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 ملخص البحث

من العلوم األساسية التي تعمل ( الكينيتك.الكينماتيك)البايوميكانيك بتقسيمه  يعد       

ر الفعاليات الرياضية سواء عن طريق تحليلها أو تقييمها كونه العالم الرائد  على تطوي

في تطوير األداء المهاري وخاصة إذا نمت عملية بناء المناهج التدريبية وفق 

 .المعايير البايوكينماتيكية

لذا الحظ الباحث أن المهارات األساسية مهارة التصويب كون جميع المهارات        

ومن خالل اطالع الباحث .ة الفائدة إذا لم يجيد أعضاء الفريق هذه المهارةتصبح عديم

الميدانية كونه العب سابق وتدريسي حاليا وجد قلة البحوث التي تعمل على بناء 

منهاج تدريبي وفق المتغيرات البايوكينماتيكية لذا ارتأى الباحث ضرورة تطوير دقة 

ع منهج تدريبي مقترح حتى نستطيع التصويب من القفز بكرة اليد عن طريق وض

الوصول بهذه مهارة إلى مرحلة التوافق الدقيق ومرحلة الثبات وهذا ما يؤكدة على 

البايوكينماتيكية من خالل دراسة عملية النقل الحركي واالنسيابية في حركة الالعب 

إما هدف البحث هو وضع منهج تدريبي مقترح وفق . ووضع الحلول المناسبة لها

والتعرف .المتغيرات البايوكينماتيكية  لتطوير دقة التصويب من القفز بكرة اليدبعض 

على تأثير المنهج المقترح وفق بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لتطوير دقة 

بينما كان الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية . التصويب من القفز بكرة اليد

إما المجال المكاني في . وعة التجريبيةالقبلي والبعدي لعينة البحث ولصالح المجم

جامعة ديالى والمجال ألزماني /الملعب الخارجي لكرة اليد في كلية التربية الرياضي

وإما عينة البحث طلبة من المرحلة الرابعة  11/3/3111ولغاية  32/1/3111من 



ية وبعد إجراء الباحث منهج البحث وإجراءاته الميدان 3113 – 3111للعام الدراسي 

 . والمعالجات اإلحصائية استنتج عدة استنتاجات ومنها

للمنهج التدريبي المقترح وامنفذ تأثيرا معنويا على دقة التهديف وزمن تماس القدم  -1

 .مع األرض

 .حققت جميع النتائج تطور نسبي ملحوظ وان لم يشكل فارق معنوي -3
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      The Bio-Kinematic with it’s two parts (Kinematic & Kinetic) 

considered of the basic sciences that works on developing sporting 

activities, either through analysis or evaluation for being a world 

leader in the development of performance skills, especially if the 

building training programs process grown according to the bio-

kinematic standards.                  The researcher so noted that basic 

skills is a correction skill because all skills become useless if the 

team members are not professional with this skill. Through the 

researcher’s field awareness for being a former player and teacher 

for the time being, he found that research works to build a training 

program according to bio-kinematic variables were few, therefore 

the researcher saw a necessity to develop accurate correction of 

jumping with handball by placing a proposed training program so 

that with this skill we can  



reach a correct combination and stability stages, , and this is 

confirmed by the bio-kinematic through the studying the player’s 

dynamic skill transformation process, and cruise in the movement of 

the player and putting appropriate solutions.  

        The aim of the research is to prepare a training curriculum 

proposal according to some bio-kinematic variables to develop 

accurate correction of jumping with handball, and being aware about 

the impact of the proposed approach according to some bio-

kinematic variables to develop accurate correction of jumping 

handball. While the null thesis stated the existence of significant l 

differences statically previously and in advance for the research 

sample and the experimental group benefit.  The spatial domain in 

outer handball stadium in the College of Sports Education / 

University of Diyala and the temporal domain since 23/1/2011 until 

14/2/2011 , the students sample were from the fourth stage of the 

academic year 2011 – 2012, after implementing research field 

procedures and methodology by the researcher and conducting the 

statistical treatments he concluded several points as follows:  

1 – For the proposed training program which was implemented a 

significant effect on the accuracy of scoring and time of foot contact 

with the ground.                                                           

2 - All results achieved notable development although it was not a 

significant difference. 

 

 

 

 



 الباب االول

  :التعريف بالبحث -1

 :وأهميتهالمقدمة البحث  1-1

أن القفزات النوعيةة التةي تشةهدها الرياضةة مةاهي إال دليةل علةى إتبةاع األسةاليب       

العلمية الحديثة والتةي جةاءت نتيجةة للجهةود العلميةة المت ةافرة ع فضةال عةن التخطةي  

ن أهم العوامل التي تمتاز بها لعبةة ويعد عامل المهارات الذي يعد م. السليم والمبرمج 

كةةرة اليةةد الن األعةةداد البةةدني و الخططةةي والنفسةةي التةةؤدي هةةدفها بةةدون المهةةارات 

 إمكانياتةةهأألساسةةية فالالعةةب الةةذي تةةم أعةةداده بةةدنيا ولةةم يعةةد مهاريةةا اليمكةةن اسةةتغالل 

   البدنية كالقوة والسرعة والتحمل للسيطرة على الكرة خالل حركتةه وكةذلك فةأن خطة

اللعب اليمكن تحقيقها مالم يتم أعداد الالعب مهاريةا أي أن المهةارات يمكةن ان تحقةق 

البةدني والخططةي وأن طبيعةة األداء فةي كةرة اليةد تعتمةد علةى درجةة  اإلعةدادكال من 

 .بدونها  أوالهجومية بالكرة  أوسواء الدفاعية  األساسيةالمهارات  ألداءكفاءة الالعب 

جميةةع المهةةارات  أنلمهةةارات األساسةةية مهةةارة التصةةويب كةةون ومةةن أهةةم تلةةك ا      

جميةع  أنتصبح عديمة الفائدة إذا لم يجيد أعضاء الفريق هذه المهارة فضةال عةن ذلةك 

خطةة  اللعةةب تنتهةةي بةةه وهةةو الوسةةيلة الوحيةةدة لتحقيةةق األهةةداف ومةةن ثةةم الفةةوز فةةي 

