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٢٧/٥/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/١٠/٢٠٠٩: تاریخ تسلیم البحث 

ملخص البحث :
هدف البحث التعرف على قیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لضرب الكرة بالرأس 

وكذلك الى معرفة تأثیر البرنامج التصحیحي والفرو قات للمتغیرات البایوكینماتیكیة لمرحلتي 

ن ثالثة العبین یمثلون منتخب جامعة الموصل وقد االمتصاص والدفع وقد تكونت عینة البحث م

استخدم المنهج التجریبي من خالل التصویر الفیدیوي القبلي والبعدي لهم بالة تصویر فیدیویة 

سوني) وتم استخراج القیم البایوكینماتیكیة المعتمدة لمرحلتي االمتصاص والدفع ،وبعد (نوع 

وفق ماتم تشخیصه وقد اً تصحیحیاً عبین برنامجلال وأعطى األخطاءالتصویر االولي تم تحدید 

للعینات المرتبطة وباستخدام  )ت(استخدمنا الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 

. وقد استنتج الباحثون هناك فروقات معنویة لمتغیرات البحث SPSSالحاسوب االلي بنظام 

جمیعها معنویة لزاویة  ةلبایوكینماتیكیافمرحلة اقصى امتصاص لمفصل الركبتین كانت المتغیرات 

ارتفاع لحظة ضرب أقصىالورك والركبة ومیل الجذع وارتفاع مركز ثقل كتل الجسم اما مرحلة 

كتل لومركز ثقمعنویة لزاویة الورك والركبة وارتفاع الكاحل  تالفر وقافكانت بالرأسالكرة 

لمركز الثقل فكانت األفقیةواإلزاحةالجذع العمودیة لمركز الثقل اما زاویة میل واإلزاحةالجسم 

غیر معنویة .
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This research aims to identify the value of some Biokinmatic

variables of head hitting ball movement and to identify the impact of the

corrective program and the differences of these biokinmatic variables of

two phases of pull and push . The sample of the research consist of three

players who play in Mosul university team , experimental methodology

was used through video photographing using Sony camera , after that the

biokinmatic value of the two phases pull and push was calculated.

After the first photograph, the mistakes were limited and the

players were given corrective program according to what has been

diagnosed and we used the mean standard deviation and T-test of related

samples by using SPSS program in computer .

The researchers concluded that there were significant differences of

the research variables that the max absorption of knee joint were all

significant (hip angle , knee Angle , trunk salute ant the height of center

of gravity) , weather the maximum height of head hitting the ball

movement the differences were significant of hip , knee joint , and the

height of ankle and the height of C.G. and the vertical distance while the

trunk salute and the horizontal movement of CG were not significant .

التعریف بالبحث :-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

ـــرة مهاراتهـــا الحركیـــة وتعـــدد خصائصـــها  ـــة التـــي تمتـــاز بكث ـــدم مـــن االلعـــاب الفرقی كـــرة الق

ـــة  ـــه الریاضـــي مـــن حركـــات حیـــثالحركی  لدقـــة هـــذهأن العـــین المجـــردة الیمكـــن ان ترصـــد مایؤدی

ة ومتعـددة وخاصــة عنـدما نصـف الحركــة فعالیـة ، فضـًال عـن ان المتغیــرات البایوكینماتیكیـة كثیـر ال

كینماتیكیًا والتي سیكون لها اهمیة بالغة وصـلة كبیـرة بالسـبب الحركـي الـدینامیكي المسـبب لتغییـر 

الحركة. 

ان اســتراتیجیة اللعبــة هــي خلــق العــب متكامــل داخــل الســاحة یــؤدي كــل مهــارات اللعبــة 

مـن حیـث الدقـة والقـوة والسـرعة كونهـا وخاصة ضرب الكرة بالراس مثل ما یؤدي الحركة بـالرجلین

مهارة مهمة واساسیة والیوم نالحظ ان اكثر االهداف تؤدى بالراس وخاصة هدف الالعـب الـدولي 
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بالبطولة هي بالرأس . وقد حرزهایونس محمود في نهائي كأس اسیا كذلك االهداف الثالثة التي أ

اس والتــي اعتبرهــا الــبعض القــدم الثالثــة أثبتــت التجــارب العلمیــة أن تحلیــل حركــة ضــرب الكــرة بــالر 

لالعــب تشــكل اهمیــة واســاس فــي اســتیعاب دقــائق اللعــب ونجــاح الفریــق . مــن هنــا تجلــت اهمیــة 

البحث في دراسة مدى تأثیر البرنامج التصحیحي المعتمد على المتغیرات الكینماتیكیة على حركة 

اء تحقیق الحركة في التدریب واللعـب ضرب الكرة بالراس وماهي االخطاء التي ننصح بتالفیها اثن

تؤدى باشكال مختلفة من الثبات والحركة والقفزالتي كونها مهارة مهمة للمدافعین والمهاجمین و 

مشكلة البحث : ٢-١
في  اً اثناء مالحظتنا الالعبین وهم یؤدون حركة ضرب الكرة بالرأس رأینا ان هناك ضعف

