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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم نـجاعة 

االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 

)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس (

ملخص

هدفت الدراسة إلى تبين مدى مصداقية نموذج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  في كرة اليد كميا 
في تقويم نجاعة االداء من وجهة نظر التحليل البيوميكانيك . معتميدين في ذلك على العالقة  
االرتباطية  بين المتغيرات التي يقومها هذا النمودج كيفيا بمدلولتها الكمية وذلك من خالل تحويل 
هذه المقادير الكيفية الى مقادير كمية عن طريق التحليل  المرئي المركب لهذه المهارة المركبة.  
و لهذا الغرض فرضنا  وجود عالقة ارتباطية  قوية بين النمودج الكمي مقابل الكيفي، و من أجل هذا 
الغرض اشتملت عينة البحث على )10( العبين من فريق غالية عين تادلس   يجدون هذه المهارة 
كعينة مقصودة. و بعد المعاجة االحصائية باستخدم معامل ارتباط بيرسون. يؤكد طاقم البحث بعد 
المراجعة االدبية النظرية و التطبيقية مدى مصداقية نمودج هاي وريد في الحكم على نجاعة اداء 
هذه المهارة . و على اساس ذللك يخلص طاقم البحث الى استخدام هذا النمودج في متابعة مستوى 
تطور الالعب في مثالية اداء هذه المهارة في ظل عدم تخصص المدرب الجزائري في استخدام التحليل 

المرئي المركب في تقويم االنجاز. 
الكلمات  الدالة : المتغيرات الكينيماتيكية – التصويب باالرتقاء الجيد و الدقيق.

Abstract  

The objects of the study were to determine the reliability and efficacy of the model Hay & Reid "Jump-Shot" in a hand-
ball discipline. As a quantitative approach to assess players expertise toward jump shots from the light of biomechanics 
movements analysis. Where we based on the correlations between the variables used by this model as qualitative analysis 
and their correspondent's quantitative significances accounts by KINEMATICS analysis. Hypothesized by users as 
a strong correlation reports between quantitative and qualitative used as models in this study. For this purpose, our 
sample included (10) players from the team of Ghalia Ain Tadlas, who masters this skill. Built on statistical processing 
using Pearson correlation. The research team confirmed that Hay & Reid Model is able to discriminate the mistakes 
of the players in this skill confirmed by the video analysis as a valid tool to determine the effectiveness of players in 
practicing this complicate skill. 

Keywords: Kinematic Variables - Good and accurate optimization of Jump Scoring.

Hay & Reid Model jump shot in handball As a quantitative test 
to assess the effectiveness of performance from the point of view 
of biomechanical analysisSurvey Search conducted on handball 

players (the first national championship team Galia Ain Tadlas)
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املقدمة

منها  وأخذ  طورها  حيث  القديم،  منذ  العلوم  اإلنسان  عرف 
السرعة  عصر  يف  خاصة  ورقيه،  ازدهاره  مع  يتالءم  ما 
منها  املختلفة  العلوم  جماالت  يف  كبرية  ثورة  عرف  والذي 
عن  شلش  مهدي  جناح  يقول  حيث  البيوميكانيك  علوم 
مهما"  علميا  رافدا"  البيوميكانيك  علم  البيوميكانيك"يعد 
وجماال" حديثا" من اجملاالت العلمية املتعددة اليت ترفد الرتبية 
الرياضية بالقوانني والتفسريات املوضوعية واملنطقية" )جناح 
مهدي شلش ، 1988، صفحة 09( من أجل الوصول باإلنسان 
للرياضة  ملا  ونظرا  احلضاري.  الرقي  من  املستويات  أعلى  إىل 
والنشاط  الرتفيه  جمال  حبيسة  تبقى  مل  فإنها  أهمية  من 
الثانوي و االنشغال الكمالي........ بل حتولت إىل علم كالعلوم 
األخرى، فأنشئت هلا معاهد و مدارس و كليات و التكنولوجية 
الرياضية  االختبارات  و  للتوثيق  مراكز  أقيمت  و  الرياضية، 
املتنوعة  األخرى  العلوم  لتسخري  ونتيجة  املعمقة.  الدراسة  و 
حتسني  يف  الكبري  األثر  كان   البايوميكانيك  علوم  منها  و 
 ، الرقمية  االجنازات  واملستوى  الفين  األداء  مستوى  وتطوير 
بتطور  تعين  اليت  العلوم  أحد  البايوميكانيك  علم  يعد  حيث 
والتقويم  والتحليل  الدراسة  خالل  من  الرياضية  احلركات 
البايوميكانيكي  وتوضيح الفروقات وإجياد العالقات عن طريق 
التحليل الكينماتيكي و الكنيتكي للوصول إىل األداء الفين اجليد 
للمهارة و بالتالي االرتقاء مبستوي الرياضي و هو ما يتفق مع 
احلركة   نظرية  و  أسس  كتابه  يف  البسطوسي  أمحد  قول 
الذي  العلم  هو  احليوية  امليكانيكا  يدعى  ما  أو  "البيوميكانيك 
بأنه  ويعرف  احلي  والكائن  احلية  األجسام  حركات  يتناول 
حتليال"  اإلنسان  حركات  ودراسة  بتحليل  يهتم  الذي  )العلم 
كميا ونوعيا لغرض زيادة كفاءة احلركة اإلنسانية )أمحد 
حمجوب  وجيه  يضيف  و   )21 صفحة   ،1996 البسطوسي، 
يساعد  احلركي(  )التحليل  أو  التقنية  "املالحظة  أن  جاسم 
احلركات  اختيار  على  الرياضية  الرتبية  جمال  يف  العاملني 
حقائق  يعطي  التحليل  الن  املالئم،  وباألسلوب  الصحيحة 
صفحة   ،1990 )جاسم،  القرارات"  لدعم  ومنطقية  ثابتة 
خاصة  و  البيوميكانيك  جمال  يف  دراسات  عدة  هنالك  و   ،)15
بعنوان           عبيدة  أبو  حسن  دراسة  منها  جند  حيث  "الكنماتيك" 
) حتليل اخلصائص الكينماتيكية لثالث طرائق خمتارة ملهارة 
ضرب كرة القدم 1993( هدفت الدراسة إىل حتليل مقارنة 
ثالث طرائق لضرب الكرة والتعرف على أفضل هذه الطرائق 
اجلسم  حركة  وميكانيكية  الكرة  سرعة  ناحية  حيث  من 
وكذلك التعرف على أهم العوامل املؤثرة يف نتيجة األداء من 
الناحية الكينماتيكية أثناء األداء باستخدام التصوير السينمائي 
بعنوان      أخر لي حاجم شاني  والتحليل احلركي" وجند حبث 
الكنيماتيكية للرمية احلرة  املتغريات  ) دراسة مقارنة لبعض 
يف  الفرق  على  التعرف  إلي  الدراسة  هدفت  حيث  السلة  لكرة 
احلرة  الرمية  مهارة  ألداء  الكينماتيكية  املتغريات  بعض  قيم 
يف كرة السلة بني الفرق املشاركة يف بطولة دول غرب أسيا 

باالرتقاء(  )التصويب  و خاصة  التصويب  تعد مهارة  و   ،2001
يف كرة اليد من املهارات األساسية املعقدة و املؤثرة يف مستوى 
األداء احلركي الرياضي للمتدربني وذلك لرتابط أقسام هذه 
فيقول"يتم  البعض ويشرحها منري جرجس  بعضها  املهارة مع 
على  جيد  وارتقاء  سليم  جري  بعد  التصويب  من  النوع  هذا 
املرحلة لالرتقاء، وجيب  أثناء  الكرة  اهلجومية، وقذف  الرجل 

الرتكيز اجليد.
والذي  أوقات  ثالث  على  يتم  والذي  للجري  اجليد  االرتقاء 
للقاذف  بالنسبة  يسار(  ميني  يسار  يعين  العدد  فردي  يكون 
"يكون  ليسرى  باليد  للقاذف  بالنسبة  والعكس  اليمنى،  باليد 
مركز ثقل اجلسم كله على الرجل اهلجومية رجل االرتكاز 
تبدأ  أوقات،  ثالث  ذو  اجلري  إيقاع  بداية  وعند  االرتقاء  أثناء 
االرتقاء  مرحلة  وأثناء  اخللف  حنو  القذف  ذراع  حتريك  يف 
وال  القذف  قبل  النهائية  احلركة  يف  الذراع  يبدأ  الديناميكي 
خفيف  شيء  على  الرتكيز  مع  االرتقاء  قمة  يف  إال  ذلك  يتم 
209( ومن اجل أن  1994، صفحة  للرجل الثانية" )جرجس، 
توجب  وانسيابي  مرتابط  بشكل  املراحل  أو  األقسام  هذه  تؤدى 
هذه  ألداء  املصاحبة  امليكانيكية  الشروط  مجيع  حتديد  علينا 

