المجلد ( /)2العدد ( )1جوان  /2020الصفحات58 - 46 :

مجلة علوم األداء الرياضي

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البيوميكانيكية لرمية التماس للمنتخب المدرسي لكرة
القدم بالسودان.

An analytical study the biomechanical parameters of performing a
hand throw in football

د  /عمر زلمد علي

د /معمر ادم بشري
تاريخ االرسال2019/12/29:

تاريخ القبول2020/05/10:

تاريخ النشر2020/06/28:

ملخص :
هدفت الدراسة إيل التعرف علي بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية لرمية التماس يف كرة القدم
(ادلنتخببا ادلدرس ببي بال)ودانداس ببتخدم الةا ببو ادل ببنمت الوبب ب ي دلرامت ب ل ةيع ببة الدراس ببة
وتكونت عينة الةحو من  10العةني مت اختيباره بال رققبة العشبوااية ةداة ابب الةيانبات
التصوقر بالكامريا والتحليل والقياسات ومن ةه النتاات اليت توبلت ليما الدراسة :
 /1توجد عرقة ارتةاط معنوقة بني بعض ادلتغريات و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ
رمية التماس.
 /2ت)اه بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية يف ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
يف كرة القدم.
أهم التوصيات :
 / 1االهتمام بةعض ادلتغريات الةيوميكانيكة دلا ذلا من فاعلية يف تن يذ ادلمارات
 / 2إجراء حتليل باقوميكانيكي لرست ادة من يف سرعة التعل الصحيح للممارات
Abstract:
The study aimed at identifying some of the biomechanical
parameters of performing a hand throw in football (Sudanese school
team), descriptive methodology was used for its convenience to the
الباحث المرسل :د  -معمر ادم بشير الب ريد االلكترونيMuamarshrfi 09129@gmail.com :
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study nature, study sample consisted of 10 players randomly
selected, data collection tool used was Camera taping, and data was
then measured, analyzed as well.
Important results:
1. There was a significant relationship between some of the
biomechanical parameters and the distances a ball went on
performing hand throw.
2. Some of the biomechanical parameters affected the distances in
performing a hand throw in football.
Important recommendations:
1. To take care of the biomechanical parameters due to its
effectiveness in skill performance.
2. To perform biomechanical analysis to take advantage of the
correct speed learning skills.

- 1مقدمه و مشكلـة الدراسة:
قد ت ورت وساال القياس واالختةار لتواكا تغريات احلياة ادلعابرة لإلن)ان يف كل اجملاالت
وذلك من اجل احل اظ على م)توى الت الةدنية والوظي ية والن )ية واالجتماعية وذلك من
خرل ت وقر األداء واكتشاف ادلوهوبني وحت)ني القدرات الةدنية و )ن استثمارها لرفب م)توي
األداء األفبراد ابا قكبون ذلبا البر علبى تقببدم اجملتمعبات يف كافبة اجملباالت (ليلبي ال)بيد فر ببات
2005م ص17د
ومن خرل عمل الةا و يف تدرقا اال ندقة وادلنتخةات ال ظ قلة االعةني ادلختصني يف اداء
رميبة التمبباس والسببتثمار ميكانيكيببة اا) ب ادلناسببةة واالعتمبباد علببي قببدرات الرعةببني دعببت
بالةا بو ايل تنباول هبذمل ادلشبكلة ن)بةة لوجبود باالت ربياع للرميبة وعبدم وببول الكبرة ايل
م)افات بعيدة  .لذلك حتليل رمية التماس واالست ادة منما يف معااة وتعلي الرمية ال)ليمة
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خابة طرب ادلدارس وادلراكز ال)نية للوبول هب ايل اعلي م)توقات واالست ادة من النوا ي
ادليكانيكية ادلؤلرة يف رمية التماس لرعيب ادلنتخا ادلدرسي لكرة القدم بال)ودان .
 - 2أهمية الدراسة :
تنحصر ةمهية هذمل الدراسة يف إلقاء نظرة بيوميكانيكية على مرا ل ةداء رم ية التماس
- 3أهداف الدراسة:
قمدف الةحو إىل التعرف على ماقلى :
 / 1عرقة بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية بادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس يف
كرة القدم.
 / 2م)بامهة بعبض ادلتغبريات الةيوميكانيكيبة من بردة او رلتمعبة يف ا باز رميبة التمباس يف كبرة
القدم.
- 4فروض الدراسة :
 / 1توجد عرقة ارتةاط معنوقة بني بعض ادلتغريات و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ
رمية التماس
 / 2ت)اه بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية يف ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
يف كرة القدم.
- 5االطار النظري :

