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تحلیل بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لحركة الضربة بوجھ القدم الداخلي 

للكرات الثابتة وعالقتھا بدقة التھدیف البعید بكرة القدم

م.م. عبد الملك سلیمان األحمد

جامعة الموصل–الریاضیة كلیة التربیة 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
ـــى عینـــة قوامهـــا (البحـــث  يجـــر أ ـــدم لنـــادي الموصـــل) العبـــین ٣عل مـــن فریـــق كـــرة الق

الدرجة االولى وقد هدف البحث الى ما یأتي : –الریاضي 

التعــرف علــى قــیم بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة لمهــارة ضــرب الكــرة بوجــه القــدم الــداخلي .١

ن خارج منطقة الجزاء ولجهات اللعب الـثالث (یمـین ، وسـط بكرة القدم ومن الكرات الثابتة وم

، یسار) .

التعــرف علــى العالقــة بــین قــیم بغــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة للضــربة بوجــه القــدم الــداخلي .٢

.من الكرات الثابتة ودقة التهدیف البعید بكرة القدم ومن المناطق الثالث

ــــــاط مع ــــــرض الباحــــــث بانــــــه ال یوجــــــد ارتب ــــــرات وقــــــد افت ــــــوي بــــــین قــــــیم بعــــــض المتغی ن

البایوكینماتیكیــــــة ودقــــــة التهــــــدیف البعیــــــد وقــــــد اســــــتخدم الباحــــــث آلــــــة تصــــــویر فیدیویــــــة بســــــرعة 

)م ومـن الجانـب االیمـن ٦.٥م) عـن االرض وعلـى بعـد ( ١( صورة/ثا) ووضعت على ارتفـاع٢٥(

تـم اسـتخدام ، وقد) م وللجهات الثالث٢٠لالعب المؤدي للضربة ، وكانت المسافة الى الهدف (

) سم وبعدما تم االحماء الكافي من قبل العبـي العینـة وبـدون تـدخل أي ١٠٠مقیاس رسم بطول (

فرد یقوم الالعب وكأنه بظروف اللعب عند اداء عملیة التهدیف .

اعطــي لكــل العــب ســت محــاوالت مــن الجهــة الیمینــى ثــم الوســط والیســار وتعطــى لكــل 

ي تم تحدید درجات الصعوبة علیه بحیـث تكـون الدرجـة العب درجة حسب دخولها في الهدف الذ

) درجــة لكــل ٣٠) للجهــات الــثالث ، أي (٩٠=٥×١٨النهائیــة لمجمــوع االختبــارات الثالثــة هــي (

جهة . 

اســتخدم الباحــث المالحظــة العلمیــة والتقنیــة والقیــاس والتحلیــل واالســتبیان وســائل لجمــع 

) ٦یوكینماتیكیــــة اذ یقــــوم كــــل العــــب بــــادء (البیانــــات للحصــــول علــــى قــــیم بعــــض المتغیــــرات البا

. وقد ، ومن ثم یتم تحلیل افضل محاولة) واوطأ درجة (صفر)٥محاوالت تعطى له اعلى درجة (

اجریـــت التجربـــة االســـتطالعیة وبعـــدها التجربـــة الرئیســـه علـــى عینـــة البحـــث ثـــم عولجـــت البیانـــات 

امــل االرتبــاط البســیط ، وقــد توصــل احصــائیا باســتخدام الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري ومع

الباحث الى مجموعة من االستنتاجات نذكر بعض منها :

ان جمیع القیم االرتباطیة التي حصلت على المرتبة المعنویة كانت سالبة . .١
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فــي مرحلــة االصــطدام ســجل لنــا متغیــر واحــد قیمــة معنویــة ســالبة للســرعة الزاویــة للجســم ودقــة .٢

التهدیف من جهة الیسار . 

في مرحلـة االمتصـاص سـجل لنـا متغیـر واحـد قیمـة ارتبـاط معنـوي سـالب بـین السـرعة الزاویـة .٣

للجسم ودقة التهدیف من جهة الوسط . 

لنا متغیر واحد قیمة ارتباط معنوي سالب بین السرعة الزاویة للجسـم في مرحلة الضرب سجل.٤

ودقة التهدیف من جهة الیمین .

The analysis of some biokinmaticia for the strike
movement of foot from inside for constant balls and

its relation with the accuracy of far scoring in football

Assistant lecturer
Abdal Malek Solaeman Ahmed

College of Sport Education – University of Moul

Abstract:
The research has been held on a sample of three players of football

team of Mosul sport club of first degree. The present research aime at:

1. Knowing of changeable biokinmaticia feactures for the skill of ball

strike (hit) by the internal (inside) foot frant football from the fixed

point and outside of penalty area and the three directions of the

platform (right, middle and left) .

2. The knowledge of the relationship between the values of some

biokinmaticia changes for the front foot strike (hit) from inside of

fixing and for the far scoring accuracy in football from the three

direction. The research supposed that there was no fixmd significant

relationship among the values some of the biokinmaticia changes and

the scoring accuracy. The researchers used a video camera with a

speed of 25 photographs per second and placed on a height of 1.10 M

of the ground and on a 6.5 M distance from the right side of the player

and the distance to the goal was 20 M for the three directions, namely

right, middle and left. mean while, a drawing measure of 100 cm
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length was used after the complete warming up without the

intervening of any individual, then the player according to the game

circumstances during the process of scoring from the fixing point.

Every player was given six tries from the right side then the middle

and left and a mark was given for every player according to its falling in

the goal whose marks (dgress) were identified on the condition that the

final mark for the combination of the three i. e. 30 marks for each

direction.

The research used the scientific notes, technology, measuring,

analysis and the information as means of collection data for the purpose

of getting values for some biokinmaticia parameters values whereas every

player performs (achieves) six trials for which 5 marks as a maximum

and zero as a minimum and the best try was analyzed.