املراحل.
امليكانيكية  الشروط  معرفة  أهمية  و  السابقة  الدراسات  ومن 
ملهارة التصويب باالرتقاء يف كرة اليد جاءت أهمية البحث يف 
هاي  منودج  مقابل  املركب  املرئي  احلركي  التحليل  اعتماد 

وريد كتحليل كيفي لتقييم  مهارة التصويب باالرتقاء.
االشكالية

املهمة  العلوم  من  الرياضي  اجملال  يف  احلركي  التحليل  يعد 
احليوية  وامليكانيكا  كالتشريح  اخرى  علوم  على  تعتمد  اليت 
والفيزياء والرياضيات والعلوم االخرى املرتبطة باحلركة، اذ 
ومكوناتها  احلركة  اجزاء  دراسة  اىل  ويسعى  االداء  يف  يبحث 
احدى  فهو   ، افضل  تكنيك  وراء  سعيا  دقائقها  اىل  للوصول 
و  والتطوير  التحسني  بهدف  للمسار  الدقيقة  املعرفة  وسائل 
حل املشكالت املتعلقة بالتعلم والتدريب حيث يقوم بتشخيص 
كمية  مبعايري  وقوتها  واوقاتها  اجزائها  ومقارنة  احلركات 
وخلق  تصحيح  واملدرسني  املدربني  على  تسهل  كيفية  او 
التدريبية  العملية  توجيه  خاصة  وتعليمية  تدريبية  ظروف 
الطريق لرفع وحتسني  والتعليمية )علميا وتطبيقيا( لتمهيد 
املستند  العلمي  التقويم  استخدام  خالل  من  الرياضي  املستوى 
على التحليل احلركي البيوميكانيكي. و على اساس ان التحليل 
عن  مسبقة  مبعرفة  يتميز  االداء  عيوب  عن  الكشف  بغرض 
املدروسة  احلركة  او  للمهارة  املميزة  امليكانيكية  اخلصائص 
احلدود  متثل  واليت  مسبقا  املعروفة  القيم  مبقارنة  يتم  حيث 
املثلى للمنحنيات النظرية مع القيم اليت حنصل عليها من اداء 
تأتي  االداء.  القصور يف  اوجه  للتعرف على  او احلركة  املهارة 
اهمية هذه الدراسة  يف الكشف عن مدى مصداقية منودج هاي 
وريد يف تقيم مهارة التصويب من االرتقاء يف كرة اليد و هذا 
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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم جناعة االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 
)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس(

يف ظل عجز  املدي و التكويين للمدرب اجلزائري يف استخدام 
التساؤل  نطرح  ذلك  اساس  على  و  املركب.  املرئي  التحليل 

العام:
ما هو مدى مصداقية منودج هاي واريد كميا يف تقويم مهارة 

التصويب يف كرة اليد اجلزائرية.
هدف البحث

يف  كميا  واريد  هاي  منودج  مصداقية  مدى  على  -التعرف 
تقويم مهارة التصويب يف كرة اليد اجلزائرية.

فرض البحث  

- يتميز  منودج هاي واريد  مبصداقية كمية عالية يف تقويم 
مهارة التصويب يف كرة اليد اجلزائرية.

املصطلحات املستخدمة يف البحث :
1- املتغريات البيوكنماتيكية 

و هي املتغريات اليت تدرس املهارة من الناحية الشكلية بالتصوير 
السنمائي دون التطرق اىل مسبباتها.

2- التصويب باالرتقاء اجليد و الدقيق  

  يتم هذا النوع من التصويب بعد جري سليم ،و ارتقاء جيد على 
الرجل اهلجومية و قذف الكرة أثناء املرحلة  لالرتقاء أما اجليد 
و  للمرمى،  وصوهلا  حتى  قذفها  بعد  الكرة  انتقال  سرعة  فهو 

الدقيق فهو تسديد حنوا هدف معني.
analysis Qualitative :3- التحليل الكيفي

احلركة  جودة  علي  االستنباطي  واحلكم  املنظمة  املالحظة 
لتحسني  العالجية  التدخالت  أفضل  تقديم  بهدف  اإلنسانية 

األداء.
Hay & Reid Model - مناذج أحد  يعد  وريدوهو  هاي   منوذج 
أربع خطوات  حتديد  ومت  احليوية  بامليكانيكا  الكيفي   التحليل 
 يتم من خالهلم تنفيذ النموذج بناء منوذج ميكانيكي للمهارة،
لتلك األولويات  وضع  األخطاء،  وحتديد  األداء   مالحظة 
باألداء القائم  أو  لالعب  تعليمات  اقرتاح  وترتيبها،   األخطاء 

.كتدخل عالجي
البحوث و الدراسات املشابهة

من بني الدراسات و البحوث اليت اعتمدت على علم البيوميكانيك 
جند دراسة 

, بعنوان) حتليل اخلصائص الكينماتيكية  1- حسن أبو عبيدة 
لثالث طرائق خمتارة ملهارة ضرب كرة القدم 1993 (      

 * هدفت الدراسة إىل حتليل مقارنة ثالث طرائق لضرب الكرة  
والتعرف على أفضل هذه الطرائق من حيث ناحية سرعة الكرة  
وميكانيكية حركة اجلسم وكذلك التعرف على أهم العوامل 
األداء  أثناء  الكينماتيكية  الناحية  من  األداء  نتيجة  يف  املؤثرة 

باستخدام  التصوير السينمائي والتحليل احلركي 
* وتكونت عينة البحث من ) 30( العبا مت اختيارهم بطريقة 
عمدية من العبني أندية الدوري املمتاز بكرة القدم يف املوسم 
1993-1992 وقد أثبتت هذه الدراسة العوامل اليت تؤثر على 
قابلية األداء الفين هلذه الطرائق، كذلك امتدت مجيع املهتمني 
املتغريات  لبيانات  حمددة   قيم  ملتوسط  القدم  كرة  بلعبة 

الكينماتيكية املؤثرة يف أداء املهارة يف  مراحلها املختلفة  
*ومن أهم استنتاجات البحث هو الكشف عن  وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني الطرائق الثالث فوجد لصاحل  ضرب الكرة 

بوجه القدم األمامي.
مقارنة  دراسة   ( بعنوان  شاني  حاجم  لي  أخر  حبث  وجند   -2
الفرق  بني  احلرة  للرمية  الكنيماتيكية  املتغريات  لبعض 

املشاركة يف بطولة دول غرب أسيا بكرة السلة (2001 .
هدفت الدراسة إلي التعرف على الفرق يف قيم بعض املتغريات 
بني  السلة  كرة  يف  احلرة  الرمية  مهارة  ألداء  الكينماتيكية 
 – الفرق املشاركة يف بطولة دول غرب أسيا ) العراق- إيران 
العمدية  بالطريقة  البحث  عينة  اختيار  مت  .و  اليمن(  سوريا- 
الالعبني  الالعبني األساسني وكان عدد  وبشكل  منصب على 
 )°/.33,33  ( البحث  عينة  نسبة  بلغت  وبذلك  العب   )16(
لقياس  السينمائي  التصوير  استخدم  .و  البحث  جمتمع  من 
املتغريات الكينماتيكية امليكانيكية و اتبع الباحث املنهج الوصفي 
بأسلوب الدراسات املسحية وذلك ألنه انسب املناهج اليت حتقق 
الوصول إىل أهداف البحث . و من أهم االستنتاجات اليت توصل 

هلا الباحث:                                              
مفصل  زاوية  متغري  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ظهور   -  
انثناء و زاوية مفصل  ركبة رجل اليمني واليسار عند أقصى 
عينة  فرق  بني  التهديف  حلظة  املرفق  مفصل  زاوية  الكتف 

البحث ولصاحل فريق العراق. 
نقطة  ارتفاع  متغري  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ظهور   –
اليمن                                                                        فريق  ولصاحل  البحث   عينة  فرق  بني  الكرة  انطالق 
انطالق  زاوية  متغري  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ظهور   -

الكرة بني فرق عينة البحث ولصاحل فريق العراق.
- عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائية يف كل من املتغريات 
التهديف  حلظة  واليسار  اليمني  رجل  ركبة  مفصل  )زاوية 
انثناء ملفصل الركبة،  متغري زاوية مفصل الكتف عند أقصى 

سرعة انطالق  الكرة ( بني فرق عينة البحث. 
و أوصى الباحث :                                                                           

- التأكيد على تطوير عنصري القوة والسرعة وذلك لالرتباط 
إىل  العالقة  هذه  وتؤدي  البدنية   الناحية  من  بينهما  املباشر 

استثمار الطاقة املتكونة بالشكل األمثل .                                     
 - ضرورة التأكيد على احنناء مفصل الركبة متوسطا" وغري 
مبالغ فيه وذلك لتأثريها املهم على الوضع التحضريي للرمي 

5
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بزاوية مثالية . 
يف  امليكانيكية  والقوانني  األسس  املدربني  اعتماد  ضرورة   -

التدريب إذ جيب الرتكيز على :
- زيادة السرعة احمليطة للكرة اعتمادا" على مبدأ إطالة أنصاف 
املدربني  اعتماد  ضرورة   - ميكانيكي  كمبدأ  الدوران  أقطار 
الرتكيز  جيب  إذ  التدريب  يف  امليكانيكية  والقوانني  األسس 

على 
أنصاف  إطالة  على  اعتمادا"  للكرة  احمليطة  السرعة  زيادة   -

أقطار الدوران
كمبدأ ميكانيكي.

