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 يهخض انثحث

الصػػفة األساسػػية لمعبػػو ىػػي عامػػؿ السػػرعة والدقػػة فػػي التصػػويب لػػذا وجػػد الباحثػػاف ومػػف 
 لبعيد والمنتييػة بػثالثالتيديؼ ا خالؿ المتابعة المستفيضة لممباريات المحمية و العالمية اف ميارة

تعػرؼ اىػـ اسػتخدامو. وجػاءت فكػرة البحػث فػي نقاط ىػي عامػؿ حاسػـ وميػـ وقػوي اذا مػا احسػف 
تـ اعتمػاد العبػي الػدوري  اذالعوامؿ التي تؤثر في ميارة التصويب البعيد مف القفز في كرة السمة 

ـ الباحثػػػاف باعتمػػػاد الممتػػػاز فػػػي كػػػرة السػػػمة والمتخصصػػػيف فػػػي الرميػػػة المنتييػػػة بػػػثالث نقػػػاط. قػػػا
انديػة وتػـ اسػتخداـ منصػة القػوة  ةالعبػا توزعػوا عمػى اربعػ(15)المنيج الوصفي لعينة بحػث قواميػا

اسػتخداـ جيػاز التخطػيط الكيربػائي لمعضػالت.  فضػاًل عػفالستخراج مقدار القػوة والػدفع المحظػي 
 وخرج البحث بعدة استنتاجات وتوصيات موضحة في متف البحث.

Work piece horizontal and its relationship to accurately term correction 
jumping in basketball 

Dr.Safaa A. Ismaeel                Mohammed Jafer Majeed 

Abstract 

Accuracy is one of the important factor that being take care from much of 

trainers or so that we aimed to calculate the real amount of some variables that 

it contribute in long shooting that ending by three points, 15 young basketball 

player were take place and descriptive method we depend on, we used force 

platform to calculate the amount of force and impulse during shooting 

although we used EMG electromyography for muscles to get the activation for 

some muscles. Finally we get several conclusions at end of this search may 

have to reaching the knowledge of basketball.    
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  :المقدمة -1
يث التي تشيده اغمب دوؿ العالـ المتقدـ يمثؿ مقدار ما تمتمكو ىذه اف التطور العممي الحد    

مفة والخروج الدولة مف امكانيو استغالؿ طاقاتيا العممية وتسخير جيودىا لمربط بيف العموـ المخت
ي مجاؿ ىو حصيمة ترابط أالشؾ فيو فاف التقدـ العممي في  . ومف مابنتائج موحدة مشتركة

مو واحده ونجد في اآلونة األخيرة اف التقدـ العممي عمى الصعيد في محص ياواسيامالعموـ 
الرياضي باف يشغؿ ىـ اغمب الميتميف بيذا الجانب حتى انو اصبح يمثؿ معيارا لمتقدـ العممي 
لتمؾ الدولة كوف اف اغمب الدوؿ المعتمدة في الجانب الرياضي وفي مختمؼ الفعاليات بدأت 

ى جميع األصعدة التدريبية منيا او التقويمية او االنتقاء او تسخر وتستخدـ المنيج العممي عم
 حتى موضوع التغذية .

ونجد مف بيف العموـ الميمة ىنا ىو عمـ البيوميكانيؾ الرياضي الذي اخذ في اآلونة األخيرة     
يعد عمـ  اذيعود عميو كثيرا في التحميؿ وتقيـ العديد مف الفعاليات والميارات والحركات، 

وبالتالي  ("13: 1999:ىاشـ)  ىو العمـ الذي ييتـ بدراسة حركات الكائف الحي("ميكانيؾالبيو 
فاف دراسة الحركة يمكف اف توصؼ عمى شكميف اما دراسة واقع حاليا الظاىري)الكنيماتؾ( او 
مف خالؿ التعرؼ ودراسة حسابات ىذه الحركة )الكينتؾ( وبواقع الحاؿ فاف قسمي عمـ 

ف اف توفر نظره موضوعيو وواضحة لمكشؼ عف نقاط الضعؼ وتسميط الضوء البايوميكانيؾ يمك
 عمى بعض سمبيات ومعوقات الحركة .

