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 دراسة مقارنة لميكانيكية الطرف السفلي أثناء أداء التصويبة السلمية في كرة السلة

  *م.د/ محمد أحمد محمد الجّمال
 

 :المقدمة 

فني كن   عمى األداء العممي المنظظم الندقي  اآلن في عصر متطور بصورة مذهمة مرتكزا   العالم يعيش
حركنني لئلظ ننان فنني األظرننطة الرياتننية الم تم ننة مننن قنند أصننبه االهتمننام المتزاينند بدرا ننة األداء ال، و مجننا 

فنني مجننا  تنندريس وتنندريا المحنناراا الحركيننة المرتبطننة باألظرننطة والدار ننين األمننور التنني ترننا  العنناممين 
بطريقننة مبارننرة أو  يننر  البنندظي والمحننار األداء  ىالرياتننية الم تم ننة مننن أجنن  درا ننة العوامنن  المننؤ رة عمنن

إليجنناد العبلقننة  وذلنن  أو ميكاظيكيننة ف ننيولوجيةوامنن  بيولوجينن  أو ترننريحية أو مبارننرة  ننواء كاظننا هننذ  الع
عننن طريقحننا  يمكننن معمومننااالمتدا مننة بننين هننذ  العوامنن  ومنند  ارتباطحننا ببعتننحا الننبعض لموصننو  إلننى 

  .توجي  عممية التعميم والتدريا وتح ين األداء الحركي لتحقي  أفت  ظتائج  بل  المظاف اا

  م( أظننن  يمكننن اعتبنننار األداء المحنننار 9989ينننر  جمننا  عنننبلء النندين   يلبيوميكنناظيكومننن المظظنننور ا
حنند ذاتحننا وحننداا كميننة  يمظظومننة لمحركنناا باعتبننار  اتحنناد لعنندد كبيننر مننن الحركنناا الت صننيمية لتم نن  فنن

  أن إتقننان وتح ننين األداء المحننار  ويتنني  ،ألفعننا  حركيننة موجحننة إلننى أ ننراض ماحننددة لمظرنناط الظنناهر
بمد  صحة هنذ  الت صنيبلا الجزئينة وبكي ينة اتحادهنا، فتنبل  عنن تعمقن  ببظينة أو معمنار مظظومنة يتعم  

الحركنناا، وأ ظنناء ت ديننة الحركننناا يقننوم ال ننرد بتوجيححننا والنننتحكم فيحننا، ولننذل  فمننن المحنننم فحننم كي يننة بظننناء 
والنتحكم فيحنا م نت يدا   كي ينة قينام ال نرد بتوجيححنا باإلتافة إلى فحنم،  األداء المحار  يمظظومة الحركاا ف

مظظومنة كمينة موجحنة  يمن معمارها، وعمي  يمكن القو  أن حركاا م تم  أجزاء الج م تظتم وتتوحد ف
ن أداءاا أو  موكياا حركية مكتممة.   (5-3: 9لمحركاا لتاَكوِّ

لحركينة ويواج  المدربون العديد من المركبلا المتعمقة بالوصنو  إلنى األداء ال ظني العنالي لممحناراا ا
فنني األلعنناا الرياتننية، ويمعننا التحمينن  الحركنني البيوميكنناظيكي لحننذ  المحنناراا عمننى ا ننتبل  أظواعحننا دورا  
محورينننا  رئي نننيا  فننني ت  نننير المحننناراا وتجزئتحنننا ومقارظتحنننا بننناألداء الرياتننني الم نننالي لتصنننحيه األ طننناء 

الحركنني البيوميكنناظيكي أ ا ننيا  فنني والوصننو  إلننى الم ننتو  الرياتنني المظرننود واألم نن ، كمننا ياعنند التحمينن  
التننندريا المنننؤ ر فننني محننناراا كنننرة ال نننمة، حينننح يتننني  لممننندرا  م ينننة صنننحيحة ت ننناعد  عمنننى عنننرض 

 المحاراا برك  صحيه ومعرفة الظقاط ال ظية الواجا التركيز عميحا في تدريا محاراا كرة ال مة.

                                                           
*

 جامعة الزقازيق –كمية التربية الرياضية لمبنين  –مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  
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ء والوقنننو  عمنننى األ طننناء أو م( عمنننى أن تحميننن  األدا2002ويؤكننند محمننند بريقنننا و يرينننة ال نننكر   
مميزاا التكظين  المتبنا منن الرياتني يمكنن أن ي ناعد فني تحديند ظنوع التندريا وتح نين األداء الرياتني. 

 5 :29) 
م( أن التصويا الميداظي في كرة ال مة هو الطري  األ ا ي Hay JG  9993يوته جيمس ها  

: 99 رهننا تننرددا  فنني مظاف نناا كننرة ال ننمة.  لمتحنندي  وأن التصننويا هننو أحنند أهننم العظاصننر التكظيكيننة وأك
205) 

الطريقنة األ ا نية م( أن Okazaki, V.H.A. et al.  2006 ويؤكد فيكتور أوكازاكي وآ رون
التصنويا منن أك نر المحناراا تكنرارا  فني يعتبنر التصنويا، ولحنذا ال نبا  هيلت جي  الظقاط في كرة ال مة 

 ( 33: 95  المباراة.

محننننارة م( عمننننى أهميننننة 9999محمننننود عبدالنننندايم، محمنننند صننننبحي ح نننناظين  ويؤكنننند كننننبل  مننننن محمنننند 
 وبالتننالي تعتبننر هنني المحننارة التنني تتوقنن  عميحننا الظتيجننة ال اصننة بالمبنناراة فنني كننرة ال ننمة، حيننح التصننويا

 (.56: 7 . ك  المحاراا ت دم عممية التصويا وتوفر المكان الكافي لمتصوياف

م( أن أك نر المحناراا Hanna, S. J., & Abass, S. A.  2095وتتني   نورا هاظنا وأال عبناس 
وتتكننون محننارة التصننويبة ال ننميمة مننن عنندة مراحنن  وأجننزاء أهميننة فنني كننرة ال ننمة هنني التصننويبة ال ننممية، 

، وأن إتقننان تكظينن  التصننويبة ال ننممية ي ننحم برننك  فعننا  فنني ظتيجننة درجننة عاليننة مننن التوافنن  إلننىتحتننا  
 (740: 90المباراة.  

م( أن كنرة ال نمة هني رياتنة تعتمند McClay, I. S. et al.  9994مناكبل  وآ نرون  يرنير إينرين
إعتمنادا  كبيننرا  عمننى الطننر  ال ن مي  ننبل  المعننا، وأن تحمينن  المباريناا أظحننر متو ننط أداء الو بنناا أك ننر 

ت نعة  ( و بة  بل  المباراة، وأن معد  القوة العمودية  الرأ ية( تبمغ في بعض األحيان ما يعناد 70من  
 (229: 93أم ا  وزن البلعا.  

 مشكمة البحث وأهميته: 1/2
إن ال طنننوة األولنننى لتطنننوير عممينننة التننندريا الرياتننني فننني كنننرة ال نننمة هننني فحنننم أل  تكظيننن  أفتننن  
لمتصويبة ال ممية وأك ر  ترددا  فني المظاف ناا ومواقن  المعنا، باإلتنافة إلنى الحاجنة الما نة ل حنم ال نرو  

 مكن من الوقو  عمى التكظي  المظا ا لك  جظس عمى حدة.بين الجظ ين والتي ت

فقنند اتجحننا بعننض الدرا نناا لتحمينن  التصننويبة ال ننممية فنني كننرة ال ننمة ب  نناليا م تم ننة برننك  مظ ننرد 
( لدرا نة التحمين  الكيظمناتيكي 92م( Kumar, P.   "2096درا نة بنرافين كومنارم ن  مظحنا درا نة 
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 & ,.Hanna, S. J، ودرا نة  نورا هاظنا وأال عبناس لزواينا الج نم  نبل  التصنويبة ال نممية

Abass, S. A.  "2095 )فني ال نممية لمتصنويبة البيوكيظماتيكينة المتاينراا بعنض( بمقارظنة 90م 
 .Nin, Dعنن طرين  تحمين  ال ينديو، ودرا نة دارينن ظنين وآ نرون والرباا الكبار لبلعبين ال مة كرة

Z., et al.   "2096 )وة اإلرتكناز الرأ نية لم طنوة األولنى لمتصنويبة ( التني تظاولنا قن94م
 ال ممية في كرة ال مة.
التى يمكن تقويمحا منن  اعمى عدد كبير من الت صيبل  تحتو  يالت المحاراامن  والتصويبة ال ممية

، فإن محنارة التصنويبة ال نممية لحنا تكظين  أج  العم  عمى ربطحا وتوجيححا، ف تبل  عن  طواا االقتراا
فننني  طنننوتين األولنننى بالقننندم اليمظنننى عمنننى  نننبي  الم نننا  وال اظينننة بالقننندم الي نننر  وأن هنننذ   ننناص يتم ننن  

ال طننواا مننؤ رة فنني عمميننة اإلرتقنناء حيننح تطننو   طننوة وتقصننر  طننوة وذلنن  ظتيجننة ل  ننض مركننز  قنن  
الج م فيحدح تايراا في أطوا  هذ  ال طواا يتبعحا عممية إرتقاء بالقدم األ ينرة، وأن هنذ  التاينراا فني 

 (239: 90األطوا  أو الزوايا تكون أوته في الطر  ال  مي لمج م.  
يرين   نترومبمج   .Erculj, F., & Strumbelj, Eوترير درا ة فراظس إركنولج واي

( مبننناراة م تم نننة الم نننتوياا لم نننابقاا م تم نننة 40( تصنننويبة منننن  5024م( أظننن  ظتيجنننة تحميننن   2095 
، الننندور  الممتننناز Euroleagueالننندور  األوروبننني  ،NBA دور  كنننرة ال نننمة األمريكننني لممحتنننرفين 

ب موفيظيا، وم ابقتان لبطولة العالم لمرباا( أن التصويبة ال ممية أك نر أظنواع التصنويا تنرددا  وتكنرارا  فني 
م نننابقاا كنننرة ال نننمة، وأن معننند  ظجنننام التصنننويبة ال نننممية هنننو أك نننر معننند  لمتصنننويباا الظاجحنننة  نننبل  

 (9: 9المبارياا.  