للدراسة   التالية  الكنماتيكية  املتغريات  الباحث  حدد  قد  و   *
اإلحصائية من منوذج هاي وريد:

- زاوية مفصل ركبة رجل اليمني عند أقصى انثناء .
- زاوية مفصل ركبة رجل اليسار عند أقصى انثناء .
- زاوية مفصل ركبة رجل اليمني حلظة التهديف .
- زاوية مفصل ركبة رجل اليسار حلضة التهديف .

- زاوية مفصل الكتف عند أقصى انثناء ملفصل الركبة .
- زاوية مفصل الكتف حلظة التهديف .
- زاوية مفصل املرفق حلظة التهديف .

- ارتفاع نقطة انطالق الكرة .
- زاوية انطالق الكرة .

- سرعة انطالق الكرة .
الفرق  وجد  إن  و  النتائج  ملقانة  التباين  حتليل  استعمل  و   *

بني الفرق يستعمل طريقة األقل فرق دال ملقارنة املتوسطات 
احلسابية فتبني أن فريق العراق متفوق على غريه من الفرق 
زاوية  متغري   يف  مثال  الباحث  يرجع  و  املتغريات  معظم  يف 
مفصل ركبة رجل اليمني عند أقصى انثناء هذا االختالف إىل 
قبل  من  مدروس  علمي  بشكل  املوضوعة  التمرينات  استخدام 
لعضالت  بالسرعة  املميزة  القوة  تطوير  إىل  أدت  واليت  املدرب 
الرجلني إذ تعمل قوة العضالت على إيقاف اهلبوط الناتج عن 
أن  جيب  لذا  لألسفل  للجسم  األرضية  اجلاذبية  قوة  سحب 
اجتاهها       وبعكس  اجلاذبية  قوة  من  اكرب  العضالت  قوة  تكون 

و نأخذ أيضا متغري زاوية مفصل املرفق حلظة التهديف :
منهج البحث  

استخدام املنهج املسحي عن طريق حتليل األفالم  السينمائية 
على  دراستنا  اعتمدت  حيث  البحث،  لطبيعة  نظرا  )الكمي( 
املرئي  لتسجيل  شريط  باستخدام  املوضوعية  املالحظة 
الفيديو لتسجيل البيانات باستخدام برنامج كينوفيا للتحليل 
الزوايا  قيم  اجياد  و  ملالحظتها  الباحثان  سعى  اليت  احلركي 
املفاصل و سرعة انطالق الكرة حلظة خروجها من اليد حتى 

دخوهلا املرمى.
عينة البحث   

متثلت عينة البحث يف بعض العيب كرة اليد من فريق غالية 
عني تدلس أكابر، حيث اشتملت عينة البحث )10( العبني.

جتانس عينة البحث 

املتغريات  يف  البحث  عينة  أفراد  بني  التجانس  إجراء  مت  قد 
وجاءت  املهارية  واملتغريات  الوزن(  الطول-  )السن-  األساسية 

النتائج كالتالي:

البحث  لعينة  املهارية(   – )األساسية  املتغريات  يف  االلتواء  معامل  وقيمة  املعياري  واالحنراف  احلسابي  املتوسط  ميثل   )1( جدول 
)ن=10(
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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم جناعة االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 
)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس(

للمتغريات  االلتواء  معامالت  مجيع  أن   )1( جدول  من  يتضح 
)3و3-( مما  البحث تنحصر ما بني  األساسية واملهارية لعينة 
بالنسبة  اما  البحث.  عينه  وجتانس  القيم  اعتدالية  على  يدل 
لتكافؤ العينة فإكتف  طاقم البحث بتميز الالعبني و خربتهم 
امليدانية يف اداء هذه املهارة بشهادة نتائج و اعتماد الكلي ملدرب 

على هؤالء االعبني يف تسطري خططه) منافسة او تدريب(
وسائل البحث   

سافرة  مرت  ديكا  شريط  ميقاتي،  خص  شوا   ، اليد  كرات   
قماش  قطع  سويدية  مقاعد  القانونية  اليد  كرة  مالعب 
حبل )آلة حاسبة من نوع 600 -آالت تصوير من نوع -احلامل 
قياس-جهاز  ميزان-شريط  الصق-  للكمرة.-شريط  ثالثي 

كمبيوتر-فيديو- برامج التحليل احلركي )كينوفيا((.
املتغريات الكمية

استنتجت املتغريات الكنماتيكية الكمية من منوذج هاي وريد و 
األساتذة اخلرباء يف االختصاص.

أوال : مرحلة االقرتاب                                      

تتبع  اجلذع،-  مع  الورك  زاوية   -، االقرتاب  مرحلة  زمن   -(
حركات الذراع و اليد(
ثانيا : مرحلة االرتقاء

 )-زمن املرحلة ،-زاوية الرجل عند ترك األرض ، -زاوية الرجل 
احلرة ،-زاوية الكتف مع اجلذع ، -زاوية الساعد مع العضد(   

ثالثا : مرحلة الطريان)التصويب(     

مع  الكتف  ،-زاوية  الكتف  مع  الرأس  ،-زاوية  املرحلة  )-زمن 
اجلذع ،-زاوية الساعد مع العضد ،-زاوية الكتف مع اجلذع من 

الوراء ، -زاوية الذراع احلرة مع اجلذع من األمام(

 

 
 

 

رابعا: تسلسل احلركة قصد الدراسة

جدول )2( يوضح التوصيف الكيفي ملهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج قصد الدراسة

خامسا: التوصيف الكيفي للمسار احلركي ألجزاء اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء حالة الالعب لالعب االمين 
تبعا لنمودج هاي وريد:
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الوسائل اإلحصائية: - املتوسط احلسابي – االحنراف املعياري - معامل االرتباط بريسون.
عرض نتائج البحث و مناقشتها

البحث  لعينة  املهارية(   – )األساسية  املتغريات  يف  االلتواء  معامل  وقيمة  املعياري  واالحنراف  احلسابي  املتوسط  ميثل   )1( جدول 
)ن=10(
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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم جناعة االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 
)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس(

مرحلة االقرتاب

زمن مرحلة االقرتاب

العالقة  يبني  الذي  أعاله   )03( رقم  اجلدول  من  يتضح 
االرتباط بني بعض املتغريات الكنماتيكية و زمن انتقال الكرة  
برسون  االرتباط  معامل  قيمة  أن  باالرتقاء  التصويب  ملهارة 
الكرة   انتقال  ) ر ( احملسوبة بني زمن مرحلة االقرتاب و زمن 
عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من  أكرب  هي  كانت0,75و 
حيث   09)  1  – ن  احلرية)  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى 
مرحلة  زمن  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  ذلك  من  يتضح 
موجبة  طردية  عالقة  هي  و  الكرة  انتقال  زمن  و  االقرتاب 
الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج  هذه  ان  حيث  جدا.  قوية 
مهارة  أداء  يف  املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار 

التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول )2(.
انتقال  زمن  كان  كلما  االقرتاب  مرحلة  زمن   زاد  كلما  أي 
الكرة بطيء و نعزي هذه النتيجة نظريا اىل أنه كلما كانت 
زمن  بتالي  و  اجليد  االرتقاء  من  زاد  كبرية  الالعب  سرعة 
حنوى  اجليد  للرتكيز  كبرية  فرصة  اعطاء  و  طويل  طريان 
ان  بأقصى سرعة. حيث  االقرتاب  اللعب  لذا جيب على  اهلدف 
احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج  هذه 
ألجزاء اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا 

