةو استعمل الطرق اء صا ية اآلتيةو افتبار مان -وتن لمم ارنة وافتبار كروسال -ولز.
من نتا ح الدراسةو
 ويود القة بين مرونة مفصل الور وال وة اهنفيارية ل ماة الهدع.
 ويود القة بين مرونة مفصل الرسغ وال فز العمودي ما رياض األين ة.
 ويود القة بين مرونة مفصل الرسغ وال وة اهنفيارية ما رياض الفط الفمف .
 ويود القة بين انففاض المرونة وارتفاع الرشاقة لدى رياض اهرتكاز.

(1) N. Oxyzoglou, D. Hatzimanouil, A. Kaniogiou, and Z. Papadopoulou ; Profile of Elite
Handball Athletes by Playing Position, (Physical Training, Jun: 2008) p.33.
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ً
ثانيا :دراطت ػباص ػهي ػذاب وػكهت طهمان ػهي ()2117

()0

بعنوانو القة بعض ال ياساد اليسمية ببعض الصفاد البدنية.

ةدفد الدراسة ال و
التعرع م العالقة بين بعض ال ياساد اليسمية وبعض الصفاد البدنية العامة .وكان
ورض الدراسةو ةنا

القة بين بعض ال ياساد اليسمية وبعض الصفاد البدنية العامة.

إيراءاد الدراسةو
أيريد الدراسة م الطمبة الم بولين ف كمية التربية الرياضية لمعا الدراس -2004
 . 2005أفذد ال ياساد اليسمية اآلتيةو وزن اليس و الطولو طول الذراعو طول اليذع ما
الرأسو طول الطرع السفم و م يط و رض الصدرو رض الكتفينو ما أيراء اهفتباراد البدنية
اآلتيةو ركض  30و ال فز األف

من الثبادو ركض متمولو ثن

اليذع من الوقوعو ركض

. 1000
من نتا ح الدراسةو
استنتح البا ثان  10استنتاياد أةمهاو ويود القة ارتباط معنوية بين المرونة ووزن
اليس والطول وطول اليذع ما الرأس وطول الذراع وطول الطرع السفم وم يط الصدر و رض
الكتفين.

 -4إجزاءاث انبحث ادليذانيت
 0-4منهج انبحث

استفد ف

الب
()1

انبــاب انثانــث

ةذ الدراسة المنهح الوصف

كونه أكثر المناةح مالءمة لطبيعة مشكمة

.
بدداس مددد

ددذا و كمدددة سدددميمان مدد ؛ القدددة بعددض ال ياسددداد اليسدددمية بددبعض الصدددفاد البدنيددةو (ميمدددة مدددو

الرياضةوالعدد)2007,1
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 2-4جمتمغ انبحث وػينيته

تكوند ينة الب

الفط الفمف

من  20رياض (  10من رياض كرة اليد من منفذي التهديع من

و 10من رياض

الكرة الطا رة من منفذي الضربة السا ة) وتمثل ةذ العينة

 %10من رياض كرة اليد و % 8من رياض الكرة الطا رة ومن فرق الدرية األول ف م افظة
بغدادو واليدول  1يبين تيانس ينة الب
كاند بين ( 3+و )3-مما يدل م

 .ويال ظ من اليدول أن يميا قي معامل اهلتواء

سن توزيا العينة وانتشارةا وةذا يعن تيانس العينة ف

متغيراد الدراسة.
 4-4األدواث واألجهشة ادلظتؼمهت يف انبحث

 .1كاميرا نوع  SONYبسر ة  20مترف الثانية.
 .2برنامح . AutoCAD
 .3شريط قياس وم ياس لمرس ( 1متر م س إل  10أيزاء وبمونين).
 .4كراد يد وكراد طا رة.
.5

اسو

.P4

 .6الشبكة العالمية لممعموماد (اهنترند).
 .7الكت والدراساد الساب ة.

 3-4انقياطاث ادلظتؼمهت يف انبحث

استعممد ال ياساد اليسمية اآلتيةو

 طول الذراعو من ال افة الو شية لمنتوء اهفرم

ت نهاية األصبا األوسط.

 طددول العضدددو مددن ال افددة الو شددية لمنتددوء اهفرمد إل د ال افددة الو شددية لمدرأس األسددفل
لعظ العضد.
 طول السا دو من النتوء ألمرف

لعظ الزند و ت النتوء اهبري لنفس العظ .