An acquaintance experiment has been held followed by a basic

experiment held on the research sample and after that the results were

treated statistically by the use of the mathematical mean the deviation

criterion and the simple correlation and the researcher have achieved the

following conclusions:

1. All the correlative significant values were negative.

2. In the stage of collision we obtained a significant correlative values

between the angle of the knee and the scoring accuracy from the left.

3. In the stage of absorption we obtained a significant negative

correlation between the knee angle and the scoring accuracy from the

right side and the angular velocity of the body and the scoring

accuracy from the middle.

4. At the stage of kiking, we obtained a significant negative correlation

relationship between the angle of the hip and the height of the mass

weight center of the body and the scoring accuracy from the middle

and also the angular velocity and the scoring accuracy from the right

side.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

أعلـــى  إلـــىوملمـــوس حتـــى وصـــلت وواضـــح لقـــد تطـــورت لعبـــة كـــرة القـــدم بشـــكل كبیـــر 

 إلــىذروتهــا الیــوم، وهــذا كلــه بفضــل التقنیــات الحدیثــة والدراســات المتطــورة التــي تســتخدم للوصــول 

أعلـى  إلـىیب والطرق التدریبیة والتـي بـدورها ترقـى لمسـتوى العـب كـرة القـدم أفضل وأحسن األسال

والقــدرات  وخبرتــه المیدانیــةالفنیــةقمــة كرویــة، والن لعبــة كــرة القــدم تعتمــد علــى مهــارات الالعــب

والتـي یوظفهـا الالعـب لخدمـة اللعـب الجمـاعي للفریـق واسـتثمار والنفسیة والعقلیةوالحركیةالبدنیة

ال یكـون تفـوق الفریـق ، وهـذا كلـه إلـىمن دقائق اللعب من اجل إحراز هـدف یـؤدي بـه كل دقیقة

إال عن طریق معرفة الالعب كیفیة استثمار واستخدام الجهاز الحركي الستیعاب متطلبـات اللعـب 

تحقیــق الهــدف عــن طریــق االقتصــاد فــي الجهــد والدقــة والقــوة والســرعة فــي  إلــىالمختلفــة وصــوال 

  األداء . 

الالعــب وتحلیلهــا أهــم مــا یحتاجــه العــاملون فــي مجــال كــرة القــدم هــو دراســة حركــةان 

 إلـــىلمعرفـــة دقائقهـــا ، إذ ان دراســـة الحركـــة مـــن الناحیـــة المیكانیكیـــة تفـــتح لنـــا الطریـــق للوصـــول 

أثنــاء أداء الضــربة وٕایجــاد العالقــة التــي تــربط بــین المتغیــرات  فــي الوضــع المثــالي والجیــد لالعــب

  .)٢٧،٤٠،  ١٩٩٨لحقائق التي تعمل على تطویر األداء (حسین ، محمود ، ا إلىللوصول 

 إلــىفهــم دقــائق الحركــة والوصــول  إلــىان تحلیــل حركــة الضــربة ســوف تــؤدي بالنتیجــة 

أهـــم صــفة یجـــب ان یتمیـــز بهـــا تكنیـــك تعـــدأثنــاء التنفیـــذ ، الن الدقـــة فـــي درجــة عالیـــة مـــن الدقـــة

فائدة من توفر جمیع الصـفات األخـرى إذا لـم یكـن التهـدیف ال  اذ التهدیف لدى العب كرة القدم .

  ) . ٣٨،  ١٩٨٤دقیقا . (إسماعیل ، 

والتـيمن هنا تكمن أهمیة البحث في دراسیة وتحلیل بعـض المتغیـرات البایوكینماتیكیـة 

، وسـط ویمـین ویسـار مـن سیكون لها دور كبیر في تحقیق دقة الضربة من مناطق مختلفة ثالث

تحقیق الغرض المراد وهو تسجیل األهداف .  إلىلجزاء ، وبالتالي سیؤدي خارج منطقة ا

. مشكلة البحث : ٢-١
یعــــد التحلیــــل البایوكینمــــاتیكي احــــد الطرائــــق الهامــــة المســــتخدمة فــــي تحلیــــل المهــــارات 

الریاضــیة فــي االلعــاب الریاضــیة المختلفــة وقــد ســاهمت طــرق التحلیــل الحركــي الــى حــد كبیــر فــي 

ا من قبـل المـدربین والعـاملین فـي مجـال التربیـة الریاضـیة وخاصـة فیمـا یتعلـق بتحسـین االفادة منه

االداء وتطـویره وفیمــا یخـص لعبــة كـرة القــدم ، فــان دراسـة حركــة ضـرب الكــرة بوجـه القــدم الــداخلي 

من االهمیة بمكان یستوجب فیه دراسة دقـائق الحركـة مـن خـالل التحلیـل البایوكینمـاتیكي وخاصـة 

تباینـا فـي دقـائق الحركـة التـي ال تـرى فـي العـین المجـردة. وقـد الحـظ الباحـث ان هنـاكمن خـالل 
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درجة اتقان الالعبین للتهدیف بالضربات من الكرات الثابتة في الفرق الریاضیة المختلفة وهي فـي 

الحقیقة مشكلة قد اشعرت الباحث بضرورة دراستها لغرض تحسین وتطویر القابلیة لالداء في مثل 

النوع من المهارة في كرة القدم تأكیدا على اهمیتها في تحدید نتائج المباریات ، وعلیه تحددت هذا 

مشــكلة البحــث الحالیــة فــي البحــث عــن الوســائل والطــرق المناســبة فــي ایجــاد قــیم بعــض المتغیــرات 

اجـل البایوكینماتیكیة المؤثرة في دقة التهدیف البعید بوجه القـدم الـداخلي ومـن منـاطق مختلفـة مـن

تحقیق المستوى الریاضي االفضل مما یتناسب وطموح المدربین والریاضیین بشكل عام .