أهمية التحليل الحركي البيوميكانيكى في الحركات الرياضية:إن ال)ةيل الو يد لر از العايل هو إتقان التكنيك للممارات ادلختل ة إال إن الوبول
لتكامل التكنيك الرقاري ليس سمر وحيتاج إىل زمة مبن العوامبل ادلتشبابكة قكمبل ا بدمها
اآلخر إن ت ابق ال عوامل الوظي ية للرقاري مب الظروف اخلارجية وقواعد ادل)ابقة هي األساس
يف بناء ادل)ار احلركي ادل لوب للممارة كما إن النوا ي ال )يولوجية والتشرحيية والتكوقنية لةنية
اا) وسرمة اجمزتة الداخلية وقدرة ااماز احلركي عوامل داخلية ةساسي وت اعل ج)
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الرقاري مب الةيئة احملي ة رمن قوانني اللعةة واالستخدام اايد للقوة اخلارجية والت اعل معما
عوامل تتعلق بالظروف ادليكانيكية ‘ تعد عوامل ذات ةمهية قصوى لألداء ادلمارى .
إن التكنيك الرقاري هو الة ن)ةي وال ميكن إجيباد وبوذج متكامبل ألي ممبارة وذلبك ألن
القدرات الةدنية والوظي ية ختتلف بني الرقاريني ولكن قعمل الةا ثون ومن خرل القوانني
الةيوميكانيكية على ةجياد ال)ةل ادل)اعدة يف ةداء التكنيك ادلناسا للرقاري  .نقر عن عثمان
)ني رفعت قذكر دون)كي (1971د إن التكنيك الرقاري هو ةداء احلركة الرقارية بأسلوب
جيد وةداء )ن وت وق كةري مقتصد باامد وال اقة والزمن وبصورة طةيعية دون تكلف(عثمان
)ني رفعت1993م  :378د
طريقة التحليل البيوكينماتيكية:هتت طرققة التحليل الةيوكينماتيكية للممارات احلركية بتوريح ووبف ةنواع احلركات ادلختل ة
عن طرقق استخدام ادلدلوالت اخلابة بال)رعة والب
جلة اليت ورعت علي ةساس من قياسات ادل)افة والزمن وت)تخدم يف سةيل حتقيق ذلك عدة
وساال منما ما قلي .
- 1القياس اللحظي بواس ة اخلرقا الضواية Electronic stroboscopic
- 2جماز رةط الزمن Chronograph .
- 3التصوقر باأللر الضواي Chronophotography .
- 4التصوقر بالنةضات الضواية (فوتوغرافيادCyclogrametery .
- 5جماز ت)جيل ال)رعة Speedo graph .
- 6التصوقر ال)ينمااي Cinemato graph .
)عادل عةد الةصري علي 133 :1998د
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-الدراسات السابقة :