دون معرفتهم الحركة هذه ى ان اكثر الالعبین یؤدوناألداء وفي دقة ایصال الكرة فضًال عل

في دراسة وتحلیل حركة ضرب الكرة بالرأس حددتلذا فإن المشكة بدقائق السلسلة الحركیة لها،

مراحل الحركة لغرض التأكید علیها لالمهمة  البایوكینماتیكیةمن القفز ومعرفة بعض المتغیرات

لغرض التوصل الى الحلول المناسبة لها .همیتهاوالتعرف من خاللها على درجة ا

أھدف البحث :٣-١
التعرف على قیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لضرب الكرة بالراس بكرة القدم .  ١-٣-١

التعرف على اثر البرنامج التصحیحي على قیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لضرب  ٢-٣-١

الكرة بالراس بكرة القدم .

التعــرف علــى الفــروق لــبعض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة لضــرب الكــرة بــالراس لمرحلتــي  ٣-٣-١

االمتصاص والدفع. 

فرضیة البحث : ٤-١
وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة معنویــــــة لقــــــیم بعــــــض المتغیــــــرات البایوكینماتیكیــــــة لمرحلتــــــي   ١-٤-١

االمتصاص والدفع .

م بعـــض المتغیـــرات البایوكینماتیكیـــة وجـــود فـــروق معنویـــة للبرنـــامج التصـــحیحي علـــى قـــی ٢-٤-١

لضرب الكرة بالراس .

.ودقة ضرب الكرة بالراس ولمصلحة االختبار البعدي ةفروق للمسافوجود  ٣-٤-١

مجاالت البحث :  ٥-١
المجال البشري : العبو منتخب جامعة الموصل بكرة القدم / كلیة التربیة الریاضیة . ١-٥-١

.ة الموصل / القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة جامعالمجال المكاني :  ٢-٥-١

  . ٢٠٠٨/  ١٢/٤ولغایة  ١٢/٣المجال الزماني : للفترة من  ٣-٥-١
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المصطلحات المستخدمة : ٦-١
یدرس الشكل او المخطط الذي یتابع الحركة الخطیة خالل زمن معین البایوكینماتیك :  ١-٦-١

Hall(ركة دون االشارة الى القوة المسببة للح , 1995 , 296(.

یستخدم للمناولة والتهدیف والدفاع ودائمًا یؤدى بالجبهة :)النطح(ضرب الكرة بالراس  ٢-٦-١

  . )٣٥،  ٢٠٠٧اسمر ، محمد ، (لتوجیه الكرة امامًا او جانبًا 

الدراسات النظریة :-٢
حركة ضرب الكرة بالراس : ١-٢

رة القــدم وقلیــل مــن الالعبــین یجیــدون اللعــب بــالراس مــن المهــارات االساســیة والمهمــة بكــ

خصوصًا خط الهجوم حیث وجودهم میزة مهمة وفعالة في كسب الكثیر من حاالت الصراع على 

. ویؤكد الخشاب واخرون بـان عملیـة ضـرب الكـرة بـالراس  )١٠٠،  ١٩٨٩رون كرینورد ، (الكرة 

مهــم فــي البرنــامج التــدریبي وفــي التنــافس مهمــة وتحتــاج الــى قــوة قفــز عالیــة فضــًال علــى دورهــا ال

الثنـــائي علـــى الكـــرة بالمباریـــات وتســـتخدم ایضـــًا عنـــد اداء الحركـــات التكنیكیـــة االخـــرى كاالخمـــاد 

  . )١٤،  ١٩٨٨الخشاب واخرون ، (

االسلوب التكنیكي لضرب الكرة بالراس :٢-٢
اركة بقیـة اجـزاء یحتاج الالعب عند ضرب الكرة بالراس الـى حركـات كثیـرة واضـافیة ومشـ

ــًا الهــدف مــن  الجســم النجــاح مهمــة التفاعــل مــع الكــرة وایصــالها الــى المكــان المناســب بدقــة محقق

ضربها ، فیحتاج الالعب الى حني الجذع الى الخلف قبل وصول الكرة العطاء الدفع القـوي عنـد 

،  ١٩٨٨، اخـرونو  الخشـاب(اللعب بالراس وان هذه العملیة یتبعها عملیة دفع الجسم الى االمام 

كـــذلك فـــان لعـــب الكـــرة بـــالراس تشـــترك بهـــا جمیـــع اجـــزاء الجســـم مـــن الســـاقین صـــعودًا وعنـــد  )٦٥

رون كرینـورد ، (االتصال بالكرة فان الجزء العلوي من الجسم یندفع الى االمام العطاء زخـم اكبـر 

ثبات ومن ویؤكد سامي الصفار بان تنفیذ مهارة ضرب الكرة بالراس من وضع ال )١١٠،  ١٩٨٩

وضع القفز للوصول الـى الكـرة العالیـة حیـث یحتـاج الالعـب الـى اسـتخدام القفـز لیصـل الـى الكـرة 

العالیة وكذلك یحتاج الى القفز لقطع الكرات العالیة المارة من فوقـه فكلمـا كانـت قفزتـه اعلـى كلمـا 