. ھدفا البحث : ٣-١
التعـــرف علـــى قـــیم بعـــض المتغیـــرات البایوكینماتیكیـــة لمهـــارة ضـــرب الكـــرة بوجـــه القــــدم  ١-٣-١

ب الــداخلي بكــرة القــدم مــن الكــرات الثابتــة ومــن خــارج منطقــة الجــزاء ومــن جهــات الملعــ

   ٠ثابت (یمین ، وسط ، یسار) وبوجود جدار الثالث

لضــربة بوجـــه لمهـــارة االتعــرف علــى العالقـــة بــین قـــیم بعــض المتغیـــرات البایوكینماتیكیــة  ٢-٣-١

القــدم الــداخلي مــن الكــرات الثابتــة ودقــة التهــدیف البعیــد بكــرة القــدم مــن منــاطق ثــالث 

.ثابت(یمین ، وسط ، یسار) وبوجود جدار

رضیة البحث : . ف٤-١
ودقـة التهـدیف ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین قـیم بعـض المتغیـرات البایوكینماتیكیـة

البعید من الكرات الثابتة بكرة القدم ومن ثالث مناطق مختلفة وبوجود الجدار الثابت .

. مجاالت البحث : ٥-١
  األولى) العبوا نادي الموصل بكرة القدم (الدرجةالمجال البشري :  ١-٥-١

  ) .٣٠/٣/٢٠٠٥ – ٢٠/٣/٢٠٠٥المدة من (المجال الزماني : ٢-٥-١

ملعب جامعة الموصل . المجال المكاني : ٣-٥-١
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:في البحث ةالمصطلحات الوارد ٦-١
البایوكینماتیك : ١-٦-١

المــــؤثرة بهــــا هــــو العلــــم الــــذي یــــدرس الوصــــف الخــــارجي للحركــــة دون التطــــرق للقــــوى

  ) . ٤٧،  ١٩٨٧(الصمیدعي ، 

التھدیف البعید : ٢-٦-١
  . )٩٨، ٢٠٠١ ، رجب ،دث من خارج منطقة الجزاء (الخشابهو التهدیف الذي یح

الضربة بوجھ القدم الداخلي : ٣-٦-١
تستخدم هذه الضربة على الهدف من خارج منطقة الجزاء على األكثر ومن الكرات الثابتة لشـكلها 

,Kazakov)القوسي 1978, 23)

الجدار : ٤-٦-١
الهـــدف او جـــزء منـــه امـــام ســـیر الكـــره هـــو بنـــاء حـــاجز اجســـام الالعبـــین المـــدافعین لســـد

)١٩٨٧،٦١(الصفار واخرون ،

. اإلطار النظري والدراسات المشابھة : ٢
. اإلطار النظري :١-٢
مفھوم التھدیف بكرة القدم : ١-١-٢

جـــومي بـــل یعـــد واحـــدا مـــن أهـــم یعـــد التهـــدیف علـــى المرمـــى مـــن أهـــم أجـــزاء اللعـــب اله

) . وتتجلـى أهمیـة التهـدیف كونـه ٦٤،  ١٩٩٤أساسیات لعبة كرة القدم على االطـالق (ابـراهیم ، 

الســالح القـــوي الــذي یملكـــه الفریــق لتهدیـــد الفریــق االخـــر ، والالعــب الـــذي یجیــد التهـــدیف العـــب 

للفوز بالمباراة (المولى تخشاه جمیع الفرق وتسجیل األهداف في الفریق الخصم هو تحقیق الهدف

 ،١٦١،  ٢٠٠٠( .  

ـــة والجـــادة لالعـــب المهـــاجم ویعـــرف الخشـــاب واخـــرون ـــة الفعلی ـــه (المحاول التهـــدیف بان

الدخـــال الكـــرة إلـــى هـــدف الخصـــم مســـتغال قابلیتـــه النفســـیة والبدنیـــة والفنیـــة والذهنیـــة ضـــمن اطـــار 

  .  )٢٠٢،  ١٩٨٨القانون الدولي بكرة القدم) (الخشاب ، واخرون ، 

إلــى تعریــف التهــدیف بانــه (الوســیلة االساســیة الحــراز األهــداف ابــراهیمفــي حــین یشــیر

یمكن انهاء الجهد المبذول في بدء الهجوم وبنائه وتطـویره ، والتهـدیف علـى المرمـى ال وبوساطته

  ) . ٩٤،  ١٩٩٤یتم بالقدم فقط بل یتم ایضا في الرأس) (ابراهیم ، 
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ة القدم : انواع التھدیف في كر٢-١-٢
یقسم التهدیف بالقدم إلى : 

التهدیف بداخل القدم .-

التهدیف بخارج القدم . -

التهدیف بوجه القدم الداخلي . -

التهدیف بوجه القدم الخارجي .-

). ٥٨، ١٩٩٧)، (رشید وعبد الخالق، ١٨، ١٩٩٩التهدیف بوجه القدم االمامي. (خلف، -

التھدیف بوجھ القدم الداخلي : ١-٢-١-٢
اذ  یتم أداء هذا النوع من التهدیف إلى الهـدف ومـن جمیـع المسـافات المناسـبة للتهـدیف

) وذلك تبعا لموقع الكرة من الهدف المطلـوب ، ◌ْ  ٦٠– ٣٠یتم االقتراب إلى الكرة بزاویة ما بین (

بقوة یصل إلى الحد حیث یتم ثني قدم االرتكاز من مفصل الركبة قلیال مع مرجحة القدم الضاربة

ـــل الجـــذع قلـــیال باتجـــاه قـــدم االرتكـــاز فـــي لحظـــةا التهـــدیف ، فـــان النقطـــة القصـــى تقریبـــا ، ویمی

.مائلمفصل الركبة باتجاهالجوهریة هي الترابط ما بین الكرة ومد

(Polush Kessa, 1999, 23)

الدقة الحركیة للتھدیف : ٣-١-٢
هـــا لعبـــة كـــرة القـــدم حیـــث الدقــة مـــن أهـــم المكونـــات الرئیســـة للكثیـــر مـــن االلعــاب بمـــا فی

بانها (قابلیة الفرد للتقلیل من الطاقـة المبذولـة لتحقیـق هـدف الحركـة بـاداء یعرفها الصفار واخرون