لنمودج هاي وريد جدول )2(.
زاوية الورك مع اجلذع

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر (احملسوبة بني زاوية 
من  أكرب  هي  و   0,72 الكرة  انتقال  زمن  و  اجلذع  مع  الورك 
0.05 ودرجة  0.49 عند مستوى الداللة  قيمة) ر (اجلدولية 
احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباطيه 
الكرة و هي عالقة  انتقال  الورك مع اجلذع و زمن  بني زاوية 
طردية قوية. حيث ان هذه النتائج تتفق مع التوصيف الكيفي 
مهارة  أداء  يف  املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار 

التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول )2(.
تتبع حركات اليد مع الساق

العالقة  يبني  الذي  أعاله   )03( رقم  اجلدول  من  يتضح 
الكرة  انتقال  زمن  و  الكنماتيكية  املتغريات  بعض  بني  االرتباط 
ملهارة التصويب باالرتقاء أن قيمة معامل االرتباط برسون) ر (

احملسوبة بني تتبع حركات اليد مع الساق و زمن انتقال الكرة 
عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من  أصغر  هي  كانت0,08-و 
يتضح  حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى 
اليد  حركات  تتبع  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من 
تتفق مع  النتائج  ان هذه  الكرة. حيث  انتقال  و زمن  الساق  مع 
التوصيف الكيفي للمسار احلركي ألجزاء اجلسم املشرتكة يف 

أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول )2(.
مرحلة االرتقاء

زمن مرحلة االرتقاء

االرتباط  معامل  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  لنا  يتبني 
برسون) ر (احملسوبة بني زمن مرحلة االرتقاء و زمن انتقال 
عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من  أكرب  هي  و  الكرة0,87 
مستوى الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح 
و  االرتقاء  مرحلة  زمن  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  ذلك  من 
ألن  ذلك  و  جدا.  قوية  طردية  عالقة  هي  و  التصويب  دقة 
جيعل  مم  أكرب  علو  تكسبك  االرتقاء  مرحلة  يف  السرعة 
النتائج  هذه  ان  حيث  اجليد.  للتصويب  كثري  وقت  لالعب 
اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق 
املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي 

وريد جدول )2(.
زاوية الرجل مع األرض عند ترك األرض

بني  احملسوبة   ) ر  برسون)  االرتباط  معامل  قيمة  كانت 
انتقال  زمن  و  األرض  ترك  عند  األرض  مع  الرجل  زاوية 
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 0.49 الكرة كانت0,28و هي أصغر من قيمة) ر (اجلدولية 
حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى  عند 
زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح 
النتائج  هذه  ان  حيث  الكرة.  انتقال  زمن  و  اجلذع  مع  الورك 
اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق 
املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي 

وريد جدول )2(.
زاوية الكتف مع اجلذع

االرتباط  معامل  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  لنا  يتبني 
برسون)ر(احملسوبة بني زاوية الكتف مع اجلذع و زمن انتقال 
 0.49 (اجلدولية  ر  الكرة كانت0,28و هي أصغر من قيمة) 
حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى  عند 
الكتف  زاوية  ارتباطيه بني  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح 
مع اجلذع و زمن انتقال الكرة و هي عالقة عكسية غري قوية. 
مع  كتفه  فتكون  للتصويب  ذراعه  يهيئ  الالعب  ألن  ذلك  و 
)مرحلة  القادمة  املرحلة  يف  ليبدأ  ملتصقة  تكون  تكاد  اجلذع 
الطريان( بتدوير الذراع الرامية و احداث قوة انفجارية. حيث 
احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج  هذه  ان 
ألجزاء اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا 

لنمودج هاي وريد جدول )2(.
زاوية الساعد مع العضد

بني  احملسوبة   ) ر  برسون)  االرتباط  معامل  قيمة  كانت 
انتقال  زمن  و  األرض  ترك  عند  األرض  مع  الرجل  زاوية 
 0.49 الكرة كانت0,28و هي أصغر من قيمة) ر (اجلدولية 
حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى  عند 
زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح 
النتائج  هذه  ان  حيث  الكرة.  انتقال  زمن  و  اجلذع  مع  الورك 
اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق 
املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي 

وريد جدول )2(.
مرحلة الطريان

زمن مرحلة الطريان

يتجل لنا من خالل اجلدول رقم)03( أن قيمة معامل االرتباط 
انتقال  زمن  و  الطريان  مرحلة  زمن  بني  برسون)ر(احملسوبة 
 0.49 الكرة كانت0,86- و هي أصغر من قيمة)ر(اجلدولية 
حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى  عند 
مرحلة  زمن  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح 
الطريان و زمن انتقال الكرة و هي عالقة عكسية قوية جدا. و 
يرجع الباحثان هذه العالقة القوية اىل أن اللعب عندما يكون له 
وقت كبري يف مرحلة الطريان يكون له وقت كبري للتصويب 
و تدوير اليدين معا و بدقة أي الرتكيز أكثر. حيث ان هذه 
ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج 
اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج 

هاي وريد جدول )2(.
زاوية الرأس مع الكتف

الكرة  انتقال  الكتف( مع زمن  الرأس مع  )زاوية  و عن عالقة 
كانت- برسون)ر(احملسوبة  االرتباط  معامل  قيمة  أن  جند 

مستوى  عند   0.49 قيمة)ر(اجلدولية  من  أصغر  هي  و   0,73
الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من ذلك 
و  الكتف(  مع  الرأس  )زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم 
زاوية  زيادة  و  قوية.  عكسية  عالقة  هي  و  الكرة  انتقال  زمن 
الرأس مع الكتف دليل على دوران الرأس حنوا األمام أي كلما 
كانت الزاوية كبرية دليل على دوران الرأس اىل األمام. حيث 
احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج  هذه  ان 
ألجزاء اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا 

لنمودج هاي وريد جدول )2(.
زاوية الكتف مع اجلذع قبل رمي الكرة

زاوية  بني  برسون)ر(احملسوبة  االرتباط  معامل  قيمة  كانت 
كانت      الكرة  انتقال  زمن  و  الكرة  رمي  قبل  اجلذع  مع  الكتف 
0,02-  و هي أصغر من قيمة) ر (اجلدولية 0.49 عند مستوى 
الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من ذلك 
عدم وجود عالقة ارتباطيه بني زاوية الكتف مع اجلذع قبل رمي 
الكرة و زمن انتقال الكرة و هي عالقة عكسية ضعيفة. حيث 
احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج  هذه  ان 
ألجزاء اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا 

لنمودج هاي وريد جدول )2(.
زاوية الساعد مع العضد حلظة رمي الكرة

و نالحظ من خالل اجلدول رقم)03( أن قيمة معامل االرتباط 
حلظة  العضد  مع  الساعد  زاوية  بني  (احملسوبة  ر  برسون) 
رمي الكرة و زمن انتقال الكرة كانت0,83- و هي أصغر من 
0.05 ودرجة  0.49 عند مستوى الداللة  قيمة) ر (اجلدولية 
عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح  حيث  احلرية)ن–1(09 
ارتباطيه بني زاوية الساعد مع العضد حلظة رمي الكرة و زمن 
انفراج  زيادة  أي  جدا.  قوية  عكسة  عالقة  هي  و  الكرة  انتقال 
بتالي  و  اليد  دوران  قطر  نصف  من  يزيد  العضد  عن  الساعد 
بعد الكرة عن حمور الدوران و بتالي زيادة يف سرعة أي نقص 
يف زمن انتقال الكرة. حيث ان هذه النتائج تتفق مع التوصيف 
أداء  يف  املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي 

مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول )2(.
زاوية الكتف مع اجلذع من الوراء أي الظهر

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر (احملسوبة بني زاوية 
الكرة  انتقال  زمن  و  الظهر  أي  الوراء  من  اجلذع  مع  الكتف 
عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من  أصغر  هي  كانت0,10و 
مستوى الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح 
مع  الكتف  زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من 
اجلذع من الوراء أي الظهر و زمن انتقال الكرة. حيث ان هذه 
للمسار احلركي ألجزاء  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق  النتائج 
تبعا  باالرتقاء  التصويب  مهارة  أداء  يف  املشرتكة  اجلسم 

لنمودج هاي وريد جدول )2(.
زاوية الذراع من األمام
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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم جناعة االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 
)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس(

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر (احملسوبة بني زاوية 
الذراع من األمام و زمن انتقال الكرة كانت0,09-و هي أصغر 
 0.05 الداللة  مستوى  عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من 
وجود  عدم  ذلك  من  يتضح  حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة 
انتقال  زمن  و  األمام  من  الذراع  زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة 

النتائج  هذه  ان  حيث  ضعيفة.  عكسية  عالقة  هي  و  الكرة 
اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  التوصيف  مع  تتفق 
لنمودج هاي  تبعا  باالرتقاء  التصويب  أداء مهارة  املشرتكة يف 

وريد جدول )2(.

