
 املتغرياث بعض بتوظيف تدريبي برنامج تأثري
 لضرب عاليا سرعت االنطالق يف الفسلجيت و البايوميكانيكيت

  القدم كرة لعبت يف بالرأس الكرة
 

 م 1037                                 هـ       3419
 

 تقدم به : 

 

 أ.م.د.أحود شاكر هحوىد         أ.د.حسام سعيد الوؤهن                 أ.د.هها هحود صالح        

 تذرٚسٛح فٙ جايعح دٚانٗ         رئٛس قسى األَشطح انطالتٛح          تذرٚسٙ فٙ جايعح دٚانٗ   

 حكهٛح انترتٛح األساسٛح         ٔزارج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحج انعهًٙ       كهٛح انترتٛح األساسٛ   
 وعلىم الرياضة قسن التربية البدنية  وعلىم الرياضة                                                                        قسن التربية البدنية 

mahamsalansari@gmail.com 

70077220770 

70977222920 
                                      

 ممخص البحث
 -األهداف تتمخص بـ :
تأثير برنامج تدريبي بتوظيؼ بعض المتغيرات البايوميكانيكية و الفسمجية التعرؼ عمى 

 عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ  سرعة االنطالؽفي 
 

 -عينة البحث :
 العبا يمثموف منتخب جامعة ديالى بكرة القدـ .  02عينة البحث مكونة مف 

  -أدوات البحث :
لخدمة  تجريبية مجموعة التجريبي ، وكانت الدراسة تتضمف المنيج الباحثوفاستخدـ 

في أداء  الالعبيفحركات في مراقبة  وىاالتي استخدمالباحثوف اآللية أىداؼ البحث . ووضع 
، واستخداـ احدث وأسرع الكاميرات الحديثة بكرة القدـ لضرب الكرة بالرأس  القفز إلى األعمى

طواؿ في البرنامج المقترح بالتطرؽ إلى األجيزة واألدوات التي استخدمت  الباحثوف وبعد ذلؾ قاـ
 مكانية تفسير النتائج.إل تـ استخداميااإلحصائية التي ىذه الدراسة وصواًل إلى المعالجات 

  -أهم االستنتاجات:
التدريبي ليذا البحث ىو أمكانية استخداـ البرنامج  الباحثوفو وكاف أبرز ما استنتج

بتوظيؼ بعض المتغيرات البايوميكانيكية والمتمثمة بزمف ومسافة وسرعة االنطالؽ لألعمى و 
عاليا  سرعة االنطالؽالمتغيرات الفسمجية المتمثمة بالمياقة العصبية العضمية في تطوير أداء 

 استنتاجات عديدة أخرى.إلى  باإلضافةكرة القدـ في لضرب الكرة بالرأس 
 

 
 

 

mailto:mahamsalansari@gmail.com
mailto:mahamsalansari@gmail.com


2 
 

Search summary 
Effect of the training program to recruit some variables 

Biomechanical and Physiology in developing high performance 
starting angle to hit the ball with the head football 

Made by: 
Prof. Maha Mohamed Saleh DrHusam Saeed AL- Mumen happy 

believer Dr. Ahmed Shaker Mahmoud 
Goals is to:- 
Identify the impact of a training program, employing some variables 
Biomechanical and Physiology in developing high performance starting 
angle to hit the ball with the head football 
Sample search:. 
Sample was made up of 77 players representing Diyala University soccer 
team. 
Research tools:- 
The researchers used experimental method, the study includes two pilot 
and a female officer to serve the research objectives. The researchers put 
the mechanism used in monitoring the movements of the players 
performance in jumping to the top soccer ball hit to the head and use the 
latest and fastest modern cameras,And then we refer to the devices and 
tools used in the proposed programme throughout this study down to 
statistical treatments that were used to explain the results. 
Main conclusions:. 
The highlight of the conclusion of researchers to this research is the 
possibility of using the training program to employ some Biomechanical 
variables of time, distance and pace up and Physiology variables of 
neuromuscular fitness in developing high performance starting angle to 
hit the ball with the head football plus many other conclusions reached. 
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 األولالباب 
 التعريف بالبحث.    -1
 المقدمة وأهمية البحث.  1-1

األلعاب الرياضية في دوؿ  ازدىرت بو مذىالً لعقود مضت شيد المجاؿ الرياضي تقدمًا 
الدوؿ أف تصؿ  ىذهاألسس والنظريات العممية التي استطاعت بيا  العتمادىـالعالـ شتى  ذلؾ 

بالرياضييف إلى قدرات وحدود كانت في الماضي القريب ضربا مف ضروب الخياؿ ، ما ىو أال 
 العقوؿ البشرية مربيف ومدربيف وعمماء وأساتذة وخبراء .نتيجة إبداعات 

ساعدنا في البحث عف الحركات فسمجة التدريب ت و البايوميكانيؾ عموـ الحركة وأىمياو 
مف منيا إذ أف  امعموماتي ةالرياضية مف الناحية الميكانيكية والتشريحية والفسمجة والفيزياء مستمد

شريحية بالناحية الميكانيكية نستطيع التعرؼ عمى أفضؿ أداء ارتباط الناحية البدنية والتخالؿ 
ومدى عالقة ىذا األداء بدقائؽ الحركة الصحيحة ومساراتيا اليندسية والزمنية مف خالؿ اكتشاؼ 
األخطاء في سير الحركة ومعرفة أسبابيا والعمؿ عمى تالفييا ومعرفة نقاط القوة والضعؼ بما 

كؿ متقف، ويرتبط البايوميكانيؾ بالتحميؿ الحركي ويشترط عمى يحقؽ األسس العممية لمحركة بش
القائـ بالتحميؿ الحركي أف تكوف لدية المعرفة التامة بالقوانيف والعوامؿ الميكانيكية المؤثرة في 
الحركة إذ أف التحميؿ الحركي البايوميكانيكي يعتمد عمى جانبيف احدىما التسجيؿ الصوري 

ييتـ  األخرير الحركي الذي يطمؽ عميو )الكينماتيؾ(،  والجانب فديوي ( لمتعب –)سينمائي 
مف  لقدـبدراسة القوة التي تصاحب العمؿ الحركي وتؤثر فيو ويطمؽ عميو )الكينتيؾ( ،ولعبة كرة ا

األلعاب التي ليا مياراتيا الحركية والتي يجب أف تتقف في جميع النواحي لتحقيؽ النتائج الجيدة 
وتطوير الميارات الحركية األساسية لمعبة تتميز بواجبات حركية يعتمد  إذ تعتمد عمى المعب

أداءىا عمى القوة والسرعة وتعدد الميارات اليجومية والخططية سواء كانت فرقية أو فردية والتي 
يتطمب مف كؿ العب أف تكوف لديو القدرة عمى ىذه الواجبات بأفضؿ مستوى لتحقيؽ اليدؼ 

 المطموب .
التي تعد مف الميارات اليجومية في لعبة كرة ضرب الكرة بالرأس ميارة  وفالباحث وقد تناوؿ

وىذا ما يجمع عميو اغمب المختصيف والقائميف عمى العممية التدريبية  ياأنواع أخطرومف  لقدـا
يعطي الحرية لالعب في اختيار الوضع  متطمبات خاصة باألداء تيديؼالف ليذا النوع مف ال

 .الالعبيف  رؤوس مف فوؽديؼ و التياألفضؿ 
عاليا دور كبيرة وواضحة في المجاؿ الرياضي بشكؿ عاـ  سرعة االنطالؽويمعب متغير 

 كرة القدـ لعبة ميارة ضرب الكرة بالرأس فيدورا ميما وأساسيا في تنفيذ الواجبات الحركية وأداء و 
المتغيرات  مد عمى بعضبرنامج تدريبي يعت، وتكمف أىمية البحث في معرفة تأثير بشكؿ خاص 

البايوميكانيكية والمتمثمة بالمسافة والزمف والسرعة و عمى بعض المتغيرات الفسمجية والمتمثمة 
في لعبة النطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس ل سرعةتحقيؽ أفضؿ بالمياقة العصبية العضمية في 

 كرة القدـ.
 