یتم بالتوافق والتوازن ، فالعبوا كرة القدم الذین یكونون دقیقین في التهدیف یكونون اكثـر حظـا فـي 

  ).٦٤،  ١٩٨٧الفوز بالمباراة (الصفار واخرون ، 

فكلمـا كانـت ارتبـاط وثیـق وعـالي بـین دقـة التهـدیف ومكـان وضـع قـدم االرتكـاز،ویوجد

  ).١٦٠،  ١٩٩٠(الصمیدعي، كانت الدقة اكبرقدم االرتكاز قریبة من خط الكرة االمامي

الضربة الحرة المباشرة :  ٤-١-٢
نتائج في تغییرتعد الضربة الحرة المباشرة احدى المواقف الثابتة التي تؤدي دورا مهما

تــأثیر فعــال یتناســب مــع الكثیــر مــن المباریــات ، اذ مــن احســن اســتغاللها بطریقــة مخططــة وذات

امكانیة الالعـب المنفـذ للضـربة واسـتغالل نقطـة الضـعف بالنسـبة لفریـق الخصـم سـواء فـي الجـدار 

  ) .١٨،  ١٩٩٧او بتمركز حارس المرمى. (شعالن وابو المجد ، 
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ة الحــرة النـه مــن خــالل الكثیــر مــن حــاالت الضــربات ویشـیر غوتــوق إلــى أهمیــة الضــرب

الحـرة قــرب المرمــى أي علـى حــدود منطقــة الجـزاء یــتمكن الالعــب المتخصـص فــي أداء الضــربات 

  ) . ٢٧،  ١٩٩٥الحرة من حسم المباراة (غوتوق ، 

مـن اكثـر الضـربات خطـورة فیما یشیر محسن والصفار إلى أهمیة الضربة الحرة كونهـا

عشر یاردات عن الكرة إلى الجدار ، ممـا والتي تكون على مسافة ال تقل عنعلى هدف الخصم

  ) . ٣٣٦،  ١٩٨٨بحریة (محسن والصفار، یساعد الفریق المهاجم على التحرك

دون ضـغط وقـد فضال عن مساعدة الالعب المنفذ للكرة الثابتـة علـى التصـرف بارتیـاح

  .وذكاء  هاجم بمهارةتحدد الضربة نتیجة المباراة لو تصرف الفریق الم

  ) ٢٢٠(مختار ، ب.ت، 

التحلیل البایوكینماتیكي لضرب الكرة بوجھ القدم الداخلي :  ٥-١-٢
ان طریقـــة تحلیـــل البایوكینمـــاتیكي االساســـیة هـــي التحلیـــل الـــذي یعتمـــد علـــى اســـتخدام 

حركة الضربة القوانین واالسس البایوكینماتیكیة التي تساهم في توضیح االداء االمثل . ان تحلیل 

بشـــكل عـــام تقســـم الـــى ثالثـــة مراحـــل، المرحلـــة التحضـــیریة والمرحلـــة الرئیســـه والمرحلـــة الختامیـــة. 

فالمرحلــة التحضــیریة هــي عبــارة عـــن االعــداد والتهیــؤ للمرحلــة الرئیســـه التــي یتحقــق بهــا الواجـــب 

حلة من نهایة الحركي الرئیس وذلك بوضع القوى العضلیة لخدمة حركة الضربة الرئیسة وتبدأ المر 

القسم التحضـیري عنـد وصـول الرجـل الضـاربة الـى أقصـى مـد عضـلي وحصـول موازنـة بـین الشـد 

واالرتخاء في حركة مد الرجل وثنیها وان أي خلل في المدة الزمنیة وما بینهما یؤدي الى اختالف 

المسار مما یؤثر في انسیابیة الحركة .

مفصــل الــوزك تبــدأ بعــدها المرجحــة ان وصـول الرجــل الضــاربة الــى اقصــى مــد لهــا فــي

االمامیة للرجل الضاربة والتي یحصل فیها االمتداد التدریجي بزاویة الركبة بسرعة ثـم یحصـل فـي 

نهایة الضـربة ثنـي الرجـل الضـاربة فـي مفصـل الـورك ومـد مفصـل الركبـة قـدر االمكـان ومالحظـة 

ذلك من خالل المعادلة االتیة : 

,Luhtanen)نصف القطر / القطاع×لزاویة السرعة المحیطة = السرعة ا 2003, 9)

الدراسات السابقة : ٢-٢
بعنوان ٢٠٠٢دراسة محفوظ : زیاد : ١-٢-٢

(بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لمهارة التهدیف الثابت بوجه القدم 

وعالقتها بدقة التهدیف)
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ماتیكیة للضـربة بوجـه القـدم هدفت الدراسة الى التعرف على قیم اهم المتغیرات البایوكین

للضـربة بوجـه القـدم ودقـة ودقة التهدیف وكـذلك ایجـاد العالقـة بـین اهـم المتغیـرات البایوكینماتیكیـه

) العبــین مــن نــادي دهــوك بكــرة القــدم اســتخدم التصــویر ٨تكونــت عینــة البحــث مــن ( ٠التهــدیف 

وضـــعف فـــي اســـتثمار الفیـــدیوي وقـــد اســـتنتج الباحـــث ان هنـــاك ضـــعف واضـــح فـــي دقـــة التهـــدیف 

القــوانین المیكانیكیــة ووجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین بعــض القــیم ودقــة التهــدیف وكــان التهــدیف 

  ٠بدون وجود جدار

. اجراءات البحث : ٣
.منھج البحث :١-٣

استخدم المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث .

.عینة البحث : ٢-٣
فریق كرة القدم لنادي الموصل الریاضـي لعـام ) العبین من ٣تكونت عینة البحث من (

من المهاجمین وهم كل مـن الالعـب احمـد نـایف وزیـاد محمـود ومحمـود نـدیم تـم اختیـارهم  ٢٠٠٥

بالطریقه العمدیه .