  .المباريات

مةةن العلةةوم األساسةةية التةةي ( والكينيتةةك الكيناميتةةك و )ويعةد البايوميكانيةةك بتسةةمية       

تعمل على تطوير الفعاليات الرياضية سواء عن طريق تحليلها او تقييمهةا كونةه العةالم 

نمةت علميةة بنةاء المنةاهج التدريبيةة وفةق  أذاالرائد في تطوير الداء المهةاري وخاصةة 

 .المعايير البايوكينماتيكية

ث في بنةاء مةنهج تةدريبي مقتةرح وفةق بعةض ومن خالل ماتقدم تتجلى أهمية البح      

المتغيرات البايوكينماتيكية لتطوير مهارة دقة التصةويب مةن القفةز بكةرة اليةد وبالتةالي 

 .فتح أفاق جديدة للمدربين من اجل تطوير اللعبة في قطرنا العزيز

 

 



 :البحثمشكلة 1-2

األعةةداد الفنةةي  اتسةةمت لعبةةة كةةرة اليةةد الحديثةةة بالدقةةة والسةةرعة فضةةال عةةن ذلةةك       

الدقيق لتنمية وتطوير المهةارات األساسةية الةذي جةاء نتيجةة أتبةاع المةدربين األسةاليب 

ومةةةن خةةةالل .التدريبيةةةة الحديثةةةة لالرتقةةةاء بمسةةةتوى الفةةةرق إلةةةى المسةةةتويات العاليةةةة 

أطالعات الباحث الميدانية كونه العب سابق وتدريسةي حاليةا لهةذه اللعبةة ع الحةظ قلةة 

مةةل علةةى بنةةاء منهةةاج تةةدريبي وفةةق المتغيةةرات البايوكينماتيكيةةة ع لةةذا البحةةوث التةةي تع

الباحةث ظةرورة تطةوير دقةة التصةويب مةن القفةز بكةرة اليةد عةن طريةق وضةع  ارتأى

مرحلةة التوافةق الةدقيق  إلةىالمهةارة  بهذهمنهاج تدريبي مقترح حتى نستطيع الوصول 

خةةالل دراسةةة عمليةةة النقةةل علةةم البايوكينماتيكيةةة مةةن  مايؤكةةدهومرحلةةة الثبةةات وهةةذا 

 .الحركي واالنسيابية في حركة الالعب ووضع الحلول المناسبة لها

 :اهداف البحث1-3

وضةةع مةةنهج تةةدريبي مقتةةرح وفةةق بعةةض المتغيةةرات البايوكينماتيكيةةة لتطةةوير دقةةة  -1

 التصويب من القفز بكرة اليد

كينماتيكيةة لتطةوير التعرف على تأثير المنهج المقترح وفق بعض المتغيةرات البايو -3

 دقة التصويب من القفز بكرة اليد

 :فرضية البحث1-4

وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين االختبةةارين القبلةةي والبعةةدي لعينةةة البحةةث      

 .ولصالح المجموعة التجريبية

 :مجاالت البحث 1-5

 \ الملعةةب الخةةارجي لكةةرة اليةةد فةةي كليةةة التربيةةة الرياضةةية: المجااال المكااا ي 1-5-1

 .جامعة ديالى

 .3111\3\31ولغاية  3111\1\32الفترة من : المجال الزما ي 1-5-2

-3111عينةةة مةةن طلبةةة المرحلةةة الرابعةةة وللعةةام الدراسةةي : المجااال البشاار  1-5-3

3113 

 



 الباب الثا ي

 :سات النظرية والدراسات السابقة االدر -2

 :الدراسات النظرية 2-1

 :ة لمهارة التصويب بالقفز عاليا يكالمتغيرات البايوكينماتي 2-1-1

تعد كرة اليد واحدة من الفعاليات الرياضةية التةي تتطلةب حركةات رياضةية تتميةز       

ومهارة التصويب من القفز من أكثةر أنةواع التصةويب اسةتخداما فةي ع بالقوة والسرعة

خةرى اللعب وخالل أداء هذه المهارة التي ال ينفصل العمل فيها فةي إي خطةوة عةن األ

مع اإلفادة من خطوات االقتراب كحركة تمهيدية للحصول على أعلى قةوة قفةز ممكنةة 

ويؤكةد صةريح عإذ إن مبدأ الحركات التمهيدية له أهمية في تحقيق الشروط الميكانيكية 

إن الهدف من الحركات التمهيدية هو زيادة مةدى الحركةة والةذي ( 3112)عبد الكريم 

وكذلك وضةع الجسةم فةي أعلةى طاقةة ممكنةة ع الجسم يساعد على زيادة السرعة وزخم

للةةدخول فةةي القسةةم الةةرئي  مثةةل إن يكةةون ارتفةةاع مركةةز كتلةةة الجسةةم بةةأعلى ارتفةةاع 

مناسب لح ة الوضع على األرض ألداء عملية النهوض تمهيدا لعمليةة التصةويب مةن 

الحركةةة  كةةذلك فةةان ارتبةةاط الم ةةاهر الكينماتيكيةةة والكيناتيكيةةة فةةي أقسةةامعالقفةةز عاليةةا 

بشكل أفضل بما يسمح لنةا فهةم التةداخل وتحديده والتي تزيد من فهم المستوى الحركي 

وصةةوال إلةةى التكامةةل للحركةةة النهائيةةة علةةى وفةةق وأقسةةامه بةةين أجةةزاء هةةذه الحركةةات 

اإلمكانيةةات التةةي تتطلبهةةا طبيعةةة العمةةل الحركةةي مةةن الالعةةب والتةةي مةةن الممكةةن إن 

والقةةائمون علةةى العمليةةة التدريبيةةة بعةةد فهمهةةا وفهةةم يسةةتعين بهةةا المةةدرب أو الالعةةب 

أهميتها
 (1)

. 