وتعد لعبو كره السمة مف االلعاب التي اتسع االىتماـ بيا خصوصا اذا ما توصمنا الى دراسة     
د اذا ما احسف احد األسمحة اليجومية الفعالة فييا وىي الرمية المنتيية بثالث نقاط والتي تع

  .استخداميا احد اىـ الوسائؿ التي يمكف اف تحسـ نتيجة المباراة
تعرؼ عالقو المتغيرات ي محاولو جاده لدراسة عمميو في وتكمف اىميو البحث ف    

لتعرؼ ثناء اداء الرمية المنتيية بثالث نقاط )دراسة ظاىر الحركة ومسبباتيا ( في ا يةكانيكالبيومي
ىذه الميارة تتطمب سرعو في  ف  أرات بسرعو ودقة التصويب خصوصا ً المتغيمدى عالقو ىذه 

اف موضوع البحث في  افاخذ المكاف المالئـ وتنفيذىا بأسرع وادؽ ما يمكف وبذلؾ وجد الباحث
ىذا المجاؿ سيتيح لو توفير قاعده بيانات كافيو يمكف ليا اف تكوف مسانده لممدربيف او الميتميف 

بعضيا لموصوؿ نفسيـ في ظؿ استخداـ تقنيات واجيزه حديثو تتـ مزامنتيا مع  او حتى الالعبيف
واف مشكمة تتجمى بكرة السمة مف االلعاب التي تسع االىتماـ بيا وازداد  ،الى نتائج اكثر دقة

مجاؿ التنافس عمى الصعيد المحمي او الدولي لمعبة والدليؿ الكبير ىو توجو الدوري العراقي 
محترفيف والسعي في التوصؿ الى مراكز متقدمة عمى الصعيد المحمي واالقميمي،  الحتواء العبيف

والصفة األساسية لمعبو ىي عامؿ السرعة بشكؿ عاـ او السرعة الحركية بشكؿ خاص فضاًل عف 
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أف الصفات  ،ىـ عنصريف يمكف اف يحسـ بيما نتيجة المباراةأالدقة في التصويب المذاف يعداف 
باإلضافة إلى  أثناء التيديؼ ىي دقة التيديؼ، وكذلؾ قوة التيديؼ،في جيد العامة لمتكنيؾ ال
ومف خالؿ المتابعة المستمرة  اف( لذا وجد الباحث33: 1988:محسف والصفارسرعة التيديؼ")

ميـ نقاط ىي عامؿ حاسـ و  التيديؼ البعيد والمنتيية بثالث لممباريات المحمية والعالمية اف ميارة
 وجود ضعؼ نسبي واضح في ىذه الميارة، ليس افالحظ الباحثف استخدامو و وقوي اذا ما احس

ىناؾ محاوالت تبوء بالفشؿ بعد تنفيذ الرمية وبذلؾ برزت  ف  أَ لقمو استخداميا وحسب ولكف ايضا 
فرصة البحث في محاولو لمتعرؼ عمى اىـ العوامؿ المؤثرة في ىذه الميارة اذ كانت  افلمباحث

ث االرتفاعات او ابعاد او سرع او زوايا او اف كانت عوامؿ داخميو متمثمة عوامؿ ظاىريو مف حي
البايوميكانيؾ رافد  عمـَ  بمقادير القوة او زمف ظيورىا او تأثيرىا اذ يمكف القوؿ مف ما تقدـ افّ 

مف المجاالت العممية التي تدعـ التربية الرياضية بالقوانيف والتفسيرات  عممي ميـ ومجاؿ حديث
 (.9: 1988)شمش: ية المنطقيةالموضوع

والنشاط  ةبيف بعض المتغيرات البيوميكانيكيتعرؼ العالقة وبذلؾ تتمخص مشكمو البحث في      
الكيربائي لمعضالت العاممة بسرعو ودقة التصويب البعيد بكرة السمة وامكانية وضع قيـ رقمية او 

 بميارة التصويب البعيد.دالالت لمعامالت االرتباط او نسب المساىمة ليذه العوامؿ 
 :اجراءات البحث  2
 منيج البحث: 2-1

المنيج ىو الطريؽ الذي يؤدي الى كشؼ حقيقو الظاىرة بحيث تحدد العالقات بيف المتغيرات     
لذا استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي  ،(85: 2009الرئيسية التي تتكوف منيا الظاىرة )عطوي:

يتوقؼ مجاؿ الدراسة وعمقيا بصفو اساسيو عمى طبيعة  ذا بأسموب العالقات االرتباطية،
 المشكمة.   