 طول الكعو من منتصع مفصل الرسغ و ت نهاية األصبا األوسط وةو ممدود.
اليدول ()1
يبين تيانس ينة الب

ف المتغيراد قيد الب
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كزة اليذ

وحذة
الوسظ
المياس
الوسيظ
الحسابي
633.888 633.881
سم

االنحزاف
المعياري
6.888

الوسن

كغم

38.338

39.938

9.383

العمز
طول
الذراع
طول
العضذ
طول
الساعذ
طول
الكف
ساويت
الكتف
ساويت
المزفك
ساويت
الزسغ

سنت

89.99

89.99

9.999

المتغيزاث
الطول

االلتواء

الكزة الطائزة
االنحزاف
الوسظ
االلتواء
الوسيظ
المعياري
الحسابي
9.869 1.696 688.363 688.881

9.868
9.961
9.999

36.981

36.618

6.888

9.998

63.193

63.838

9.818

9.881

سم

38.818

38.381

9.388

9.399

38.333

38.118

6.618

9.813

سم

81.166

81.161

9.688

9.818

83.883

83.188

9.836

سم

81.311

81.138

9.861

6.339

81.188

81.181

9.888

سم

89.683

89.683

9.918

9.811

86.998

89.388

9.181

6.818

درجت

689.819 689.883

9.898

9.839

613.183 618.181

1.181

9.196

درجت

88.813

88.966

1.888

9.838

88.838

88.893

1.631

9.891

درجت

868.188 868.881

3.883

9.938

896.818 896.188

8.886

9.888

استعممد قيا ساد المرونة اآلتية ( ه ظ الشكل)1و
 مرونة مفصل الكتعو الزاوية الم صورة بين يان اليس (األيمن أو األيسر) و افة
الذراع الم ابمة ليان اليس ف

الة ال ركة "أبعاد الذراع لميان لأل م ".

 مرونة مفصل المرفقو الزاوية الم صورة بين العضد والسا د لنفس الذراع وف

الة

ال ركة.
 مرونة مفصل المرفقو الزاوية الم صورة بين السا د والكع وف
الضربة السا ة.
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الشكل1
قياس الزوايا ف كرة اليد والكرة الطا رة
 5-4انتجزبت االطتطالػيت وانزئيظت

تددد أيدددراء التيربدددة اهسدددتطال ية بتددداري  2009\4\1فددد ال ا دددة الدافميدددة لكميدددة التربيدددة

الرياضدية فد اليادريدة مد ه بدين ( ه د وا دد مددن كدرة اليدد ومدن الكددرة الطدا رة)و اسدتفد فد
التيربدة كدداميرا نددوع ( )SONYبسددر ة  25صددورة فد الثانيدةو ثبتددد مد بعددد  5متددر مددن ن طددة
التهددديع بكددرة اليددد بارتفدداع  1.2متددر و مدد بعدددد  5متددر مددن ن طددة الضددربة السددا ة وبارتفددداع
(1.2الشددكل )2و وقددد ت د اطددالع الال د

م د الهدددع مددن الب د وموقددا الكدداميرا وموقددا م يدداس

الرس والت ضيراد الالزمة ءنيا التيربة الر يسة.
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الشكل 2
مفطط لموقا الكاميرا فالل أداء التهديع بكرة اليد والضربة السا ة

أيريدددد التيربددددة الر يسددددة بتدددداري  2009\4\29فددد ال ا ددددة الدافميددددة لكميددددة التربيددددة
الرياضية م  10من رياض الكرة الطا رة ومن ه ب الضدربة السدا ةو وبتداري 2009\4\30
ف قا ة ال ادسية م  10من رياض كرة اليد ومن ه ب الفط الفمفد و ونفدذ الرياضديين فدالل
التيربة ثال م اوهد أفذد الم اولة األفضل ف األداء والتصوير.

 6-4انىطائم اإلحصائيت

تد اسددتفدا ال اسددو

 P4لمعاليددة البياندداد ًليداً باسددتفدا برنددامح اء صدداء العددالم

والمعروع بد  SPSSوذل لم صول م و
 المتوسط ال ساب .
 الوسيط
 اهن راع المعيارى.
 معامل اهلتواء.
 افتبار (.)t
 اهرتباط البسيط ((r
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 -3ػزض وحتهيم اننتائج ومناقشتها

انبــاب انزابــغ

 0-3ػزض وحتهيم نتائج قياطاث طىل انذراع وادلزونت يف كزة انيذ.
اليدول 2

يبين اهرتباط بين طول الذراع والعضد والسا د والكع بزوايا الكتع والمرفق والرسغ ند ه ب كرة اليد
اهفتباراد
طول
الذراع