 
 مشكمة البحث.    2 -1
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أىمية كبيرة في نتائج المباريات . لذا ذات ضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ تعد ميارة 
و فسمجية تناوؿ ىذه الميارة تحت منظور قوانيف ومعالجات بايوميكانيكية  ثوف إلىالباح ىسع

لتجنب معوقات وصعوبات األداء  المياقة العصبية العضميةو السرعة المسافة والزمف و كمتغير 
إلى محاولة معالجة أألخطاء في األداء الحركي  وفالباحث و توجوالفني ليذه الميارة... 

صؿ الجسـ فضال عف التذبذب ازوايا مفو منيا االنثناءات و الميكانيكي ليذه الميارة عند الالعبيف 
عاليا  سرعة االنطالؽ خمؿ فيحركة أجزاء الجسـ مما يؤدي إلى ومسافة الواضح في زمف 

قد ينعكس ىذا سمبا عمى ما ىو مطموب مف شروط لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ . مما 
 ميكانيكية مناسبة ليذا األداء مما ينتج عنو ضعفا في مظاىر الحركة الخاصة  .

برنامج تدريبي يوظؼ بعض وبناءا عمى ذلؾ جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لوضع 
عاليا  سرعة االنطالؽالمتغيرات البايوميكانيكية و عمى بعض المتغيرات الفسمجية في تحقيؽ 

 .جامعة ديالى كرة القدـ للالعبي منتخب لضرب الكرة بالرأس والمطموبة 
 

 البحث.  هدفا  3 -1
سرعة برنامج تدريبي بتوظيؼ بعض المتغيرات البايوميكانيكية و الفسمجية في  إعداد 1-3-1

 .عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ  االنطالؽ
تػػػػأثير البرنػػػػامج التػػػػدريبي بتوظيػػػػؼ بعػػػػض المتغيػػػػرات البايوميكانيكيػػػػة و التعػػػػرؼ عمػػػػى  1-3-2

 .عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ  سرعة االنطالؽالفسمجية في 
 البحث  فرض  4 -1

إحصػػػػػػػائية لمبرنػػػػػػػامج التػػػػػػػدريبي بتوظيػػػػػػػؼ بعػػػػػػػض المتغيػػػػػػػرات داللػػػػػػػة ات ىنػػػػػػػاؾ تػػػػػػػأثير ذ
 ..عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ سرعة االنطالؽالبايوميكانيكية و الفسمجية في 

 مجاالت البحث   5 -1
 لالعبي منتخب كرة القدـ لجامعة ديالى .المجال البشري :  1-5-1
 . 1/5/0217إلى   0217/ 0/1المجال ألزماني :  1-5-2
 .ممعب كرة القدـ في جامعة ديالى  المجال المكاني : 1-5-3

 
 الباب الثاني

 
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة.     -2
 الدراسات النظرية .  2-1
 برامج التدريب الرياضي : 2-1-1

"ىي مجموعة تماريف بدنية مترابطة مع شكؿ الحركة الخاص بالميارة ترمي الى تطوير      
األداء التكنيكي وتحسينو في مختمؼ األلعاب والفعاليات الرياضية ومف ثـ فيي خدمة لمجانب 

          (1)المياري" .
وقد عرفيا عبد اهلل حسيف الالمي بأنيا "  شكؿ تدريبي يمكف مف خاللو ربط مكونات      

كية وصالحيتيا لمتطمبات حاالت التدريب المختمفة ويسرع مف مالئمة النواحي البدنية والتكني
                                                 

(2)
 .21( ، ص1999، ) انقاْرج : دار انفكر انعرتٙ ،انتذرٚة انرٚاظٙعصاو عثذ انخانق ؛  
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وبذلؾ فيي " تمرينات ترمي الى إعداد الميارات الحركية في األلعاب المختمفة    (1)".المنافسة
نميتيا وصوال الى البطولة . وبذلؾ فاف ىذه التمرينات تعمؿ أساسا عمى تطوير القدرات البدنية وت

فضال عف إنيا وحدات تدريبية  فالميارية فيي تأخذ شكؿ الحركة ، وتؤدي بعدد قميؿ مف الالعبي
 (0)يتـ مف خالليا التقدـ بالمستوى وتنمية القدرات العامة ". 

لبرامج التدريبية ىي الحركات البدنية التي تشغؿ الجسـ وتنمي وعميو يرى الباحثوف إف ا
مقدرتو الحركية وفؽ قواعد خاصة ، تراعى منيا األسس التربوية والمبادئ العممية لموصوؿ إلى 

 مستوى عالي مف األداء والعمؿ في مجاالت الحياة المختمفة  .
 
  .والفسمجية قيد البحثالبايوميكانيكية المتغيرات  2-1-2
 -:Lengthالطول )المسافة(  2-1-2-1

وىو كمية تحدد موقع نقطة ما في الفراغ ، ويتـ مف خاللو وصؼ قياس الجسـ في النظاـ        
 . وأخرىالفيزيائي ويحدد الطوؿ البعد بيف نقطة 

لمطوؿ وعرؼ تاريخيًا بواحد مف المميوف مف المسافة الفاصمة  أساسيةاعتمد المتر كوحدة        
بيف القطب الشمالي وخط االستواء مرورًا بمدينة باريس ، وتـ تحديد المسافة بيف نقطتيف عمى 

ويحتفظ بو في  °0Cطرفي قضيب معدني مصنوع مف خميط البالتيف واالريديوـ عند درجة حرارة 
 متحؼ في مدينة باريس بفرنسا .

تعريؼ الكيموغراـ ليكوف مساويًا لعدد معيف مف ذرات السيمكوف ، ومف  إعادة أمكفوبيذا       
 .(3) تماماً ف ىذا العنصر تحتوي ذلؾ العدد   مكاف بتحضير قطعة م أيثـ يمكف نسخو مف 

 -:Timeالزمن  2-1-2-2
، تعتمد وحدة الزمف عمى ظاىرة تتكرر دائما بنفس الشكؿ  األحداثمقياس لتتابع  ىو      

، وقد  الشمس أو حوؿحوؿ نفسيا  األرضدوراف  أووخالؿ نفس الزمف ، كاىتزاز بندوؿ بسيط 
كاف شائعًا استخداـ متوسط طوؿ اليوـ الشمسي )الزمف الفاصؿ بيف ظيوريف متتاليف لمشمس في 

ثانية ولكف تغير طوؿ اليـو خالؿ السنة جعؿ تحديد  86.400ليكوف مساويًا الى  ذروة السماء (
لمزمف  عياريومعقدًا ولذلؾ اعتمد عمى تردد اىتزازات ذرات بمورات الكوارتز كوحدة  أمراالثانية 

دقة ىذه الطريقة ترتبط بطاقة ىذه الذرات والتي ال تبقى ثابتة نتيجة  إف إاللفترة قريبة جدًا ، 
في الميكانيؾ معرفة  األساسيةالكميات  إفات يتضح مما سبؽ االحتكاؾ وغير ذلؾ مف المؤثر 

يزاؿ  والتطبيقية ، وال األساسيةفي الصناعات الدقيقة ومختبرات البحوث  ألىميتيابدقة عالية 
دقة ليا ولتغيرىا في الكيرباء والمغناطيسية وبقية العمـو  أكثرالبحث جاريًا لموصوؿ الى تعريؼ 