 /1دراس ــة  :محم ــد مق ــر ع ــراق  2011م بعن ــوان  :نس ــبة مس ــاهمة بع ــض القياسـ ــات
الجسمية في مسافة رمية التماس لالعبي كرة القـدم المتقـدمي ,هبدفت الدراسبة للعبرف
علي واقب م)امهة بعض القياسات اا)مية يف م)افة رمية التماس لرعيب كرة القدم ادلتقدمني
والعرقة ون)ةة ادل)امهة ادلنمت وبب ي العينبة  25العبا اداة ابب الةيانبات االسبتةيان
والقياس اه النتاات  :م)افة رمية التماس من احلركة تربتةط بعرقة دالة مب بعض القياسات
اا)مية (ال)اعد الكتف العضد د تصا ةما زقادة رمية التماس من احلركة وان زقبادة هبذمل
القياسات
 /2دراس ــة  :ليـ ــث اس ـ ـماعيل صـ ــبري وا ــرون 2012م بعنـ ــوان  :درسـ ــة مقـ ــارة لـ ــبعض
المتغيرات البيوميكانيكية للرمية الجانبية م ,الثبات والحركة لالعبي كرة القدم  .هدفت
الدراسة لتعرف علي قي بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية للعيب كرة القدم لتن يذ الرمية ااانةية من
الثةات ومقرنتما باحلركة ادلنمت وب ي العينة العيب منتخا كلية الرتبية الرقارية  9العةني
عمدقة اداة اب الةيانات التصوقر اه النتاات  :تعتمد م)افة الرمية ااانةية من الثةات
للحصول كةرية علي مقدارلين م ابل اا) خابة الركةبة تعتمبد الرميبة ااانةيبة مبن احلركبة
للحصول علي م)اف)بة كةبرية مبن تعجيبل اا)ب ادلكت)با مبن الركضبة  .كانبت م)بافة ق بب
الكرة من احلركة اكرب من الثةات
 /3دراس ــة  :معم ــر ادم بش ــير  2017م بعن ــوان  :التع ــرف عل ــي نس ــبة مس ــاهمة بعـ ــض
المتغيـرات البيوميكانيكيـة فــي المسـافة الكليـة للوثبــة الثالثيـة هبدفت هببذمل الدراسبة علببي
التعرف علي ن)ةة م)بامهة بعبض ا دلتغبريات الةيوميكانيكيبة يف ادل)بافة الكليبة للولةبة الثرليبة.
تكونبت عينبة الدراسببة مبن العبيب الولببا الثرلبي وبل ب عبدد ةفبراد عينببة الدراسبة (5د ةف براد
ةستخدم الةا و ادلنمت الوب ي ةستخدم الةا و التصوقر والتحليل كأدوات امب الةيانات.
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أهم النتائج :/ 1وجود ن)ةة م)امهة عالية دلتغريات (ةقصي ارت اع دلركبز الثقبل حلظبة ك)بر االتصبال زاوقبة
ال ريان زاوقة خلف الركةة حلظة الدفب لرجل االرتقاء زاوقة ركةة الرجل احلرة حل ة الدفبد يف
مر لة احلجلة .
 /2وجود ن)ةة م)امهة عالية دلتغريات (زاوقة ال ريان الزاوقة الرب جليةد يف مر لة اخل وة .
 / 3وجود ن)ةة م)امهة عالية دلتغريات (زاوقة ال ريان زاوقة ااذع مب ال خذ حلظة الترمسد
يف مر لة الولةة .
 / 4اعلي ن)ةة م)امهة للمرا ل يف ادل)افة الكليبة للولةبة الثرليبة كانبت دلر لبة للولةبة بن)بةة
 %48ون)ةة ( %20 %21د للحجلة واخل وة علي التوايل .
- 6إجراءات الدراسة :
-المجاالت :

 المجال البشرى  :العةو ادلنتخا ادلدرسي لكرة القدم بال)ودان. المجال المكاني  :ال)ودان . المجال الزمانى 2018 :م المنهج  :استخدم الةا و ادلنمت الوب ي بال رققة ادل)حية. المجتمع  :العةو ادلنتخا ادلدرسي لكرة القدم بال)ودان العينة  :عين عمدق وعدده  10العةني -اداة جمع البيانات  :التصوقر بال يدقو والتحليل .

توصيف عينة البحث:قورد الةا و فيما قلي وب اً لعينة الدراسة يف روء بعض ادلتغريات
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جدول رقم ( )1يوضح وصفاً لعينة الدراسةم

البيان

1

العمر (سنة)

3

2
4

أص ـ ـ ــغر قيمـ ـ ـ ــة أكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مسجلة

مسجلة

المتوسط

االنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
المعياري

15

17

16

1.48

القول (سم)

147

165

156

3.05

الوزن (كجم)

55

65

60.00

2.65

6

7

6.40

0.55

العمر التدريبي (سنة)

وسائل وأدوات وأجهزة جمع البيانات :استخدم الةا و التصوقر بال يدقو والتحليل كوسيلةامب الةيانات
 -األجهزة واألدوات المستخدمة في الدراسة :