طول
العضد

طول
السا د

طول
الكع

زاوية الكتع

زاوية المرفق

زاوية الرسغ

اهرتباط

0.075

0.023-

0.203-

الفطأ

0.837

0.951

0.573

الدهلة

شوا

شوا

شوا

اهرتباط

0.305

0.343-

*0.699

الفطأ

0.392

0.332

0.024

الدهلة

شوا

شوا

معنوي

اهرتباط

0.137

0.032

0.297-

الفطأ

0.705

0.929

0.404

الدهلة

شوا

شوا

شوا

اهرتباط

0.569

0.117-

0.061-

الفطأ

0.086

0.747

0.867

الدهلة

شوا

شوا

شوا

* درية ال رية (.)8=2-10
* معنوي ند مستوى الفطأ ( )0.05إذا كان مستوى الفطأ اصغر من (.)0.05
يبددين اليدددول  2ش دوا ية يميددا ا هرتباطدداد بددين ط دوال الددذراع وطددول العضددد وطددول السددا د
وزاويت الكتع والمرفق باستثناء معنوية العالقة بين طول العضد وزاوية مفصل الرسغ.
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يعددد التهددديع فد كددرة اليددد أ دددى المهددارة المهمددة( )1و وةنددا

دداممين أساسددين يتعم ددان بكفدداءة

التهديع ةما الدقة وسر ة الرميةو وتويد ثالثة وامل ت دد سر ة الرميدةو سدر ة الكدرة وال ياسداد
اليسمية وال ابمية ال ركية (المياقة البدنية)( .)2لذا فدان المروندة لمفصدل الرسدغ مهمدة يددا فد كدرة
اليد ألنها قابميدة ركيدة أساسدية ليميدا الال بدين فد كدرة اليددو بسدب أنهدا تسدا د فد اهسدتفدا

الواسا لممفصل ف ال ركة وال اسمة ف إنيا دقدة التهدديع( .)3وبمدا أن زيدادة مددى ال ركدة ةدو

الزيددادة ف د طددول العضددمةو فددأن ةددذا سددينتح ندده شددغل قددوة المرونددة( )4صددريح 2007ص215و
وزيادة الشغل يؤدي ال زيادة الطاقة ال ركية لذراع التهديع أو الضربة السا ة.
كددذل ويددد  )2006(Dan Ressالقددة بددين زاويددة مفصددل المرفددق وسددر ة الكددرةو إذ
تزامند السر ة العالية لمذراع ما اقترا زاوية مفصل المرفدق مدن  90دريدة .وفد الدراسدة ال اليدة

كاندد زاويدة مفصدل المرفددق  99.347دريدة( . )5ولد يددذكر تدأثير زاويدة مفصددل الرسدغ مد سددر ة
الكرة .لذا كاند المعنوية شوا ية ف ةذ الدراسة.
لذا يي
الرسغ

()6

م رياضد التهدديع مدن بعيدد ان يممد دريدة اليدة مدن المروندة فد

ركدة مفصدل

د1ص 40و وظهر تأثير اتساع بسط وثن مفصل الرسغ م اتيا الكرة((pappasو

 2-3ػزض وحتهيم نتائج قياطاث طىل انذراع وادلزونت يف انكزة انطائزة.
اليدول 3

(1) Joris, H., Muijen, Van E., Ingen Schenau Van, Kemper H..: Force, velocity and energy

flow during the overarm throw in female handball players. ( Journal Biomechanics 18:

()4

1985) p 409-414.
(2) Ingen Schenau Van G.J.: Throwing practice with different ball weights: effects on
throwing velocity and muscle strength in female handball players. (Sports Training Med.
Rehab. 2: 1991)p 103-113.
(3) N. Oxyzoglou, D. Hatzimanouil, A. Kaniogiou, and Z. Papadopoulou: Op.Cit., p34.

صريح بد الكري ووةب

موانو المصدر السابق وص215

(5) Dan, Ress: Relationship Between Ball Release Velocity and Shoulder and Elbow Angular
Kinematics. (American Society of Biomechanics. 01 Mar. 2006). available at: www.asbbiomech.org/onlineabs/abstracts/161
(6) Pappas, A., Morgan, W., Schulz. L. And diana, R.: Wrist kinematics during pitching: A
preliminary report. (The American Journal of Sports Medicine 23 (3): 1995).
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يبين اهرتباط بين طول الذراع والعضد والسا د والكع بزوايا الكتع والمرفق والرسغ ند ه ب الكرة الطا رة
االختباراث
طول
الذراع