لذلؾ فاف ىذا المنيج يسعى الى جمع البيانات مف افراد المجتمع لمحاولو تحديد الحالة     
 .(140: 1999الراىنة لو بمتغير معيف او متغيرات معينة )عالوي و راتب:

 عينة ومجتمع البحث: 2-2
يجب اف يكوف اختيار عينو البحث مف مجتمع االصؿ اذ يقوـ الباحثاف لغرض اجراء البحث     

بتطبيؽ خطوات البحث ومفرداتو عمييا، اذ يمثؿ اختيار العينة ضرورة كبيره مف مفردات البحث 
 الجزء الذي يمثؿ المجتمع االصمي او االنموذج الذي يجري" العممي الرئيسية وتعد العينة 

  .(96: 1986سعيد واخروف:) "الباحثاف مجمؿ عممو عميو
اذ اشتمؿ مجتمع االصؿ عمى العبي أندية العراؽ الدرجة الممتازة بكره السمة، وتمثمت عينة     

البحث بالعبي التصويب البعيد اذ تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية مف نادي الحمة ونادي 
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موف االفضؿ في كؿ نادي* تـ ( العبا كونيـ يمث15الكيرباء والكرخ والشرطة وتمثمت العينة ب)
 ( مشاىده سيتـ التعامؿ معيا. 36اعطاء ثالث محاوالت لكؿ العب فأصبحت عدد المشاىدات )

 األجيزة واالدوات والوسائل المستخدمة في البحث : 2-3
 األجيزة واالدوات المستخدمة في البحث:2-3-1

  (Exilim)تصوير فيديو نوعكاميرا ، (DELLنوع ) 2010جياز كومبيوتر الب توب موديؿ     
( نوع  FOOT SCAN)  ة منصة قياس القو ، (1ص/ثا( صينو الصنع عدد) 210عة )سري
(Zebrisالماني   )ص/ثا(  25كاميرا فيويو نوع )سوني( بسرعو )، ( سـ60*120الصنع ) ة

استمارة تفريغ ، صافرة، ممعب كرة سمو قانوني، (8كرات سمة عدد)، شريط قياس، (1عدد )
 اقالـ تأشير، اقراص ليزرية، ساعو توقيت، ياناتالب
 وسائل جمع البيانات:2-3-2

 ةشبك، االختبارات والقياسات المستخدمة، المقابالت الشخصية، المصادر العربية واألجنبية    
 استمارة تفريغ بيانات، المعمومات الدولية االنترنيت

 االختبار المستخدم في البحث: 2-4
                                  (2006)شابا: تالم المنتيي بالتصويب بالقفز)ثالث نقاط(:اختبار االس 2-4-1

 ثالث نقاط . -قياس القدرة عمى االستالـ المنتيي بالتصويب بالقفز  الغرض من االختبار:
( قانونية، 8ممعب كرة السمة، وحاجزاف، وشاخص واحد، وكرات سمة عدد  ) األدوات الالزمة:

 ـ(، وشريط الصؽ، وساعة توقيت إلكترونية، وكرسياف، وصافرة. 20قياس جمدي )وشريط 
 (.1ينظر الشكؿ) اإلجراءات:

 تحدد نقطة مركزية أسفؿ السمة يعتمد عمييا في تأشير بعض النقاط الرئيسة. .1
تحدد نقطة عمى الجانب)األيسر أو اليميف( القريب عف النقطة المركزية وخارج القوس  .2

 ـ(، وتمثؿ وقفة الالعب المختبر. 1.75بتعد عف الخط تحت السمة)سـ( وت 30ببعد)
رسـ امتداد لخط القاعدة لممعب الكرة الطائرة لمجانبيف، وضع حاجزيف )ارتفاع العمود لكؿ  .3

سـ(  50ـ مف األعمى وعرضو 1ـ والحاجز المعمؽ عمى كؿ واحد منيما بطوؿ 2منيما 
يد وباتجاه النقطة الجانبية التي يقؼ ـ( مف خط القوس لمتصويب البع 1.25عمى بعد )