باحح أظ  توجد العديد من الدرا اا التي أهتما بدرا ة ت اصي  الحركة كيظماتيكيا  وكيظاتيكنا  وير  ال
لممحنناراا الم تم ننة فنني كننرة ال ننمة، إال أن الباحننح ي ننعى مننن  ننبل  هننذ  الدرا ننة إلننى التوصنن  لممؤرننراا 

جنود عندة ا تبلفناا الميكاظيكينة المنؤ رة فني أداء التصنويبة ال نممية لمرجنا  واآلظ ناا، وذلن  منن مظطمن  و 
تننافة إلننى ذلنن  أن التعننر  عمننى هننذ  المتايننراا  أظ روبومتريننة يت  ننس عميحننا تطننور األداء لحننذ  المحننارة واي

 والمؤرراا يت  س عمي  وتا تدريباا تتظا ا وفقا  لمجظ ين. 

مننن أجنن   لمتصننويبة ال ننممية فنني كننرة ال ننمةوبظنناء  عمينن  ف ننو  يقننوم الباحننح بالتحمينن  البيوميكنناظيكى 
والعبلقنننة  واآلظ ننناا الرجنننا  بنننين ال ننن مي لمطنننر أهنننم ال صنننائص وال نننرو  البيوميكاظيكينننة لوقنننو  عمنننى ا

 .اا اإلرتكاز األو  وال اظي وأقصى إرت اعلحظ اإلرتباطية ما قوة اإلرتكاز الرأ ية  بل 
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 أهداف البحث: 1/3

اآلظ اا لمتصويبة ال ممية المقارظة البيوميكاظيكية لمطر  ال  مي بين الرجا  و  إلى البحح هذا يحد 
  : بل  من وذل  تكاز األو  وال اظي وأقصى إرت اعاا اإلر لحظ بل   ال مة كرة في

 واآلظ ناا الرجنا  بلعبينل ال  مي لمطر البيوميكاظيكية  المؤرراا العبلقاا اإلرتباطية بين تحديد 9/3/9
 محظاا الم تارة.ال  بل  قوة اإلرتكاز الرأ يةو  ال مة كرة في ال ممية لمتصويبة

 فني ال نممية لمتصنويبة واآلظ ناا الرجنا  لبلعبينبين ا ال  مي لمطر ال رو  البيوميكاظيكية  تحديد 9/3/2
 .المحظاا الم تارة  بل  ال مة كرة

 :البحثتساؤالت  1/4

 الرجنننا  بلعبنننينل ال ننن مي لمطننر البيوميكاظيكينننة  المؤرنننراا العبلقننناا األك نننر ارتباطننا  بنننين مننا هننني 9/4/9
 المحظاا الم تارة؟  بل  قوة اإلرتكاز الرأ يةو  ال مة كرة في ال ممية لمتصويبة واآلظ اا

 في ال ممية لمتصويبة واآلظ اا الرجا  لبلعبينبين ا ال  مي لمطر ال رو  البيوميكاظيكية  ما هي 9/4/2
 المحظاا الم تارة؟  بل  ال مة كرة

 الدراسات السابقة والمرتبطة: 2/0
( بدرا ة بعظوان "عبلقة بعض المتايراا 92م( Kumar, P.   "2096رافين كومارقام "ب 2/9

 الكيظماتيكية الم تارة ب داء العبي كرة ال مة في التصويبة ال ممية".

هدفا الدرا ة إلى التعر  عمى العبلقة بعض المتايراا الكيظماتيكية الم تارة ب داء العبي كرة 
العبين بدور  الجامعاا الحظدية، وكان  عررة (90في الدرا ة   ال مة في التصويبة ال ممية، رار 

(  ظة، أرارا أهم الظتائج أن المتايراا الكيظماتيكية الزاوية  زوايا ر غ القدم 20-98متو ط أعماهم  
والركبة والكت  والمرف  ور غ اليد والجذع( ليس لحم عبلقة بم تو  أداء التصويبة ال ممية في كرة 

ظا  عبلقة بين إرت اع مركز  ق  الج م العام لحظة الت مص وم تو  أداء التصويبة ال مة، وأن ه
 ال ممية.

ت  ير كتمة ( بدرا ة بعظوان "94م( Nin, D. Z., et al.   "2096دارين ظين وآ رونقام " 2/2
 ".الج م وصبلبة األحذية عمى المتايراا الكيظاتيكية  بل  تحركاا كرة ال مة

  نبل  الكيظاتيكينة المتاينراا عمنى األحذينة وصنبلبة الج نم كتمة ت  يرى التحق  من هدفا الدرا ة إل
، التحر  األو  كان لم طوة األولى في التصويبة ال ممية وحركة الحبوط، رنار  ال مة  كرة بعض تحركاا
كجنم(، قنام كن  العنا  63.9، 82.7( العا ق نموا إلنى مجمنوعتين وفقنا  لكتمنة الج نم  30في الدرا ة  
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ب داء  م ة محاوالا لمتحركاا قيد الدرا ة لك  ظوع حنذاء رياتني وفقنا  لصنبلبة الجنزء الندا مي ال ن مي، 
وتننم قينناس قننوة رد األرض  اإلرتكنناز( الرأ ننية عننن طرينن  مظصنناا لقينناس القننوة، وكاظننا مننن أهننم متايننراا 

ى منننن التصنننويبة الدرا نننة مننند   بننناا م صننن  ر نننغ القننندم، وأرنننارا أهنننم الظتنننائج أظننن   نننبل  ال طنننوة األولننن
ال ننممية فنني كننرة ال ننمة كاظننا قننوة اإلرتكنناز الرأ ننية أكبننر فنني المجموعننة ذاا كتمننة الج ننم األكبننر بمقنندار 

 %، وال بلصة أن كتمة الج م لحا ت  ير تعي  عمى المتايراا الكيظاتيكية.47.7
مقارظنة بعظنوان " ( بدرا نة90 م(Hanna, S. J., & Abass, S. A."  2095 ورا هاظا وأال عبناس قام " 2/3

 ".بعض المتايراا البيوكيظماتيكية لمتصويبة ال ممية في كرة ال مة لبلعبين الكبار والرباا

 لبلعبنين ال نمة كنرة فني ال نممية لمتصنويبة البيوكيظماتيكينة المتاينراا بعض مقارظةهدفا الدرا ة إلى 
بحينننح ق نننموا إلنننى مجمنننوعتين (  نننتة العبنننين بننندور  الجامعننناا 6، رنننار  فننني الدرا نننة  والرنننباا  الكبنننار

( 23.3(  نننظة، والمحموعنننة ال اظيننة لمكبنننار ومتو نننط أعمنننارهم  98.3األولننى لمرنننباا ومتو نننط أعمننارهم  
 ننظة، أرننارا أهننم الظتننائج أن المجموعننة ال اظيننة والتنني تم نن  البلعبننين األكبننر  ننظا  كاظننا أفتنن  فنني جميننا 

ية، واإلزاحة الرأ ية لمجنذع عظند الطينران وارت ناع كن  متايراا الدرا ة والمتم مة في الم افة الرأ ية واألفق
 اليد وم افة اإلرتقاء وصوال  لقائم كرة ال مة.