اجلدول رقم)04(:العالقة االرتباط بني بعض املتغريات الكنماتيكية و دقة تصويب الكرة ملهارة التصويب باالرتقاء استنادا على 
منودج هاي وريد
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مرحلة االقرتاب

زمن مرحلة االقرتاب

العالقة  يبني  الذي  أعاله   )04( رقم  اجلدول  من  يتضح 
االرتباط بني بعض املتغريات الكنماتيكية و دقة تصويب الكرة 
االرتباط برسون)ر(  أن قيمة معامل  باالرتقاء  التصويب  ملهارة 
كانت    التصويب  دقة  و  االقرتاب  مرحلة  زمن  بني  احملسوبة 
0,76-و هي أصغر من قيمة) ر ( اجلدولية 0.49 عند مستوى 
الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من ذلك 
دقة  و  االقرتاب  مرحلة  زمن  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم 
التصويب و هي عالقة عكسية قوية جدا. حيث ان هذه النتائج 
الدراسات السابقة و احلالية كميا يف مدى تطابق  تتفق مع  
املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  توصيف 
يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول 
)2( و نتائج النظرية و العملية اليت تطرقت اىل هذه املهارة. و 
اليت نلخصها يف:كلما زاد زمن  مرحلة االقرتاب كلما كانت 
دقة التصويب قليلة و نعزي هذه النتيجة اىل أنه كلما كانت 
زمن  بتالي  و  اجليد  االرتقاء  من  زاد  كبرية  الالعب  سرعة 
حنوى  اجليد  للرتكيز  كبرية  فرصة  اعطاء  و  طويل  طريان 
" كلما  ابراهيم محاد  الصدد مفيت  اهلدف حيث يقول يف هذا 
احتماال"  أكثر   التصويب  كان  كلما  سريعًا  اإلعداد  كان 

)محاد، 2001، صفحة 40(
زاوية الورك مع اجلذع

زاوية  برسون)ر( احملسوبة بني  االرتباط  قيمة معامل  كانت 
التصويب كانت0,55-  و هي أصغر  الورك مع اجلذع و دقة 
 0.05 الداللة  مستوى  عند   0.49 اجلدولية  قيمة)ر(  من 
وجود  عدم  ذلك  من  يتضح  حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة 
التصويب  دقة  و  الورك مع اجلذع  زاوية  ارتباطيه بني  عالقة 
مع   تتفق  النتائج  هذه  ان  حيث  قوية.  عكسية  عالقة  هي  و 
توصيف  تطابق  مدى  يف  كميا  احلالية  و  السابقة  الدراسات 
أداء  يف  املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي 
مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول )2( و 
اليت  املهارة. و  اليت تطرقت اىل هذه  العملية  و  النظرية  نتائج 
مرحلة  يف  اجلذع   مع  الورك  زاوية  زاد  كلما  يف:  نلخصها 
االقرتاب كلما كانت دقة التصويب قليلة و ذلك الن ميالن 
أكرب  سرعة  بتالي  و  أكثر  قوة  يعطي  األمام  حنوا  اجلذع 
كما هو احلال يف سباق السرعة و هو ما يأكده حسن مردان 
مباشر  وغري  مباشر  بشكل  يؤدي  القسم  بهذا  التحكم  "ان  عمر 
 ،1999 املهاري" )مردان عمر،  و  اىل حتسني اجلانب اخلططي 

الصفحات 151 - 161(
تتبع حركات اليد مع الساق

العالقة  يبني  الذي  أعاله   )04( رقم  اجلدول  من  يتضح 
االرتباط بني بعض املتغريات الكنماتيكية و دقة تصويب الكرة 
االرتباط برسون)ر( أن قيمة معامل  باالرتقاء  التصويب  ملهارة 

التصويب  دقة  و  الساق  مع  اليد  حركات  تتبع  بني  احملسوبة 
0.49 عند  كانت0,12  و هي أصغر من قيمة) ر (اجلدولية 
0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح  الداللة  مستوى 
من ذلك عدم وجود عالقة ارتباطيه بني تتبع حركات اليد مع 

الساق و دقة التصويب.
مرحلة االرتقاء

زمن مرحلة االرتقاء

االرتباط  معامل  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  لنا  يتبني 
برسون) ر ( احملسوبة بني زمن مرحلة االرتقاء و دقة التصويب 
كانت0,94-  و هي أصغر من قيمة) ر ( اجلدولية 0.49 عند 
مستوى الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من 
ذلك عدم وجود عالقة ارتباطيه بني زمن مرحلة االرتقاء و دقة 
التصويب و هي عالقة عكسية قوية جدا. حيث ان هذه النتائج 
الدراسات السابقة و احلالية كميا يف مدى تطابق  تتفق مع  
املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  توصيف 
يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول 
)2( و نتائج النظرية و العملية اليت تطرقت اىل هذه املهارة. و 
اليت نلخصها يف اهمية السرعة يف مرحلة االرتقاء  اليت تلعب 
دور اساسي يف تسحيل اعلى علو مما يؤدي بالالعب أو الطالب 
وقت  إعطائه  و  أكرب  طريان  مدة  و  التصويب  زاوية  بتوسيع 
املرمي و كما يقول:  التصويب  اجليد حنوي  و  أكرب لتفكري 
صاحل عبد العزيز يف كتابه الرتبية و طرق التدريس: "جيب أن 
يكون االرتكاز قوي وجيد لكي يكون االرتقاء عالي، السرعة عند 
القيام بالقذف" )صاحل، 1985، صفحة 46( و نقصد باالرتكاز 
"إن  أيضا  الصدد  هذا  يف  يقول  و  االنفجارية  القوة  هو  اجليد 
بتنظيم  مرتبط  عضلة  كل  يف  القوة  من  الوجه  هذا  ظهور 
نشاطها يف أثناء االنقباض ملرة واحدة بتقصريها األقصى(قصر 
العضلة عند الثين( ومبشاركة أكرب عدد ممكن من الوحدات 
احلركية يف أثناء أعلى درجات االنقباض، إذ تزداد قوة انقباض 
حتفز  اليت  احلركية  الوحدات  عدد  زادت  كلما  العضلة 
االنفجارية  القوة  العصيب.وتعرف  اجلهاز  منبهات  بواسطة 
بأنها"  القدرة على إظهار أكرب كمية من القوة بأقل وقت" و 
يؤكد منري جرجس عن مرحلة االرتقاء يف تعريفه للتصويب 
التصويب بعد جري سليم وارتقاء  النوع من  باالرتقاء"يتم هذا 
جيد على الرجل اهلجومية، وقذف الكرة أثناء املرحلة لالرتقاء، 
وجيب الرتكيز اجليد. االرتقاء اجليد للجري والذي يتم على 
يسار(  ميني  يسار  يعين  العدد  فردي  يكون  والذي  أوقات  ثالث 
بالنسبة للقاذف باليد اليمنى، والعكس بالنسبة للقاذف باليد 
ليسرى و يكون مركز ثقل اجلسم كله على الرجل اهلجومية 
)209 1994، صفحة  رجل االرتكاز أثناء االرتقاء " )جرجس، 

القفز  أو  األعلى  إىل  القفز  حباالت  القوة  هذه  مثل  وتظهر 
العضلية.القدرة  القدرة  أنواع  أحد  تعترب  وبالتالي  األمام.  إىل 
االنفجارية :تعد القدرة االنفجارية من القدرات البدنية املهمة 
كبرية  قوة  إطالق  تتطلب  اليت  الرياضية  الفعاليات  يف  جدا 
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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم جناعة االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 
)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس(

وسرعة عالية ، وينقل عادل عبد البصري عن الرسون ويواكيم 
بشكل  والسرعة  القوة  من  مزيج  هي  االنفجارية  "القدرة  بان 
متفجر وبأقصر زمن ممكن ، كما يؤكد انه يشرتط لتوفري 