(4). 
 -: السرعة  3 -2-1-2

يؤدي مفيوـ السرعة دورا مميزا في جميع الفعاليات الرياضية سواء في الحركات االنتقالية        
الحركات الدائرية فقياس سرعة الجسـ أثناء الحركة االنتقالية ىي عبارة عف المسافة المقطوعة  أو

                                                 
 .726( ،ص2004،) عًاٌ : انطٛف نهطثاعح ،  األسس انعهًٛح فٙ انتذرٚة انرٚاضعثذ هللا حسٍٛ اناليٙ؛  (2)
 

 . 272(    ،ص2990،  )جايعح انًٕصم ، دار انحكًح نهطثاعح ٔانُشر ، 2، غ2، ج كرج انقذوسايٙ انصفار ٔآخرٌٔ؛  (7)
األردٌ:  دار اإلعصار انعهًٙ نهُشر ٔانتٕزٚع ،  -، )عًاٌ  2، غ  انفٛسٚاء انطثٛحعالء يحًذ انقاظٙ ، تكر عًر حًذاٌ ؛ ( 7)

            . 20ص ( 7727
  . 29، ص 7727،  سثق ركرِ يصذر عالء يحًذ انقاظٙ ، تكر عًر حًذاٌ ؛( 0)
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المتجية ( أما السرعة Speedوىي ما تعرؼ بالسرعة غير المتجية ). .. (1)في وحدة الزمف 
(Velocity. تمثؿ التغير في الوضع أو اإلزاحة التي تحدث خالؿ مدة مف الزمف ) 

            d  
Vػػػػػػػ = 

        T     
( عمى اإلزاحة يعد ضروريا ذلؾ ألنو يجب أف يتضمف Velocityإف اعتماد السرعة )
ذا كاف االتجاه ، فإذا كاف اتجاه الحركة موجب فاف ال إشارة لمقدار واتجاه الحركة سرعة موجبة وا 
 .(2) سالب فاف السرعة سالبة

 
 -: (3) المياقة العصبية العضمية  4 -2-1-2

تعني مقدار كفػاءة العضػمة فػي أداء وظيفتيػا األساسػية وىػي  المياقة العصبية العضميةإف 
االنقبػػاض العضػػمي بأنواعػػو ودرجاتػػو المختمفػػة بالتػػ زر والتوافػػؽ التػػاـ مػػع عمػػؿ الجيػػاز العصػػبي 
ألداء االنقباضات بالقوة والسػرعة الالزمػة ، كمػا أنيػا تشػمؿ القػدرة عمػى تحمػؿ تكػرار االنقباضػات 

 .  STRETCHيز العضمة بدرجة جيدة مف المطاطية القوية ) التحمؿ العضمي ( وتم
تتضػػمف قػػي مجمميػػا عػػددا مػػف  المياقػػة العصػػبية العضػػميةويالحػػظ مػػف ىػػذا المفيػػوـ بػػاف 

الى  باإلضافةالتحمؿ العضمي ،  –السرعة  –العناصر األساسية لمياقة البدنية ىي القوة العضمية 
 تميز العضالت بخاصية المطاطية .

 
 -: (4) لألعمى االنطالقسرعة    3 -2-1

أف اتخػػاذ الزوايػػا الصػػحيحة فػػي مفاصػػؿ الكاحػػؿ والركبػػة والػػورؾ يعنػػي أف وضػػع الجسػػـ  
لحظة مس األرض تكوف بأفضؿ وضع وىذا يعني أقؿ مقدار مف العـز المقاـو )عـز الوزف(، أمػا 

الجسػػـ عػػف خػػط ثقػػؿ إذا قمػت ىػػذه الزوايػػا عػػف الحػػدود الطبيعيػػة فػػأف ذلػػؾ يسػبب فػػي ابتعػػاد مركػػز 
وسرعة االنطالؽ لألعمػى تحػدد مػا االرتفػاع  . الجاذبية ويسبب ذلؾ في زيادة العـز المقاـو لمجسـ

  الذي سينتقؿ إليو مركز ثقؿ الجسـ .
 
 
 :لسرعة االنطالق لألعمى  التحميل الفني والميكانيكي   4 -2-1

حركة القفز العمودي إف تحميؿ الحركة ضروري جدا لمعرفة مستوى أداء ألالعب فمثال 
مف الثبات ىي حركة معروفة لمجميع حيث يبدأ الالعب بالقفز والتحضير ليا خالؿ ثني الركبتيف 
واتخاذ الوضع المناسب لمجذع والذراعيف ثـ المد بسرعة وقوة كي يكوف القفز عموديا إلى أعمى 
                                                 

(1) .
 .  220(، ص1999، )دار انكتة ٔانٕحائق ، تغذاد ، 2،غانثإٚيٛكاَٛك انرٚاظٙسًٛر يسهػ ؛  
- 20، ص (2010،) تغذاد :دار انكتة ٔانٕحائق، 1،غ أساسٛاخ انثإٚيٛكاَٛك ؛يحًذ جاسى ،حٛذر فٛاض   (2)

20  
(3)

 277(ص7777)انقاْرج ، دار انفكر انعرتٙ،7غ انرٚاظح:فسٕٛنٕجٛا أحًذ َصر انذٍٚ سٛذ   
(4)

 227( ص 7727،)عًاٌ ، دار دجهح ، تطثٛقاخ انثٕٛيٛكاَٛك فٙ انتذرٚة انرٚاظٙ ٔاألداء انحركٙصرٚح عثذ انكرٚى انفعهٙ :    
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 Shorten  Cycleما يمكف، ىذا النوع مف القفز يعتمد عمى دورة التطويؿ والتقصير )

Stretch وجميع حركات اإلنساف مثؿ الركض والقفز والرمي تتطمب تقمص عضمي مسبوؽ )
بحركة معاكسة لمحركة المطموبة، وىذا يعني إف العضالت تمتد قبؿ أف تتقمص باالتجاه 
المطموب ، والكثير مف األبحاث أكدت إف التمدد الذي يسبؽ التقمص يعزز مف القوة الناتجة عند 

حركة معينة . أما في حركة الوثب العمودي يبدأ الالعب مف وضع ثني الركبتيف ثـ االمتداد أداء 
 بشكؿ سريع فييما لكي يتـ القفز.

يتغمب الالعب عمى وزف جسمو ) قوة جذب األرض لضرب الكرة برأسو خالؿ القفز العمودي     
 الجاذبية. المسمطة عمى مركز ثقؿ جسمو( والتي ليا عالقة بكتمة جسمو وتعجيؿ
ي ) طريقة زمف الطيراف( ويمكف حساب ارتفاع القفز باستخداـ مؤشرات ثالثة وى

في حساب قوانيف الطاقة ( ، وليذه الطرؽ الثالث  –الزخـ( و) طريقة الشغؿ  –طريقة الدفع و)
 (1)ارتفاع الطيراف يتـ مف خالؿ معرفة سرعة مركز ثقؿ الجسـ عند لحظة النيوض.

 
 الدراسات المشابهة  2-2

في ضوء ما قاـ بو الباحثوف مف عممية مسح لمدراسات المشابية ذات العالقة والصمة 
بكرة القدـ وعمى وفؽ ما تناولتو الدراسة القائمة تأثير برنامج تدريبي بتوظيؼ بعض المتغيرات 

في لعبة كرة القدـ لـ البايوميكانيكية و الفسمجية في سرعة االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس 
 يجد الباحثوف أي دراسة مشابية لموضوع البحث الحالي نظرًا لحداثتو.