 )٧١،  ١٩٨٤الصفار ، (استطاع ان یقطع كرات اكثر ویصبح اكثر خطورة على مرمى الخصم 

.
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التحلیل الكینماتیكي : ٣-٢
هــو التحلیــل الــذي یخــتص بوصــف الحركــة وصــفًا مجــردًا دون الــدخول الــى مســببات هــذه 

-ویقسم هذا النوع الى ثالثة اقسام : )١٣٣،  ٢٠٠٢بریقع والسكري ، (الحركة 

التحلیل الكمي :١-٣-٢
تحدیـــد قـــیم المتغیـــرات ثَـــممـــنیهـــدف الـــى دراســـة الحركـــة مـــن خـــالل تصـــویرها ســـینمائیًا و 

الهاشــمي ، (المــؤثرة فــي الحركــة تحدیــدًا كمیــًا والتــي مــن الصــعوبة تحدیــدها بالمالحظــة الخارجیــة 

وهذا النوع من التحلیل یعتمـد علـى الوسـائل المتقدمـة مثـل آلـة التصـویر السـریعة  )٢٣٣،  ١٩٩٩

.مهاري جدًا والعقول اإللكترونیة لقیاس وتسجیل البیانات في االداء ال

التحلیل الكیفي : ٢-٣-٢
أي تحلیــل الحركــة بشــكل كامــل وعمیــق باســتعمال االجهــزة المســتعملة فــي التحلیــل الكمــي 

مع ایجاد معلومـات مسـندة لعلـوم تربویـة مسـاعدة فـي سـبیل اعطـاء المشـكلة اكثـر منطقیـة ویشـمل 

غیــر دقیقــة والتخلــي عــن التحلیــل االساســي والتحلیــل التبســیطي أي تحلیــل الحركــة باســتعمال نقــاط

، (الصـمیدعيالدقائق وحسـاب العوامـل المقـررة والواضـحة التـي یحتاجهـا فـي التحلیـل النـوعي فقـط 

١٩٢،  ١٩٨٧( .  

التحلیل التربوي : ٣-٣-٢
ذو طــابع انتــاجي مــن خاللــه یــتم توضــیح جــوهر االخطــاء الحركیــة والتكتیكیــة مــن اجــل 

ا وانـه بشـكل عـام یركزعلـى وضـع التكنیـك المالئـم دون ایجاد الطرائق الصحیحة للتخلص منها كم

ویؤكـد  )١٤،  ٢٠٠٢مجیـد وشـلش ، (االعتماد بشكل كبیر على موضـوعیة قـوانین البایومیكانیـك 

  .)٤٢،  ٢٠٠٤، علي(مستویات الزمني ،الكینماتیكي والكالینتیكي ةان التحلیل یمر بثالث  علي

االخطاء في مھارة ضرب الكرة بالراس :  ٤-٢
عنـــدما التصـــل الكـــرة الـــى الزمیـــل او دخولهـــا المـــرش هـــذا یعنـــي ان هنـــا قصـــور فـــي اداء 

حركــــة ضــــرب الكــــرة بــــالراس نتیجــــة التعــــب او ضــــعف المهــــارة او عــــدم اســــتیعاب دقــــائق الحركــــة 

لمراحلها المختلفة . وعـن طریـق التحلیـل سـیتم كشـف االخطـاء والتعـرف علـى اسـباب حـدوثها وقـد 

یـــر المتـــوازن والتفاعـــل مـــع االرتكـــاز بشـــكل غیـــر دقیـــق او مـــن خـــالل یحـــدث الخطـــا مـــن الفعـــل غ

  . )٣٨٨،  ١٩٨٧الصمیدعي ، (محافظة الریاضي على ثباته 

إجراءات البحث :-٣
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منھج البحث :١-٣
استخدم الباحثون المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث .

عینة البحث :٢-٣
وصـل وعـددهم ثالثــة العبـي كـرة القـدم لجامعـة المتـم اختیـار العینـة بالطریقـة العمدیـة مـن

یبین مواصفات عینة البحث . )١( العبین والجدول

  )١(الجدول 

عینة البحث .مواصفاتیبین 

اسم الالعب  ت
العمر الزمني

)سنة(

الكتلة

  )كغم(

الطول

)متر(

٢٣٦٩١.٧٩صفوان عبدالغني١

٢٢٦٨١.٧٧محمود ندیم احمد ٢

٢٢٧١١.٧٥لحعبداهللا صا٣

٢٢.٣٦٩.٣١.٧٧َس 

٠.٤٧١.٢٥٠.٠٢ع+

وسائل جمع البیانات :٣-٣
االختبار والقیاس :١-٣-٣

لتحدید الدقة .)النطح(تم استخدام اختبار اللعب بالراس 

  للدقة . )النطح(: اختبار اللعب بالراس اسم االختبار-

   .س أ: قیاس دقة المناولة بالر الهدف من االختبار-

كرات قدم ، شریط قیاس . )٥( االدوات المستخدمة :-

 )أ(حـول النقطـة دوائـرثـالثترسـم ) متـر ٥وعلـى بعـد( )أ(یوضـع علـم عنـد النقطـة اجراءات االختبـار : -

متــر مــن الــدائرة االخیــرة ویقــوم برمــي ثــالث  )٦(علــى بعــد  )ب(عنــد النقطــة المــدربیقــف متــر، )١(هــا قطر 

فیقوم بضربها بالراس لتسقط داخل الدوائر الثالث . )أ(طة عند النق العبكرات الى ال

طریقة التسجیل : -

* درجة واحدة عندما تلمس الكرة الدائرة االولى .