.وسائل جمع البیانات : ٣-٣
االختبارات والقیاسات .  .أ 

. االستبیان ، وفیما یلي وصف لوسائل جمع البیانات :ب

باحــث بمســح لجمیــع الصــادر بكــرة القــدم واتضــح لــه ان الضــربة بوجــه القــدم مــن الــداخل . قــام الج

تؤدى مـن منـاطق مختلفـة فـي اللعـب الحقیقـي لـذا ارتـئ الباحـث علـى تصـمیم اختبـار الضـربة 

لتحدیــد مســافة )١(مــن مســافة بعیــدة حیــث تــم عــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن المختصــین 

رقـم  الصـعوبة وعـدد المحـاوالت . كمـا موضـح فـي اسـتبیاناالختبار وعدد الضـربات ومنـاطق 

)١. (  

جامعة الموصل تربیة ریاضیة   كرة القدم   حركي تعلم) أ.د محمد خضر اسمر الحیاني ١(

جامعة الموصل تربیة ریاضیة   كرة القدم   قیاس وتقویم أ.م.د. ضرغام جاسم النعیمي 

جامعة الموصل تربیة ریاضیة   كرة القدم   قیاس وتقویم أ.م.د. مكي محمود الراوي
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المعامالت العلمیة لالختبار : ١-٣-٣
استخدم الباحث الصدق الظاهري فضال عـن ذلـك تـم ایجـاد الصـدق الـذاتي ووجـدنا انـه 

(%) ومــــن الجهــــة الیســــرى٩٣%) ومــــن الجهــــة الوســــطى (  ٨٥یســــاوي مــــن الجهــــة الیمینــــى ( 

%) ، امــا ثبــات االختبــار فقــد تــم تطبیــق االختبــار مــرتین بفــارق زمنــي مدتــه اســبوع علــى نفــس ٨٧

%) ومـن الجهـة ٨٧%) ومـن الجهـه الوسـطى ( ٧٣العینة فوجـد انـه یسـاوي مـن الجهـة الیمینـى ( 

%) ، امــا موضــوعیة االختبــار فقــد تــم حســاب معامــل االرتبــاط وحصــلنا علــى اتفــاق ٧٦(  الیسـرى

لممتحنین لمناطق التهدیف الثالث .عالي بین ا

بوجھ القدم الداخلي : مواصفات اختبار دقة التھدیف البعید٢-٣-٣
  االدوات : 

كــرات قــدم ، شــریط قیــاس ، ملعــب وهــدف كــرة قــدم مقســم الــى عــدة اقســام وحــددت علیــه 

  )م .٢٠مناطق الصعوبة ، حبال لتقسیم الهدف ، بورك لتحدید مسافة التهدیف البعید (

كیفیة اداء االختبار وحساب الدرجة : 

یقــف المختبــر فـــي منــاطق التهـــدیف الــثالث المحــددة بعـــد تثبیــت المســـافة واالتجــاه وعـــدد 

) محــاوالت مــن جهــة ٦المحــاوالت مــن قبــل الســادة الخبــراء الســالف ذكــرهم یقــوم كــل العــب بــاداء (

فـي المكـان المحـدد لهـا، الیمین ثم الوسط والیسار ، وتعطى لكل العـب درجـة حسـب سـقوط الكـرة 

ـــة لمجمـــوع االختبـــارات الثالثـــة أي مـــن الجهـــات الـــثالث هـــي  بحیـــث تكـــون الدرجـــة النهائیـــة الكلی

).٢٠٠٤،٣٥) درجة لكل من الجهات الثالثة (االحمد ، ٣٠) درجة تشمل (٩٠=٥×١٨(

اختیار متغیرات البحث : ٣-٣-٣
ة بدقــة التهــدیف البعیــد بوجــه تــم عــرض مجموعــة مــن المتغیــرات البایوكینماتیكیــة الخاصــ

وتـــم بعـــدها تحدیـــد بعـــض )٢(ختصاصـــیینالقـــدم الـــداخلي للرجـــل الضـــاربة والجســـم علـــى بعـــض اال

المتغیرات وبعد االتفاق النهائي قمنا باخذ بعض من هذه المتغیرات . 

تربیة ریاضیة لموصل جامعة اأثقال بایومیكانیك) أ.د ودیع یاسین محمد خلیل٢(

تربیة ریاضیة جامعة الموصل  كرة القدم  بایومیكانیكأ.د. لؤي غانم سعید 

تربیة ریاضیةجامعة الموصل سباحةبایومیكانیكأ. د. عارف حساوي 
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التصویر الفیدیوي :  ٤-٣-٣
منــاطق مختلفــة قــام بعــد تصــمیم اختبــار دقــة التهــدیف البعیــد بوجــه القــدم الــداخلي ومــن

) العبـین تـم اختیـارهم عمـدیا مـن المهـاجمین ٣الباحث بالتصویر الفیدیوي على عینة مكونة مـن (