 
 الباب الثالث

جراءاته الميدانية . – 3  منهج البحث وا 
 منهج البحث.  1 – 3

عرؼ فاف داليف التجريب عمى انو تغيير معتمد ومتقف لمشروط المحددة لحدث ما 
، وباالعتماد عمى المنيج الذي يحقؽ  (2)ذاتو ثـ تفسيرىا  ومالحظة التغيرات الناتجة لمحدث

 . المنيج التجريبي الباحثوفأىداؼ البحث اعتمدت 
 عينة البحث . 2 – 3

وفي ضوء ىذا . (3)العينة : " ىي النموذج الذي يجري الباحث مجمؿ محور عممو عمييا "      
في  البدنية وعموـ الرياضة ( العب مف منتخب كمية التربية  00) المفيوـ اختار الباحثوف 

(  العب مف مجموع  02(  العبيف فأصبحت العينة ) 0وبعد استبعاد )قدـ جامعة ديالى بكرة ال
 االختبارات  . إجراء( العب والذيف تـ استبعادىـ مف العينة وذلؾ لعدـ حضورىـ يـو 00)

ليا عالقة قوية بموضوع ولغرض معرفة تجانس العينة في بعض متغيرات الدراسة والتي  
باستخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ مف الطوؿ والكتمة  وفالباحث البحث قاـ

                                                 
(1)

 .97-97، صيصذر سثق ركرِ ، صرٚح عثذ انكرٚى؛ 
(2) 

، االَجهٕ انًصرٚح ، يُٓج انثحج فٙ انترتٛح ٔعهى انُفس فاٌ دانٍٛ : ترجًح يحًذ َثٛم َٕفم ٔآخرٌٔ ،  

 . 700ص ، 2990انقاْرج ، 
(3)

تغذاد ، يطثعح ٔزارج انتعهٛى :) غرائق انثحج انعهًٙ ٔيُاْجّ فٙ انترتٛح انرٚاظٛحٔجّٛ يحجٕب ٔقاسى انًُذالٔ٘ ،  

 .20( ، ص 2999انعانٙ ، 
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% فما دوف كاف مؤشرًا  32نتائجو كمما كانت  إذوالعمر عف طريؽ استخداـ معامؿ االختالؼ " 
 (1. وىذا ما يوضحو الجدوؿ )(1) "لتجانس العينة 

 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من الطول والكتمة والعمر لمعينة  األوساطيبين  (1جدول )

 باستخدام معامل االختالف
 معامل االختالف % ع س المعالم االحصائية لممتغيرات

 2.48 3.1 178.8 الطول
 2.75 2.2 84 الكتمة

 1.81 2.3 20.63 العمر

 
 :  المساعدة واألدوات واألجهزةالوسائل  3-3
 وسائل جمع المعمومات : 3-3-1

ة لحؿ الصعوبات والمشكالت مف اجؿ الحصوؿ عمى المعمومات والحقائؽ العممية الصحيح      
  -بعدة وسائؿ لجمع المعمومات والبيانات وىي : وفالباحث استعاف

  واألجنبيةالمصادر العربية .. 

 . االختبارات والقياس 

  ( برنامج التحميؿ الحركيDART- FISH .) 

  برنامجMicrosoft Office Excel 2007)) 

  
 المستعممة : واألدوات األجهزة 3-3-2
 االجهزة المستعممة :3-3-2-1
 ( . beurerميزاف طبي الكتروني ألماني المنشأ لقياس الكتمة نوع )   -1
 xp(  كوري المنشأ يعمؿ بنظاـ )  Dell(  نوع )1)جياز  حاسبة )البتوب(  عدد  -0

Windows  ( وحاسبة يدوية )casio  . )( صنع )ياباني 
 PEDOMETERجياز البيدوميتر  -3
صػورة بالثانيػة  1022( يابانيػة الصػنع سػرعتيا Sony( نوع )2عدد) RAM –كاميرا فيديو  -4

صػػػممت لتحقيػػػؽ سػػػيولة    R dvd handycamاحػػػدث كػػػاميرا فػػػي سمسػػػمة  مواصػػػفاتيا:
االسػػتخداـ وتحتػػوي عمػػى مجموعػػػة مػػف المزايػػا الفائقػػة تمكػػػف مػػف التصػػوير بتنسػػيقات التسػػػجيؿ /  

rw- /dvd- r rdI  / +rw +  شاشػػة  ×2000رقمػػي × /  40زوـ بصػػريlcd  2.7مقػػاس 
ضػبط بػؤري وقيػاس الضػوء لموضػع فػي  عدسػة فػايو تيسػار مػف كػارؿ زايػس بوصة تعمؿ بػالممس

 .الصورة 
 ( .xtreme( نوع )2( عدد )Ramبطاقة ذاكرة ) -5
 (.  1حامؿ كاميرا ثالثي عدد ) -6
 -المستعممة : األدوات 3-3-2-2

 : اآلتية األدواتواستعممت في البحث  

                                                 
 انتطثٛقاخ االحصائٛح ٔاستخذاياخ انحاسٕب فٙ تحٕث انترتٛح انرٚاظٛح :( ٔدٚع ٚاسٍٛ ٔحسٍ يحًذ عثذ انعثٛذ٘ ؛  2)

 .  222( ، ص 2997)انًٕصم ، دار انكتة نهطثاعح ٔانُشر ، 
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 .لقدـ ممعب كرة ا -1

 قانونية.  أىداؼ -0
 ( صينية الصنع .12قانونية عدد ) قدـكرات  -3

 شريط قياس لقياس الطوؿ .  -4

 سـ( . 5شريط الصؽ عرض ) -5

 متر(.1مقياس الرسـ )  -6
 ( لكؿ العب . 02عالمات فسفورية )  -7

 ( متر.12شريط قياس معدني بطوؿ ) -8
 حباؿ قفز  .  ( ، شواخص ،0أوراؽ وأقالـ  ، مساطب عدد ) -9

 ( .1صافرة عدد )  -12
 
 Dart Fish) برنامج  باستعمال الحركي لسرعة االنطالق لضرب الكرة بالرأستحميل ال 4 -3
)(1). 

( الجػػػػػػاىز لتحميػػػػػػؿ المتغيػػػػػػرات البايوميكانيكيػػػػػػة DartFishبرنػػػػػػامج ) وفالبػػػػػػاحث اسػػػػػػتخدـ 
( وتػػـ 2002الشػػتوية فػػي كنػػدا فػػي عػػاـ ) األلعػػابوالخاصػة وىػػو برنػػامج حػػديث اسػػتخدـ فػػي دورة 

يكانيكي، والبرنامج يغنػي اعتماده في كثير مف المختبرات العالمية المتخصصة في التحميؿ البايوم
عف الكثير مف الخطػوات التػي كانػت مسػتخدمة سػابقا فػي البحػوث المحميػة المعتمػدة فػي خطواتيػا 

( وىذا اآلمر يعتمد عمػى عػدة Framesعمى تحويؿ الفيمـ الى مجموعة صور متسمسمة ) األولى
مكانية بطاقة التحويؿ ناىيؾ عػف  إمكانيةمتغيرات منيا  الشػخص  إمكانيػةالحاسبة المستخدمة ، وا 

( وذلػؾ يػؤدي الػى عػدـ فقػداف Drop Framesالذي يقـو بالتحميؿ مما يؤدي بعػض الفريمػات )
 بعض التفاصيؿ والتي ربما تكوف ميمة في بعض خطوات التحميؿ .

ىػو ، ويػدخؿ الػى البرنػامج  ( فاف الفيمـ المصػور يؤخػذ كمػاDart Fishفي برنامج ) آما 
 .(3) (0)كفيمـ خاـ ويتـ استخراج المتغيرات مباشرة وطريقة االستخداـ تتمخص كما يمي

 ( ثػػػـ الممػػػؼ الخػػػاص بالتصػػػوير ، ووضػػػعو عمػػػى الواجيػػػة  الضػػػغط عمػػػى ايقونػػػت ) التحميػػػؿ
 مف الصورة المتحركة . سرعة االنطالؽالستخراج 

 مباشػرة ، وذلػؾ بتحديػده بالفػارة )المػاوس( ليػتـ تحديػد  يتـ تحديد مقيػاس الرسػـ وقياسػو بطريقػة
 ما يعادلو في الطبيعة .