مهارة التصويب بكرة اليد تحتاج إلى سرعة حركية والةى الركضةة التقريبيةة ان        

وهنةا البةةد لنةةا مةن البحةةث عةن مسةةافة التعجيةل الالزمةةة لهةةذه عللحصةول علةةى دفةع جيةةد

ل فةةي التهةةديف البعيةةد فةةي حالةةة المهةةارة إلكسةةاب الالعبةةين المسةةافة المناسةةبة للتعجيةة

ارتكاز الرجل على األرض أو فةي حالةة تعلةق الجسةم فةي الهةواء ويتةأثر مسةار الكةرة 

بقوة الضربة ومسار تعجيةل الةذراع الراميةة ممةا يجعةل مسةار الكةرة خطيةا وكةل ذلةك 

                                                 
(1)

 ع3112عمطبعة عدي:بغداد ع1طعتطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واألداء الحركي ؛ صريح عبد الكريم ألفضلي 

 .111-111ص



يمكن تحقيقه من خالل القوة العضلية في المجاميع العضلية العاملة ومةديات المفاصةل 

التي تؤثر في اتجاه السرعة وطول مسافة التعجيل وما يتحقق من أداء فني علةى فيها و

وان نقةل الةزخم المتولةد فةي الةرجلين يضةاف إلةى عوفق الشروط الميكانيكيةة المناسةبة 

الزخم المتولد في الجذع ثم الزخم المتولد في الذراع الرامية ثةم إلةى األداة وهةذه تةوفر 

بطاقةةةة مةةةن الجسةةةم إلةةةى األداة لتنطلةةةق بأقصةةةى  ال ةةةروف المناسةةةبة لحةةةدوث الحركةةةة

.سرعة
(1)

  

عةةن إن السةةرعة الزاويةةة للةذراع الراميةةة تعطةةي اقتصةةادية عاليةةة فةةي  وهةذا فضةةالا      

األداء وما يترتب عليه من اقتصاد فةي اسةتخدام القةوة المناسةبة فةي العضةالت العاملةة 

ل العامة التحكم بةأطوال على هذه المفاصل إذ نستطيع من خالل التحكم بزوايا المفاص

أجزاء الجسم وهذا يعتمد مةن خةالل النقةل الحركةي ويقابلةه نقةل الةزخم الةذي قةد يكةون 

بين أجزاء الجسم أو قد يكون بين الجسم ككل وجسةم أخةر كةاألرض ففةي النةوع األول 

وكما هةو معةروف إن لكةل جةزء مةن أجةزاء الجسةم كتلةة خاصةة بةه وعنةد حركةة هةذا 

اويةة لةه أو خطيةةة فةي نهايتةةه البعيةدة عةن المفصةةل وبهةذا يكةةون الجةزء تتولةد سةةرعة ز

 :حساب السرعة الزاوية وحسب القانون األتي 

 

 (إزاحة ع مسافة )االنتقال الزاوي =السرعة الزاوية 

 الزمن                                 

 إن زيةةادة السةةرعة الزاويةةة والخطيةةة يعنةةي(3112)ويؤكةةد صةةريح عبةةد الكةةريم       

ومةن ثةم يجةب إن اليكةون هنالةك إي عزيادة معدل تسارع جزء الجسةم أو الجسةم ككةل 

بةةل يجةةب إن تتحةةرك هةةذه األجةةزاء (ذراع_كتةةف_ورك)توقةةف بةةين حركةةات األجةةزاء 

متداخلةةة إي إن الحركةةة الثانيةةة ال تبةةدأ مةةن الصةةفر بةةل تبةةدأ مةةن حيةةث مةةا انتهةةت إليةةه 

ذع إلى اإلطةراف ومةن ثةم إلةى األداة وان انتقال الحركة سواء من الجعالحركة األولى 

أو تناسق انتقال هذه الحركةة بةين مفاصةل الجسةم المشةاركة بالحركةة بمةا يخةدم الةزخم 

وهةةةذا يجةةةب إن يحةةةدث بمرونةةةة عاليةةةة وبتوافةةةق عةةةال  النقبةةةاض المجةةةاميع عالنهةةةائي 

                                                 
(1) BARTLE,TT,R(1992);The Biomcehanieces of the disease shrow ;A review Journal of sports science 

10,467-502. 



العضةةلية المشةةاركة بعضةةها الةةبعض وهةةذا يعنةةي تحقيةةق الزوايةةا الصةةحيحة والمناسةةبة 

يحدث إي تناقص بالسرعة الزاوية لهذه األجزاء ومن خالل قيةاس السةرعة  وبدون إن

الزاويةةة لكةةل جةةزء مةةن أجةةزاء الحسةةم ومقارنةةة أعلةةى قيمةةة لهةةذه السةةرعة الزاويةةة مةةع 

القيمة المتحققة من هذه السرعة  في الجزء األخر التةالي يمكةن إن تعطةي قيمةة رقميةة 

ء فةذذا كانةت الفةروق قليلةة ومتقاربةة بةين لمتغير االنسيابية في الحركة بين هذه األجةزا

.هذه األجزاء تكون االنسيابية بدرجة عالية
(1)

 

 الدراسات السابقة  2-2

(2004)دراسة محمد خليل محمد العكيد  2-2-1
(2)

 

التحليةةةل البايوكينمةةةاتيكي لةةةبعض المتغيةةةرات لمهةةةارة التصةةةويب مةةةن القفةةةز عاليةةةا )   

 .(وعالقته بدقة التصويب في كرة اليد

 :هدفت الدارسة إلى *  

التعرف على قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة التصويب مةن القفةز عاليةا  -

 .في كرة اليد

 .التعرف على قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لخطوة االقتراب االفتراضية -

 : وقد استنتج الباحث ما يأتي  *

الحركةي لمهةارة التصةويب لةدداء كينماتيكيةة وجود اختالف في قيم المتغيرات البايو -

 .بالقفز عاليا في كرة اليد بين عينة الباحث ولمراحل حركية مختلفة

تؤثر الزيادة في زمن خطوة االقتةراب األخيةرة سةلبيا علةى سةرعة الخطةوة وبالتةالي  -