 إجراءات البحث: 3/0

 :البحث منهج 3/1

ا ننت دم الباحنننح المنننظحج الوصننن ي وذلنن  بانننرض التحميننن  الميكننناظيكي المعتمنند عمنننى أا نننموا التحميننن  
 يظة البحح.علبال يديو ال ريا لمحارة التصويبة ال ممية 

 :البحث عٌنة 3/2

( 5( العبنننين ذكنننور و 5العبنننين،   عرنننرة( 90  ا تينننار عيظنننة البحنننح بالطريقنننة العمدينننة وقوامحنننا تنننم
ة ال ممية من العبي مظت ا جامعة لي ربد   مظت بي البظين والبظاا(، التصويب في متميزينالعباا إظاح 

 Canada West Universitiesمعنناا  ربنني كظنندا  باإلتحنناد الرياتنني لمجا والمقينندينألبرتننا، بدولننة كظنندا 

Athletic Association()CWUAA)، وتنم ا نتبعاد  البحنح، قيد لممحارةال صائص البيوكيظماتيكية  لتحديد
 ( العبننين،8( العبنان بواقنا العنا والعبنة لمدرا ننة اإل نتطبلعية، ليصنبه عندد العيظنة األ ا نية  2عندد  
 تحميمحنا تنم التنية و محاولن( 40  المحناوالا عندد لتصنبه محناوالا( 5  بن داءوالعبنة  العنا كن  قنام حيح
 .اإلحصائية لممعالجاا  تعا والتي
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 :اختٌار عٌنة البحث 3/2/1

 تم ا تيار عيظة البحح وفقا  لمرروط التالية:
o .الحصو  عمى مراكز متقدمة 
o .اإلظتظام في التدريا وعدم اإلظقطاع حتى وقا تطبي  الدرا ة األ ا ية 
o فراد العيظة من االصاباا، وموافقة عيظة البحح عمى المراركة في الدرا ة. مو أ 
o .ظ بة ظجام التصويبة ال ممية المرت عة بظاء  عمى تحمي  مبارياتحم بدور  الجامعاا الكظدية 
o  ظواا 90اليق  العمر التدريبى عن . 
 :البحث عٌنةتجانس  3/2/2

فننني متاينننراا الظمنننو والمتاينننراا األظ روبومترينننة  قنننام الباحنننح بنننإجراء التجننناظس ألفنننراد عيظنننة البحنننح
 ( يوته ذل .9والعمر التدريبي، والجدو  رقم  

 (1جدول )
 لعٌنتٌن الرجال واآلنساتالتوصٌف اإلحصائى ل

 (5) =2=ن1ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االلتواء الوسيط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 اآلنسات الرجال اآلنسات رجالال اآلنسات الرجال اآلنسات الرجال
 9.30 0.65 9830 9840 38.98 30.55 9846.5 9846.6 ممميمتر ارتفاع القامه

 0.90 9.70- 83.95 78.9 9.67 4.98 86.86 76.06 كجم كتمة الجسم

 0.96 0.86- 20.0 20.5 2.08 9.73 20.66 20.09  ظة السن

 0.86 0.99- 9070 9095 23.09 25.96 9076.6 9086.6 ممميمتر طول الرجل

 9.93- 9.73 903 98 5.29 0.57 909 98.3 ممميمتر عرض الركبة

 0.93 0.96 62 67.5 7.59 9.96 62.33 68 ممميمتر عرض مفصل القدم

 9.79 9.73- 70 75 7 4.69 74 72.33 ممميمتر عرض المرفق

 9.70 9.93- 54.5 60 2.64 2.64 56 59 ممميمتر عرض مفصل اليد

 9.50 0.86- 30.5 30.5 9 0.57 39 30.33 ممميمتر يدسمك ال

 0.28- 0.86- 92 94.5 3.59 2.88 99.66 93.66  ظة العمر التدريبي
 

 الرجا  واآلظ اا( أن جميا قيم معامبلا االلتواء ألفراد عيظة البحح 9يتته من الجدو  رقم  
 روبومترية والعمر التدريبي قيد البحح الظمو والمتايراا األظ ( لمتايراا0.93: 9.73-بين  تراوحا ما 

( مما يرير إلى وقوع عيظة البحح دا   المظحظى االعتدالى 3-، 3وقد اظحصرا هذ  القيم ما بين  +
 .وهذا يد  عمى تجاظس أفراد العيظة فى هذ  المتايراالحذ  المتايراا، 
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 (2جدول )
 )الرجال وواآلنسات( الكلٌة التوصٌف اإلحصائى للعٌنة

 (10) =ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 االلتواء الوسيط المعياري

 0.06 9840 29.93 9840.62 ممميمتر ارتفاع القامه

 0.49 78.9 90.26 80.6 كجم كتمة الجسم

 9.99 20 2.59 29  ظة السن

 9.36- 9090 30.20 9076.25 ممميمتر طول الرجل

 0.66 98.5 3.96 99.37 ممميمتر عرض الركبة

 0.54 63.5 6.94 64.75 ممميمتر عرض مفصل القدم

 0.28- 73 5.29 72.5 ممميمتر عرض المرفق

 0.24- 57.5 3.99 57.5 ممميمتر عرض مفصل اليد

 0.27 30.5 2.76 30.75 ممميمتر سمك اليد

 9.23 92 3.96 93.62  ظة العمر التدريبي

 

معامبلا االلتواء ألفراد عيظة البحح الكمية تراوحا ما بين  ( أن جميا قيم2يتته من الجدو  رقم  
( لمتايراا الظمو والمتايراا األظ روبومترية والعمر التدريبي قيد البحح وقد اظحصرا 9.23: 9.36- 

( مما يرير إلى وقوع عيظة البحح الكمية دا   المظحظى االعتدالى لحذ  3-، 3هذ  القيم ما بين  +
 .د  عمى تجاظس أفراد العيظة فى هذ  المتايرااوهذا يالمتايراا، 

 أدوات وأجهزة جمع البٌانات: 3/3

 األدوات المستخدمة: 3/3/1

 (.9لقياس ارت اع القامة. مرف     Seca 264 Wall Mounted Stadiometerجحاز  تاديوميتر 3/3/9/9

 ميزان طبي معاير لقياس الوزن. 3/3/9/2
 + كراا  مة Matrix Portable Basketball System, 48-inحر  مت كرة  مة قاظوظى عمود 3/3/9/3

 (.9مرف    . لمرجا ( 7 لآلظ اا(،  6مقاس 
 أجهزة وأدوات التحلٌل الحركً:  3/3/2

 وحدة كمبيوتر متطورة. 3/3/2/9
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 VICON Motion Systems, Oxford Metrics-(vicon nexus 1.8.5)برظامج التحمي  الحركي  3/3/2/2

Ltd., Oxford, England. 

 .Calibration 3D (T- wand)( عصا المعايرة 2عدد   3/3/2/3

 .Vicon v8iكادر/  اظية من ظوع  500( كاميرا فيديو عالية ال رعة حتى 90عدد   3/3/2/4
 . Motion Capture Headband(  طاء لمرأس توتا عمي  العبلماا العاك   9عدد   3/3/2/5

 Motion Captureددة المقا اا لت بيا العبلماا العاك ة أ ظاء األداء ( بدالا متع4عدد   3/3/2/6

Suit (S, M, L, XL) . 

 + Motion Capture Markers [9 mm] (39)م ،  9.00( عبلمة عاك ة مقاس 39عدد   3/3/2/7
 ( عبلماا عمى كرة ال مة.4عدد  

 مظصتان لقياس القوة  ردود ال ع  األرتية(. 3/3/2/8
Kistler Biomechanics force platforms, Winterthur, Switzerland, model No 9281B11 and 

9286AA 

 (.2وصبلا كحربائية. مرف    3/3/2/9
 :الحركً التحلٌل برنامج 3/4

جننراء التحمينن  الحركنني لمحننارة التصننويبة ال ننممية بمعمنن  الميكاظيكننا الحيويننة  قننام الباحننح بالتصننوير واي
، ألبرتا، دولة كظدا م ت دما  برظامج لي برد ة البدظية بكمية اآلداا والعموم بجامعة بق م عموم الحركة والتربي

ويعند برظنامج التحمين  الحركني منن أك نر البنرامج دقنة وذلن  ألظن   (،Vicon Nexus 1.8.5التحمين  الحركني  
ت دام البدلنننة يعتمننند عمنننى و نننيمتين لمتحميننن ، األولنننى با نننت دام التصنننوير باألرنننعة دون الحمنننراء وال اظينننة ا ننن

 :أهمحا من أ باا لعدة البرظامج هذا الباحح وا ت دم لت بيا العبلماا العاك ة
 .Auto Trackالتتبا األتوماتيكي لمظقاط الترريحية أ ظاء الحركة  3/4/9

 . الم توحة واألماكن الصاالا دا   من التصوير يمكن 3/4/2
  .اكامير  48ا وحتي كاميرا بلح ب التحمي  يمكن 3/4/3

 . (3D  األبعاد  بل ي أو( 2D  األبعاد  ظائي بعدين عمى التحمي  يمكن 3/4/4

 . الج م أجزاء من واحد جزء أو كك  الج م حركة تحمي  يمكن 3/4/5
 تحديد مركز  ق  العام لمج م ومركز  ق  الوصبلا. 3/4/6
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الظراط الكحربي لمعتبلا  إمكاظية التزامن اإللكتروظي الموحد ما مظصاا قياس القوة جحاز قياس 3/4/7
 من  بل  وصبلا  اصة معدة لذل  ومعايرة.