لكرة الدائرة الثانیة .ا* درجتان عندما تلمس 

* ثالث درجات عندما تلمس الكرة الدائرة الثالثة .
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٤٦٣

یة :المالحظة العلمیة التقن٢-٣-٣
Sony(باستخدام التصویر الفدیوي بالة تصویر نوع  Digital( وضعت على بعد)٧,٢( 

متـر عـن االرض وهــي تصـویر حركـة الالعـب اثنـاء قیامـه بضــرب  )١(متـر وارتفـاع بـؤرة العدسـة 

.)صورة / ثانیة ٢٥(الكرة بالراس للدقة والبعد مسافة وسرعة الكامیرا 

التحلیل :البرامج المستخدمة في ١-٢-٣-٣

VCD* برنامج  Cutter:-وكما موضح في الملحق ٦-١لصور من لتقطیع الفلم وقد حللنا ا.

ACD* برنامج  see:-.لعرض كل صورة من الصور المقطعة لتحلیلها

Auto* برنامج  CAD للتصحیحات الهندسیة وٕاستخراج البیانات الخام.-:2000

:االدوات المستخدمة في البحث ٢-٢-٣-٣

  آلة تصویر فدیویة وحامل

 ملم ٤(شریط فدیوي(

  قرص لیزري

 ٢(كرات قدم عدد(  

 ساحة وشریط قیاس

٣

٢

١

أ م٥

متر ٦الالعب

المدرب

  ب

الكرة

)٣٥٥، ١٩٧٨، ودختار ، حنفي محمم(



عمار علي إحسان وآخران 

٤٦٤

متغیرات البحث : ٤-٣
لتحدید اهم المتغیرات البایومیكانیكیة )*(تم عرض استمارة استبیان مفتوح على الخبراء

امتصاص لمفصل الركبة المصاحبة لحركة ضرب الكرة بالراس لمرحلتین فقط وهي مرحلة اقصى 

واعلى ارتفاع یصله الالعب لحظة ضرب الكرة وبعد االنتهاء من جمع استمارات االستبیان تم 

-التوصل الى المتغیرات النهائیة للبحث وهي :

.زاویة الورك في مرحلة اقصى امتصاص لمفصل الركبتین ولحظة ضرب الكرة بالراس

ل الركبتین ولحظة ضرب الكرة بالراس.زاویة الركبة في مرحلة اقصى امتصاص لمفص

. زاویة میل الجذع في مرحلة اقصى امتصاص لمفصل الركبتین ولحظة ضرب الكرة بالراس

 ارتفاع مركز ثقل كتل الجسم في مرحلة اقصى امتصاص لمفصل الركبتین ولحظة ضرب

الكرة بالراس.

. ارتفاع مفصل الكاحل عن االرض لحظة ضرب الكرة بالراس

ة االفقیة والعمودیة لمركز ثقل كتل الجسم ولحظة ضرب الكرة بالراس .االزاح

التجربة االستطالعیة والرئیسة : ٥-٣
تم اجراء التجربة االستطالعیة على مجموعة من الطالب اثناء درس كرة القدم وذلك 

  . ١٢/٣/٢٠٠٨للتعرف على المعوقات التي قد تواجه مراحل اختبار البحث وذلك بتاریخ 

جربة الرئیسة : تم اجراء التجربة الرئیسة بالقاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة بتاریخ الت

١٢/٤/٢٠٠٨ .  

:بالرأسعملیة ضرب الكرة أثناءاألخطاءأھمتحدید  ٦-٣
لتحدیـــد اهـــم األخطـــاء الحركیـــة التـــي تصـــاحب حركـــة ضـــرب الكـــرة بـــالرأس ولكـــي یكـــون 

والتشـخیص الـذاتي فقـد تـم تصـویر الحركـة والتعـرف علـى تشخیص األداء معتمدًا علـى المالحظـة

بعــــض األخطــــاء المصــــاحبة للمنهــــاج  التصــــحیحي وتقــــویم األداء ، بعــــد االنتهــــاء مــــن االختبــــار 

وبعـد االطـالع علـى نتـائج *وتصویره فیدیویًا تم تحدید االخطاء في اداء االختبار من قبل الخبـراء 