تؤثر على نقل مركز ثقل الجسم باتجاه الحركة في مرحلة االمتصاص مما يةؤثر علةى 

 .الدفع  عملية

بزيادة زمن مرحلة االمتصاص فيما لم تتأثر الدقة ببقيةة المتغيةرات  تتأثر الدقة سلبياا  -

 .البايوكينماتيكية لمهارة التصويب بالفقر عالياا 

 

                                                 
 .3112ع 1المصدر السابق ع طصريح عبد الكريم ؛ (1)
عاليا وعالقتها بدقة التصويب في محمد خليل محمد العكيدي ؛ التحليل البايوكينماتيكي لبعض المتغيرات لمهارة التصويب من القفز  (3)

 (.3111عكلية التربية الرياضية عجامعة الموصلعأطروحة دكتوراه )كرة اليد ع



 الباب الثالث

 :البحث وإجراءاته الميدا ية يةمنهج -3

 :منهج البحث  3-1

لمةنهج الصةحيح الةذي يتبعةةه دراسةة أي مشةكلة مةن المشةاكل هةي التةةي تحةدد ا أن"     

"حلةةول مشةةكلة البحةةث  إلةةىالباحةةث فةةي الوصةةول 
(1)

لةةذلك اختةةار الباحةةث المةةنهج ع  

المةةةنهج الةةةذي تتمثةةةل فيةةةه الطريقةةةة فهةةةو يبةةةدأ بمالح ةةةة الوقةةةائع "التجريبةةةي بوصةةةفة 

الخارجيةةة الفعةةل ويتلوهةةا بةةالفرض ثةةم يصةةل عةةن طريةةق هةةذه الخطةةوات إلةةى معرفةةة 

"قة بين ال واهرن التي تكشف العالالقواني
(3)

. 

وهكةةةذا جةةةاء اسةةةتخدام المةةةنهج التجريبةةةي مالئمةةةا لمشةةةكلة البحةةةث وإجراءاتةةةه الن      

أسةةاس مةةنهج البحةةث العلمةةي القةةائم علةةى المالح ةةة " المنةةتهج التجريبةةي يقةةوم علةةى 

ووضةةع الفةةروض والتجربةةة الدقيقةةة المضةةبوطة ومةةا يتميةةز بةةه هةةذا المةةنهج هةةو كفةةاءة 

"كم فيها عن قصد من جانب الباحث الضب  للمتغيرات والتح
(2)

. 

  :عينة البحث 3-2

وعليةةة تةةم اختيةةار عينةةة ع تعةةد العينةةة المحةةور الةةذي يجةةري الباحةةث مجمةةل عملةةة       

 -البحةةث بالطريقةةة العمديةةة والمتمثلةةة بطلبةةة المرحلةةة الرابعةةة كليةةة التربيةةة الرياضةةية 

 جامعة ديالى والبالغ عددهم 

 .ون أفضل مستوى أداء في لعبة كرة اليدلطالب والذين يمث(  11) 

  :أدوات البحث 3-3

 شري  قياس معدني -1

 ( 1) كرات يد عدد  -3

 ثا\ص 31ذات سرعة  Sonyنوع ( 3)كاميرات تصوير عدد -2

 8mحجم ( 3)أشرطة تصوير عدد  -1

 استمارة تسجيل  -1

                                                 
(1)

 .328ص  ع1882عوكالة المطبوعات :الكويتع1طعأصول البحث العلمي ومناهجه ؛احمد بدر 
(3)

 .131ص  ع1822عصريةمكتب االنجلو الم:القاهرةع2طع أصول البحث االجتماعي؛  عبد الباس  محمد حسن 
(2)

 .118ص  ع1881عمكتبة النهضة المصرية  :عالقاهرة3طع في المنهاج قراءات ؛مهدي عزيز 



 ميزان -6

 شري  قياس متري -2

 ت البحثلتسجيل خطوا Sonyكاميرا رقمية نوع  -8

 أشرطة الصقة ملونة لتحديد مسافات الرمي -8

 حبال لتقسيم مناطق التهديف في المرمى  -11

فريق العمل المساعد -11
*
 

 :التجربة االستطالعية  3-4

مةةن اجةةل تالفةةي الصةةعوبات والمعوقةةات التةةي قةةد تواجةةه عمةةل الباحةةث وإظهةةاره      

" إن التجربةة االسةتطالعية تعةد ( 1888)وكما يشير قاسم المندالوي ع بالشكل الدقيق 

تةةدريبا عمليةةا للباحةةث للوقةةوف بنفسةةه علةةى السةةلبيات وااليجابيةةات التةةي تواجهةةه إثنةةاء 

"إجراء االختبار لمعالجتها 
(1)

. 

وفةي  3111\3\11فقد اجرى الباحث تجربته االستطالعية يةوم االثنةين الموافةق       

خارجيةة لكليةة التربيةة الرياضةية فةي تمام الساعة الحادية عشر ظهةرا وعلةى القاعةة ال

جامعة ديالى وقد تةم إجةراء التجربةة علةى اثنةين مةن الطةالب مةن خةارج عينةة البحةث 

وشةةملت التجربةةة إجةةراء اختبةةارات دقةةة التصةةويب مةةن القفةةز عاليةةا فضةةال عةةن إجةةراء 

احد الوسائل الفعالة التي يمكن من خاللهةا ضةب  الحركةة "التصوير الفديوي الذي هو 

"ها الطبيعية بوحدات زمنية صغيرة بسرعت
(3)

. 