 الالعب المختبر.    عمييا
 ـ( وخمؼ الحاجزيف الدوراف حولو. 2وضع شاخص أماـ النقطة الجانبية ببعد) .4
ـ(،وتمثؿ وقفة  8تحدد نقطة عمى الجانب)األيسر أو األيمف( البعيد لمنقطة المركزية ببعد) .5

 ـ(. 1.50لنقطة تبتعد عف الخط الجانبي)أحد أفراد فريؽ العمؿ الذي يسمـ الكرة، وىذه ا
                                                           

 .أخوذة من االتحاد المركزي لكرة السلة .تم االعتماد على استمارة التسجٌل الم  *



022074-6032 6ISSN

114 
 

 

 وصف األداء: 
 األرض، وفي  يقؼ الالعب المختبر عمى النقطة الجانبية )اليسرى أو اليمنى( المؤشرة عمى

الوقت نفسو يقؼ أحد أفراد فريؽ العمؿ ومعو الكرة عمى النقطة الجانبية المحددة )الجانب 
 األيمف أو األيسر لالعب المختبر(.

 د إشارة البدء )صافرة( يتـ تسميـ الكرة )مناولة صدرية باليديف( لالعب المختبر الذي يؤدي عن
 (.2-1االستالـ المنتيي بالتصويب بالقفز )ثالث نقاط( مباشرًة، وكما موضح بالخطوتيف)

 .يؤدي الالعب المختبر ثماف محاوالت 
  األخرى األخيرة  تتـ بعد خمس محاوالت مف الثبات، والثالث  عمىتقسـ المحاوالت الثماف

أف يحصؿ دوراف حوؿ الشاخص الموجود خمؼ النقطة الجانبية بسرعة، والرجوع إلى النقطة 
 الجانبية نفسيا.
: السرعة في األداء، والدوراف حوؿ الشاخص يكوف يميف الحاجزيف إذا كاف شروط االختبار

ومساعدة الالعب المختبر الالعب المختبر موجودًا يميف النقطة المركزية والعكس صحيح، 
 )التنبيو( لمبدء بالدوراف حوؿ الشاخص، ولكؿ العب محاولتاف خاطئتاف فقط.

 إدارة االختبار:
 يقوـ بإعطاء إشارة البدء فضاًل عف حساب الزمف المستغرؽ ألداء االختبار. مشقت:
 شمة والزمف ثانيًا.يقوـ بالنداء عمى األسماء أواًل وتأشير كؿ مف المحاوالت الناجحة والفا مسجل:

 

 

 (3الشكؿ )

 المنتيي بالتصويب بالقفز )ثالث نقاط(  االستالـاختبار 

 م9

 و2
1.25

 

1.50

 و8

 موقت مسجل

1.75



022074-6032 6ISSN

115 
 

يحسب الوقت منذ استالـ الالعب المختبر الكرة حتى نياية المحاولة الثامنة بعد  حساب الدرجة:
 أف تترؾ الكرة يد الالعب المختبر.

 .تحسب لالعب درجة عف كؿ حالة تصويب بالقفز ناجحة 
 .تحسب لالعب)صفر( مف الدرجات عف كؿ حالة تصويب بالقفز فاشمة 
 دقة( المحاوالت الناجحة.جمع درجات)ال 
 التجربة االستطالعية: 2-5

"وىي عبارة عف تجربة صغيرة أو عمؿ مصغر لمدراسة العامة يقوـ بيا الباحثاف مف اجؿ     
          الوقوؼ عمى السمبيات وااليجابيات التي قد ترافؽ إجراء التجربة الرئيسة لمبحث" 

أجراء التجربة االستطالعية في يوـ االحد ( قاـ الباحثاف ب89: 2004الكبيسي:و  )الشوؾ
في تماـ الساعة العاشرة صباحا في قاعو كميو التربية الرياضية جامعو  16/2/2014المصادؼ 

ديالى وذلؾ لمعرفة مالءمة االختبارات واألجيزة مع عينة البحث حيث تـ تنفيذ  التجربة عمى 
 بمساعده فريؽ العمؿ*.  عينو مف خارج عينو البحث متكونو مف العب واحد  وتمت