القدرة العضلية أن يتميز الرياضي مبا يأتي:
-درجة عالية من القوة- درجة عالية من السرعة-درجة عالية 
من املهارات احلركية إلدماج القوة العضلية بالسرعة".وميكن 
متثليها باملعادلة اآلتية :القدرة االنفجارية=القوة × السرعة أما 
عصام عبد اخلالق فريى أن القدرة االنفجارية هي "قدرة الفرد 
 mohamed ali abomen،( " يف التغلب على مقاومات خمتلف
املتغري  يف  الثانية  املشابه  الدراسة  مع  يتفق  ما  هو  و   )2017
الكنماتيكي األول)زاوية مفصل ركبة رجل اليمني عند أقصى 
انثناء( و الذي جند فيها أن فريق العراق كان متفوق على غريه 
نتيجة أن عضالت اخلفض هلم كانت أقوي من غريه نتيجة 
التدريب اجليد املقنن و منه نستنتج أن العيب كرة اليد فريق 
غالية عني تادلس أخذوا تدريبات قوية و مكثفة لتنمية عضلة 

الفخض.
زاوية الرجل مع األرض عند ترك األرض

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر ( احملسوبة بني زاوية 
الرجل مع األرض عند ترك األرض و دقة التصويب كانت-

0,23  و هي أصغر من قيمة) ر ( اجلدولية 0.49 عند مستوى 
الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من ذلك 
عدم وجود عالقة ارتباطيه بني زاوية الورك مع اجلذع و دقة 

التصويب و هي عالقة عكسية ضعيفة.
زاوية الكتف مع اجلذع

االرتباط  معامل  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  لنا  يتبني 
دقة  و  اجلذع  مع  الكتف  زاوية  بني  احملسوبة  ر(  برسون) 
اجلدولية  قيمة)ر(  من  أصغر  هي  كانت0,58-و  التصويب 
احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05 الداللة  مستوى  عند   0.49
زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح  حيث 
الكتف مع اجلذع و دقة التصويب و هي عالقة عكسية قوية. 
احلالية  و  السابقة  الدراسات  مع   تتفق  النتائج  هذه  ان  حيث 
كميا يف مدى تطابق توصيف الكيفي للمسار احلركي ألجزاء 
اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج 
هاي وريد جدول )2( و نتائج النظرية و العملية اليت تطرقت 
ذراعه  يهيئ  الالعب  أن  يف  نلخصها  اليت  و  املهارة.  هذه  اىل 
للتصويب فتكون كتفه مع اجلذع تكاد تكون ملتصقة ليبدئ 
يف املرحلة القادمة )مرحلة الطريان( بتدوير الذراع الرامية و 
احداث قوة انفجارية أي الالعب يهيء الذراع الرامية و هو ما 
يتفق مع تعريف منري جرجس عن مراحل التصويب باالرتقاء" 
وعند بداية إيقاع اجلري ذو ثالث أوقات، تبدأ يف حتريك ذراع 
يبدأ  الديناميكي  االرتقاء  مرحلة  وأثناء  اخللف  حنو  القذف 
يف  إال  ذلك  يتم  وال  القذف  قبل  النهائية  احلركة  يف  الذراع 
الثانية"  للرجل  خفيف  شيء  على  الرتكيز  مع  االرتقاء  قمة 

)جرجس، 1994، صفحة 209(

زاوية الساعد مع العضد

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر ( احملسوبة بني زاوية 
الرجل مع األرض عند ترك األرض و دقة التصويب كانت-

0,043  و هي أصغر من قيمة) ر (اجلدولية 0.49 عند مستوى 
الداللة 0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح من ذلك 
عدم وجود عالقة ارتباطيه بني زاوية الورك مع اجلذع و دقة 

التصويب و هي عالقة عكسية ضعيفة.
مرحلة الطريان

زمن مرحلة الطريان

يتجل لنا من خالل اجلدول رقم)04( أن قيمة معامل االرتباط 
برسون) ر (احملسوبة بني زمن مرحلة الطريان و دقة التصويب 
عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من  أكرب  هي  و  كانت0,95 
0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث يتضح  الداللة  مستوى 
و  الطريان  مرحلة  زمن  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  ذلك  من 
التصويب و هي عالقة موجبة قوية جدا. و يرجع طاقم  دقة 
و  الطريان  مرحلة  زمن   بني  القوية  العالقة  اىل  ذلك  البحث 
زمن التحظري للتصويب حيث ان  طول هذا زمن نظريا يسمح 
بزيادة الدقة أي الرتكيز  واالقرتاب من املرمي و هو ما يتفق 
مع حيث ان هذه النتائج تتفق مع  الدراسات السابقة و احلالية 
كميا يف مدى تطابق توصيف الكيفي للمسار احلركي ألجزاء 
اجلسم املشرتكة يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج 
هاي وريد جدول )2( و نتائج النظرية و العملية اليت تطرقت 
اىل هذه املهارة. و اليت نلخصها يف: " كلما قصرت املسافة ساعد 
هو  و   )40 صفحة   ،2001 )محاد،  التصويب"  دقة  على  ذلك 
راجع اىل سرعة االقرتاب و سرعة االرتقاء اجليد أي هلما دور 
يف زيادة زمن الطريان و بتالي زيادة الرتكيز على اهلدف. كما 
هو احلال يف القفز الطويل  "ليست لعملية الطريان أي فعالية 
و اجتاها(  )مقدارا،  االرتقاء  لدفع  نتيجة  أنها  ديناميكية حيث 
قاسم حسن حسني يف كتابهم  و  النصيف  يقول علي  و كما 
كلما  سريعًا  اإلعداد  كان  :"كلما  الرياضي  التدريب  :مبادئ 
صفحة   ،1988 )عبدالعلي،  احتماال"  أكثر   التصويب  كان 
40( و هذا ما يبني أن االرتقاء جيب أن يكون أسرع مع سرعة 
انطالق الكرة و ذلك نتيجة لزيادة نصف قطر دائرة القذف و 
هو ما يتفق  مع دراسة حاجم شاني يف  متغريات)زاوية مفصل 
املرفق حلظة التهديف، و ارتفاع نقطة انطالق الكرة، و سرعة 
انطالق الكرة ( و اليت  تبني أن سرعة انطالق الكرة سببه هو 
على  التفوق  العراق  فريق  ساعد  ما  هو  و  القطر  نصف  زيادة 
عن  عبارة  الطريان  مرحلة  تشمله  الذي  املدى  بتالي  و  غريه 
اىل  ذلك  يف  خنضع  و  واهلبوط  االرتقاء  مرحلة  بني  الفاصل 

نظرية القذائف. )هاني الدسوقي، 2010(.
زاوية الرأس مع الكتف

و عن عالقة )زاوية الرأس مع الكتف( مع دقة التصويب جند 
كانت0,68              احملسوبة  برسون)ر(  االرتباط  معامل  قيمة  أن 
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و هي أكرب من قيمة) ر ( اجلدولية 0.49 عند مستوى الداللة 
وجود  ذلك  من  يتضح  حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05
عالقة ارتباطيه بني )زاوية الرأس مع الكتف( و دقة التصويب 
و هي عالقة موجبة قوية. و زيادة زاوية الرأس مع الكتف دليل 
على دوران الرأس حنوا األمام أي كلما كانت الزاوية كبرية 
دليل على دوران الرأس اىل األمام و ذلك ألن اجلسم يكون يف 
بداية مرحلة الطريان مائال قليل للجانب مهيأ للتهديف اجليد 
و القوي و يرجع طاقم البحث ذلك اىل عملية توجه رأس حنو 
اهلدف وذللك بزيادة معدل النظر حنو أمام )أي حنوى اهلدف( 
أي حنوا اهلدف يف املرمى مع زيادة التحكم يف الكرة. حيث ان 
السابقة و احلالية كميا يف  الدراسات  النتائج تتفق مع   هذه 
مدى تطابق توصيف الكيفي للمسار احلركي ألجزاء اجلسم 
هاي  لنمودج  تبعا  باالرتقاء  التصويب  مهارة  أداء  يف  املشرتكة 
وريد جدول )2( و نتائج النظرية و العملية اليت تطرقت اىل 

هذه املهارة. 
زاوية الكتف مع اجلذع قبل رمي الكرة

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر ( احملسوبة بني زاوية 
الكتف مع اجلذع قبل رمي الكرة و دقة التصويب كانت0,12-  
و هي أصغر من قيمة) ر ( اجلدولية 0.49 عند مستوى الداللة 
عدم  ذلك  من  يتضح  حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة   0.05
رمي  قبل  اجلذع  مع  الكتف  زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود 