 الدراسة االستطالعٌة: 3/5

 الهدف من الدراسة: 3/5/1

o دواا جما البياظاا.أيتا و ائ  و أكد من صبلحية المكان الذ   يتم في  التصوير و  الت 
o  وزاوية التصوير. اوتا الكاميراارت اع تحديد مكان و 
o عبلماا الترريحية ا ظاء التصوير.كد من وتوم ال الت 
o ا ية ظاء تصوير التجربة األأالتى قد تظحر  اإلدارية وال ظية الكر  عن المركبلا . 
 المجال الزمانً:  3/5/2

 .م99/9/2097 المواف  ال بل اءيوم 
 المجال الجغرافً: 3/5/3

لي برد  داا والعموم بجامعة معم  الميكاظيكا الحيوية بق م عموم الحركة والتربية البدظية بكمية اآل
University of Lethbridge ،ألبرتا Alberta، دولة كظدا. 

 العٌنة: 3/5/4

 . ا يةومن  ار  العيظة األ بواقا العا والعبة العبان( 2 
 نتائج الدراسة: 3/5/5

 ، وكان مكان وزوايا الكاميراا م با أوتوماتيكيا  وفقا  ( متر2.40أظ ا ارت اع لمكاميراا هو  
 لتظظيم المعم .

 :األساسٌةالدراسة  3/6

م وحتى يوم األربعاء المواف  6/2/2097قام الباحح بإجراء التجربة األ ا ية يوم اإل ظين المواف  
بمعم  الميكاظيكا الحيوية بق م عموم الحركة والتربية البدظية بكمية اآلداا والعموم  وذل م 8/2/2097

وتم تبط كادر/ح،  900دا، حيح تم تبط  رعة الكاميراا عمى ، ألبرتا، دولة كظلي برد بجامعة 
ما  وتعم  الكاميراا بظظام التزامن اإللكتروظي الموحد، HZهرتز  9000مظصاا قياس القوة عمى 

 (.3مرف    من  بل  وصبلا  اصة معدة لذل  ومعايرة. مظصاا قياس القوة
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 (1ل )شك
ع الكامٌرات ومنصتً قٌاس وض

 القوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

العبننة عمننى حنندة،  ننم قننام و  العننا لكنن  األظ روبومتريننةوالمتايننراا  تننم قينناس كنن  مننن الطننو  والننوزن
( ظقطنننة 39الظقننناط الترنننريحية المرجعينننة وهنننم  بصنننورة واتنننحة عمنننى  العاك نننةبوتنننا العبلمننناا  الباحنننح

 (4ترريحية. مرف   

تنننم تصنننميم  طنننوط لممعنننا كنننرة ال نننمة القاظوظينننة دا ننن  المعمننن  لمجنننزء ال ننناص بالدرا نننة، وتنننم إجنننراء 
اظا اليد اليمظى لحم هي اليد المؤ رة في التصويا، وقام ك  العا والعبنة بن داء الدرا ة لبلعبين بحيح ك

التصننويبة ال ننممية بحيننح كاظننا ال طننوة األولننى بالقنندم اليمظننى عمننى مظصننة قينناس القننوة األولننى وال طننوة 
° 55.54ال اظيننة بالقنندم الي ننر  عمننى مظصننة قينناس القننوة ال اظيننة، وكاظننا زاويننة مينن  مظصننتي قينناس القننوة 

 نننم، والم نننافة بنننين  920الظ نننبة لقنننائم ال نننمة، وتبعننند مظصنننة قيننناس القنننوة ال اظينننة عنننن قنننائم ال نننمة م نننافة ب
 ,Hanna  عبناس وأال هاظنا  نورا م وذل  وفقا  لمدرا اا ال ابقة والمرابحة م ن   900مظصتي قياس القوة 

S. J., & Abass, S. A. "  2095وآ ننرون ظنننين داريننن ودرا ننة( 90  (مNin, D. Z., et al.  " 
يري   ترومبمج (، ودرا ة 94 (م2096   (.9 م(Erculj, F., & Strumbelj, E.  2095فراظس إركولج واي

ظ نس ظنرو  أداء المظاف نة الحقيقنة،  يفن المحناوالاالبلعباا البلعبين و ؤد  يوقد راعى الباحح أن 
 . اصة باألداءما االهتمام عمى أهمية إعطاء تعميماا م تمرة 
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 ( زواٌا الكامٌرات 2ل )شك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :للدراسة الخاضعة السلمٌة ةالتصوٌب لمهارة الزمنٌة اللحظات تحدٌد 3/6/1

 المرجعيننة م نن  لدرا نناابعننض افنني تننوء  ال ننممية ةحنندد الباحننح المحظنناا الزمظيننة لمحننارة التصننويب
 ظننين داريننن ودرا ننة (90  (مHanna, S. J., & Abass, S. A.   "2095  عبنناس وأال هاظننا  ننورا درا ننة

حيح قام البلعبين بالتحر  التي تظاولا المحارة قيد البحح،   (94 (مNin, D. Z., et al.   " 2096وآ رون
 حيح أمكن ا ت بلص ما يمي:(  م قب  مظصة قياس القوة األولى، 60من م افة  

 لحظة األرتكاز األول )أقصى قوة رأسٌة(: 3/6/1/1

 .قياس القوة أقصى قوة رأ ية م جمة بالقدم اليمظى عمى مظصةهي لحظة 
 لحظة اإلرتكاز الثانً )أقصى قوة رأسٌة(: 3/6/1/2

 .أقصى قوة رأ ية م جمة بالقدم الي ر  عمى مظصة قياس القوةهي لحظة 
 لحظة أقصى إرتفاع لمركز ثقل الجسم: 3/6/1/2

 هي لحظة أقصى إرت اع يص  إلي  مركز  ق  الج م أ ظاء الطيران.
 المعالجات اإلحصائٌة: 3/7

تم إجراء  ،هذا البحح يا البياظاا وت جي  القيا اا الم تم ة لممتايراا التى ا ت دما فبعد جم
المعالجاا اإلحصائية المظا بة لتحقي  األهدا  والت كد من صحة ال روض با ت دام المعالجاا 

 وتم ح اا ما يمي: ”SPSS 22.0“ ياآللى با ت دام البرظامج اإلحصائاإلحصائية وكذل  الحا ا 
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 Skewness .معام  االلتواء 3/7/9
  Pearson's Correlation معام  االرتباط الب يط  بير ون(. 3/7/2
 T test .ا تبار "ا" 3/7/3

 عرض ومناقشة النتائج: 4/0

 .اإلرتكاز األول )أقصى قوة رأسٌة(عرض ومناقشة نتائج لحظة  4/1

 (3جدول )  

 المتغيرات بين الدالة إحصائيا  معامالت اإلرتباط وداللة الفروق ألكثر المؤشرات 
 04ن=                    والقوة الرأسية لحظة اإلرتكاز األول البيوميكانيكية

 الخصائص البيوميكانيكية

س
لقيا

ة ا
وحد

 

 اآلنسات الرجال
" ت" قيمة

 وداللتها 
المتوسط  قيمة "ر"

 الحسابي
االنحراف 

 ±المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ±المعياري

 *0.478- *3.36 97.84 809.24 47.97 772.23 مميمتر األيمناإلزاحة العرضية لمشط القدم 
 *0.733- *2.29 7.96 82.33 8.23 90.28 مميمتر األيمناإلزاحة الرأسية لمشط القدم 
 *0.475- 0.45 95.24 734.58 73.34 739.77 مميمتر األيمناإلزاحة العرضية لكعب القدم 

 *0.593- 0.09 9.57 77.59 6.29 82.07 مميمتر األيمنية لكعب القدم اإلزاحة الرأس
 *0.865- *7.64 98.07 929.22 6.07 956.34 مميمتر األيمناإلزاحة الرأسية لرسغ القدم 

 *0.539 0.90 59.69 9004.49 26.06 997.97 مميمتر األيمناإلزاحة الرأسية لمجذع 
 *0.454 *5.04 90.70 9364.37 43.79 9393.99 ميمترم اإلزاحة العرضية لمشط القدم األيسر
 *0.558- *6.33 9.90 999.59 90.09 944.06 مميمتر اإلزاحة الرأسية لرسغ القدم األيسر

 *0.468 *5.56 33.69 9036.09 57.29 992.29 مميمتر اإلزاحة الرأسية لمجذع األيسر
 *0.524- 0.82 6.05 87.53 2.09 85.35 درجة زاوية الركبة اليسرى

 *0.506 *2.40 99.06 972.94 47.99 957.98 نيوتن )القدم اليمنى( قوة االرتكاز األفقية
 *0.595 0.89 9.26 0.44 0.788 0.596 نيوتن )القدم اليمنى( قوة اإلرتكاز العرضية

 *0.733- 0.33 23.59 9023.78 27.28 9029.75 مميمتر مركز ثقل الجسم العام الرأسي

 12..2=   33ودرجات حرية  5...جدولية عند قيمة ت ال
 3.4..= 33ودرجات حرية  5...قيمة ر الجدولية عند مستوي معنوية 