وقةةد خلةةص الباحةةث إلةةى مجموعةةة مةةن الحلةةول البديلةةة لةةبعض معوقةةات العمةةل       

المتمثلة بتن يم تقنية التصةوير واختيةار المنةاطق المثاليةة لوضةع الكةاميرات باإلضةافة 

 .كٌل بدورهإلى تعريف فريق العمل المساعد 

  :إجراءات البحث 3-5

  :ار القبلياالختب 3-5-1

                                                 
*
  تدريسي في جامعة ديالى \م صفاء عبد الوهاب إسماعيل .م 

 طالب مرحلة رابعة\احمد عبد الغني موسى 
(1)

 .112ص ع1888عالكنب للنشردار :الموصلعاالختبارات والقياس في التربية الرياضية ؛قاسم حسن 
(3)

 .232ص  ع1883عدار الكنب للطباعة :الموصلعالبايو ميكانيكفؤاد السامرائي؛ 



الموافق يةوم األحةد قةام الباحةث بتنفيةذ االختبةارات القبليةة  3111\1\32بتاريخ         

للبحةةث والمتمثلةةة بةةذجراء التصةةوير القبلةةي علةةى سةةاحة ملعةةب كةةرة اليةةد الخةةارجي فةةي 

جامعة ديالى حيث تم نصةب كةاميرتين األولةى علةى جانةب \ية التربية الرياضية ـــــكل

م  11ع3متر وتبعةد عةن منتصةف الملعةب مسةافة  8على منطقة الــ وعاموديه  الملعب

م بحيةةث تةةم التأكةةد مةةن وضةةوح الصةةورة مةةن لح ةةة االسةةتناد ولغايةةة  31ع1وبارتفةةاع 

 .الطيران وتنفيذ التهديف 

م مةةن خةة   11ع3إمةةا الكةةاميرا الثانيةةة فةةتم وضةةعها خلةةف المرمةةى وعلةةى بعةةد        

هو للتأكد من ارتفةاع مركةز ثقةل الجسةم وكةذلك المرمى وكان الهدف من هذه الكاميرا 

وتةةم تقسةةيم المرمةةى الةةى مربعةةات لتسةةجيل المحةةاوالت الناجحةةة ودقةةة . زاويةةة الكتةةف 

  .التهديف وكما موضح في اختبار دقة التصويب

اختبار دقة التصويب في كرة اليد 3-5-2
(1)

 

 قياس دقة التصويب على المرمى -:الغرض من االختبار

مرمةةى كةةرة يةةد قةةانونيع خمسةةة كةةرات يةةد قانونيةةةع مربةةع الدقةةة  -:خدمةاألدوات المسةةت

 .يعلقان في الزاويتين العلويتين للمرمى( 3)سم عدد  11×11بقياس 

يةةتم التصةةويب مةةن نقطةةة قائمةةة مةةع منتصةةف خةة  المرمةةى مبتعةةدا ا عنةةه  -:اإلجةةراءات

م ( 3)مع على أن يسبق التصةويب اخةذ الكةرة الموضةوعة علةى خة  يبعةد ( 8)بمقدار 

عن خ  التنفيذ ومن ثم يقوم بأخذ خطوة واحدة والقفز للتصةويب بحيةث ال يعبةر الخة  

المرسوم للتنفيذ محاوال ا إدخال الكرة داخةل المربعةاتع يكةون التصةويب علةى المربةع 

 .محاولة الخامسة اختيارية األيمن مرة وعلى المربع األيسر مرة وتكون ال

تحتسةةب كةةل كةةرة داخةةل المربةةع المعلةق فةةي المرمةةى إصةةابة ويسةةجل عةةدد  -:التسةجيل 

 .مرات التصويب الناجحة لكلى المربعين من تلك المحاوالت الخمسة

 :المنهاج التدريبي  3-5-3

تةةم تطبيةةق المةةنهج التةةدريبي المقتةةرح علةةى عينةةة البحةةث و المتضةةمن تمرينةةات       

ية وبدنية مهار
*
  أجماليةةالواحةد أي بوحةدات  األسةبوعلمدة شهر وبواقةع وحةدتين فةي  

                                                 
عمار درويش النداوي ؛تأثير منهج تدريب مقترح في تطوير صفة مطاولة  القوة المميزة بالسرعة في دقة أداء بعض المهارات 1 (1)

 (.3118هعكلية التربية الرياضية ع جامعة بغداد ع أطروحة دكتورا)األساسية لدى العبي كرة اليدع 



الةةزمن الكلةةي  أندقيقةةة بحيةةث  11وحةةدات تدريبيةةة وكةةان زمةةن كةةل وحةةدة تدريبيةةة  8

الخبةةراء  السةةادةدقيقةةة وتةةم عةةرض المةةنهج علةةى  261للوحةةدات التدريبيةةة 
**
تعةةرف لل 

 .على نقاط قوة وضعف البرنامج

 :البعد   االختبار 3-5-4

الموافق يوم الخمي  وفي الساعة الحادية عشر صةباحا  3111\3\31تم بتاريخ        

االختبةةارات البعديةةة لعينةة البحةةث و المتضةةمنة التصةةوير الفةةديوي  بةةذجراءقةام الباحةةث 

 .وتسجيل نتائج الدقة 

 : اإلحصائيةالوسائل  3-6

صةةةائية للعلةةةوم االجتماعيةةةة الحقيبةةةة اإلح اسةةةتخدم الباحةةةث فةةةي اسةةةتخراج بياناتةةةه     

(spss) : 

 الوس  الحسابي  -

 االنحراف المعياري  -

 االختبار التائي للعينات الغير مستقلة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

*
 (1)ان ر الملحق  

 .فسلجة تدريب/ كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى / علي أحمد هادي . د**

 .بايوميكانيك جمناستك/ كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى / فردوس مجيد أمين . د   

 

 



 الباب الرابع

 :عرض وتحليل  تائج االختبارين القبلي والبعد  لمتغيرات البحث4-1

 :عرض  تائج االختبار القبلي  4-1-1

 ( 1) جدول 

 ختبار القبلي لعينة البحثيبين نتائج اال 

 