.)٣(ذوي المستوى العالي . وبوجود فریق العمل المساعد 

وكما موضح بالتجربة وباستخدام قطع بالستر الصقة علـى مفاصـل الجسـم وباسـتخدام 

Sony)الة تصویر نوع  Digital 560Xzoom)) صورة / الثانیة٢٥وسرعتها (

. الوسائل االحصائیة :٤-٣

الوسط الحسابي ..١

االنحراف المعیاري ..٢

معامل االرتباط البسیط (بیرسون) .٣

. عرض وتحلیل ومناقشة نتائج البحث : ٤
  ) ١الجدول (

لالعبي بكرة القدمنتائج محاوالت (م) اختبار دقة التهدیف من الجهات الثالث

عَس ٦م٥م٤م٣م٢م١ماالتجاهباسم الالع

احمد نایف 

٥٤٢٢.٨٣١.٦صفر٣٣یمین 

٤٤٣٣٣.٢١.٦صفر٥وسط 

٤٣٣٤٥٤٣.٨٣٠.٧یسار

زیاد محمود 

٥٤٣٤٣.٣١.٦صفر٤یمین 

٣٥٤٤٣٢٣.٥٠.٦٩وسط 

٤٤٣٥٤٢٣.٦٧٠.٩٤یسار

محمود ندیم 

٥٤٣٢٢.٧١.٦صفر٢ن یمی

٤٤٣.٥١.٦صفر٤٤٥وسط 

٣٤٤٤٥٢٣.٦٦١.٠٣یسار

كرة سلة ، المشرف على التجربة ومصور التجربة .اختبارات ) أ .د هاشم احمد سلیمان ٣(

ساحة ومیدان ، االشراف على التجربة بایومیكانیك احسان أ.م.د. عمار علي

أثقال ، تحضیر مستلزمات التجربةبایومیكانیكالسید عالء الدین فیصل 
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) ان الوســط الحســابي لدقــة التهــدیف لالعــب االول مــن جهــة ١لقــد تبــین مــن الجــدول (

) درجــة، والالعــب الثــاني مــن جهــة ٣.٨٣،  ٣.٢،  ٢.٨٣الیمــین والوســط والیســار علــى التــوالي (

) درجــة ، والالعــب الثالــث مــن جهــة ٣.٦٧،  ٣.٥،  ٣.٣لیســار علــى التــوالي (الیمــین والوســط وا

ـــوالي ( ـــى الت ـــه مـــن الجهـــة ٣.٦٦،  ٣.٥،  ٢.٧الیمـــین والوســـط والیســـار عل ) درجـــة ســـجلت العین

الیسرى اعلى قیمة كون الرجل المسیطرة بالنسبة لهم هي الرجل الیمنى .

  )٢الجدول (

یاري لبعض المتغیرات البایوكینماتیكیة للرجل الضاربة یبین الوسط الحسابي واالنحراف المع

والجسم في أثناء أداء حركة الضربة بالكرة من الجهات الثالثة بكرة القدم

ع+َس الجهةالمتغیرت

زاویة الكاحل لمرحلة االصطدام (درجة)١

١١٤.٤٧.٧یمین

١١٦.١٤وسط

١١٥٦.٣یسار

صاص (درجة)زاویة الكاحل لمرحلة االمت٢

١٢٥.٥٤.٣یمین

١١٣.٨٣.٣وسط

١٢٨.٨٢.٥یسار

زاویة الكاحل لمرحلة الضرب (درجة)٣

١٣١.٥٣.٦یمین

١٣٥.٨٩.٦وسط

١١٦.١١.٦یسار

زاویة الركبة لمرحلة االصطدام (درجة)٤

٨٥.٣٠.٣یمین

٨٧١.٦وسط

٨٢.٩٢.٩یسار

متصاص (درجة)زاویة الركبة لمرحلة اال٥

٩٥.٧٨.٩یمین

٩٢.٨٣.٤وسط

١١٠.١٤.٣یسار

زاویة الركبة لمرحلة الضرب (درجة)٦

١٣٦.٣٧.٨یمین

١٣٣.٢١.٩وسط

١٣٦.٨٥.٧یسار

زاویة الورك لمرحلة االصطدام (درجة)٧

٢٠٠.٩٥.٤یمین

٢٠٣.٥٤.٧وسط

٢٠٧١.٥یسار



…تحلیل بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لحركة الضربة بوجه القدم

٢٩٨

ع+َس الجهةالمتغیرت

االمتصاص (درجة)زاویة الورك لمرحلة ٨

١٨١١.٣یمین

١٧٥.٥٨.١وسط

١٧٥.١٤.١یسار

زاویة الورك لمرحلة الضرب (درجة)٩

١٦٥.١٢.٩یمین

١٦٨٠.٣وسط

١٦٩.٦١.٣یسار

١٠
ارتفاع مركز ثقل الجسم لمرحلة االصطدام 

(درجة)

٩٢.٧٠.٥یمین

٩٨.٨٠.٦وسط

٩٧.٣١.٣یسار

١١
كز ثقل الجسم لمرحلة االمتصاص ارتفاع مر 

(درجة)

٨٧.٥٠.٤یمین

٩٣.٥٠.٤وسط

٩٤.١٠.٤یسار

١٢
ارتفاع مركز ثقل الجسم لمرحلة الضرب 

(درجة)

٦٤.٣٥.٧یمین

٨٧.٨٨.٧وسط

٨٧.٣٢٧یسار

تم استخراج مركز كتلة الجسم باالستعانة بنظریة فیشر

ن اعلـى قیمـة للوســط الحسـابي لزاویــة الكاحـل كانــت ) ا٢یتبـین لنـا مــن خـالل الجــدول (

مــن الجهــة الوســطى ، واقــل قیمــة لزاویــة الكاحــل كانــت فــي ) درجــة١٣٥.٨فــي مرحلــة الضــرب (

) درجة من الجهة الوسطى ، اما بالنسبة لزاویة الركبة فسجل الوسـط ١١٣.٨مرحلة االمتصاص (

، واقـــل قیمـــة مـــن الجهـــة الیســـرى) درجـــة ١٣٦.٨الحســابي اعلـــى قیمـــة لهـــا فـــي مرحلـــة الضــرب (

) درجة من الجهة الیسرى . ٨٢.٩لمرحلة االصطدام (

امـا بالنســبة الرتفــاع مركــز ثقـل الجســم عــن االرض فســجل الوسـط الحســابي فــي مرحلــة 

) مــن الجهــة الیمینــى فــي مرحلــة ٨٧.٥) مــن الجهــة الوســطى ، واقــل قیمــة لــه (٩٨.٨االصــطدام (

للجســـم ســـجل اعلـــى قیمـــة لهـــا فـــي مرحلـــة الضـــرب مـــن الجهـــة الضـــرب ، واخیـــرا الســـرعة الزاویـــة

) درجة/ثا.٦٤.٣) درجة/ثا واقل قیمة لها من الجهة الیمینى (٧٨.٨الوسطى (
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  )٣الجدول (