 التجربة الرئيسة:  2-6
ة لعينة البحث ولكؿ نادي عمى حدى مف خالؿ تنفيذ االجراءات تـ اجراء التجربة الرئيس    

 المذكورة في ادناه ولكؿ نادي بشكؿ مستقؿ بحيث كانت مواعيد اختبارات االندية كاالتي:
 في تماـ  ( 22/2/2014)لمصادؼ تـ اجراء االختبار عمى نادي الحمة في يوـ السبت ا

الساعة الثانية عشره في القاعة المغمقة لكميو التربية الرياضية في جامعو بابؿ. وتـ تنفيذ 
في تماـ الساعة الثالثة  (26/2/2014 )التجربة عمى نادي الكرخ في يوـ االربعاء المصادؼ

 عصرا عمى قاعو نادي الكرخ الرياضي .
 الرئيسية عمى نادي الكيرباء في يوـ الثالثاء المصادؼ وتـ تنفيذ اجراءات التجربة           

في تماـ الساعة الثالثة عصرا في قاعو نادي االرمف الرياضي ،وتـ تنفيذ ( 4/3/2014)
في (4/3/2014)اجراءات التجربة عمى نادي الشرطة الرياضي في يوـ الثالثاء المصادؼ 

 لشرطة الرياضي.تماـ الساعة السادسة عصرا في قاعو نادي ا
 :اجراءات التصوير 2-7

تـ استخداـ كاميرتيف رقمية لتسجيؿ مجريات الحركة وتحميميا الحقًا الستخراج المتغيرات  
ص/ثا(  210( والتي تمثؿ الكاميرا السريعة)1البيوميكانيكية، تـ وضع الكاميرا الرقمية رقـ)

متر. فيما كانت  (1.5بارتفاع)و متر  (3.5)عمودية عمى المسطح الجانبي لمجسـ وعمى بعد

                                                           
*

م.د هحوذ ولٍذ , تذرٌسً /  كلٍة الترتٍة الرٌاضة / جاهعة    -م.د عذي عثذ الحسٍي , تذرٌسً /  كلٍة الترتٍة الرٌاضة / جاهعة دٌالى   

احوذ عثاس       -هعة دٌالى ًثراس عذًاى  طالثة هاجستٍر / جا  -رافع زكً, تكلورٌوس ترتٍة رٌاضٍة / جاهعة دٌالى   -دٌالى 

 هاجستٍر ترتٍة رٌاضٍة / جاهعة دٌالى
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ص/ثا( وضعت عمى قوس الثالث  25( والتي تمثؿ الكاميرا الرقمية االعتيادية)2الكاميرا رقـ)
(  8)نقاط بحيث تكوف زاوية التغطية تشمؿ الالعب المنفذ وسمة التيديؼ بحيث كانت تبعد 

توثيؽ  فضاًل عف متر الغرض االساس منيا ىو ضبط مجريات التجربة (1.2)وبارتفاع امتار
 ( يوضح ذلؾ.2تسجيؿ النقاط لمرجوع الييا مرة اخرى. والشكؿ)

 حساب الشغل االفقي: 2-8
اعتمد الباحثاف في حساب الشغؿ عمى تطبيقات ونظريات البايوميكانيؾ وذلؾ مف خالؿ  

حاصؿ ضرب القوة المسمطة عمى االرض)المحسوبة بواسطة منصة القوة( في االزاحة االفقية 
 حققة بعد القفز، وحسب العالقة االتية:المت

 االزاحة االفقية )م(× الشغل االفقي )نت.م( = القوة المسمطة )نت( 
 

 

 

 

 ( الرئٍسٍة1( الثاًوٌة                             كاهٍرا رلن)2كاهٍرا رلن)

 ( يثين يىاضع انكاييراخ2شكم)
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 اجراءات استخدام ماسح القدم: 2-2
ى تكامؿ عمؿ التجربة الميدانية وتسجيؿ متغيراتيا الموضوعة مسبقًا تـ لغرض الوصوؿ ال 

( لتسجيؿ ناتج القوة المسمطة وزمف تأثيره عمى القفز والتيديؼ Foot Scanاعتماد ماسح القدـ)
المنتيي بثالث نقاط، بحيث تـ تثبيت الجياز بشكؿ يالئـ وضع كؿ العب في تنفيذ الحركة عمى 