 ت
قبل  السرعة

 االرتكاز

بعد  السرعة

 االرتكاز

الفرق بين 

 السرعتين

زمن 

 االرتكاز

 السرعة

الزاوية 

للذراع 

 الرامية

 دقة التهديف

1 4.750 3.50 -1.250 0.240 21.86 2 

3 2.875 2.67 -0.208 0.310 28.04 1 

2 3.250 3.40 0.150 0.280 28.90 2 

1 3.917 3.63 -0.292 0.240 23.41 1 

1 2.389 2.92 0.528 0.260 16.40 2 

6 3.000 4.00 1.000 0.280 19.78 1 

2 4.143 2.83 -1.310 0.340 23.85 2 

8 3.250 3.60 0.350 0.320 20.38 2 

8 3.714 3.50 -0.214 0.300 25.96 2 

11 3.167 2.42 -0.750 0.340 23.62 2 

 

) الحةةةظ قةةةيم اختبةةةارات عينةةةة البحةةةث والمتمثلةةةة بةةةالمتغيرات ن( 1)مةةةن الجةةةدول       

 عزمةن االرتكةاز عالفةرق بةين السةرعتين عالسرعة بعد االرتكاز عالسرعة قبل االرتكاز

لالختبةةار القبلةةي والتةةي تراوحةةت ( دقةةة التهةةديف  عالسةةرعة الزاويةةة للةةذراع الراميةةة

 :كما يلي وعلى التوالي وأعلى ادنيبين حد ( السرعة قبل االرتكاز) األوللالختبار 

 ( 13ع3ع11ع1)ع( السرعة بعد االرتكاز )و ( 211ع1ع288ع3)



ع  ( زمةةةةةةةةةةن االرتكةةةةةةةةةةاز)و( -111ع1ع211ع1)ع (الفةةةةةةةةةةرق بةةةةةةةةةةين السةةةةةةةةةةرعتين)و

دقةةة )و( 81ع38ع11ع16)ع ( السةةرعة الزاويةةة للةةذراع الراميةةة)و( 211ع1ع311ع1)

 .(3ع1) ع ( التهديف 

 عرض  تائج االختبار البعد   4-1-2

 ( 3) دول ج

 يبين نتائج االختبار البعدي لعينة البحث 

 ت
قبل  السرعة

 االرتكاز

بعد  السرعة

 االرتكاز

الفرق بين 

 السرعتين

زمن 

 االرتكاز

 السرعة

الزاوية 

للذراع 

 الرامية

 دقة التهديف

1 5.50 3.250 -2.250 0.220 21.904 3 

3 3.43 2.500 -0.929 0.280 28.26 3 

2 3.00 3.500 0.500 0.290 28.48 4 

1 4.07 3.000 -1.071 0.250 23.056 2 

1 4.42 2.750 -1.667 0.230 18.914 2 

6 2.75 2.833 0.083 0.220 22.266 3 

2 3.43 3.125 -0.304 0.310 20.976 4 

8 3.00 3.700 0.700 0.320 19.936 4 

8 4.17 3.800 -0.367 0.280 20.896 3 

11 3.25 3.125 -0.125 0.310 21.136 4 

 

) نالحةةظ قةةيم اختبةةارات عينةةة البحةةث والمتمثلةةة بةةالمتغيرات ( 3)مةةن الجةةدول        

زمن االرتكةاز ع الفرق بين السرعتين ع السرعة بعد االرتكاز ع السرعة قبل االرتكاز 

لالختبةار البعةدي والتةي تراوحةت ( دقةة التهةديف ع السرعة الزاويةة للةذراع الراميةة ع 

وعلةةةى التةةةوالي  وأعلةةةى أدنةةةىبةةةين حةةةد ( السةةةرعة قبةةةل االرتكةةةاز) األوللالختبةةةار 

الفةةةةةرق بةةةةةين )و( 811ع2ع111ع3)ع(السةةةةةرعة بعةةةةةد االرتكةةةةةاز)و(  11ع1ع21ع3)



السةةرعة )و( 231ع1ع331ع1)ع( زمةةن االرتكةةاز)و( 211ع1ع-311ع3)ع(السةةرعتين

 .(1ع3)ع( دقة التهديف)و( 18ع38ع811ع18)ع( الزاوية للذراع الرامية 

 :النتائج لالختبارات القبلية والبعدية لعينة البحثمناقشة  2- 4

 ( 2) جدول 

لالختبارين القبلي والبعدي ( ت)الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة  األوساطيبين  

 لمتغيرات البحث

 النتائج

 

 

 

 

 المتغيرات

 بعدي قبلي

( ت)قيمةةةةة 

 المحتسبة

( ت)قيمةةة 

 الجدولية
 الداللة

الوسةةةةةةةةةةة  

 الحسابي

االنحةةةةةةراف 

 معياريال

الوسةةةةةةةةة  

 الحسابي

االنحةةةةةةراف 

 المعياري

السرعة قبةل 

 االرتكاز
24111 14688 24213 14828 14161 

 

 

1482 

 عشوائي

بعةد  السرعة

 االرتكاز
 عشوائي 14122 14116 24118 14111 24312

 معنوي 34838 1428 14321 14122 14381 زمن التماس

الفةةةةرق بةةةةين 

 السرعتين
 عشوائي 14123 14826 14112- 14218 141886-

 السةةةةةةةةةةةةرعة

الزاويةةةةةةةةةةةةةة 

للةةةةةةةةةةةةةةذراع 

 الرامية

 عشوائي 14861 24363 33418 24832 32433

 معنوي 64218 14288 2431 14182 1421 دقة التهديف

 



ولمتغيةةر السةةرعة قبةةل االرتكةةاز سةةجل االختبةةار القبلةةي (  2) أعةةاله مةةن الجةةدول       

ى التةةةةةةةةةةوالي حسةةةةةةةةةةابية وانحرافةةةةةةةةةةات معياريةةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةة أوسةةةةةةةةةةاطوالبعةةةةةةةةةةدي 

المحتسةةةةةةةبة ( ت)حيةةةةةةةث كانةةةةةةةت قيمةةةةةةةة ( 828ع1±ع213ع2)ع(688ع1±ع111ع2)

عنةد مسةتوى داللةة ( 82ع1)الجدوليةة والبالغةة ( ت)وهي اصةغر مةن قيمةة ( 161ع1)