یبین معامل االرتباط بین قیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة للرجل الضاربه ومركز ثقل كتلة 

من الجهات الثالثةالجسم واختبار دقة التهدیف بكرة القدم 

المتغیرات البایوكینماتكیة
دقة التهدیف

جهة الیسارجهة الوسطجهة الیمین

٠.٩٠٥٠.٢٣١-٠.٦٠٥زاویة الكاحل لمرحلة االصطدام 

٠.٧٥٨٠.٣٧٩٠.٥٨٠زاویة الكاحل لمرحلة االمتصاص 

٠.٢١١-٠.٢٦٤٠.٨٣٥زاویة الكاحل لمرحلة الضرب 

٠.٩٥٨-٠.٦٣٤-٠.٠٠٢االصطدامزاویة الركبة لمرحلة

٠.٣١٧-٠.٥٨٣-٠.٨٣٢-زاویة الركبة لمرحلة االمتصاص 

٠.٩٦٢٠.٤٩٦٠.٨٥٣-زاویة الركبة لمرحلة الضرب 

٠.٧٧١٠.٨٧١٠.٨١٧زاویة الورك لمرحلة االصطدام

٠.٩٨٢-٠.٧١٠٠.٥٩٩-زاویة الورك لمرحلة االمتصاص 

٠.٩٧٣٠.٧٨١-٠.٩١٧-زاویة الورك لمرحلة الضرب 

٠.١٤٧٠.٩٤٤٠.٧٨١ارتفاع مركز ثقل الجسم لمرحلة االصطدام

٠.٩٦٤٠.٩٢٠-٠.٣٢٧-ارتفاع مركز ثقل الجسم لمرحلة الضرب

*٠.٩٩٩-٠.٤٤١٠.٩٢٠السرعة الزاویة للجسم لمرحلة االصطدام 

٠.٧٣٢*٠.٩٩٩-٠.٩٢٠السرعة الزاویة للجسم لمرحلة االمتصاص

٠.٤٧٤-٠.٧٣٢*٠.٩٩٩-لزاویة للجسم لمرحلة الضرب السرعة ا

)٤(٠.٩٩٧قیمة (ر) الجدولیة = ) ،١امام درجة حریة ( ٠.٠٥ * معنوي عن نسبة خطأ 

) الیجاد القیم االرتباطیة تبین لنا ما یأتي : ٣ومن خالل مالحظة الجدول المرقم (

االصطدام ودقـة التهـدیف مـن الجهـة وجود ارتباط معنوي سالب للسرعة الزاویة للجسم لمرحلة .١

≤عنـد نسـبة خطـأ  )٠.٩٩٧) اكبر من (ر) الجدولیـة (٠.٩٩٩-الن (ر) المحتسبة (الیسلى

بوساطته القدم المؤدي للضربة) ، ویعزوه الباحث الى ان الالعب١امام درجة حریة ( ٠.٠٥

نـاء اداء الضـربة وضع مائل للجسم في اثالیمنى من جهة الیسار یكون باتجاه واحد دون اخذ

الــى قلــة قیمــة الســرعة الزاویــة ممــا یــؤدي الــى وهــذا یــؤدي الــى قلــة الفــرق الــزاوي وبــدوره یــؤدي

الكرة من جهة الیسار ، مما سیؤثر بصورة ایجابیة على زیادة الفترة الزمنیة المستغرقة لضرب

) ٤٤٧،  ١٩٧٩(الراوي ،  ١) = ٢ –) (ن ٤(
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،  ١٩٨٧(محجـوب ، دقة التهدیف استنادا للمعادلة (السرعة الزاویة = الفرق الزاویة / الزمن)

١٥١ . (

وجود ارتباط معنـوي سـالب بـین السـرعة الزاویـة للجسـم فـي مرحلـة االمتصـاص ودقـة التهـدیف .٢

قـد نعزیـه الـى ان هنـاك عالقـة عكسـیة بـین الدقـة والسـرعة والقـوة والدقـة من جهة الوسط وهـذا

بسبب تركیز الالعب على االداء السریع دون التركیز على الدقة.

معنـوي سـالب بـین السـرعة الزاویـة للجسـم فـي مرحلـة الضـرب ودقـة التهـدیف مـن وجود ارتباط.٣

جهـة الیمــین وهــذا قــد نعزیــه الــى ان مرحلــة الضـرب تحتــاج الــى ســرعة زاویــة قلیلــة حتــى تــزداد 

الدقة أي فرق زاوي قلیل ، اما بقیـة المتغیـرات فلـم تصـل الـى مسـتوى المعنویـة وذلـك الن (ر) 

من (ر) الجدولیة .المحتسبة لهذه القیم اقل

.االستنتاجات والتوصیات : ٥
.االستنتاجات : ١-٥
ودقــــة  ســــالبة بــــین متغیــــرات البحــــث البایوكینماتیكیــــهكانــــت جمیــــع القــــیم االرتباطیــــة المعنویــــة.١

التهدیف .

لنــا متغیــر واحــد قیمــة معنویــة ســالبة للســرعة الزاویــة للجســم ودقــة فــي مرحلــة االصــطدام ســجل.٢

یسار . التهدیف من جهة ال

لنـا متغیـر واحـد قیمـة ارتبـاط معنـوي سـالب بـین السـرعة الزاویـة في مرحلـة االمتصـاص سـجل.٣

للجسم ودقة التهدیف من جهة الوسط . 

لنا متغیـر واحـد ذات قیمـة ارتبـاط معنـوي سـالب بـین السـرعة الزاویـة في مرحلة الضرب سجل.٤

للجسم ودقة التهدیف من جهة الیمین .

.التوصیــات : ٢-٥
االهتمام بالمتغیرات التي درسها الباحث لالستفادة منها في اثناء عملیـة التعلـیم والتـدریب لهـذه .١

الضربة من الثبات والحركة . 

اجراء دراسة مشابهة للمتغیرات التي لم یتناولها الباحث مثـل الـزمن والمـدى والسـرعة العمودیـة .٢

واالفقیة والمحیطیة .