وفقًا  يتالءـسطح الجياز في لحظة الدفع، ويتـ تحريؾ الجياز حتى ضمف  افقدماف تكوف ال
 .( يوضح مخططات القوة وزمف تأثير القوة 3لمتطمبات حركة كؿ العب، والشكؿ)

 

 

 انخاص تًاسح انقدو foot scan 7 gate( يثين واجهح ترنايج  3شكم) 

 الوسائل اإلحصائية: 2-10
لمناسبة لموضوع البحث وكانت عمى وفؽ نظاـ استخدـ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية ا 

الوسط الحسابي ، الوسيط، االنحراؼ المعياري ، معامؿ االلتواء، ، ( spssالحقيبة االحصائية) 
 .معامؿ االرتباط
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 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:-3
يبين الوصف االحصائي لممتغير الشغل االفقي  ودقة أداء اختبار التصويب   3-1
 :لبعيد لعينة البحثا

 يبين الوصف االحصائي لممتغير الشغل االفقي  ودقة أداء اختبار التصويب البعيد ( 1جدول )

 المتغيرات
وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري
 االلتواء اقل قيمو اعمى قيمو وسيط

 0.293± 2.000 6.000 4.000 0.887 4.11 الدقة

 0.996± 65.40 409.51 144.9 83.87 168.17 الشغل

( يتبيف لنا قيـ الوصؼ االحصائي لممتغيرات البيوميكانيكيو ودقة أداء 1مف الجدوؿ)
اختبار التصويب البعيد المنتيي بثالث نقاط ، وتبيف لنا اف متغير دقة أداء اختبار التصويب 

( وعمى  4.000، ±0.887، 4.11البعيد سجؿ وسط حسابي ووسيط وانحراؼ معياري قدرىما)
( وعمى التوالي 6.000،2.000ف كانت اعمى قيمة واقؿ قيمة ليذا المتغير كانت)التوالي في حي

 ( .0.293ايضًا ويالحظ اف قيمة االلتواء لممتغير نفسو بمغت)
واما بالنسبة لمتغير الشغؿ فقد سجؿ وسط حسابي ووسيط وانحراؼ معياري مقدارىما 

قيمو واقؿ قيمو لممتغير ذاتو  ( وعمى التوالي وبالنسبة الى اعمى144.9، 83.87±، 168.17)
 ( 0.996( وعمى التوالي وقد اتضحت قيمت االلتواء لنفس المتغير)409.51،65.40قد بمغت)

دقو و متغير الشغل ومستوى الخطأ والداللة بين  رتباطمعامل اال قيم  3-2
 :التصويب

 يبين قيم ارتباط متغير الشغل بدقو التصويب (2جدول)
 الداللة مستوى الخطأ طمعامل االرتبا المتغيرات

 معنوي 0.042 0.781 القوة المسمطة

 (0.05*معنوي عنده مستوى خطئ اقل او يساوي )
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( وبمسػتوى خطػأ 0.781ويالحظ مف الجدوؿ اعاله اف معامؿ ارتبػاط متغيػر الشػغؿ بمػغ)
( ويعزو الباحثػاف ذلػؾ الػى 0.05( وىو معنوي عند مستوى خطأ يساوي او أقؿ مف)0.042قدره)
ف فػي المعبػة وىمػا دقػو يف ميمػيير عف االرتباط الوثيؽ بيف متغير ىذه العالقة المعنوية ىي تعباف 

عػب مػف قػوة التصويب والشغؿ االفقي المتحقؽ وجاءت ىػذه النتيجػة كتعبيػر عػف مػدى تسػميط الال
التعبيػػر فػػادة بشػػكؿ موضػػوعي مػػف مقػػادير ىػػذه القػػوة والتػػي بالتػػالي يكػػوف فعالػػة عمػػى االرض واال

يػػا ىػػو المسػػافة المتحققػػة بشػػكؿ نيػػائي يمكػػف قياسػػو بصػػورة مباشػػرة. ويجػػد الباحثػػاف اف ىري لالظػػا
عمميػػة حسػػاب االزاحػػة المتحققػػة كنتيجػػة نيائيػػة ىػػي تفسػػير لمقػػدار مػػا يمكػػف اف يغيػػر بػػو الالعػػب 
موضعو النيائي عف االبتدائي مع اعطاء فرصػة تخمػيف مقػدار المركبػة العموديػة مػف خػالؿ القػوة 