التوجةةد فةةروق  أيوجةةاءت الداللةةة بعشةةوائية الفةةروق ( 11ع1)ونسةةبة خطةةأ ( 1-ن)

النتيجةةة لةةم تحقةةق الفةةرض ه وهةةذمعنويةةة بةةين االختبةةار القبلةةي والبعةةدي لهةةذا المتغيةةر 

 .الموضوع 

 أنعلمةةا  األداءالعينةةة فةةي  أفةةرادالتبةةاين الكبيةةر بةةين  إلةةىالنتيجةةة  هةةذهويعةةزو الباحةةث 

 .تطور ملحوظ لهذا المتغير  إلىالوس  الحسابي يشير 

ولمتغيةر السةرعة بعةد االرتكةاز سةجل االختبةار القبلةي (  2)  أعةالهومن الجدول       

بية وانحرافةةةةةةةةةةات معياريةةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةوالي حسةةةةةةةةةةا أوسةةةةةةةةةةاطوالبعةةةةةةةةةةدي 

المحتسةةةةةةةبة ( ت)حيةةةةةةةث كانةةةةةةةت قيمةةةةةةةة ( 116ع1±ع118ع2)ع(111ع1±ع332ع2)

عنةد مسةتوى داللةة ( 82ع1)الجدوليةة والبالغةة ( ت)وهي اصةغر مةن قيمةة ( 122ع1)

وجةةاءت الداللةةة بعشةةوائية الفةةروق اي التوجةةد فةةروق ( 11ع1)ونسةةبة خطةةأ ( 1-ن)

النتيجةةة لةةم تحقةةق الفةةرض  وهةةذهوالبعةةدي لهةةذا المتغيةةر  معنويةةة بةةين االختبةةار القبلةةي

 األداءالعينةة فةي  إفةرادالتبةاين الكبيةر بةين  إلةىالنتيجة  هذهويعزو الباحث ع الموضوع

 .المتغيرتطور ملحوظ لهذا  إلىالوس  الحسابي يشير  أنعلما 

لبعدي ولمتغير زمن التماس سجل االختبار القبلي وا(  2)  أعالهومن الجدول        

  حسابية وانحرافات معيارية وعلى التوالي أوساط

( 838ع3)المحتسبة ( ت)حيث كانت قيمة ( 28ع1±ع321ع1)ع(122ع1±ع381ع1)

ونسبة ( 1-ن)عند مستوى داللة (  82ع1)الجدولية والبالغة ( ت)وهي اكبر من قيمة 

ختبار وجاءت الداللة بمعنوية الفروق اي توجد فروق معنوية بين اال( 11ع1)خطأ 

ويعزو ع النتيجة قد حققت الفرض الموضوعوهذه القبلي و البعدي لهذا المتغير 

 أن شأنهالذي من  األداءتطور القوة االنفجارية مع تحسن في مستوى  إلىالباحث ذلك 

محمد حسن  أكدهلح ة القفز وهذا ما  األرضيقلل الفترة الزمنية لتماس القدم مع 



ضلية للمجاميع المتخصصة تحسن من مستوى التوافق تدريبات القوة الع أن)عالوي 

(المرتكز على القوة االنفجارية
(1)

. 

ولمتغيةر الفةرق بةين السةرعتين سةجل االختبةار القبلةةي (  2)  أعةالهومةن الجةدول       

-)ع(218ع1±ع-1886ع1)حسابية وانحرافات معيارية وعلى التةوالي أوساطوالبعدي 

وهةي اكبةر مةن قيمةة ( 123ع1)المحتسةبة  (ت)حيث كانةت قيمةة ( 826ع1±ع112ع1

( 11ع1)ونسةةةبة خطةةةأ ( 1-ن)عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة ( 82ع1)الجدوليةةةة والبالغةةةة ( ت)

وجةةاءت الداللةةة بعشةةوائية الفةةروق اي التوجةةد فةةروق معنويةةة بةةين االختبةةار القبلةةي 

هةذه ويعةزو الباحةث ع النتيجة لةم تحقةق الفةرض الموضةوع وهذهوالبعدي لهذا المتغير 

الفرق بين السرعتين هةو تمثيةل حقيقةي للفةروق بةين السةرعة  أنالطبيعية كون  النتيجة

قبةةل االرتكةةاز وبعةةد االرتكةةاز وبالتةةالي لةةم يةةؤثر البرنةةامج التةةدريبي علةةى هةةذا المتغيةةر 

النتيجة اختالف ارتفةاع مركةز  هذه أكدتوالتي  اإلفرادبين  األداءبسبب تباين مستوى 

كبيةرا علةى انسةيابية الحركةة وهةذا مةا  تةأثيراتةؤثر  ثقل الجسم في نهاية الحركة والتةي

قوة الجاذبية في حالة حركة الالعةب تختلةف  تأثير أن)صريح عبدالكريم الفضلي أكده 

وحسةةب الهةةدف مةةن الحركةةة والةةذي  أخةةرى إلةةىومةةن وضةةعية  آخةةر إلةةىمةةن شةةخص 

(يعطي للشخص مقاومة اكبر للقوة الخارجية 
(3)

. 