وضـاع اخـرى مـن الضـرب كـأن یكـون بوجـه القـدم الخـارجي اجراء دراسة مشابهة ولكـن علـى ا.٣

او بوجه القدم االمامي ومن مسافات وزوایا مختلفة . 
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العربیة واالجنبیة المصــادر
) : الجدیــد فــي االعــداد المهــاري والخططــي لالعــب كــرة القــدم ، دار ١٩٩٤ابــراهیم ، مفتــي (.١

الفكر العربي ، القاهرة .

االعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم ، دار الفكـر العربـي ، ابراهیم ، مفتي (ب.ت) : .٢

القاهرة .

ـــــــك ســـــــلیمان (.٣ ـــــــد المل ـــــــرات ٢٠٠٤االحمـــــــد ، عب ـــــــبعض المتغی ـــــــة ل ـــــــة مقارن ) : دراســـــــة تحلیلی

البایوكینماتیكیـــة وعالقتهـــا بمهـــارة دقـــة التهـــدیف البعیـــد بوجـــه القـــدم مـــن الـــداخل ومـــن منـــاطق 

الة ماجستیر غیـر منشـورة ، جامعـة الموصـل، كلیـة التربیـة العبي كرة القدم ، رسمختلفة لدى

الریاضیة . 

) : واقـع التهـدیف عنـد العبـي الدرجـة االولـى بكـرة القـدم فـي ١٩٨٤اسماعیل ، ثامر محسن (.٤

العراق ، مطبعة راكان ، بغداد .

) : مبـــــادئ االســـــس المیكانیكیـــــة ١٩٩٨حســـــین ، قاســـــم حســـــن . ومحمـــــود ، ایمـــــان شـــــاكر (.٥

ریاضیة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان . للحركات ال

) : العالقــة بــین بعــض عناصــر اللیاقــة ٢٠٠١الخشــاب ، زهیــر قاســم . رجــب ، ولیــد خالــد (.٦

ــــوم  ــــدى العبــــي كــــرة القــــدم ، مجلــــة الرافــــدین للعل البدنیــــة الخاصــــة بمســــتوى االداء المهــــاري ل

ریاضیة . ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ال ٢٢الریاضیة ، ع

، دار الكتــب للطباعــة والنشــر،  ١) : كــرة القــدم ، ط١٩٨٨الخشــاب ، زهیــر قاســم واخــرون (.٧

جامعة الموصل . 

) : اثــر برنــامج تــدریبي مقتــرح فــي تطــویر مهــارة التهــدیف بكــرة ١٩٩٩خلــف ، عمــاد كــاظم (.٨

القدم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة . 

) : المــدخل لدراســة االحصــاء ، مؤسســة دار الكتــب للطباعــة ١٩٧٩لــراوي ، خاشــع محمــود (ا.٩

والنشر ، جامعة الموصل .

) : كــرة القــدم ، المدرســة العلیــا ألســاتذة التربیــة ١٩٩٧رشــید ، فیصــل وعبــد الخــالق ، احمــد (.١٠

البدنیة والریاضیة ، الجزائر .

، ١: خطط الكرات الثابتة في كرة القدم ، ط) ١٩٩٧شعالن ، ابراهیم . وابو المجد ، عمرو (.١١

مركز الكتاب للنشر ، القاهرة. 

) : المیكانیكــا الحیویــة وعلــم الحركــة للتمــارین الریاضــیة ، دار ١٩٧٦الشــیخ ، محمــد یوســف (.١٢

المعارف ، مصر . 

) : كــــرة القــــدم ، مؤسســــة دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر، ١٩٨٧( الصــــفار ، ســــامي واخــــرون.١٣

الموصل . 
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) : البایومیكانیـــك والریاضـــة ، مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٨٧میدعي ، لـــؤي غـــانم (الصـــ.١٤

والنشر ، جامعة الموصل . 

) : خاصــیة نمــو الســرعة والدقــة لضــرب الكــرة علــى الهــدف ١٩٩٠الصــمیدعي ، لــؤي غــانم (.١٥

) سنة ، بحـث منشـور بوقـائع المـؤتمر السـادس لكلیـات التربیـة الریاضـیة، ١٦ – ١١للشباب (

ار الكتب ، الموصل . د

، االتحــــاد  ١) : االتجاهــــات الحدیثــــة فــــي تــــدریب كــــرة القــــدم ، ط١٩٩٥غوتــــوق ، معتصــــم (.١٦

الریاضي العام ، سوریا . 

، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد .  ٢) : التحلیل الحركي ، ط١٩٨٧محجوب ، وجیه (.١٧

مطبعـة وزارة التربیـة ) : نظریـات الـتعلم والتطـور الحركـي ،٢٠٠٠محجوب ، وجیه واخـرون (.١٨

، بغداد .

) : اصول التدریب في كرة القدم ، مطـابع جامعـة ١٩٨٨محسن ، ثامر . والصفار ، سامي (.١٩

الموصل ، الموصل .

) : بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة لمهــارات التهــدیف الثابــت بوجــه ٢٠٠٢محفــوظ ، زیــاد (.٢٠

منشــورة ، جامعــة صــالح الــدین، كلیــة القــدم وعالقتهــا بدقــة التهــدیف ، رســالة ماجســتیر غیــر 

التربیة الریاضیة . 

مختار ، حنفي محمود (ب.ت) : األسس العلمیة فـي تـدریب كـرة القـدم ، دار الفكـر العربـي ، .٢١

مصر . 

، دار الفكـر  ١) : االسـالیب الحدیثـة فـي تـدریب كـرة القـدم ، ط٢٠٠٠المولى ، موفـق مجیـد (.٢٢

للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان . 

) : المعـــامالت العلمیـــة والعملیـــة بـــین النظریـــة والتطبیـــق، ١٩٩٩لنـــاجي ، مصـــطفى حســـن (ا.٢٣

مركز الكتاب للنشر ، مصر . 
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