كلیة التربیة الریاضیة/  كرة قدم -تعلم حركي /أ.د. محمد خضر اسمر)*(

كلیة التربیة الریاضیة/  كرة قدم -اختبارات /أ.م..د. ضرغام جاسم النعیمي

كلیة التربیة الریاضیة/  كرة قدم -تعلم حركي /م.د. نوفل فاضل

كلیة التربیة الریاضیة/  كرة قدم - بایومیكانیك/م.م. نشأت بشیر

كلیة التربیة الریاضیة .–كرة قدم / جامعة الموصل –أ.د. محمد خضر اسمر / تعلم حركي *
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٤٦٥

فــق مــاتم تشخیصـه مــن االخطــاء للحركـة لــدى عینــة البحــث التحلیـل لمراحــل االداء الفنــي للمهـارة و 

والجــل اتبــاع المــنهج العلمــي الســلیم للنتوصــل الــى نتــائج مرضــیة ومــن اهــداف البحــث تــم وضــع 

)  یرمي الى تصحیح األخطاء الحركیة المصاحبة لمهارة ضرب الكرة ١(الملحقمنهاج تصحیحي

.بالراس 

الوسائل اإلحصائیة :٧-٣
للعینـات المرتبطـة   )ت(استخدم الباحثون الوسط الحسابي و النحـراف المعیـاري واختبـار 

.SPSSومعامل االختالف وباستخدام الحاسوب اآللي باستخدام النظام 

)١٥٤-١٠١،  ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (

عرض وتحلیل النتائج :-٤
عرض وتحلیل القیم الخام :١-٤

فیها كیفیة استخراج القیم الخام الحد راحل الحركة والتي نعرضتم تحلیل الفلم الفدیوي لم

)، اما ٢الالعبین في مرحلة االمتصاص لالختبارین القبلي والبعدي (وكما موضح في الشكل 

.یوضح مرحلتي االمتصاص واعلى ارتفاع للجسم لضرب الكرة في االختبار البعدي  )٣(الشكل 

تیكي لالختبارین القبلي والبعدي :عرض قیم نتائج التحلیل الكینما٢-٤
اعلى ارتفاع للجسم  ولمرحلتي اقصى امتصاص  )٣،  ٢(من خالل الجدولین المرقمین 

:ن القبلي والبعدي تبین لنا مایليلحظة ضرب الكرة بالراس لالختباری

كلیة التربیة الریاضیة .–صل كرة قدم / جامعة المو –أ.م.د. ضرغام جاسم محمد / اختبارات 

كلیة التربیة الریاضیة .–كرة ید / جامعة الموصل -أ.م.د. محمد خلیل العكیدي / بایومیكانیك 
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٤٦٦

  )٢(جدول ال

یة لعینة البحث في یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لقیم المتغیرات البایوكینماتیك

اقصى امتصاص لمفصل الركبتین

المتغیرات المحسوبة
  تاالختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة   ±ع  -س  ±ع  -س

*١٢٥.٩٤٢٥.٨١٥١١٠.٠٢٠٢.٥٠٥٥.٢٣٩زاویة الورك/درجة

١١٠.٧٥٥٤.٠٥٢١٢١.٤٦٩٣.١٦١٣.٧٨٨زاویة الركبة/درجة

*٨٠.٥٦٢٢.٢٢٠٧٣.٠٤٦٢.١٨٤٥.٦٢٠درجةزاویة میل الجذع/

*٥٨.٦٧٥٣.٨٢٤٩٥.٠١١٥.٢٦٣٨.٣٦٤/سمارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم

٤,٣٠الجدولیة =  )ت(وقیمة  )٢=١-٣) ودرجة حریة (٠.٠٥(* معنویة عند نسبة خطأ 

  )٣(جدول ال

نة البحث في یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لقیم المتغیرات البایوكینماتیكیة لعی

مرحلة ضرب الكرة بالراس

المتغیرات المحسوبة
  تاالختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة   ±ع  -س  ±ع  -س

١٥٥.٥٢٧٩.٤٢٥١٨٠.٣٦٥٤.٧٠٩٣.٠٧٥زاویة الورك/درجة

*١٦٦.١١١٤.٦٢٨١٥٠.٤٢٧١.٤٨١٤.٦٨٩زاویة الركبة/درجة

١٠٥٤٩٦٥.٠٨٤١٠٢.٣٦٥٢.٣٣٥٠.٧٣٤زاویة میل الجذع/ درجة

*١٥٤.٩٠٢٨.٢٧٨١٩٤.٣٩٤٥.١٥٧٥.٢٣٦ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم /سم

٥٢.٩١٩٦.٨٢٤٧٨.١١١٥٢.٣٥٣.٦٩٧ارتفاع الكاحل /سم

٥٩.٦٧٦٨.٥٣٤٧٤.٤٥٧٢.٩٢٨٢.٢٣٧االزاحة االفقیة لمركز الثقل

*٥٨.٧٥٨١١.٠٦٠٩٩.٦٤٩٠.٧٣٧٦.٠١٠االزاحة العمودیة لمركز الثقل

  ٢,٥٧الجدولیة =  )ت(وقیمة  )٢=١-٣() ودرجة حریة ٠.٠٥(* معنویة عند نسبة خطأ 

) وجود فرق معنوي في زاویة الورك بـین االختبـارین القبلـي ٢تبین لنا من الجدول المرقم (