الم تارة بنين الرجنا   البيوميكاظيكية المتايراا بين ( وجود فرو  دالة إحصائيا  3يتته من الجدو   
، األو  اإلرتكننناز لحظنننة الرأ نننية القنننوةو  واآلظ ننناا وفقنننا  لمعبلقنننة اإلرتباطينننة بنننين المتاينننراا البيوميكاظيكينننة

بين الرجا  واآلظ اا وبمقندار  األيمن القدم لمرط العرتية اإلزاحةويتته من الجدو  بوجود فرو  بين 
 القندم لمرنط العرتنية اإلزاحنة م( لآلظ اا، ووفقا  لمعبلقنة اإلرتباطينة بنين  80.9 م( لمرجا  و  77.2 

( وهني عبلقننة عك نية أ  أظنن  0.478-مانا قيمننة معامن  اإلرتبنناط  وقنوة اإلرتكنناز الرأ نية حيننح ب األيمنن
كمما قما اإلزاحة العرتية لمرط القدم األيمن وهي قدم اإلرتكاز كممنا زادا قنوة اإلرتكناز الرأ نية، أ  أن 
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لمرجننا  أفتنن  مظحننا لنند  اآلظ نناا، بمعظننى أن الرجننا  يكننون مرننط  األيمننن القنندم لمرننط العرتننية اإلزاحننة
لديحم لحظة اإلرتكاز األو  لم ار  قميبل  أك ر من اآلظ اا، مما يتيه فرصة أفت  لبلعبنين القدم األيمن 

الرجنننا  بعمننن   طنننوة  نننداع لممننندافعين ألن مرنننط القننندم األيمنننن ال ابنننا لقننندم اإلرتكننناز هنننو مؤرنننر اتجنننا  
مركنز  أظ  كمما اقتنرا موتنا م(2094طمحة ح ام الدين وآ رون  الحركة. وهذا يت   ما ما أرار إلي  

 (949: 2 ق  الج م من مركز قاعدة اإلرتكاز كمما زاد اتزان الج م وقدرت  عمى التحكم.  
بنين الرجنا   األيمنن القدم لمرط الرأ ية اإلزاحة بين ( فرو  دالة إحصائيا  3كما يتته من الجدو   

 الرأ نية اإلزاحنة م( لآلظ اا، ووفقا  لمعبلقة اإلرتباطية بين  8.2 م( لمرجا  و  9.0واآلظ اا وبمقدار  
( وهننني عبلقنننة 0.733-حينننح بمانننا قيمنننة معامننن  اإلرتبننناط   وقنننوة اإلرتكننناز الرأ نننية األيمنننن القننندم لمرنننط 

يمنننن وهننني قننندم اإلرتكننناز كممنننا زادا قنننوة لمرنننط القننندم األ عك نننية قوينننة أ  أظننن  كممنننا قمنننا اإلزاحنننة الرأ نننية
لآلظ اا أفت  مظحا لد  الرجنا ، بمعظنى أن  األيمن القدم لمرط الرأ ية اإلزاحةاإلرتكاز الرأ ية، أ  أن 

اآلظ اا يكون مرط القدم األيمن لديحم لحظة اإلرتكناز األو  أقن  فني اإلرت ناع عنن الرجنا  وذلن  ل نرعة 
ح ذلن  إلنى كممنا زاد زمنن مظحظنى القنوة كممنا زاد زمنن القنوة الرأ نية، الوصو  لت ميد أفت ، ويعنز  الباحن

فكمما اقترا  هذ  القوة تحتاجحا اآلظ اا أك ر من الرجا  وفقا  لمتكوين البدظي العام بين الرجا  واآلظ اا،
ذا يت   مرط القدم األيمن من األرض كمما  اعد في زيادة اإلتزان وبالتالي زيادة قوة اإلرتكاز الرأ ية، وه

أظ  كمما كان هبوط الج م أك ر كمما زاد  م(2095محمد عبدالحميد ومحمد عبدالوهاا  ما ما أرار إلي  
 (50: 6مظحى القوة.  

بنننين  األيمنننن القننندم لر نننغ الرأ نننية بنننين اإلزاحنننة ( إلنننى وجنننود فنننرو  دالنننة إحصنننائيا  3ويرنننير الجننندو   
 ننم( لآلظ ننناا، ووفقنننا  لمعبلقنننة اإلرتباطينننة بنننين  92.9 نننم( لمرجنننا  و  95.6الرجننا  واآلظ ننناا وبمقننندار  

( 0.865-وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية حيننح بماننا قيمننة معامنن  اإلرتبنناط    األيمننن القنندم لر ننغ الرأ ننية اإلزاحننة
وهنني قنندم اإلرتكنناز كممننا   األيمننن القنندم لر ننغ الرأ ننية اإلزاحننةوهنني عبلقننة عك ننية قويننة، أ  أظنن  كممننا قمننا 

لآلظ ناا أفتن  مظحنا لند   األيمنن القندم لر نغ الرأ نية اإلزاحةية، ويتته هظا أن زادا قوة اإلرتكاز الرأ 
الرجننا ، بمعظننى أن اآلظ نناا يكننون ر ننغ القنندم األيمننن لننديحم لحظننة اإلرتكنناز األو  أقنن  فنني اإلرت نناع عننن 

وهنننذا منننا ي  نننر ال نننرو  بنننين الرجنننا ، وهننني ظتيجنننة مظطقينننة بداللنننة اإلزاحنننة الرأ نننية لمرنننط القننندم األيمنننن، 
وهذا يت   ما ما أرار  اآلظ اا والرجا  في أن زمن اإلزاحة الرأ ية لر غ القدم األيمن أق  لد  اآلظ اا

م( أن الننزمن المتننام لتعظننيم القننوة الرأ ننية يعتبننر محنندود لماايننة، 2094إلينن  طمحننة ح ننام النندين وآ ننرون  
جدا  ال ابلل  لمتوجي  في  ولذل  فإن البلعا مطالا بتحقي  أقصى قدر ممكن من القوة  بل  زمن قمي 

  (909: 2اإلتجا  الرأ ي.  
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 القنندم لمرننط العرتننية اإلزاحننة( وجننود فننرو  دالننة إحصننائيا  بننين 3ويتتننه أيتننا  مننن ظتننائج جنندو   
 ننم( لآلظ نناا، ووفقننا  لمعبلقننة  936.4 ننم( لمرجننا  و  939.3بننين الرجننا  واآلظ نناا، وبمقنندار   األي ننر

( وهني عبلقنة طردينة 0.454وقنوة اإلرتكناز الرأ نية    األي ر القدم لمرط ةالعرتي اإلزاحةاإلرتباطية بين 
وهي القدم الحرة كممنا زادا قنوة اإلرتكناز الرأ نية،   األي ر القدم لمرط العرتية اإلزاحةأ  أظ  كمما زادا 

 2.9ها  وتم   القدم الحرة دفوعا  إتافية لمج م ولذل  ي ت يد البلعبين بقوة دفنا أفتن  وهني زينادة مقندار 
م( أن حركنة مرجحنة الرجن  9998 م( لصاله الرجا ، وهذا يت   ما منا أرنار إلين  عناد  عبند البصنير  

الحنرة ت ناعد حركنة الرجن  األ نر  ويننتم ذلن  عمنى أكمن  وجن  عظنند امتنداد م اصن  القندم والركبنة والجننذع. 
 4 :999 ،200) 

بنين  األي نر القندم الرأ نية لر نغ زاحنةاإل( إلى وجود فرو  دالة إحصنائيا  بنين 3وترير ظتائج جدو   
ووفقننا  لمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين   ننم( لآلظ نناا، 99.9 ننم( لمرجننا  و  94.4الرجننا  واآلظ نناا، وبمقنندار  

( 0.558-حيننح بماننا قيمننة معامنن  اإلرتبنناط   وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية  األي ننر القنندم الرأ ننية لر ننغ اإلزاحننة
وهني القندم الحنرة كممنا زادا قنوة   األي ر القدم الرأ ية لر غ اإلزاحةوهي عبلقة عك ية، أ  أظ  كمما قما 

لآلظ ناا أفتن  مظحنا لند  الرجنا ،  األي نر القندم الرأ نية لر نغ اإلزاحنةاإلرتكاز الرأ ية، ويتتنه هظنا أن 
فاآلظ نناا تحتننا  إلننى  ننرعة حركيننة أكبننر مننن القننوة عمننى عكننس الرجننا  تمحينندا  ل طننوة اإلرتكنناز ال اظيننة، 

 نم(  94.4 نم( عنن األرض يكنون أ نرع وأفتن  منن ظزولحنا منن   99.9القدم الحرة من ارت ناع   فظزو 
 كما في الرجا .