  يػتـ قيػػاس المسػافات العموديػػة مباشػرة باالسػػتناد الػى مقيػػاس الرسػـ ، اذ يقػػـو البرنػامج بمقارنػػة
ظيػػػارالمسػػػافة المطموبػػػة بمقيػػػاس الرسػػػـ  النتيجػػػة مباشػػػرة بوحػػػدات القيػػػاس المعروفػػػة المتػػػر  وا 

 .وأجزاءه

  يتـ( قياس زمف الحركة بشكؿ مباشػر عػف طريػؽ ايقونػةTimer  الخػاص بالبرنػامج المرفػؽ )
 مع الحركة ، ويمكف لمبرنامج استخداـ مجموعة مؤقتات في الوقت نفسو .

                                                 

(
1

تعط انقذراخ َٕر حاتى سهًاٌ ؛ انتذرٚة تانًقأياخ انًتغٛرج عهٗ ٔفق تعط انًؤشراخ انثإٚكًُٛاتٛكٛح ٔتأحٛرْا فٙ  (

انثذَٛح نًتغٛر٘ انسيٍ ٔانًسافح نذقح ٔسرعح حركح انطعٍ تانًثارزج :) رسانح ياجستٛر، جايعح تغذاد ، كهٛح انترتٛح 

 . 47 46-( ص 2009انرٚاظٛح نهثُاخ ، 
(

0
: ) جايعح انقادسٛح ،كهٛح انترتٛح  انتطثٛقٛح ٔانُظرٚح فٙ انًجال انرٚاظٙ األسسانثإٚيٛكاَٛك عهٙ سهٕو جٕاد ؛ ( 

 .323ص 200)7انرٚاظٛح ، 
(

3
َذٖ عثذ انسالو ؛اَحذار تعط انًتغٛراخ انفسهجٛح ٔانثإٚيٛكاَٛكٛح تًؤشر انُقم انحركٙ نًرحهح انُٕٓض ٔأحرِ فٙ ( 

عح تغذاد ، كهٛح انترتٛح عانٙ تكرج انٛذ : ) أغرٔحح دكتٕراِ ، جاي نقفساتعط انًتغٛراخ انثإٚيٛكاَٛكٛح ٔانذقح نهتصٕٚة ت
 120( ص 2006انرٚاظٛح نهثُاخ ، 
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  سرعة االنطالؽستخراج اليمكف استخداميا  أعالهعف طريؽ استخراج المتغيرات. 

 

 :قدم كرة الالكرة بالرأس في لعبة سرعة االنطالق عاليا لضرب تحديد متغيرات  3-4-1
ضػػرب الكػػرة بػػالرأس ألىميتيػػا فػػي سػػرعة االنطػػالؽ عاليػػا لكػػوف فكػػرة البحػػث تيػػتـ بدراسػػة  
 : وكما موضحة البيوميكانيكية والفسمجيةمتغيرات اللذلؾ تـ تحديد   قدـكرة الفي لعبة 

مػػف  تبػػدأىػػي المسػػافة الخطيػػة لمركػػز ثقػػؿ كتمػػة الجسػػـ والتػػي  -:لألعمػػى  المسػػافة المقطوعػػة-1
لحظػػػة  يصػػمو مركػػز ثقػػؿ الجسػػـ لضػػرب الكػػرة بػػالرأس إلػػى أقصػػى ارتفػػاع الجسػػـانطػػالؽ وضػػع 

 بعد ضربيا بالرأس  . انطالؽ الكرة
المحصػورة بػػيف لحظػة انطػالؽ الجسػػـ لألعمػى إلػى لحظػػة ىػي الفتػػرة الزمنيػة  -زمػف الحركػة : –0

 .بالرأس  ضرب الكرة
( عمػػػى المتغيػػػر لألعمػػػى ) المسػػػافة المقطوعػػػة األوؿوىػػػي حاصػػػؿ قسػػػمة المتغيػػػر  -السػػػرعة : –3

 الثاني ) زمف الحركة ( .
 
 : المياقة العصبية العضميةاختبار   3-5

لقيػاس المياقػة العصػبية تـ اختيار اختبار معدؿ التردد الحركي باستخداـ جياز البيدوميتر 
التػػي  STEP METERجيػػاز البيػػدوميتر احػػد أجيػػزة قيػػاس الخطػػو المتػػري  ديعػػالعضػػمية إذ 

مؤشر الجياز  إف إال  STOP WATCH اإليقاؼتشتمؿ عمى عداد اقرب ما يكوف الى ساعة 
رجػػؿ المختبػػر ، حيػػث يسػػتخدـ الجيػػاز فػػي حسػػاب معػػدؿ التػػردد رؾ تبعػػا لمحركػػات البندوليػػة ليتحػػ

عدد خطػوات الجػري ، وفػي ىػذه الحالػة يثبػت الجيػاز الحركي لمرجميف في الجري بواسطة تسجيؿ 
في منطقة الجذع اعمى عظـ الحػوض عنػد قيػاـ الالعػب بػالجري ويالحػظ وجػود فػروؽ كبيػرة بػيف 
الرياضػييف وغيػرىـ فػػي معػدؿ التػػردد الحركػي حيػػث يكػوف بالنسػػبة لمرياضػييف بمتوسػػط يتػراوح بػػيف 

الحديثػة التػي تسػتخدـ ليػذا  األجيػزةد مػف ثػواني ، وجيػاز البيػدوميتر يعػ 12تردد لكػؿ  65 – 62
  INDICATORالغػػرض فػػي الوقػػت الحػػالي ويوجػػد منػػو طػػرازاف احػػدىما يعمػػؿ بنظػػاـ المؤشػػر 

 . DIGITALاو الرقمي  ELECTRONICيعمؿ بالنظاـ االلكتروني  واألخر
 
 التجربة االستطالعية :  3-6

 (1)تعني التجربة االستطالعية " ىي تجربة مصغرة مشابية لمتجربة الحقيقية "  
التجربػة الرئيسػية لمبحػث  التػي قػد ترافػؽ توااليجابيابغية التعرؼ والوقوؼ عمى السمبيات 

 ( .0217/ 0/ 10المصادؼ )  األحدالتجربة االستطالعية في يـو  بإجراء وفالباحث فقد قاـ
 تػـمػف غيػر عينػة البحػث حيػث   قػدـبكرة ال العبيفالستطالعية عمى التجربة ا إجراءوتـ  
 وكاف الغرض منيا :   التصوير لممتغيرات قيد البحثاختبارات خطوات التجربة و  إجراء

 
 البحث. إجراءالمستخدمة في  واألدوات األجيزةالتأكد مف صالحية وسالمة  -1

 .معرفة الوقت الالـز لتنفيذ االختبار لكؿ العب ومعرفة الوقت الكمي لمتجربة  -0

 وف .المشاكؿ والصعوبات التي تواجو الباحث أىـالتعرؼ عمى  -3
مكانيةمعرفة مدى مالئمة التمرينات  -4  تطبيقيا عمى عينة البحث . وا 

                                                 
(1)

 . 84( ص 2002)بغداد ، مديرية الكتب لمطباعة والنشر ، : البحث العممي ومناىجووجيو محجوب ؛  
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ى التعػػرؼ عمػػى مػػدى صػػالحية موقػػع التصػػوير وكػػذلؾ تجييػػز الالعبػػيف لمتصػػوير ومػػد -5
المػػػراد اسػػػتخداميا فػػػي التجربػػػة  واألدوات األجيػػػزةوضػػػوح الكػػػاميرا وقػػػد اسػػػتخدـ فػػػي التجربػػػة كافػػػة 