أجهزة وأدوات التصوير: عدد  1كامريا تصوقر فيدقو (ماركة  Digital m8 Sonyذات تردد 50كادر  /لانيةد شرااط تصوقر خام ماركة Sony 8m العرمات الضاب ة اإلرشادقة وعددها .15 امل لكامريا التصوقر . شرقط مرت لقياس ادل)افة. كيةل لتوبيل التيار الكمربااي. نظام معاقرة. ميزان طيب لقياس الوزن و ال ول -استمارات ت)جيل.
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أجهزة وأدوات التحليل: جماز اسا اىل ماركة DAL كارت فيدقو ماركة A.V masterWindows movie maker
 برنامتAUTO CAD 2015
 برنامتالوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:وقبد اسببتخدم الةا بو الوسببط احل)با – واالحن براف ادلعيباري – االرتةبباط الة)بيط – القببوة
الت )ريقة (معامل التحدقد ةو ن)ةة ادل)امهةد.
- 7عرض ومناقشة النتائج :
 عرض و مناقشة النتائج الخاصة بالتساؤل االول  :توجد عرقة ارتةاط معنوقة بني بعضادلتغريات و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
جدول رقم ( )2يوضح العالقة بي ,بعض المتغيرات و المسافات التي تققعها الكرة عند
تنفيذ رمية التماس:
العرقة

معامل االرتةاط

م)توى الداللة

الت )ري

زواقا الذراع و ادل)افة

0.95

0.003

معنوي

قوس ااذع وادل)افة

- 0.86

0.014

معنوي

زواقة خلف الركةة

0.92

0.002

معنوي

ادلصدر :اادول من إعداد الةا و بواس ة الربنامت 2018 SPSSم
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من اادول رق (2د اعرة قورح األيت:
وجود ارتةاط طردي قوي بني زواقا الذراع و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
يببو بلغببت قيمببة معامببل االرتة بباط الة)ببيط (0.95د.معامببل االرتةبباط معنببوي ي ببت ةن
م)توى الداللة ذلا والةال (0.003د والذي هو ةقل من (0.05د.مبعين كل ما كانت الزاوقبة
بني ال)اعد والعضد زاوقة ادة وبني العضد واازع من رجة تزقد الدقة و ادل)افة اليت تق عما
الكرة عند تن يذ رمية التماس
وجود ارتةاط قوي بني قوس ااذع وادل)افة ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
يببو بلغببت قيمببة معام ببل االرتةبباط الة)ببيط (-0.86د.معام ببل االرتةبباط معنببوي ي ببت ةن
وم)توى الداللة ذلا والةال (0.014د والبذي هبو ةقبل مبن (0.05د.مبعبين كبل مبا قبل نصبف
ق ر قوس اازع تزداد القوة اليت قنتجما اازع وبالتايل تزقد ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ
رمية التماس
وجود ارتةاط قوي بني زواقة خلف الركةة و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
يببو بلغببت قيمببة معامببل االرتة بباط الة)ببيط (0.92د.معامببل االرتةبباط معنببوي ي ببت ةن
م)توى الداللة ذلا والةال (0.002د والذي هبو ةقبل مبن (0.05د.مبعبين كبل مبا كانبت زواقبة
خلف الركةة من رجة تزقد الدقة و ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
مناقشة النتاات اخلابة بالت)اؤل األول  :توجد عرقة ارتةاط معنوقة بني بعض ادلتغريات و
ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
قتضح من جدول رقب ( 2د وجبود عرقبة ارتةاطيب ببني زواقبا البذراع و ادل)بافات البيت تق عمبا
الكبرة عنبد تن يبذ رميببة التمباس يبو بل ب معامبل االرتةباط  0.95وهببو ارتةباط معنبوي عببايل
وم)توي الداللة ل ( 0.003د وهو اقل من (0.05د وبالتايل قكون معنوي .
وقري الةا و إن هنالك عرف اجيابية بني زواقا الذراع و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ
رمية التماس يو .ةي مبين ةنة كلما كانت الزاوقة بني ال)اعد والعضد زاوقة ادة وبني العضد
54

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2211

العنوان :دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البيوميكانيكية لرمية التماس للمنتخب المدرسي لكرة القدم بالسودان