الكرة و دقة التصويب و هي عالقة عكسية ضعيفة.
زاوية الساعد مع العضد حلظة رمي الكرة

معامل  قيمة  أن  رقم)04(  اجلدول  خالل  من  نالحظ  و 
العضد  مع  الساعد  زاوية  بني  (احملسوبة  ر  برسون)  االرتباط 
أكرب  هي  و  كانت0,84  التصويب  دقة  و  الكرة  رمي  حلظة 
 0.05 الداللة  مستوى  عند   0.49 (اجلدولية  ر  قيمة)  من 
مع   تتفق  النتائج  هذه  ان  حيث  احلرية)ن–1(09  ودرجة 
توصيف  تطابق  مدى  يف  كميا  احلالية  و  السابقة  الدرسات 
أداء  يف  املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي 
 )2( جدول  وريد  هاي  لنمودج  تبعا  باالرتقاء  التصويب  مهارة 
و  املهارة.  هذه  اىل  تطرقت  اليت  العملية  و  النظرية  نتائج  و 
الساعد مع  زاوية  ارتباطيه بني  اليت نلخصها يف وجود عالقة 
العضد حلظة رمي الكرة و دقة التصويب و هي عالقة موجبة 
قوية جدا. أي زيادة انفراج الساعد عن العضد يزيد من نصف 
قطر دوران اليد و بتالي بعد الكرة عن حمور الدوران و بتالي 
زيادة يف سرعة انطالق الكرة حيث حند يف تعريف قانون عزم 
قوة  قدرة  مدى  لقياس  متجه  قيمة  هو  الفيزياء  يف  الدوران" 
على تدوير اجملســّـم حول حمور ما، يعرف مقدار عزم الدوران 
على أنه حاصل ضرب القوة بطول الذراع، وخبالف القوة اليت 
يكون  أن  الدوران ميكن  دافعة، فعزم  أو  تكون جاذبة  أن  ميكن 
زاد  كلما  أي   )2016 املوسوعة،  )بيوكمياء  اإلثنني"  تزاوج 
ذراع القوة زادة القوة، و أيضا داللة على املسك اجليد من قبل 
اللعب للكرة و ما يؤكده منوذج هاي وريد للتصويب باالرتقاء 

أثناء  منفرجة  والعضد  الساعد  زاوية  تكون  أن  )مراعاة  اجليد 
أداء التصويب"حركة الذراع الرامية غري كرباجية" (  ملرحلة 
دراسة حاجم شاني يف  متغريات  يتفق  مع  ما  و هو  الطريان  
)زاوية مفصل املرفق حلظة التهديف، و ارتفاع نقطة انطالق 
الكرة، و سرعة انطالق الكرة ( و اليت  تبني أن سرعة انطالق 
الكرة سببه هو زيادة نصف القطر و هو ما ساعد بعض الالعبني 
على التسديد السريع و الدقيق لتحكمهم يف الكرة  )عبدالعلي، 

)40 1988، صفحة 

زاوية الكتف مع اجلذع من الوراء أي الظهر

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر (احملسوبة بني زاوية 
الكتف مع اجلذع من الوراء أي الظهر و دقة التصويب كانت-

0.49 عند مستوى  0,17و هي أصغر من قيمة) ر (اجلدولية 
النتائج  ان هذه  0.05 ودرجة احلرية)ن–1(09 حيث  الداللة 
و احلالية كميا يف مدى تطابق  السابقة  الدرسات  تتفق مع  
املشرتكة  اجلسم  ألجزاء  احلركي  للمسار  الكيفي  توصيف 
يف أداء مهارة التصويب باالرتقاء تبعا لنمودج هاي وريد جدول 
املهارة.  هذه  اىل  تطرقت  اليت  العملية  و  النظرية  نتائج  و   )2(
الكتف  زاوية  بني  ارتباطيه  عالقة  وجود  يف  نلخصها  اليت  و 
و هي عالقة  التصويب  دقة  و  الظهر  أي  الوراء  مع اجلذع من 
عكسية ضعيفة و يضيف يف هذا الشأن منري جرجس "أثناء هذه 
املعاكس جلهة  الكتف واجلذع  يكون  التصويب  وعند  املرحلة 
السبب  عملها  بواسطة  وهذا  احلرة  الرجل  وكذا  املمددة  اليد 
تعوقه  الذي  لتوازن  ذلك  الالعب  جسم  توازن  على  احلفاظ  يف 
استدارة اجلذع أثناء االستعداد للتسديد و التصويب" )جرجس، 

)209 1994، صفحة 

زاوية الذراع من األمام

كانت قيمة معامل االرتباط برسون) ر ( احملسوبة بني زاوية 
الذراع من األمام و دقة التصويب كانت0,05-و هي أصغر من 
0.05 ودرجة  0.49 عند مستوى الداللة  قيمة) ر (اجلدولية 
عالقة  وجود  عدم  ذلك  من  يتضح  احلرية)ن–1(09حيث 
هي  و  التصويب  دقة  و  األمام  من  الذراع  زاوية  بني  ارتباطيه 

عالقة عكسية ضعيفة.
مناقشة النتائج بالفرضية

* من خالل نتائج اجلداول رقم)04،03( جند أن هذه الفرضية 
العامة القائمة على متيز  منودج هاي واريد  مبصداقية كمية 
اليد اجلزائرية  قد  التصويب يف كرة  عالية يف تقويم مهارة 
حتققت وذلك من خالل املتغريات الكينماتكية  قصد الدراسة 
اليت جاءت لتدعم مدى صدق و ارتباط الكميات املقاسة اعتمادا 
على منودج و ربطها باحلقائق النظرية موردة ضمن الدراسات 
السابقة او املشابهة و اليت تؤكد على العالقة االرتباطيه بني 
زمن مرحلة االقرتاب و زمن انتقال الكرة و هي عالقة طردية 
االقرتاب كلما  زاد زمن  مرحلة  أي كلما  قوية جدا  موجبة 
أنه  اىل  النتيجة  هذه  نعزي  و  بطيئ  الكرة  انتقال  زمن  كان 
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منودج هاي وريد للتصويب باالرتقاء  يف كرة اليد كمحك كمي لتقويم جناعة االداء من وجهة نظر التحيل البيوميكانيك حبث مسحي أجري على  العيب كرة اليد 
)البطولة الوطنية األوىل فريق غالية عني تادلس(