الرئيسية لمتعرؼ عمى مقدار صالحيتيا  ووضعت الكاميرا عمى المستوى الجانبي لمجسـ لتصػوير 
 . سرعة االنطالؽ لضرب الكرة بالرأس مركز ثقؿ الالعب لتحميؿ 

 

 : الرئيسيةإجراءات البحث  3-7
 االختبارات القبمية : 3-7-1

(  وقػػد قػػاـ  0217/  0/  14) بتػػاري   االختبػػارات القبميػػة إلفػػراد عينػػة البحػػث إجػػراءتػػـ  
تػػػػـ التصػػػػوير الفيػػػػديوي  إذباالختبػػػػارات وطريقػػػػة إجراءىػػػػا . الخاصػػػػةبتثبيػػػػت الظػػػػروؼ  وفالبػػػػاحث

  اختبار المياقة البدنية العضمية .وكذلؾ سرعة االنطالؽ لألعمى لضرب الكرة بالرأس. الختبارات 

 : اآلتيةواشتممت عمى اإلجراءات 
 االختبػػارات  إجػػراءبصػػورة مفصػػمة قبػػؿ وف تػػـ شػػرح االختبػػارات المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ البػػاحث

 عمى إفراد العينة .

  تـ إعطاء فرصة كافية لالعبيف لغرض اإلحماء الكامؿ ومحاولة توضيح فقػرات االختبػار
. 

 بترتيػػب الالعبػػيف حسػػب تسمسػػؿ اسػػتمارة جمػػع المعمومػػات لغػػرض المعرفػػة  وفقػػاـ البػػاحث
والداللة عند التحميؿ . وكذلؾ تـ وضع عالمات دالة عمى مفاصؿ الجسـ لكؿ العب وقد استخدـ 

كعالمة إرشادية ضابطة لممسافات  األداء وأثناءمتر ( الذي تـ تصويره قبؿ 1مقياس رسـ بطوؿ )
 جيػػاز البيػػدوميترمػػع ربػػط  (. Dart Fishالحركػػي باسػػتخداـ برنػػامج )واالرتفاعػػات عنػػد التحميػػؿ 

 لكؿ لالعب عند الجذع اعمى عظـ الحوض .

عمميػػة التصػػوير تػػـ اسػػتخداـ عالمػػات فسػػفورية خضػػراء فػػي المنػػاطؽ التشػػريحية  إلتمػػاـو  
ـ تصػػوير تبعػػدىا أعطيػػت إشػػارة البػػدء ليػػو  .المتعػػارؼ عمييػػا عنػػد تحديػػد المفاصػػؿ لجسػػـ الالعػػب

العب قيػد البحػث.  آخر إنياءوبشكؿ متسمسؿ ومستمر حتى  مف قبؿ المكمؼ بيذه العممية األداء
 ألداء لكؿ العػب تعشر محاوال أعطاءتـ  إذبالصورة المطموبة ولجميع المحاوالت  األداءوقد تـ 
 مػػع قػػراءة جيػػازوقػػد تػػـ تصػػويرىا جميعػػا ليػػتـ تحميميػػا ،  القفػػز عاليػػا لضػػرب الكػػرة بػػالرأسميػػارة 

لممتغيػرات البحػث  اإلحصػائيةالمعالجػات  إجػراءوبعػد لمياقة العضػمية العصػبية لمػرجميف البيدوميتر 
 لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ. ىسرعة االنطالؽ لألعم وىي
 التجربة الرئيسية: 3-7-2

عداد  البحث ، تـ العمؿ بالتجربة الرئيسية لعينة البرنامج التدريبي قيد البحث بعد أكماؿ وا 
قيػػػد البحػػػث  إذ تػػػـ تطبيػػػؽ تمرينػػػات البرنػػػامج(  0217/  0/  14)  الثالثػػػاء المصػػػادؼ فػػػي يػػػوـ

لكػػؿ  سػػرعة االنطػػالؽضػػمف القسػػـ الرئيسػػي لكػػؿ وحػػدة تدريبيػػة وفػػي الجػػزء التطبيقػػي وتػػـ ضػػبط 
تمريف عف طريؽ استخداـ التصوير والتحميؿ الفيديوي لػألداء الالعبػيف وتػوجيييـ لمحاولػة تحقيػؽ 

بط كؿ تمػريف وفػؽ مػا تػـ وضػعو مػف زمػف مطمػوب ومسػافة ميكانيكيػة تضػبط تكنيػؾ التمػريف وض
تمػػريف  62لمميػػارة قيػػد البحػػث. وكػػاف عػػدد التمرينػػات  سػػرعة االنطػػالؽ لألعمػػىالمػػراد منػػو تحقيػػؽ 

 .ووحػدتيف تدريبيػة لكػؿ أسػبوعتمػاريف الكػؿ وحػد تدريبيػة ،  5وحدة تدريبية بواقػع  10وزعت عمى 
 .فقط أسابيع 8وحدة تدريبية خالؿ  16وبمغ عدد الوحدات 

 
 االختبارات البعدية :    3-7-3
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التػدريبي برنامج االختبارات البعدية ألفراد عينة البحث بعد االنتياء مف تطبيؽ ال إجراءتـ  
( وبػػنفس تسمسػػؿ االختبػػارات القبميػػة وبػػنفس الظػػػروؼ  0217/  4 / 16)المصػػادؼ  األحػػد يػػوـ

 ( صباحا.9وفي تماـ الساعة )
 
 : (1) اإلحصائيةالوسائل    8 -3

 : اآلتيةالوسائؿ االحصائية  وفاستخدـ الباحث 
 .الوسط الحسابي  -1
  .االنحراؼ المعياري  -2
     .معامؿ االختالؼ  -3
 .( لوسطيف مترابطيف T. testاختبار )ت( ) -4
 
 

 رابعالباب ال
 
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها : -4

يتضمف ىذا الباب عرض النتائج التي توصؿ إلييا الباحثوف والتي تـ إيجادىػا مػف خػالؿ 
لالختبارات القبمية وتنفيذ الوحدات التدريبية ، ومف ثـ إجػراء االختبػارات البعديػة  يالتصوير الفيديو 

... إف لعينػة البحػث المياقة العصػبية العضػميةجياز البيدوميتر لقياس و والتصوير الفيديوي ألبعدي 
المعمومػػات التػػي حصػػؿ عمييػػا البػػاحثوف والتػػي تخػػص المتغيػػرات البايوكينماتيكيػػة تمػػت مػػف خػػالؿ 

مجيات المستخدمة والتي أظيرت عددا مف المتغيرات إذ بإلقاء الضوء عمييا يمكف أف نحصػؿ البر 
عمى مستوى أداء أفضؿ ، وىذه المعمومات )البيانات( تػـ تنظيميػا وتبويبيػا فػي جػداوؿ توضػيحية 

 الباحثوفرى لنيائية لتحقيؽ فرضيات البحث ، ويثـ معالجتيا إحصائيا بغية الوصوؿ إلى النتائج ا
 عمييا تعد قيما رقمية لكؿ العب بناءا عمى مستوى أدائو. تائج التي حصمواف ىذه النإ
قــدم كــرة الســرعة االنطــالق عاليــا لضــرب الكــرة بــالرأس فــي لعبــة متغيــرات عــرض نتــائج  4-1

 -وتحميمها ومناقشتها:
 (2جدول )
سرعة )ت( المحتسبة و)ت( الجدولية لمتغير  يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة

 المياقة العصبية العضميةاالنطالق عاليا لضرب الكرة بالرأس ومتغير 

 البيانات       
 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

َس لمفروق البعدي القبمي
ع لمفروق 
الداللة  قيمة )ت( 
اإلحصائي
 ة

محتسبة ع َس  ع َس 
 

جدوليه
 

سرعة 
 االنطالق

0 0.39 2.74 0.4 2.42 م / ثا
3

.1
5

 

0
.1

4
4

 

 معنوي 2.09 7.865

                                                 
(2)

 انتطثٛقاخ ٔاستخذاياخ انحاسٕب فٙ تحٕث انترتٛح انرٚاظٛح ٔدٚع ٚاسٍٛ يحًذ انتكرٚتٙ ، حسٍ يحًذ عثذ انعثٛذ٘ :  

 709،  227،  200،  272( ص 2999:) جايعح انًٕصم ، كهٛح انترتٛح انرٚاظٛح ، 
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المياقة 
العصبية 
 العضمية

خطوة/
 2.11 188 3.7 182 دقيقة

5.67
 1.921

 

 معنوي 4.312

 ( 0.05( وتحت مستوى داللة )19الجدولية عند درجة حرية )
سرعة ( تبيف إف الوسط الحسابي لمتغير 0مف خالؿ النتائج المثبتة في الجدوؿ )

( 0.4( وبانحراؼ معياري )2.42في االختبارات القبمية يبمغ ) االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس
في االختبارات البعدية يبمغ  سرعة االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس، والوسط الحسابي لمتغير 

سرعة االنطالؽ عاليا ، والوسط الحسابي لمفروؽ لمتغير  (0.39)( وبانحراؼ معياري 2.74)
. إف ىذه النتائج أظيرت أف  (0.144)( وبانحراؼ معياري 3.152يبمغ )لضرب الكرة بالرأس 
( عند درجة حرية 2.09( ىي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة )7.865قيمة )ت( المحسوبة )

لمتغير  ( وىذا يدؿ عمى أف تطورا ذا داللة معنوية قد حصؿ0.05( وتحت مستوى داللة )19)
 في االختبارات البعدية. سرعة االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس

المياقة ( تبيف إف الوسط الحسابي لمتغير 0مف خالؿ النتائج المثبتة في الجدوؿ )و 
( ، والوسط 3.7( وبانحراؼ معياري )180في االختبارات القبمية يبمغ ) العصبية العضمية

( وبانحراؼ معياري 188في االختبارات البعدية يبمغ ) العضميةالمياقة العصبية لمتغير الحسابي 
( وبانحراؼ 5.67يبمغ ) المياقة العصبية العضميةلمتغير ، والوسط الحسابي لمفروؽ  )0.11(

( ىي اكبر مف 4.310. إف ىذه النتائج أظيرت أف قيمة )ت( المحسوبة ) )1.901(معياري 
( وىذا يدؿ 0.05( وتحت مستوى داللة )19ة حرية )( عند درج2.09قيمتيا الجدولية البالغة )

في االختبارات  المياقة العصبية العضميةلمتغير عمى أف تطورا ذا داللة معنوية قد حصؿ 
 البعدية.

االنطالؽ  سرعةبمتغير ىذا التحسف إلى استخداـ التماريف الخاصة  الباحثوفعزو يو 
، والتي تـ لعضالت الرجميف  العصبية العضميةالمياقة ووفؽ متطمبات بصورة دقيقة وصحيحة 

تطبيقيا بشكؿ عممي و عمى وفؽ الشروط الميكانيكية في األداء.مف خالؿ توظيؼ حركة الجسـ 
 الباحثوفعزو يوكذلؾ لضرب الكرة بالرأس بصورة أفضؿ في أثناء أداء ميارة القفز إلى األعمى 
ة نتيجة التطبيؽ الميداني لمتمرينات قيد ىذا التحسف الى تطوير متغيري المسافة وزمف الحرك

بدورىا في تغيير معنوي لمسافة االقتراب في ميارة القفز قيد البحث   أسيمتالبحث والتي 
التي تساعد في زيادة سرعة الحركة  األساسيةلمحركة والتي تعد العوامؿ  األداءواالختصار بزمف 
مسافة االقتراب ىي المسافة التي  إف)مف   (1))محمد خالد عبد القادر( أكدهوىذا يتفؽ مع ما 

االرتقاء الى مركبة   أثناءفي  أفقيةخالؿ خطوات االقتراب الكتساب سرعة  الالعبحتاجيا ي
عمى العب عمودية لالرتفاع بالجسـ عاليا ، وكمما قصرت ىذه المسافة دؿ ذلؾ عمى قدرة ال

دراسة قانوف السرعة والذي يعني النسبة " عند  (0)ويؤكد )صريح عبد الكريـ( حركة القفز ،  إتماـ
تعرؼ عمى العديد ىذه المسافة ،فانو يمكننا  مف البيف المسافة التي يقطعيا الجسـ الى زمف قطع 

مف المميزات البدنية والتدريبية التي يمكف تطويرىا بالتدريب لدى الالعب .فمثال عند دراسة احد 
( متر مثال كمعبة فردية تعتمد في انجازىا عمى الزمف 122العالمية المتحققة بركض ) األرقاـ

بكميات ميكانيكية متعددة  يتأثرىذا االنجاز  إفالمتحقؽ والذي يعني االنجاز المتحقؽ ،نالحظ 
 جيةومف  جيةوىي كؿ مف معدؿ السرعة والذي يرتبط بالمسافة والزمف المستغرؽ لقطعيا ،مف 

بمميزات ومكونات خطوة العداء التي ترتبط بالعديد مف المميزات  أيضاط ىذا الرقـ يرتب أخرى

                                                 
(2)

 أغرٔحح،  انتصٕٚة عانٛا تكرج انٛذ أسانٛةدراسح تٕٛيٛكاَٛكٛح نثعط يحًذ خانذ عثذ انقادر حًٕدج؛  
 . 77-77( ،ص2997، األنعاب: جايعح حهٕاٌ ، كهٛح انترتٛح انرٚاظٛح نهثٍُٛ ، قسى اإلسكُذرٚحدكتٕراِ )

(7)
 .09،ص 7727،  يصذر سثق ركرِصرٚح عثذ انكرٚى ؛  
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ىذه الخطوة وىي زمف االرتكاز وتكراره  ألداءالبدنية ذات العالقة بتطبيؽ الشروط الميكانيكية 
 ، وزمف الطيراف وتكراره " .الخطوة)تردد 

مف إف " (4) (3) (0223سيد وجاءت ىذه النتائج متوافقة مع ما أكده )أحمد نصر الديف 
السرعة ىي القدرة عمى تحريؾ أطراؼ الجسـ أو جزء مف روافع الجسـ أو الجسـ ككؿ في أقؿ 
زمف ممكف... وخصوصية النشاط والتدريب الرياضي ليا ينبغي أف يؤخذ في االعتبار بأف 

االنتقالية إال إنيا التدريبات التخصصية لمسرعة الحركية ال تؤدي بالضرورة إلى زيادة نوع السرعة 
 سوؼ تؤدي قطعا إلى زيادة العنصر المستيدؼ وىو السرعة الحركية " .

البحػػث فػػي إف  ةتػػـ التحقػػؽ مػػف فرضػػيوممػػا تقػػدـ مػػف عػػرض وتحميػػؿ ومناقشػػة لمنتػػائج  
معنويػػػة لمبرنػػػامج التػػػدريبي بتوظيػػػؼ بعػػػض المتغيػػػرات البايوميكانيكيػػػة و داللػػػة ات تػػػأثير ذىنػػػاؾ 

 ..االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ الفسمجية في سرعة
تأثير البرنامج التدريبي بتوظيػؼ بعػض التعرؼ عمى لذا تـ تحقيؽ اليدؼ مف البحث في 

المتغيرات البايوميكانيكية و الفسمجية في سرعة االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس فػي لعبػة كػرة 
 القدـ .