) وهـي اكبـر مـن قیمـة ٥,٢٣٩(والبعدي لمصـلحة االختبـار القبلـي حیـث بلغـت قیمـة ت المحتسـبة 

) حیـــث ان زاویـــة الـــورك فـــي ٢) ودرجـــة حریـــة (٠,٠٥) عنـــد نســـبة خطـــا (٤,٣٠((ت) الجدولیـــة 

اذ یعــزو البـاحثون ذلــك الـى ان العبــي )درجـة ١٥,٩٢(االختبـار البعــدي قلـت عــن القبلـي بمقــدار 

كـرة القـدم اثنـاء مرحلـة االمتصـاص ، النـزول لـالرض للحصـول علـى اكبـر قیمـة لقـوة دفــع االرض 

یاضي على قوة مضادة ومساویة لمقدار الفعل والتي نطلق علیها رد ونتیجة لهذا الفعل یحصل الر 

، ایضــا یحـاول الالعــب ان یقـرب القســم العلـوي مــن الجسـم مــع )١٣٣،  ١٩٨٨الهاشـمي، (الفعـل 

القســم الســفلي لكــي یحصــل الالعــب مــن خــالل هــذا الوضــع علــى طاقــة كامنــة جیــدة للجســم لكــي 
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. اذ )٩٨،  ١٩٨٧ي ضـرب الكـرة بـالرأس (الصـمیدعي ، یستثمرها اثناء اداء المرحلة الرئیسیة وهـ

اكـــدنا علـــى ذلـــك اثنـــاء التمرینـــات التصـــحیحیة .وبـــنفس الوقـــت فـــان زاویـــة الركبـــة ارتفعـــت بمقـــدار 

فــي االختبــار البعــدي عــن االختبــار القبلــي ولــم یســجل االختبــار أي فــرق معنــوي )درجــة ١٠,٧٢(

لیـــة وهـــذا نعـــزوه الـــى ضـــعف فـــي تكنیـــك ) هـــي اقـــل مـــن (ت) الجدو ٣,٧٨٨المحتســـبة ( )الن (ت

الالعب وعدم مقدرته على السیطرة على عملیة مرحلة االمتصاص لـدفع الجسـم لالسـفل فكلمـا زاد 

الفــرق كلمـــا صـــعب علـــى الریاضـــي االرتقـــاء لالعلـــى النـــه ســـیحتاج الـــى قـــوة دفـــع اكبـــر لـــذا فعلـــى 

قفـز لالعلـى وبتوافـق مـع انثنـاء الریاضي ان الیزید من ثني ركبتیه كثیرا كـي تسـاعده فـي عملیـة ال

الجسم لالمام وكذلك لرفع مركز ثقل كتلة الجسـم لالعلـى للسـیطرة علـى اللعـب بـالهواء مـع الكـرة . 

ــــرق معنــــوي بمقــــدار ( ــــل الجــــذع فســــجلت زاویــــة ف )درجــــة) الن (ت ٧,١٥امــــا بالنســــبة لزاویــــة می

ئدة التمارین التصحیحیة في ) وهذا یبین لنا فا٤,٣٠) اكبر من (ت) الجدولیة (٥,٦٢٠المحتسبة (

االختبــار البعــدي وكلمــا تــزداد الزاویــة یحــدث مــیالن اكبــر لالمــام وهــذا مــا ال یرغــب بــه العــب كــرة 

القـدم الن القفـز سـیتم لالعلـى ولــیس لالمـام ولكـن عنـدما تقـل زاویــة الـورك باالختبـار البعـدي وهــذا 

حیث ال یؤثر على قوة دفـع الجسـم یحدث نتیجة میالن الجذع ولكن یجب ان یكون المیالن قلیل ب

لالعلى للحصول عللى ارتقاء جید للجسم .اما بالنسبة الرتفاع مركز ثقل كتلة الجسم فالحظنا ان 

هناك وجود فرق معنوي في ارتقـاع مركـز ثقـل كتلـة الجسـم ولصـالح االختبـار البعـدي حیـث بلغـت 

) ودرجة ٠,٠٥عند نسبة خطا (الجدولیة )) وهي اكبر من قیمة (ت٨,٣٦٤المحتسبة ()قیمة (ت

) ویعزو الباحثون ذلك الى تحسن زاویة الركبة اذ یحاول الالعب ان یحـافظ علـى ارتفـاع ٢حریة (

مركــز ثقــل كتلــة الجســم الن الهــدف مــن الحركــة هــو االرتقــاء والتهیــؤ لمرحلــة ضــرب الكــرة بــالراس 

مـن مركـز ثقـل كتلتـه وعلیه فـان مرحلـة االمتصـاص ضـروریة بحیـث ان ال یخفـض كثیـرا الالعـب

بارتفاع قیمة ثني الركبتین والتي سـتؤدي بالنتیجـة الـى تحسـین االرتقـاء وهـذا مـا اكـدنا علیـه خـالل 

التمارین التصحیحیة والتي تعبر عن االهمیة الكبرى للعالقة المثالیـة بـین التوقـف واالبتـداء بالـدفع 