طول
العضذ

طول
الساعذ

طول الكف

ساويت الكتف

ساويت المزفك

ساويت الزسغ

االرتباط

9.981-

9.983

9.688-

الخطأ

9.333

9.819

9.398

الذاللت

عشوائي

عشوائي

عشوائي

االرتباط

9.911

9.666

9.811

الخطأ

9.388

9.316

9.898

الذاللت

عشوائي

عشوائي

عشوائي

االرتباط

9.833

9.968-

9.613-

الخطأ

9.188

9.831

9.111

الذاللت

عشوائي

عشوائي

عشوائي

االرتباط

9.613

9.883

9.931

الخطأ

9.131

9.818

9.383

الذاللت

عشوائي

عشوائي

عشوائي

* درية ال رية (.)8=2-10

* معنوي ند مستوى الفطأ ( )0.05إذا كان مستوى الفطأ اصغر من (.)0.05

يبين اليدول  4شوا ية القة اهرتباط بين أطوال الذراع وزوايا مفاصل الكتدع والمرفدق والرسدغ.

ذكر  ( 2008) Liu Li-Fangأن الرياضيين المبتد ين لديه زاويدة أبعداد لمكتدع صدغيرة م ارندة

ما الرياضيين النفبةو مما يعند أن النفبدة لدديه مددى ركده كبيدر وتسدارع ذراع اهري ده وانتدال
زفددد اكبدددر لضدددر الكدددرة ( )1()Liو والكدددرة الطددددا رة تشدددبه معظددد الفعاليددداد إذ تتصدددع بالسددددر ة
والمطاولةو ومدى ال ركة أو المروندة ةد التد ت ددد مددى كفداءة أو برا دة الرياضد فد اسدتفدا

السر ة والمطاولة.

(1) Li-Fang Liu, Gin-Chang Liu, Chiao-Wen Sue, and Chen-fu Huang: THE Application of
Range of Mottion (ROM) and Coordination on Volleyball Spike. (ISBS Conference 2008, July
14-18, 2008, Seoul, Korea) P.690.
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 4-3ػزض وحتهيم ومناقشت ػالقت نتائج قياطاث طىل انذراع وادلزونت يف كزة انيذ وانكزة

انطائزة.

اليدول 5

يبين األوساط ال سابية واهن رافاد المعيارية وقيمة ( ) tالم سوبة ودهلة الفروق بين المتغيراد قيد
الب
االختباراث

وحذة
المياس

بين ميمو ت كرة اليد والكرة الطا رة
الكزة الطائزة

كزة اليذ

ليمت t
المحسوبت

مستوى
الخطأ

داللت
الفزوق

9.996

معنوي
معنوي

س

ع

س

ع

الطول

سم

633.881

6.888

688.881

1.696

8.891

الوسن

كغم

38.338

9.383

36.981

6.888

8.681

9.913

العمز

سنت

89.99

9.999

63.193

9.818

3.668

9.999

معنوي

طول الذراع

سم

38.818

9.388

38.333

6.618

8.339

9.999

معنوي

طول العضذ

سم

81.166

9.688

83.883

9.836

1.993

9.999

معنوي

طول الساعذ

سم

81.311

9.861

81.188

9.888

8.883

9.988

معنوي

طول الكف

سم

89.683

9.918

86.998

9.181

8.311

9.996

معنوي

ساويت الكتف

درجت

689.883

9.898

618.181

1.181

68.898

9.999

معنوي

ساويت المزفك

درجت

88.813

1.888

88.838

1.631

8.333

9.968

معنوي

ساويت الزسغ

درجت

868.881

3.883

896.188

8.886

8.393

9.998

معنوي

درية ال رية (.)18=2-10+10
* معنوي ند مستوى الفطأ ( )0.05إذا كان مستوى الفطأ أصغر من ()0.05
يبدين اليددول  5القدة اهرتبداط العاليدة بدين أطدوال الدذراع وزوايدا مفاصدل الكتدع والمرفدق
والرسغ.
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ل د ه ظنا أن زيادة مددى ال ركدة يدؤدي إلد زيدادة فد طدول العضدمةو وةدذا سدينتح نده
شدغل قددوة المرونددة