ولمتغير السرعة الزاوية للذراع الرامية سةجل االختبةار (  2)  أعالهومن الجدول      

حسةةةةةةةابية وانحرافةةةةةةةات معياريةةةةةةةة وعلةةةةةةةى التةةةةةةةوالي  أوسةةةةةةةاطالقبلةةةةةةةي والبعةةةةةةةدي 

المحتسةةةةةةةبة ( ت)حيةةةةةةةث كانةةةةةةةت قيمةةةةةةةة ( 363ع2±ع18ع33)ع(832ع2±ع33ع32)

عنةد مسةتوى داللةة ( 82ع1)الجدوليةة والبالغةة ( ت)وهي اصةغر مةن قيمةة ( 861ع1)

وجةةاءت الداللةةة بعشةةوائية الفةةروق اي التوجةةد فةةروق ( 11ع1)ونسةةبة خطةةأ ( 1-ن)

النتيجةةة لةةم تحقةةق الفةةرض  وهةةذهمعنويةةة بةةين االختبةةار القبلةةي والبعةةدي لهةةذا المتغيةةر 

اخةتالف المةدى الةزاوي للةذراع  إلةىالنتيجة العشوائية  هذهويعزو الباحث ع الموضوع

 .سرعة الزاويةوالتي تؤثر تأثيرا مباشرا على مقدار ال األفرادالرامية بين 

 

                                                 
(1)

 .123ص  ع1883الفكر العربي للنشر ع دار: القاهرة عيبأساسيات التدر ؛محمد حسن عالوي  
(3)

 .218ص ع3111عار دجلة للطباعةد :بغدادع3عط تطبيقات البايو ميكانيك في التدريب الرياضي واألداء الحركي ؛  صريح الفضلي 



ولمتغيةةر دقةةة التهةةديف سةةجل االختبةةار القبلةةي والبعةةدي (   2)  أعةةالهومةةن الجةةدول     

حسةةةةةةةةةةةةةةةابية وانحرافةةةةةةةةةةةةةةةات معياريةةةةةةةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةةةةةةوالي  أوسةةةةةةةةةةةةةةةاط

ع (218ع6)المحتسةةبة ( ت)حيةةث كانةةت قيمةةة ( 288ع1±ع31ع2)ع(182ع1±ع21ع1)

ونسةبة ( 1-ن)داللةة عند مستوى (  82ع1)الجدولية والبالغة ( ت)وهي اكبر من قيمة 

توجةد فةروق معنويةة بةين االختبةار  أيوجاءت الداللة بمعنويةة الفةروق ( 11ع1)خطأ 

ويعةةزو ع النتيجةةة قةةد حققةةت الفةةرض الموضةةوع وهةةذهالقبلةةي و البعةةدي لهةةذا المتغيةةر 

تةأثير مفةردات  إلةىالباحث النتائج االيجابية والمعنوية بين االختبارين القبلةي والبعةدي 

مةةن خةةالل تحديةةد  األفةةراد أداءقةةة التهةةديف والتةةي رفعةةت مةةن مسةةتوى المةةنهج علةةى د

الفنةةةي  األداءلمهةةةارة التهةةةديف والتركيةةةز علةةةى ربةةة   األمثةةةل واألداءمنةةةاطق الرمةةةي 

فةي  األساسةيةالتوافةق الحركةي للمجةاميع العضةلية )حسام الدين  ماأكدهبالتهديف وهذا 

 (.3)الهدف من الحركة  والفعال لتحقيق األمثلالمهارة يستجيب للتدريب  أداء

 

 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات -5

 :االستنتاجات 5-1

للمنهج التدريبي المقترح والمنفذ تأثيرا معنويا على دقة التهديف وزمن تماس  -1

  .األرضالقدم مع 

السرعة )المنهج التدريبي المقترح على المتغيرات  لتأثيرلم تحقق نتائج معنوية  -3

السرعة الزاوية للذراع ع الفرق بين السرعتينع السرعة بعد االرتكاز ع تكاز قبل االر

  .(الرامية

 :التوصيات 5-2

  .ضمن درس مادة كرة اليد للطلبة تأثير أكثرتضمين مفردات  -1

التركيةةةز علةةةى المتغيةةةرات البايوكينماتيكيةةةة كمؤشةةةرات لتطةةةور وتةةةأثير المنةةةاهج  -3

 .التدريبية

 .ث مشابهة لتعزيز النتائجدراسات وبحو جراءأ -2



 المصادر

 .ن الكريمآالقر 

وكالة المطبوعات ع  عع الكويت1ع طه البحث ومناهج أصولاحمد بدر ع  -

1828. 

تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي صريح عبد الكريم الفضلي؛  -

 .3112عمطبعة عديع بغدادع1طع واألداء الحركي

يك في التدريب الرياضي واألداء تطبيقات البايوميكان؛ صريح الفضلي -

 .3111 ع3ط عبغداد عدار دجلة للطباعة عالحركي

مكتب  ععالقاهرة2ع طالبحث االجتماعي أصول ععبدالباس  محمد حسن -

 .1822االنجلو المصريةع 

عمار درويش النداوي ؛تأثير منهج تدريب مقترح في تطوير صفة مطاولة   -

المهارات األساسية لدى العبي كرة  القوة المميزة بالسرعة في دقة أداء بعض

 (.3118أطروحة دكتوراهعكلية التربية الرياضية ع جامعة بغداد ع )اليدع 

 .1883دار الكنب للطباعة ع عالموصلعالبايوميكانيكفؤاد السامرائي ؛  -

دار الكتب  ععالموصل االختبارات والقياس في التربية الرياضيةقاسم حسن ؛ -

 .1888للنشرع

 عدار الفكر العربي للنشر عالقاهرةع التدريب أساسياتوي ؛ محمد حسن عال -

1883. 

محمد خليل العكيديعالتحليل البايوكينماتيكي لبعض المتغيرات لمهارة  -

أطروحة :يب في كرة اليد التصويب من القفز عاليا وعالقتها بدقة التصو

 .3111كلية التربية الرياضية ع  جامعة الموصلع عدكتوراه 

ع 1ع ج2ط ع لقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةامحمد صبحي ع -

 .1881دار الفكر العربيع  مصرع

مكتبة النهضة المصريةع القاهرة ع  ع3ط ع قراءات في المناهجمهدي عزيز ع  -

1881. 



1-BARTLE, TT, R (1992): the biomechanics of the disease 

shrow :A review, Journal of sports science. 

 

 (1)ملحق رقم 

 نموذج لدسبوع األول للتدريب

 المجموعات التكرار التمرين
الراحة بين 

 المجموعات

 .د3 1 1 تمرين التهديف من الثبات

تمرين القفز على المصطبة 

 بدون كرة
 .د3 1 8

 .د1 1 6 التهديف من الحركة وبالقفز

 .د3 1 1 التهديف بالقفز بكلتا الرجلين
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