لبات حركة النهوض الجیدة (باورزفیلد والدالة على قابلیة رد الفعل للالعب والتي هي من اهم متط

  ).٤٢٩،  ١٩٨٧وشروتر ، 

) ان هناك عدم وجود فروق معنویـة لكـل مـن زاویـة الـورك ٣یتبین لنا من الجدول المرقم (

وزاویة میل الجذع وارتفاع الكاحل واالزاحة االفقیة لمركز الثقل اذ كانـت قیمـة (ت) المحتسـبة اقـل 

البــاحثون ذلــك الــى ضــعف فــي تكنیــك الالعــب وعــدم اســتغالله مــن قیمــة (ت) الجدولیــة ، ویعــزو 

لهذه المتغیرات فـي مرحلـة ضـرب الكـرة بـالراس. امـا بالنسـبة لمتغیـرات زاویـة الركبـة وارتفـاع مركـز 

ثقـــل كتـــل الجســـم واالزاحـــة العمودیـــة لمركـــز ثقـــل كتـــل الجســـم فكانـــت الفروقـــات معنویـــة الن (ت) 

عــزو البــاحثون ذلــك الــى ان الالعــب كلمــا ســلط قــوة اكبــر المحتســبة اكبــر مــن (ت) الجدولیــة ، وی

واستفاد من المراحل القبلیـة وطبـق عملیـة الـدفع للحصـول مـن خاللهـا علـى ارتقـاء جیـد وعملیـة رد 
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فعـل جیــدة كــل تلــك تســاهم فــي اداء حركــة جیـدة لضــرب الكــرة بــالراس وبالتــالي تحقیــق الهــدف مــن 

الحركة .

:بالرأسة عرض نتائج الدقة لضرب الكر٣-٤
  )٤(جدول ال

لالختبارین القبلي والبعدي لدقة وابعد مسافة لضرب الكرة  )ت(یبین القیم االحصائیة وقیمة 

بالراس لعینة البحث

المعالم االحصائیة

االختبارات

تالبعديالقبلي

المحتسبة +عس+عس

*٤.٦٧٠.٩٤٧.٨٠.٨٢٤.٣٥الدقة 

  ٤,٣٠الجدولیة =  )ت(وقیمة  )٢ودرجة حریة () ٠.٠٥(* معنویة عند نسبة خطأ 

وجود فروق معنویة للدقة لضرب الكرة بالراس ولصالح االختبار  )٤(تبین من الجدول 

 كان البرنامج التصحیحي الذي مارسته عینة البحث والذي ان البعدي ویعزو الباحثون ذلك الى

بصورة ایجابیة على االداء المهاري للالعبین .
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تاجات والتوصیات :االستن -٥
االستنتاجات :١-٥
 جمیع القیم لمتغیرات البحث كانـت معنویـة باسـتثناء متغیـر زاویـة میـل الجـذع واالزاحـة االفقیـة

لمركز ثقل كتلة الجسم لحظة ضربالكرة .

 كانت قیمة زاویة الورك وزاویة میـل الجـذع لمرحلـة االمتصـاص فـي االختبـار البعـدي اقـل مـن

، اما قیمة زاویة الركبتین وارتفاع مركز ثقل كتلة الجسـم فـي االختبـار البعـدي االختبار القبلي 

اكبر من االختبار القبلي .

 كانت قیم زاویة الركبتین وارتفاع الكاحل لمرحلة ضرب الكرة بالراس في االختبـار القبلـي اكبـر

واالزاحـة العمودیـة من االختبار البعدي اما قیمة زاویة الركبتین وارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم

لمركز الثقل فكانت القیم االكبر لصالح االختبار البعدي .

 لم تظهر لـدینا فـروق فـي متغیـرات زاویـة میـل الجـذع واالزاحـة االفقیـة لمركـز ثقـل كتلـة الجسـم

لحظة ضرب الكرة بالراس .

. ظهر فرق معنوي الختبار الدقة وابعد مسافة لالختبار البعدي لدى عینة البحث

التوصیات :٢-٥
 . استخدام التمرینات التصحیحیة في تطویر مهارة ضرب الكرة بالراس

 االهتمــام بوضــع القــوس المشــدود مــع ارتفــاع الفخــذین ومــد الــركبتین معــا لحظــة ضــرب الكــرة

بالراس .

. مرجحة ودفع الذراعین الى الخلف اثناء ضرب الكرة

د ونقــل الحركـــة مــن االســـفل الــى االجـــزاء مــد جمیــع العضـــالت االمامیــة للجـــذع وتهیئتهــا للشـــ

العلویة للجسم لحظة ضرب الكرة .

 اثناء ضرب الكرة بالراس یلزم االسـتعانة بالـذراعین فـي الوثـب مـع بقـاء الـرجلین للخلـف حتـى

تمكن الالعب بتقوس الجید للجسم .

. اداء تمارین ضرب الكرة بالراس من خالل النزاع الثنائي مع الخصم
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العربیة :المصادر
اسمرمحمد خضر. محمد ، محمد جاسم ، كرة القدم تعلیم تدریب ، المكتبة الوطنیة ، االردن .١

،٢٠٠٧ .  