كلما كانت سرعة الالعب كبرية يف مرحلة االقرتاب زاد من 
االرتقاء اجليد و بتالي زمن طريان طويل و اعطاء فرصة كبرية 
للرتكيز اجليد حنوى اهلدف يف مرحلة الطريان أي جيب على 
الالعب  قام  كلما  أنه  نرى  و  سرعة  بأقصى  االقرتاب  اللعب 
مبيالن أكثر حنوى األمام يف مرحلة االقرتاب كانت سرعته 
املراحل  لفائدة  االقرتاب  مرحلة  يف  حنتاجه  ما  هذا  و  أكثر 
القادمة و نالحظ ايضا أنه كلما زاد زاوية الورك مع اجلذع  يف 
مرحلة االقرتاب كلما كانت دقة التصويب قليلة و ذلك الن 
ميالن اجلذع حنوا األمام يعطي قوة أكثر و بتالي سرعة أكرب 
كما هو احلال يف سباق السرعة و هو ما يأكده حسن مردان 
مباشر  وغري  مباشر  بشكل  يؤدي  القسم  بهذا  التحكم  "ان  عمر 
 ،1999 املهاري" )مردان عمر،  و  اىل حتسني اجلانب اخلططي 
الصفحات 151 - 161( و فيما خيص زمن مرحلة االرتقاء و 
زمن انتقال الكرة فنجد أن عالقة طردية قوية جدا. و ذلك ألن 
السرعة يف مرحلة االرتقاء تكسبك علو أكرب مم جيعل لالعب 
زمن  بني  للعالقة   بالنسبة  أما  اجليد  للتصويب  كثري  وقت 
مرحلة االرتقاء و دقة التصويب فكانت العالقة عكسية قوية 
جدا. و ذلك ألن السرعة يف مرحلة االرتقاء تكسبك علو أكرب 
مدة  و  التصويب  زاوية  بتوسيع  الطالب  أو  بالالعب  يؤدي  مم 
طريان أكرب و إعطائه وقت أكرب لتفكري و التصويب  اجليد 
حنوي املرمي و كما يقول: صاحل عبد العزيز يف كتابه الرتبية 
و طرق التدريس: "جيب أن يكون االرتكاز قوي وجيد لكي يكون 
 ،1985 )صاحل،  بالقذف"  القيام  عند  السرعة  عالي،  االرتقاء 
صفحة 46( و هو ما يتفق مع الدراسة املشابه الثانية يف املتغري 
الكنماتيكي األول)زاوية مفصل ركبة رجل اليمني عند أقصى 
على  متفوق  كان  العراق  فريق  أن  فيها  جند  الذي  و  انثناء( 
غريه  من  أقوي  كانت  هلم  اخلفض  عضالت  أن  نتيجة  غريه 
كرة  العيب  أن  نستنتج  منه  و  املقنن  اجليد  التدريب  نتيجة 
مكثفة  و  قوية  تدريبات  أخذوا  تادلس  عني  غالية  فريق  اليد 
أن   لنا من اجلدول رقم)02(  و يتجل  الفخض  لتنمية عضلة 
االرتقاء  مرحلة  يف  التصويب  دقة  و  اجلذع  مع  الكتف  زاوية 
كانت عالقتهم عكسية قوية و ذلك ألن الالعب يهيئ ذراعه 
للتصويب فتكون كتفه مع اجلذع تكاد تكون ملتصقة ليبدئ 
الرامية  الذراع  بتدوير  الطريان(  )مرحلة  القادمة  املرحلة  يف 
"القوة  أبيمن  علي  حممد  يعرف  و  انفجارية  قوة  احداث  و 
جملموعة  أو  لعضلة  اللحظية  املقدرة  بها  يقصد  االنفجارية: 
عضلية على إخراج أقصى انقباض عضلي ملرة واحدة وبأسرع 
زمن ممك" )mohamed ali abomen, 2017( و هو ما يأكد 
على سرعة مرحلة االرتقاء و نالحظ أيضا عالقة عكسية بني 
زمن مرحلة الطريان و زمن انتقال الكرة وميكن أن تعزى هذه 
يف  كبري  وقت  له  يكون  عندما  الالعب  أن  اىل  القوية  العالقة 
مرحلة الطريان يكون له وقت كبري للتصويب و تدوير اليدين 
معا و بدقة أي الرتكيز أكثر و وجود عالقة ارتباطيه بني زمن 
مرحلة الطريان و دقة التصويب و هي عالقة موجبة قوية جدا. 
وميكن إرجاع هذه العالقة القوية اىل أن الالعب عندما يكون له 

وقت كبري يف مرحلة الطريان يكون له وقت كبري للتصويب و 
بدقة أي الرتكيز أكثر و الطريان اجليد  جيعل املرمي يف نظر 
جيد و هو راجع اىل سرعة االقرتاب و سرعة االرتقاء اجليدان 
أي هلما دور يف زيادة زمن الطريان و بتالي زيادة الرتكيز على 
اهلدف. كما هو احلال يف القفز الطويل "ليست لعملية الطريان 
أي فعالية ديناميكية حيث أنها نتيجة لدفع االرتقاء )مقدارا، 
و اجتاها( و كما يقول علي النصيف و قاسم حسن حسني يف 
كتابهم :مبادئ التدريب الرياضي :"كلما كان اإلعداد سريعًا 
 ،1988 )عبدالعلي،  احتماال"  أكثر   التصويب  كان  كلما 
صفحة 40( و هذا ما يبني أن االرتقاء جيب أن يكون أسرع مع 
دائرة  قطر  نصف  لزيادة  نتيجة  ذلك  و  الكرة  انطالق  سرعة 
القذف و هو ما يتفق  مع دراسة حاجم شاني يف  متغريات)زاوية 
مفصل املرفق حلظة التهديف، و ارتفاع نقطة انطالق الكرة، 
و سرعة انطالق الكرة ( و اليت  تبني أن سرعة انطالق الكرة 
سببه هو زيادة نصف القطر و هو ما ساعد فريق العراق التفوق 
على غريه و بتالي املدى الذي تشمله مرحلة الطريان عبارة عن 
اىل  ذلك  يف  خنضع  و  واهلبوط  االرتقاء  مرحلة  بني  الفاصل 
نظرية القذائف. )هاني الدسوقي، 2010( و عن عالقة )زاوية 
الرأس مع الكتف( مع دقة التصويب فنجد أن العالقة طردية 
موجبة قوية. و زيادة زاوية الرأس مع الكتف دليل على دوران 
الرأس حنوا األمام أي كلما كانت الزاوية كبرية دليل على 
دوران الرأس اىل األمام و ذلك ألن اجلسم يكون يف بداية مرحلة 
و  القوي  و  اجليد  للتهديف  مهيأ  للجانب  قليل  مائال  الطريان 
يرجع الباحثون هذه العالقة القوية اىل أن الالعب عندما يكون 
رأسه موجه و ينظر أمامه )أي حنوى اهلدف( أي حنوا اهلدف 
يف املرمى. و داللة أيضا على التحكم يف الكرة و بطبيعة احلال 
عندما تكون العالقة طردية مع دقة التهديف تكون عكسية مع 
زمن انتقال الكرة و يتضح لنا من العالقة بني )زاوية الساعد 
مع العضد( و زمن انتقال الكرة  عدم وجود عالقة ارتباطيه بني 
زاوية الساعد مع العضد حلظة رمي الكرة و زمن انتقال الكرة 
عن  الساعد  انفراج  زيادة  أي  جدا.  قوية  عكسة  عالقة  هي  و 
العضد يزيد من نصف قطر دوران اليد و بتالي بعد الكرة عن 
حمور الدوران و بتالي زيادة يف سرعة أي نقص يف زمن انتقال 
الكرة لكن مقارنتا بدقة التصويب فنجد أن اجلدول رقم)02( 
الكيفية  القيم  مصداقية   لنا  يوضحو  )3و4(  اجلدول  مقابل 
الكيفي للمسار احلركي  و  املي  الكمية يف توصيف   بنظراتها 
و  باالرتقاء.  التصويب  مهارة  أداء  يف  املشرتكة  اجلسم  ألجزاء 
اليت نلخصها يف: وجود عالقة ارتباطيه بني زاوية الساعد مع 
العضد حلظة رمي الكرة و دقة التصويب و هي عالقة موجبة 
قوية جدا. أي زيادة انفراج الساعد عن العضد يزيد من نصف 
قطر دوران اليد و بتالي بعد الكرة عن حمور الدوران و بتالي 
زيادة يف سرعة انطالق الكرة حيث حند يف تعريف قانون عزم 
قوة  قدرة  مدى  لقياس  متجه  قيمة  هو  الفيزياء  يف  الدوران" 
على تدوير اجملســّـم حول حمور ما، يعرف مقدار عزم الدوران 
على أنه حاصل ضرب القوة بطول الذراع، وخبالف القوة اليت 



زرف حممد، بربوشة وهيب، سبع بوعبد اهلل، قزقوز حممد

جملة النشاط البدني و الرياضي اجملتمع، الرتبية و الصحة.  العدد  02  - سبتمرب  2018 . ص 3 - 16   16

يكون  أن  الدوران ميكن  دافعة، فعزم  أو  تكون جاذبة  أن  ميكن 
تزاوج اإلثنني" )بيوكمياء املوسوعة، 2016( أي كلما زاد ذراع 
القوة زادة القوة، و أيضا داللة على املسك اجليد من قبل الالعب 
للكرة و ما يؤكده منوذج هاي وريد للتصويب باالرتقاء اجليد 
أداء  أثناء  منفرجة  والعضد  الساعد  زاوية  تكون  أن  )مراعاة 
حاجم  دراسة  مع  يتفق   ما  هو  و  الطريان   ملرحلة  التصويب( 
و  التهديف،  حلظة  املرفق  مفصل  متغريات)زاوية  يف   شاني 
ارتفاع نقطة انطالق الكرة، و سرعة انطالق الكرة ( و اليت  تبني 
ما  القطر و هو  الكرة سببه هو زيادة نصف  انطالق  أن سرعة 
ساعد بعض الالعبني على التسديد السريع و الدقيق لتحكمهم 
النتائج  40( و من خالل  1988، صفحة  الكرة )عبدالعلي،  يف 
السابقة الذكر جند أن مراحل التصويب باالرتقاء مشابكة و 
مكملة لبعضها فنجد أن زيادة سرعة االقرتاب تساعد يف زيادة 
سرعة االرتقاء و بتالي زيادة زمن الطريان و زيادة زمن الطريان 
الرتكيز  خالل  من  الدقيق  و  اجليد  للتصويب  فرصة  يعطي 

اجليد و أخذ الوقت الكايف للتصويب. 
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