 ام الباب اخل
 االستنتاجات والتوصيات :   -5
 االستنتاجات : 5-1
لمبرنامج التدريبي بتوظيؼ بعض المتغيرات البايوميكانيكية والمتمثمة بمتغير المسافة  إف -1

والزمف تأثير ذات داللة معنوية في سرعة االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدـ 
. 
المياقة العصبية إف لمبرنامج التدريبي بتوظيؼ بعض المتغيرات الفسمجية والمتمثمة بمتغيرات  -0

قيد البحث تأثير إيجابي في سرعة االنطالؽ عاليا لضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة  العضمية
 القدـ .

 التوصيات  5-2
 -ف بما يأتي :الباحثو وصي في ضوء االستنتاجات ي

العبي لجميع  االنطالؽ المعدة لتحسيف متغير سرعة و التدريبي قيد البحثاستخداـ البرنامج  -1
 . ةالبدنية وعمـو الرياضالتربية  وكميات منتخب الجامعات

لضرب  أىـ الميارات الفنيةمف باعتبارىا  بكرة القدـ األعمىالقفز إلى ميارة ضرورة االىتماـ ب -0
 . الكرة بالرأس

الحركي والتي  األداءبمعرفة الشروط الميكانيكية خالؿ  العبيفوال المدربيفضرورة اىتماـ  -3
والمياقة العصبية العضمية  عمى مفاصؿ الجسـوتأثيرىا تخص السرعة والزوايا العاممة 

 الخاصة بالميارة .
 األخرىالميارات  ألنواعبحوث ودراسات مشابية وفقا إلجراءات ىذا البحث  إجراءضرورة  -4

 وكذلؾ لمختمؼ األلعاب الفرقية والفردية األخرى. كرة الفدـب
 

 المصادر العربية :

  ( 7777)انقاْرج ، دار انفكر انعرتٙ،7غ فسٕٛنٕجٛا انرٚاظح :أحًذ َصر انذٍٚ سٛذ. 

  (7777؛ )انقاْرج : دار انفكر انعرتٙ ، فسٕٛنٕجٛا انرٚاظح َظرٚاخ ٔتطثٛقاخأحًذ َصر انذٍٚ سٛذ ؛.  

                                                 
(7)

( 7777دار انفكر انعرتٙ ،  :؛ )انقاْرج فسٕٛنٕجٛا انرٚاظح َظرٚاخ ٔتطثٛقاخ ؛أحًذ َصر انذٍٚ سٛذ  
 .27ص

(4)
 Doris T. Miller , Richard G  .Nelson , Biomechanics of sport  LEX and cidere 

Philadelphia , 1973 . 
 



15 
 

  ( 2990،  )جايعح انًٕصم ، دار انحكًح نهطثاعح ٔانُشر ، 2، غ2، ج كرج انقذوسايٙ انصفار ٔآخرٌٔ؛.  

  ( 1999، )دار انكتة ٔانٕحائق ، تغذاد ، 2،غانثإٚيٛكاَٛك انرٚاظٙسًٛر يسهػ ؛. 

  : ٙدار  ،)عًاٌ تطثٛقاخ انثٕٛيٛكاَٛك فٙ انتذرٚة انرٚاظٙ ٔاألداء انحركٙصرٚح عثذ انكرٚى أنفعه ،

 .( 7727دجهح ،

  ( .2004،) عمان : الطيف للطباعة ،  األسس العلمية في التدريب الرياضعبد هللا حسين الالمي؛ 

  ( .1999، ) القاهرة : دار الفكر العربي ،التدريب الرياضيعصام عبد الخالق ؛ 

  األردٌ:  دار اإلعصار انعهًٙ  -، )عًاٌ  2، غ  انفٛسٚاء انطثٛحعالء يحًذ انقاظٙ ، تكر عًر حًذاٌ ؛

 ( .            7727نهُشر ٔانتٕزٚع ، 

  جايعح انقادسٛح ،كهٛح  انتطثٛقٛح ٔانُظرٚح فٙ انًجال انرٚاظٙ األسسانثإٚيٛكاَٛك عهٙ سهٕو جٕاد ؛ ( :

 . 200)7انترتٛح انرٚاظٛح ، 

  ، ٌٔاالَجهٕ انًصرٚح ، ثحج فٙ انترتٛح ٔعهى انُفس يُٓج انفاٌ دانٍٛ : ترجًح يحًذ َثٛم َٕفم ٔآخر( ،

 ( . 2990انقاْرج ، 

  (2010،) تغذاد :دار انكتة ٔانٕحائق، 1،غ أساسٛاخ انثإٚيٛكاَٛكيحًذ جاسى ،حٛذر فٛاض؛  . 

  أغرٔحح  دراسح تٕٛيٛكاَٛكٛح نثعط أسانٛة انتصٕٚة عانٛا تكرج انٛذيحًذ خانذ عثذ انقادر حًٕدج؛ ،

 ( .2997دكتٕراِ )اإلسكُذرٚح: جايعح حهٕاٌ ، كهٛح انترتٛح انرٚاظٛح نهثٍُٛ ، قسى األنعاب ،

  َذٖ عثذ انسالو ؛ اَحذار تعط انًتغٛراخ انفسهجٛح ٔانثإٚيٛكاَٛكٛح تًؤشر انُقم انحركٙ نًرحهح انُٕٓض

انٙ تكرج انٛذ : ) أغرٔحح دكتٕراِ ، ٔأحرِ فٙ تعط انًتغٛراخ انثإٚيٛكاَٛكٛح ٔانذقح نهتصٕٚة تانقفس ع

 ( . 2006جايعح تغذاد ، كهٛح انترتٛح انرٚاظٛح نهثُاخ ، 

  َٕٙر حاتى سهًاٌ ؛ انتذرٚة تانًقأياخ انًتغٛرج عهٗ ٔفق تعط انًؤشراخ انثإٚكًُٛاتٛكٛح ٔتأحٛرْا ف

زج :) رسانح ياجستٛر، تعط انقذراخ انثذَٛح نًتغٛر٘ انسيٍ ٔانًسافح نذقح ٔسرعح حركح انطعٍ تانًثار

 ( . 2009جايعح تغذاد ، كهٛح انترتٛح انرٚاظٛح نهثُاخ ، 

  ( . 2002: )بغداد ، مديرية الكتب لمطباعة والنشر ، البحث العممي ومناىجووجيو محجوب ؛ 
  ، ٘ٔتغذاد ، يطثعح :) غرائق انثحج انعهًٙ ٔيُاْجّ فٙ انترتٛح انرٚاظٛحٔجّٛ يحجٕب ٔقاسى انًُذال

 ( . 2999انتعهٛى انعانٙ ، ٔزارج 

  : ٘انتطثٛقاخ ٔاستخذاياخ انحاسٕب فٙ تحٕث انترتٛح ٔدٚع ٚاسٍٛ يحًذ انتكرٚتٙ ، حسٍ يحًذ عثذ انعثٛذ

 ( .2999:) جايعح انًٕصم ، كهٛح انترتٛح انرٚاظٛح ،  انرٚاظٛح

  تحٕث انترتٛح  انتطثٛقاخ االحصائٛح ٔاستخذاياخ انحاسٕب فٙٔدٚع ٚاسٍٛ ٔحسٍ يحًذ عثذ انعثٛذ٘ ؛

 ( .  2997)انًٕصم ، دار انكتة نهطثاعح ٔانُشر ،  انرٚاظٛح :
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