باورزفیلد ، كارل هانز ، وشروتر ، كیرد،  قواعد العاب السحة والمیدان  ، ترجمة (قاسم .٢

  .١٩٨٧اعة والنشر ، جامعة الموصل ،، دار الكتب للطب)حسن حسین واثیر صبري احمد

بریقع محمد جابر والسكري خیریة ابراهیم ، المبادئ االساسیة للمیكانیك الحیویة في المجال .٣

  . ٢٠٠٢الریاضي ، منشأة المعارف ، االسكندریة ، 

التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن ، التطبیقات االحصائیة واستخدام الحاسوب في .٤

  . ١٩٩٩اعة والنشر ، الموصل ، العراق ، بحوث التربیة الریاضیة ، مطبعة دار الكتب للطب

زهیر واخرون ، كرة القدم ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، ،شابخال.٥

١٩٨٨ .  

رون كرینورد ، مترجم ، كرة القدم الطریقة االوربیة الحدیثة في التدریب ، مطبعة سلمى .٦

  .  ١٩٨٩الحدیثة ، بغداد ، 

  . ١٩٨٤د الفني بكرة القدم ، مطبعة جامعة بغداد ، ، االعدا، ساميالصفار.٧

  .١٩٨٧دار الكتب ، جامعة الموصل ، ، لؤي غانم ، البایومیكانیك والریاضة ، الصمیدعي.٨

علي ، عادل عبدالبصیر ، التحلیل البایومیكانیكي لحركات جسم االنسان ، المكتبة المصریة .٩

 ،٢٠٠٤ .  

تدریب كرة القدم ، دار الفكر العربي ، مطبعة مختار ، حنفي محمود ، االسس العلمیة في.١٠

  . ١٩٧٨المدني ، مصر ، 

الدار العلمیة للنشر  ١مجید ، ریسان خریبط وشلش نجاح مهدي ، التحلیل الحركي ، ط .١١

  . ٢٠٠٢والتوزیع ، عمان ، 

دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  ٢الهاشمي  سمیر مسلط ، البایومیكانیك الریاضي ، ط.١٢

  . ١٩٩٩، الموصل 

  .١٩٨٨المكتبة الوطنیة ، بغداد ، الهاشمي سمیر مسلط ، البایومیكانیك الریاضي ، .١٣

14.Hall , Susan , Basic of Biomechanics , 2nd Edition , Boston , 1995 .
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  )١(الملحق 

نموذج من البرنامج التصحیحي لبعض االخطاء البایومیكانیكیة لدى عینة البحث

ة المقدمالتمارین التصحیحی الخطا البایومیكانیكي   ت

من وضع الوقوف ثني الركبتین الى اقصى -

حد مع مد مفصل الركبتین عند القفز العلى 

)تكرارات ١٠(

ثني ومد المشطین اثناء القفز على ان یكون -

المشط اخر من یالمس االرض

عدم  عدم ثني مفصل الركبتین بشكل جید

  فع العلى استخدام مشط القدم بشكل كامل للد

١  

استخدام اثقال اثناء القفز موضوعة على الكتفین 

)القمصلة المثقلة(وباوزان مختلفة 

القفز ونطح كرة معلقة بواسطة حامل وبارتفاعات 

مختلفة وبدون اثقال 

  ٢  ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم قلیل

وقوف الالعب مع زمیل واقف خلفه واضعًا یده 

ف مع دفع الظهر على ظهره واالخرى على الكت

وسحب الكتف للوصول الى وضعیة القوس 

المشدود 

عمل نفس الحركة اثناء الطیران 

سحب الرقبة الى االمام واالمام القصى مدى 

عدم الوصول الى وضع القوس المشدود للظهر 

عدم ثني مفصل الركبتین للخلف باقصى مدى 

٣  

الوقوف مع رفع الذراعین عالیا ثم القفز والجلوس

وخفض الذراعین 

استخدام تمرینات البلیومتریك ومع االثقال 

تثبیت الكرة بواسطة حامل والقفز لالعلى 

وضربها بالجبهة

وضعیة الذراعین للمرجحة غیر جیدة 

ضرب الكرة اعلى الجبهة

٤  

مد وثني القدمین من الثبات واثناء القفز ونطح -

  الكرة 

عب تحدد مسافة بین القدمین مع محاولة الال

النهوض للتعود على مسافة مالئمة بین القدمین 

وضعیة القدمین غیر جیدة اثناء تفاعلها مع 

المسافة بین القدمین بعیدة او قریبةاالرتكاز

٥  
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  )٢الملحق (

  في  الحد افارد العینةیوضح المتغیرات البایومیكانیكیة التي تم الحصول علیها اثناء االداء الحركي

التصویر القبلي

یوضح المتغیرات البایومیكانیكیة التي تم الحصول علیها اثناء االداء الحركي

  في  الحد افراد العینة 

التصویر البعدي 

١٢  
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  )٣الملحق (

الصور الحد افراد العینة اثناء االداء الحركي في التصویر البعدي