عمى ماسح القػدـ وىػذا مػا ذىػب اليػو فتحػي محمػد "اف مقػدار الطاقػة المبذولػة بػاي شػكؿ  المسمطة
مػػف اشػػكاليا يتحػػوؿ الػػى شػػكؿ اخػػر معبػػر عنػػو بصػػورة متكاممػػة مػػع االحتفػػاظ بمبػػدأ عػػدـ ضػػياع 

(. وبالتػػػالي فػػػاف عمميػػػة حسػػػاب المقػػػادير الكميػػػة لممتغيػػػرات الظاىريػػػة 43: 1993الطاقػػػة") جػػػواد:
 نًا بالمتغيرات الداخمية.يجب اف يكوف مقرو 

 الخاتمة:-4
اف جميع الميارات والحركات  .مف خالؿ النتائج المستخمصة مف البحث جاءت االستنتاجات    

حسب نوع الميارة او النشاط، بالرياضية تتأثر بشكؿ مباشر او غير مباشر بعوامؿ ميكانيكية 
لتي بينت نسب متفاوتة مف التأثر والميارة المستيدفة بالبحث كانت مف بيف ىذه الفعاليات ا

اف شكؿ األداء المياري الجيد المعبر عنو بنتيجة فعمية جيدة مف خالؿ ، و بالعوامؿ البيوميكانيكية
، وذلؾ قواـ( اقرب الى العمودية بالحركةعدد إصابات موفقة كاف مرتبطًا بشكؿ أداء لمجسـ)ال
 الميارة.لتغميب المحصمة العمودية عمى االفقية وحسب متطمبات 

، بناًء عمى ما جاءت بو الدراسة مف استنتاجات، وتوصؿ الباحثاف الى جممة مف التوصيات    
اعتماد نتائج البحوث في تقويـ ومعالجة األخطاء الموجودة او المتوقع حدوثيا كونيا بنيت عمى 

دعـ كذلؾ  اجوانب عممية مقننة، فضاًل عف التركيز عمى األىـ مف النواحي الفنية ثـ الميـ مني
واسناد المدربيف المحمييف بالنتائج وتوفير قاعدة بيانات مف الجانب األكاديمي لمجانب التطبيقي 

 .خدمة لمرياضة العراقية بشكؿ عاـ
 :والمراجعالمصادر 

 فتحي محمد: التطبيقات الميدانية لبعض الفعاليات الرياضية. دار الفكر العربي،  ،جواد
 .1993القاىرة ، 

 1986، 1واخروف؛ اصوؿ البحث العممي، الموصؿ ،دار الكتب،ط محمد ،سعيد. 
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  ،فارس سامي يوسؼ؛ بناء وتقنيف بطارية اختبار لقياس بعض الميارات اليجومية شابا
المركبة بكرة السمة لمشباب، اطروحة دكتوراه ،كمية التربية الرياضية جامعو بغداد 

،2006. 
 ة في تحميؿ الحركات الرياضية . جامعة نجاح ميدي ؛ مبادئ الميكانيكا الحيوي ،شمش

 . 1988البصرة . دار الكتب . 
 نوري ورافع الكبيسي؛ دليؿ البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية، بغداد  ،الشوؾ

 .2004مطبعة الشيداء، 
 طرقو  –ادواتو  -جودت عزت ؛ اساليب البحث العممي مفاىيمو  ،عطوي- 

 .2009قافة لمنشر والتوزيع، عماف، دار الث 1االحصائيات ط
 محمد حسف واسامو كامؿ راتب؛ البحث العممي في التربية الرياضية وعمـ  ،عالوي

 .1999النفس، القاىرة دار الفكر العربي، 
 أصوؿ التدريب في كرة القدـ ، الموصؿ، دار الكتب  وسامي الصفار؛ ثامر ،محسف

 .1988لمطباعة والنشر، 
 كانيؾ الرياضي ، الطبعة الثانية ،دار الكتب لمطباعة سمير مسمط ؛البايومي ،ىاشـ

  1999والنشر، جامعو الموصؿ، 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