()1

صددريح2007ص .215وزيددادة الشددغل يددؤدي إلد زيددادة الطاقددة ال ركيددة فد

التهددديع او الضددربة السددا ة .لددذا يضددا معظ د المدددربين تمددارين المرونددة ف د بدراميه التدريبيددة
لزيادة الطاقة ال ركية لمذراعو فضال ن الوقاية من اءصاباد.
م دن النا يددة التشددري ية يعددد مفصددل الكتددع مددن نددوع الكددرة وال ددق إذ يمتم د مدددى ركددة
أوسدددا مدددن بددداق أندددواع المفاصدددل ا ألفدددرىو إذ لددده ال ابميدددة مددد الت دددر فددد يميدددا المسدددتوياد
التشدري ية((coineliusو لددذا ييد أن تددر المرونددة بشددكل متدوازي مدا ال ددوةو بسددب أن تدددري
المرونة بدون قوة يزيد من قابميدة ركدة األربطدة ممدا ي مدل مدن قابميدة المفصدل مد الثبدادو وةدذا
تكيع وير مروو فيه وبالت ديد ف األ لعا الرياضية اه تكاكية(.)orchard
أن األنسية الضدامة والعمي دة مثدل األوتدار والمفدا ع لهدا ال ابميدة مد ت ديدد مددى ركدة
المفصل وبالتال زاوية المفصلو وةنا فاصيتين لألنسية الضامة لهمدا القدة بمددى ال ركدة ةمدا
المطاطية والمدانهو الفاصية األول ة قابمية العضمة لمعودة إل طول الرا ة األصدم لمعضدمة بعدد
أطالدددة اييابيدددةو والفاصدددية الثانيدددة ةددد النز دددة باتيدددا طدددول ييدددد لمعضدددمة واكبدددر بعدددد اءطالدددة
السدددمبية()popeو وزيدددادة مددددى ال ركدددة يدددؤدى إلددد زيدددادة كفددداءة ال ركدددة بسدددب أوهًو انففددداض
الم اومة لم ركةو وثانياًو زيادة تعييل أيزاء اليس و ثالثداًو زيدادة اء سداس بال ركدة .السدب األول
والثددان يددؤدي إلدد رفددا ال ددددرة ال صددوى فدد التهددديع أو الضدددربة السددا ة والثالدد

يددؤدي إلددد

اء ساس بالفعل ال رك الييد لمذراع من فالل السيطرة م زوايا الذراع ( فضدال دن الوقايدة مدن
اءصاباد الرياضية).

 -5انتىصياث واالطتنتاجاث

انبــاب اخلامــض

 0-5االطتنتاجاث
()1

صريح بد الكري ووةب

موانو المصدر السابق وص215
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توصمد البا ثتان إل اهستنتاياد اآلتيةو
 .1ه تويد القة ارتباط بين طول الذراع والعضدد والسدا د والكدع مدا زوايدا الكتدع والمرفدق
والرسغ لرياض التهديع البعيد بكرة اليد.
 .2تويد القة ارتباط بين طول العضد وزاوية الرسغ لرياض التهديع البعيد بكرة اليد.
 .3ه تويد القة ارتباط بين طول الذراع والعضد والسا د والكدع وبدين زوايدا الكتدع والمرفدق
والرسغ لرياض الضربة السا ة ف الكرة الطا رة.
 .4اثبدد الدهلددة اء صدا ية ويددود القدة بددين طددول الدذراع والعضددد والسدا د والكددع لرياضد
كرة اليد ما رياض الكرة الطا رة.
 .5اثبد الدهلة اء صا ية ويدود القدة بدين زوايدا الكتدع والمرفدق والرسدغ لرياضد كدرة اليدد
ما رياض الكرة الطا رة.

 2-5انتىصياث

 .1التأكيد ف تدريباد كرة اليد وفصوصا رياضيو الفط الفمف

م زيادة مدى بسدط مفصدل

الرسغ لزيادة الدقة ف التهديع.
 .2مال ظددة زاويددة مفصددل المرفددق فددالل التهددديع البعيددد بكددرة اليددد لتكددون قريبددة يدددا مددن
90درية لزيادة سر ة الكرة اثناء التهديع.
 .3أيراء دراسدة لمعرفدة القدة اطدوال ذراع التهدديع وزوايدا مفاصدل الدذراع الضداربة مدا دقدة
وسر ة الكرة ف التهديع البعيد بكرة اليد.
 .4إيراء ب و لمتعرع مد العالقدة بدين اطدوال وزوايدا مفاصدل الدذراع الضداربة مدا مسدتوى
الدقة لمضربة السا ة بالكرة الطا رة.



باس م

ادلصــادر انؼزبيــت واألجنبيــت

ذا و كمة سميمان م ؛ القة بعدض ال ياسداد اليسدمية بدبعض الصدفاد

البدنيةو (ميمة مو الرياضةوالعدد.)2007,1
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وتطبي اتدددددده ال ركيددددددة
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