واازع من رجة تزقد الدقة و ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس .وهنالك عرقة
طردقة بني زواقا الذراع دقة و م)افة رمية التماس يف كرة القدم
وقري الةا و ةن الزقادة او النقصان يف اي من مقادقر زواقا الزراع قؤلر علي دقة وم)افة
رمية التماس وقري الةا و ان مقادقر هذمل الزواقا تعترب االفضل عند تن يذ رمةة التماس وهذا
قت ق مب اسس ادليكانيكا احليوقة اساس الورب االفضل وورب الةداقة االت)ا .وبعترب ا د اه
اسس ادليكانيكا احليوقة يف تن يذ احلركات الرقارية .
قتضح من جدول رق ( 2د وجود ارتةاط قوي بني قوس ااذع وادل)افة ادل)افات اليت تق عما
الكرة عند تن يذ رمية التماس يبو بلغبت قيمبة معامبل االرتةباط الة)بيط (-0.86د.معامبل
االرتة بباط معنب ببوي يب ببت ةن وم) ببتوى الداللب ببة ذلب ببا والةب ببال (0.014د وال ببذي هب ببو ةقب ببل مب ببن
(0.05د.مبعين كل ما قل نصف ق ر قوس اازع تزداد القوة البيت قنتجمبا اابزع وبالتبايل تزقبد
ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس ومن ادلعروف ان ااذع قشارك بن)ةة %50
من االداء يف اي ممارة وكل ما قل نصف ق ر قوس اازع تزداد القوة اليت قنتجما اازع وبالتايل
تنتقل القوة اليت انتجما ااذع ايل الكرة اا قزقد من ادل)افة اليت تق عما الكرة وهذا ماقعرف يف
ادليكانيكا احليوقة باالنتقال احلركي .
وجود ارتةاط قوي بني زواقة خلف الركةة و ادل)افات اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس
يببو بلغببت قيمببة معامببل االرتة بباط الة)ببيط (0.92د.معامببل االرتةبباط معنببوي ي ببت ةن
م)توى الداللة ذلا والةال (0.002د والذي هو ةقل من (0.05د.مبعين ان زواقة خلف الركةة
تزقد زبادة لين القوس ادلشدود ( قوس الظمر د واقضا ت)م اسمام كةري يف زقادة لين م ابل
اا) اا قزقد من عملية لتعجيل وبالتايل تزبد من ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية
التماس .
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د  /عمر محمد علي

عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالتساؤل الثاني  :ت)اه بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية يفادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس يف كرة القدم/
جدول (  )3يوضح نسبة م)امهة بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية يف ادل)افة اليت تق عما الكرة
عند تن يذ رمية التماس يف كرة القدم
ادلرا ل

معامل التحدقد

زاوقة ادلرفق

0.16

زاوية العضد مب ااذع

0.15

زاوقة خلف الركةة

0.18

قوس ااذع

0.40

إاايل ن)ةة ادل)امهة

0.89

قورح اادول ةعرمل االيت:
ن)ةة م)امهة متغري زاوقة ادلرفق يف م)افة رمية التماس كانت(0.16د ن)ةة م)امهة متغري زاوقة
العضبد مبب اابذع كانببت (0.15د ن)بةة م)بامهة متغبري زاوقببة خلبف الركةبة (0.18د و ن)ببةة
م)امهة متغري قوس ااذع كانت (. ) 0.40
- 8مناقشة النتائج:
ماهى ن)ةة م)امهة بعض ادلتغريات الةيوميكانيكية ىف ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية
التمب بباس يف ك ب ببرة القب ببدم ةظم ب ببرت نت ب بباات ااب ببدول رقب ب ب (3د ن) ب ببةة م)ب ببامهة بع ب ببض ادلتغب ب بريات
الةيوميكانيكية ىف ادل)افة اليت تق عما الكرة عند تن يذ رمية التماس يف كرة القدم وكانت اعلي
ن)بةة م)ببامهة دلتغبري قببوس اابذع يببو بلغبت ( 0.40د وبلغببت ن)بةة م)ببامهة متغبري زاوقببة
ادلرفق (0 .16وبلغت ن)ةة م)امهة زاوقبة العضبد مبب اابذع ( 0.15د .ن)بةة م)بامهة متغبري
زاوقة خلف الركةة (0.18د
56

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2211

العنوان :دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البيوميكانيكية لرمية التماس للمنتخب المدرسي لكرة القدم بالسودان