بنين الرجنا   األي نر الرأ نية لمجنذع اإلزاحنة( وجود فرو  دالة إحصائيا  بنين 3وتوته ظتائج جدو   
 اإلزاحنةاإلرتباطينة بنين  نم( لآلظ ناا، ووفقنا  لمعبلقنة  903.6 م( لمرجنا  و  99.2واآلظ اا، وبمقدار  

( وهنني عبلقننة 0.468وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية حيننح بماننا قيمننة معامنن  اإلرتبنناط    األي ننر الرأ ننية لمجننذع
كمما زادا قوة اإلرتكاز الرأ نية، ويتتنه هظنا أن  األي ر الرأ ية لمجذع اإلزاحةطردية، أ  أظ  كمما زادا 

حا لد  الرجا ، بمعظى أن اآلظ اا يكون الجذع األي نر لآلظ اا أفت  مظ األي ر الرأ ية لمجذع اإلزاحة
 نننم( رأ نننيا ، حينننح كنننان الجنننذع لننند   903.6لنننديحن لحظنننة اإلرتكننناز األو  مرت عنننا  عنننن األرض بمقننندار  

اآلظ نناا عموديننا  عمننى قنندم اإلرتكنناز لننذل  كننان هظننا  منند أكبننر فنني ظقطننة اإلزاحننة الرأ ننية لمجننذع األي ننر 
مننا طمحننة وهننذا يت نن   ،اعد عمننى اإلعننداد لم طننوة ال اظيننة بصننورة أفتنن لآلظ نناا عننن الرجننا ، األمننر ي نن

 ،في بعض االحيان إلني منا ي نمي بنإ تزا  المرحمنة التمحيدينةم( أظ  قد يمج  البلعا 9993ح ام الدين  
 (75: 3  وهذا اإل تزا  يرتبط بالمحاراا التي تتكرر فيحا حركاا الج م.
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بننين   (اليمظننى القنندم  األفقيننة االرتكنناز قننوةإحصننائيا  بننين ( وجننود فننرو  دالننة 3ظتننائج جنندو    وتتنني 

 وقنوة اإلرتكناز الرأ نية   (اليمظنى القندم  األفقينة االرتكناز قنوةبنين  يةاإلرتباط ووفقا  لمعبلقة، الرجا  واآلظ اا

األفقينة  االرتكناز قنوة، أ  أظن  كممنا زادا وهني عبلقنة طردينة (0.506 حيح بماا قيمة معامن  اإلرتبناط 

لآلظ اا  األفقية االرتكاز قوةكمما زادا قوة اإلرتكاز الرأ ية، ويتته هظا أن     لحظة اإلرتكاز األو  بل

أ  ت مينند أكبننر عظنند  طننوة التصننويبة ال ننممية األولننى، وتعتبننر قننوة اإلرتكنناز  أفتنن  مظحننا لنند  الرجننا ،

  األفقني ي ناهم فني زينادة قنوة األفقية مؤررا  هامنا  ل طنوة اإلرتكناز األولنى، حينح أن زيادتحنا عمنى الم نتو 

" Nin, D. Z., et al. اإلرتكناز الرأ نية، وهنذا يت ن  منا منا أرنار إلين  دارينن ظنين وآ نرون

أظنن   ننبل  ال طننوة األولننى مننن التصننويبة ال ننممية فنني كننرة ال ننمة كاظننا قننوة اإلرتكنناز أكبننر فنني  م(2096 

 (763: 94عن الرجا .   %، أ  اآلظ اا47.7المجموعة ذاا كتمة الج م األكبر بمقدار 

بنين  الرأ ني العنام الج نم  قن  مركنز بنين ( إلى عدم وجود فنرو  دالنة إحصنائيا  3كما يرير الجدو   

 ننم( لآلظ نناا لحظننة اإلرتكنناز األو ، ووفقننا   902.3 ننم( لمرجننا  و  902.9الرجننا  واآلظ نناا وبمقنندار  

حيننح بماننا قيمننة معامنن   اإلرتكنناز الرأ ننيةوقننوة  الرأ نني العننام الج ننم  قنن  مركننزلمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين 

الرأ نني عننن  العننام الج ننم  قنن  مركننز( وهنني عبلقننة عك ننية قويننة، أ  أظنن  كممننا بعانند 0.733-اإلرتبنناط  

 لحظة اإلرتكاز األو  كمما زاد اتجا  قوة اإلرتكاز الرأ ية أل   . األرض
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 (3ل )شك
 اإلرتكاز األول لحظة العصوي الشكل
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 .اإلرتكاز الثانً )أقصى قوة رأسٌة(ة عرض ومناقشة نتائج لحظ 4/2
 (0جدول )

 المتغيرات بين معامالت اإلرتباط وداللة الفروق ألكثر المؤشرات الدالة إحصائيا  
 04ن=                 والقوة الرأسية  لحظة اإلرتكاز الثاني البيوميكانيكية

 الخصائص البيوميكانيكية

س
لقيا

ة ا
وحد

 

 اآلنسات الرجال
" ت" قيمة

 اللتهاود 
المتوسط   "ر" قيمة

 الحسابي
االنحراف 

 ±المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ±المعياري

 *0.598- 9.84 68.03 960.22 960.99 982.58 مميمتر األيمناإلزاحة الرأسية لمشط القدم 
 *0.629 *92.58 69.59 429.78 956.30 267.88 مميمتر األيمناإلزاحة الرأسية لكعب القدم 

 *0.505 *2.32 59.63 9999.79 58.40 9969.82 مميمتر األيمناإلزاحة العرضية لمجذع 
 *0.692 *5.04 90.70 9364.37 43.79 9393.99 مميمتر اإلزاحة العرضية لمشط القدم األيسر
 *0.794- *7.49 94.66 89.98 98.78 997.54 مميمتر اإلزاحة الرأسية لمشط القدم األيسر

 *0.454 9.38 28.99 9327.77 46.29 9337.79 مميمتر ضية لرسغ القدم األيسراإلزاحة العر 
 *0.749- *5.33 9.99 909.59 90.09 943.06 مميمتر اإلزاحة الرأسية لرسغ القدم األيسر

 *0.450 *5.93 94.93 9582.36 97.53 9643.68 مميمتر اإلزاحة األفقية لمجذع األيسر
 *0.892 0.79 7.52 80.44 90.34 84.69 درجة اليمنىزاوية الركبة 

 *0.473 0.97 9.96 89.92 9.87 92.49 درجة زاوية رسغ القدم األيسر
 *0.478 0.89 90.99 969.59 8.32 979.92 درجة زاوية الركبة اليسرى

 *0.860 *7.26 59.56 390.40 300.25 258.25 نيوتن )القدم اليسرى( قوة اإلرتكاز العرضية
 *0.729- *3.96 33.95 9077.8 46.07 9047.99 مميمتر م العام الرأسيمركز ثقل الجس

 12..2=   33ودرجات حرية  5...قيمة ت الجدولية عند 
 3.4..= 33ودرجات حرية  5...قيمة ر الجدولية عند مستوي معنوية 

 

بننين  األيمننن القنندم لكعننا الرأ ننية اإلزاحننة( وجننود فننرو  دالننة إحصننائيا  بننين 4توتننه ظتننائج جنندو   
بننين  يننةاإلرتباط لمعبلقننة ووفقننا   ننم( لآلظ نناا،  42.9 ننم( لمرجننا  و  26.7الرجننا  واآلظ نناا، وبمقنندار  

( 0.629  حيننح بماننا قيمننة معامنن  اإلرتبنناط وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية  األيمننن القنندم لكعننا الرأ ننية اإلزاحننة
كممنننا زادا قنننوة اإلرتكننناز  ناأليمننن القننندم لكعنننا الرأ نننية اإلزاحنننة، أ  أظننن  كممنننا زادا وهننني عبلقنننة طردينننة

ويعننز  الباحننح ذلنن  أن اآلظ نناا تحتننا  إلننى منند  حركنني أكبننر لمقنندم اليمظننى وهنني القنندم الحننرة  الرأ ننية،
منا وي اعد ذلن  عمنى دفنوع إتنافية أفتن  وعمنى عممينة اإلعنداد لئلرتقناء لممرحمنة التالينة، وهنذا يت ن  منا 

أن ال ننرعة العموديننة لمقنندم الحننرة م( 2095اا  أرننار إلينن  كننبل  مننن محمنند عبنند الحمينند ومحمنند عبنند الوهنن
 (57: 6تص  إلى أقصى قيمة لحا في ظ س لحظة مد القدم األ ر .  