وقري الةا و إن هنالك متغريات ةظمرت ن)ةة م)امهة عالية وقرجب ذلك ألمهية هذمل
ادلتغريات .وان متغري زاوقة العضد مب ااذع ةظمرت ن)ةة م)امهة رعي ة بالرق من ةمهية هذا
ادلتغري يف ا از ممارة رمية التماس الن النقصان يف مقادقر هذمل الزواقةققلل من انتاج القوة اليت
تؤلر يف ا ز ادلمارة .
وكذلك قري الةا و إن النقصان يف مقادقر زاوقيت ا العضد مب ااذع زاوقة ادلرفق قؤلر يف
مقادقر ةدلدي الزاوي وبالتايل قؤلر يف ادل)افة اليت تق عما الكرة عند اداء رمية التماس وتكون
النتيجة اإلقرل من مقادقر ال)رعة األفقية اليت تن لق هبا لكرة.
وقري الةا و إن معظ ادلتغريات ت)اه بن)ا كةرية يف هذمل ادلر لة وباألخص متغري قوس
ااذع وقعزي الةا و ذلك إيل القوي اليت قنتجما ااذع
وقتضح من خرل ما تقدم إن متغري زاوقة العضد مب ااذع ةقلة ادلتغريات م)امهة يف اال از.
وقر ظ الةا و هي ن)ا قليلة قياسا دلا دتثل هذمل الزاوقةمن ةمهية يف تكامل الت ةيق
الكلبي لبألداء ال بين وتألريهبا النمبااي مبب بباقي ادلتغبريات يف اإل باز النمبااي وهبو اكبرب م)بافة
تق عما الكرة وق)تنتت الةا و من ذلك إن هناك عدم اهتمام جدي يف بعض ادلتغريات اليت
تؤلر يف اإل از وان الرتكيز قد قكبون علبى بعبض هبذمل ادلتغبريات وعبدم الرتكيبز علبى متغبريات
ةخرى وهذا ما سةا يف ةن قكون اإل از النمااي لعينة الةحو قةدو متوارعا
- 9االستنتاجات :
وقد توبل الةا و إىل الستنتاجات التالية :
 /1تتبألر ادل)ببافة البيت تق عمببا الكبرة يف رميببة التمبباس يف كبرة القببدم اجيابيباً بعمببل القببوس
ادلشدود يف اازع .
 / 2تعد مرجحة الزراعيني للخلبف ةو انثنباء للبركةتني مر لبة مممبة لزقبادة سبرعة طبريان األداة
(الكرة د وا از اكرب م)افة مق وعة .
 / 3إن طول عنصري ال راف ال) لي وال رف العلوي تألر علي ادل)افة اليت تق عما الكرة .
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 - 10أهم التوصيات :
 / 1االهتمام بالقياسات اا)مية ادلتعلقة برمية التماس
 /2االهتمام بةعض ادلتغريات الةيوميكانيكة دلا ذلا من فاعلية يف تن يذ ادلمارات
 / 3إجراء حتليل باقوميكانيكي لرست ادة من يف سرعة التعل الصحيح للممارات
المراجع : - 1ليل ب ببى ال) ب ببيد فر ب ب ببان (2005مد  :القي ب بباس و االختة ب ببار دار النشب ب ببر مرك ب ببز الكاتب ب ببا
للنشر ط 3مصر اادقدة  21شارع اخللي ة ادلأمون القاهرة .
- 2عبادل عةبد الةصبري علبي  :ادليكانيكبا احليوقببة والتكامبل ببني النظرقبة والت ةيبق ىف احملببال
الرقاري ال ةعة الثانية مركز الكتاب للنشر القاهرة 1998م.
- 3عثمان )ني رفعت :اخلصااص العامة دلت)ابقى الولا والق ز نشرة العاب القوى االحتاد
الدويل أل لعاب القوى للمواة مركز التنمية االقليمى العدد ال)ادس القاهرة  1993م
الدراسات السابقة : / 1ليو امساعيل واخرون  :دراسبة م ارنبة لبيعض ادلتغبريت الةيوميكانيكيبة للرميبة ااانةيبة مبن
الثةات واحلركة لرعيب كرة القدم رللة الرافدقن للعلوم الرقارية العدد 2014 . 25م العراق
 / 2زلمد م ر عراق  :ن)ةة م)امهة بعض القياسات اا)مية يف م)افة رمية التماس لرعيب
كرة القدم ادلتقدمني  .رللة علوم الرتبية الرقارية العراق 2011م
 /3دراسة  :معمر ادم بشري :التعبرف علبي ن)بةة م)بامهة بعبض ادلتغبريات الةيوميكانيكيبة يف
ادل)افة الكلية للولةة الثرل ية رللة احملرتف اازاار 2018م.
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