بننين  األيمننن لمجننذع العرتننية اإلزاحننةوجننود فننرو  دالننة إحصننائيا  بننين إلننى ( 4ظتننائج جنندو    وترننير
 وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية  األيمننن لمجننذع العرتننية اإلزاحننةبننين  يننةاإلرتباط ووفقننا  لمعبلقننة، الرجننا  واآلظ نناا

 العرتننية اإلزاحننة، أ  أظنن  كممننا زادا وهنني عبلقننة طرديننة( 0.505  حيننح بماننا قيمننة معامنن  اإلرتبنناط
لآلظ ناا  األيمنن لمجنذع العرتنية اإلزاحنةكمما زادا قوة اإلرتكناز الرأ نية، ويتتنه هظنا أن  األيمن لمجذع
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ج م في هذ  المرحمة يم   رافعة من الظوع ال اظي، حيح ال أنالباحح ذل   ويعز مظحا لد  الرجا ،  أكبر
يم نن  قاعنندة االرتكنناز القنندم الي ننر  وهنني قنندم االرتكنناز والجننذع األي ننر ويم نن  الجننزء الحننر الجننذع األيمننن 

وهذا يت   ما ما أرار إلي  كبل  من محمد عبد الحميد ومحمند  المقاومة( فترب  هذ  الحركة حركة الباا، 
م( أن ذراع القننوة األطننو  والميننزة الميكاظيكيننة تكننون لتولينند القننوة البلزمننة لمتامننا عمننى 2095عبنند الوهنناا  

، ويتم ن  الظنوع ال ناظي فني مقاومة كبينرة، وأن اإلرتكناز عمنى المرنط والندفا بالمرنط رافعنة منن الظنوع ال ناظي
  .(207: 6.  ج م اإلظ ان التي تقا فيحا ظقطة المقاومة بين ظقطة ت  ير القوة واإلرتكاز

 األي نر القندم لمرط العرتية اإلزاحةوجود فرو  دالة إحصائيا  بين إلى ( 4ظتائج جدو    كما ترير
وقننوة اإلرتكنناز   األي ننر القنندم لمرننط العرتننية اإلزاحننةبننين  يننةاإلرتباط ووفقننا  لمعبلقننة، لمرجننا  عننن اآلظ نناا

 اإلزاحنننةأ  أظننن  كممنننا زادا طردينننة، وهننني عبلقنننة ( 0.692  حينننح بمانننا قيمنننة معامننن  اإلرتبننناط الرأ نننية
كمما زادا قوة اإلرتكاز الرأ نية، ويعنز  الباحنح ذلن  أن مرنط القندم األي نر  األي ر القدم لمرط العرتية

 لقدم اإلرتكاز هو يعد مركز توجي  لمج م باتجا  قائم ال مة.
 األي ننر القنندم لمرننط الرأ ننية اإلزاحننة( إلننى وجننود فننرو  دالننة إحصننائيا  بننين 4وتتنني  ظتننائج جنندو   

وقننوة اإلرتكنناز   األي ننر القنندم لمرننط الرأ ننية اإلزاحننةبننين الرجننا  واآلظ نناا، ووفقننا  لمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين 
 اإلزاحنة( وهي عبلقة عك ية قوية، أ  أظ  كمما قما 0.794-الرأ ية حيح بماا قيمة معام  اإلرتباط  

ا زادا قنوة اإلرتكناز الرأ نية، ويتتنه هظنا أن كممن   بل  لحظة اإلرتكاز ال ناظي األي ر القدم لمرط الرأ ية
لآلظ اا أفت  مظحا لد  الرجا ، وتعبنر اإلزاحنة الرأ نية لمرنط القندم  األي ر القدم لمرط الرأ ية اإلزاحة

األي ر وهي قدم اإلرتكاز هظا عن مد  أهمية عدم رفا مرط القدم ألعمى بصورة مبالغ فيحا  بل  لحظة 
 نننم( عنننن  نننطه  99.7: 8.9ارت ننناع مرنننط القننندم األي نننر األم ننن  منننا بنننين   اإلرتكننناز ال ننناظي، وأن معننند 

رحمة التالية وهي مرحمة اإلرتقاء، وهنذا يت ن  منا منا أرنار األرض، األمر الذ  يزيد من  رعة اإلعداد لمم
أظنن  كممننا كننان هبننوط الج ننم أك ننر كممننا زاد مظحنننى  م(2095محمنند عبدالحمينند ومحمنند عبنندالوهاا  إلينن  

 (50: 6القوة.  
بنين  األي نر القندم الرأ نية لر نغ اإلزاحنة( إلى وجود فرو  دالة إحصنائيا  بنين 4وترير ظتائج جدو   

ووفقننا  لمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين   ننم( لآلظ نناا، 90.9 ننم( لمرجننا  و  94.3الرجننا  واآلظ نناا، وبمقنندار  
( 0.749-  معامنن  اإلرتبنناط حيننح بماننا قيمننة وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية  األي ننر القنندم الرأ ننية لر ننغ اإلزاحننة

وهنني قنندم اإلرتكنناز هظننا كممننا   األي ننر القنندم الرأ ننية لر ننغ اإلزاحننةوهنني عبلقننة عك ننية، أ  أظنن  كممننا قمننا 
لآلظ ناا أفتن  مظحنا لند   األي نر القندم الرأ ية لر نغ اإلزاحةزادا قوة اإلرتكاز الرأ ية، ويتته هظا أن 

ألي ننر لننديحن لحظننة اإلرتكنناز ال نناظي مرت عننا  عننن األرض الرجننا ، بمعظننى أن اآلظ نناا يكننون ر ننغ القنندم ا
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 نننم( رأ نننيا ، وهنننذا ي ننناهم فننني زينننادة قاعننندة اإلتنننزان  نننبل  لحظنننة اإلرتكننناز ال ننناظي لننند   90.9بمقننندار  
اآلظ نناا، لكننن يرجننا ال ننر  بننين الرجننا  واآلظ نناا هظننا إلننى كبننر حجننم وتنن امة حننذاء كننرة ال ننمة لمرجننا  

العاك نننة ال اصنننة بر نننغ القننندم تكنننون بنننارزة عنننن المعننند  الطبيعننني وذلننن   مقارظنننة باآلظ ننناا، وأن العبلمنننة
  لوتعحا عمى الحذاء من ال ار .

بنننين  األي نننر لمجنننذع األفقينننة اإلزاحنننة( إلنننى وجنننود فنننرو  دالنننة إحصنننائيا  بنننين 4وترنننير ظتنننائج جننندو   
حينح وة اإلرتكناز الرأ نية وقن  األي ر لمجذع األفقية اإلزاحةووفقا  لمعبلقة اإلرتباطية بين  الرجا  واآلظ اا،

 لمجنننذع األفقينننة اإلزاحنننة( وهننني عبلقنننة طردينننة، أ  أظننن  كممنننا زادا 0.450  بمانننا قيمنننة معامننن  اإلرتبننناط
لمرجا  أفت  مظحنا  األي ر لمجذع األفقية اإلزاحةكمما زادا قوة اإلرتكاز الرأ ية، ويتته هظا أن  األي ر

كنون زاوينة المين  لؤلمنام أكبنر إلظتنا  قنوة دفنا أفتن  لد  اآلظ اا، ويعز  الباحنح ذلن  إلنى أن الرجنا  ت
 وزاوية إظطبل  أفت .

بنين   (الي نر  القندم  العرتنية االرتكاز قوة( وجود فرو  دالة إحصائيا  بين 4وتتي  ظتائج جدو   
 وقنننوة اإلرتكننناز   (الي نننر  القننندم  العرتنننية االرتكننناز قنننوةالرجنننا  واآلظ ننناا، ووفقنننا  لمعبلقنننة اإلرتباطينننة بنننين 

 قنننوة( وهننني عبلقننة طرديننة قوينننة، أ  أظنن  كممننا زادا 0.860الرأ ننية حيننح بماننا قيمنننة معامنن  اإلرتبنناط  
كممننا زادا قننوة اإلرتكنناز الرأ ننية، ويعننز     ننبل  لحظننة اإلرتكنناز ال نناظي  (الي ننر  القنندم  العرتننية االرتكنناز

وة األرتكناز العرتنية لحظنة الباحح ذل  أن الت ميند يكنون أكبنر عظند  طنوة التصنويبة ال نممية ال اظينة، وقن
اإلرتكاز ال اظي وهي المحظة الحا مة التي ت ب  لحظة ك نر اإلتصنا  والطينران، فكممنا كنان ت ميند القنوة 
العرتننية أكبننر  نناعد ذلنن  عمننى اظتقننا  مركننز  قنن  الج ننم ألعمننى وبالتننالي طيننران أعمننى وأن النندفا يكننون 

اظنة حينح كممنا كنان ت ميند الزاظنة لحظنة اإلرتكناز فنني بمين  باتجنا  قنائم ال نمة، وذلن  م ن  العنا الق نز بالز 
الح رة الم صصة لحا قو  وجيد كمما كنان ارت ناع الزاظنة أعمنى وأفتن ، وهنذا يت ن  منا منا أرنار إلين  كنبل  

م( أن ذراع القننوة األطننو  والميننزة الميكاظيكيننة تكننون 2095مننن محمنند عبنند الحمينند ومحمنند عبنند الوهنناا  
ما عمنى مقاومنة كبينرة، وأن اإلرتكناز عمنى المرنط والندفا بالمرنط رافعنة منن الظنوع لتوليد القوة البلزمة لمتا

 (207: 6ال اظي.  
بين الرجا   الرأ ي العام الج م  ق  مركز بين ( إلى وجود فرو  دالة إحصائيا  4كما يرير الجدو   

، ووفقنا  لمعبلقنة  نم( لآلظ ناا لحظنة اإلرتكناز ال ناظي 907.7 نم( لمرجنا  و  904.7واآلظ اا وبمقدار  
-حينح بمانا قيمنة معامن  اإلرتبناط   وقوة اإلرتكاز الرأ ية الرأ ي العام الج م  ق  مركزاإلرتباطية بين 

لحظنة  الرأ ني عنن األرض العنام الج نم  قن  مركنز( وهي عبلقة عك نية قوينة، أ  أظن  كممنا بعاند 0.729
 الرأ ني العنام الج م  ق  مركز  ، ويتته هظا أن اإلرتكاز ال اظي كمما زاد اتجا  قوة اإلرتكاز الرأ ية أل 

  لآلظ اا أكبر عظ  لد  الرجا .
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 (4ل )شك
 اإلرتكاز الثانً لحظة العصوي الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 .أقصى إرتفاع عرض ومناقشة نتائج لحظة 4/3

 (5جدول )
مركز الثقل  بين معامالت اإلرتباط وداللة الفروق ألكثر المؤشرات الدالة إحصائيا  

 حظة أقصى ارتفاعوالقوة الرأسية  ل العام للجسم والكرة

 04ن=

 الخصائص الكينماتيكية

س
لقيا

ة ا
وحد

 

 اآلنسات الرجال
" ت" قيمة

 وداللتها 
المتوسط   "ر" قيمة

 الحسابي
االنحراف 

 ±المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ±المعياري

 *0.649 *94.26 999.90 2308.53 902.04 2494.97 مميمتر مركز ثقل الجسم العام األفقي
 *0.885- *99.30 976.80 9325.94 98.69 9479.28 مميمتر كز ثقل الجسم العام الرأسيمر 

 *0.582- *22.63 88.69 2608.34 958.49 2909.58 مميمتر اإلزاحة األفقية لمكرة
 *0.549- *20.25 969.67 9769.85 958.99 2075.97 مميمتر لمكرة العرضيةاإلزاحة 
 *0.589 *93.38 92.95 2858.64 988.95 2675.64 مميمتر لمكرة الرأسيةاإلزاحة 

 12..2=   33ودرجات حرية  5...قيمة ت الجدولية عند 
 3.4..= 33ودرجات حرية  5...قيمة ر الجدولية عند مستوي معنوية 
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الم تارة بنين الرجنا   البيوميكاظيكية المتايراا بين ( وجود فرو  دالة إحصائيا  5يتته من الجدو   
أقصنننى ارت ننناع،  لحظنننة الرأ نننية والقنننوة قنننا  لمعبلقنننة اإلرتباطينننة بنننين المتاينننراا البيوميكاظيكينننةواآلظ ننناا وف

بنننين الرجنننا  واآلظ ننناا وبمقننندار  األفقننني العنننام الج نننم  قننن  مركنننزويتتنننه منننن الجننندو  وجنننود فنننرو  بنننين 
بنين   م( لآلظ اا وذل  من ظقطة اإلظطبل ، ويرير العبلقة اإلرتباطينة 230.8 م( لمرجا  و  249.4 

( وهنني 0.649وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية حيننح بماننا قيمننة معامنن  اإلرتبنناط   األفقنني العننام الج ننم  قنن  مركننز
لحظنة أقصننى ارت نناع كممننا زادا قننوة  األفقنني العننام الج ننم  قنن  مركنزعبلقنة طرديننة قويننة، أ  أظنن  كممننا زاد 

 و مؤرر أكبر عن اآلظ اا.لمرجا  ذ األفقي العام الج م  ق  مركزاإلرتكاز الرأ ية، ويتته هظا أن 
بين الرجا   الرأ ي العام الج م  ق  مركز بين ( إلى وجود فرو  دالة إحصائيا  5كما يرير الجدو   

 مركننز ننم( لآلظ نناا، ووفقننا  لمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين  932.5 ننم( لمرجننا  و  947.9واآلظ نناا وبمقنندار  
( وهني عبلقنة 0.885-مانا قيمنة معامن  اإلرتبناط  حيح ب وقوة اإلرتكاز الرأ ية الرأ ي العام الج م  ق 

لحظنة أقصنى ارت ناع كممنا زاد  الرأ ني عنن األرض العنام الج نم  قن  مركنزعك ية قوية، أ  أظ  كمما بعاد 
لمرجنننا  أكبنننر عنننن  الرأ ننني العنننام الج نننم  قننن  مركنننزاتجنننا  قنننوة اإلرتكننناز الرأ نننية أل ننن  ، ويتتنننه هظنننا أن 

برافين  وهذا يت   ما ما أرار إلي  عا لتوجي  الكرة لمحمقة لقرب  مظحا،اآلظ اا، مما يتيه فرصة أكبر لبل
بننين إرت نناع مركننز  قنن  الج ننم العننام لحظننة  إيجابيننة هظننا  عبلقننةأن م( Kumar, P.   "2096كومننار

 (233: 92.  وم تو  أداء التصويبة ال ممية أقصى ارت اع
بنين الرجنا   لمكنرة والعرتنية األفقينة زاحنةاإل بنين ( وجود فرو  دالة إحصائيا  5ويتته من الجدو   

 م(  لآلظ ناا عمنى  976.9 م(،   260.8 م( لمرجا  و  207.5 م(،   290.9واآلظ اا وبمقدار  
وقننوة اإلرتكنناز الرأ ننية حيننح بماننا  لمكننرة والعرتننية األفقيننة اإلزاحننةالتننوالي، ووفقننا  لمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين 

( عمنننى التنننوالي وهننني عبلقنننة عك نننية، أ  أظننن  كممنننا قمنننا 0.549-(،  0.582-قيمنننة معامننن  اإلرتبننناط  
لحظة أقصنى ارت ناع هظنا كممنا زادا قنوة اإلرتكناز الرأ نية، ويعنز  الباحنح  لمكرةوالعرتية  األفقية اإلزاحة

ذل  إلى ا تبل  تكظي  األداء بين الرجا  واآلظ اا  نبل  مرحمنة أقصنى ارت ناع، حينح تقتنرا الكنرة منن 
اظ عميحا من المظاف ين  واء بال ط  أو الصند، عمنى العكنس لند  الرجنا  حينح تبعند ج م البلعبة لمح 

الكنرة عننن الج ننم ظتيجنة حمنن  الكننرة بالنذراع ومنندها ألقصننى مند  ممكننن وال ننيطرة عميحنا بينند والنندفاع بالينند 
 م( أن اليند المصنوبة تظندفا بقنوة ألعمنى2004األ ر  الحرة، وهذا يت   ما ما أرنار إلين  مندحا صناله  

ولؤلمام لمم اهمة فني إعطناء قنوة دافعنة عمودينة أن اليند  ينر المصنوبة تظن  عمنى اتصنا  بنالكرة ألطنو  
 (92، 99: 8فترة ممكظة وذل  لمحماية ومزيد من التحكم.  
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 (5ل )شك
 أقصى إرتفاع لحظة العصوي الشكل

بننين الرجننا  واآلظ نناا  لمكننرة الرأ ننية اإلزاحننة بننين ( وجننود فننرو  دالننة إحصننائيا  5كمننا يبننين الجنندو   
 الرأ ننية اإلزاحننة ننم( لآلظ نناا، ووفقننا  لمعبلقننة اإلرتباطيننة بننين  285.8رجننا  و  ننم( لم 267.5وبمقنندار  

( وهنننني عبلقننننة طرديننننة بننننين 0.582وقننننوة اإلرتكنننناز الرأ ننننية حيننننح بماننننا قيمننننة معامنننن  اإلرتبنننناط   لمكننننرة
لحظنة أقصنى ارت ناع كممنا زادا قنوة اإلرتكناز الرأ نية،  لمكنرة الرأ نية اإلزاحةالمتايرين، أ  أظ  كمما زادا 

ويعنننز  الباحنننح ذلننن  أن اآلظ ننناا يقمنننن بحمننن  الكنننرة ألعمنننى عنننن الرجنننا  النننذين ي تنننموا اإلحت ننناظ بنننالكرة 
 ألطو  فترة ممكظة لت كيد عممية ال يطرة عمى الكرة قبي  لحظة التصويا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اإلستخالصات والتوصٌات: 5/0

 اإلستخالصات: 5/1

 إلرتكاز األو  يكون لم ار  قميبل  أك ر من اآلظ اا.مرط القدم األيمن لد  الرجا  لحظة ا 5/9/9
اآلظ اا لحظة اإلرتكاز األو  ي تمن اإلرتكاز عمى مرط القدم بالكام  عمى عكس الرجا   5/9/2

 الذين ي تمون اإلرتكاز عمى  ممياا األصابا.
ت ت  ال رعة ا تبل  تكظي  اإلرتكاز بين الرجا  واآلظ اا لحظة اإلرتكاز األو ، فاآلظ اا  5/9/3

 الحركية بيظما الرجا  ي تمون القوة.
 مرط القدم األي ر لقدم اإلرتكاز لحظة اإلرتكاز ال اظي يعد مركز توجي  لمج م باتجا  قائم ال مة. 5/9/4
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اآلظ اا يحتجن إلى قوة عرتية أكبر لحظة اإلرتكاز ال اظي وذل  لكبر زمن اإلرتكاز  الت ميد(  5/9/5
 عن الرجا .

كظي  األداء لد  اآلظ اا ي تم  عن الرجا  لحظة أقصى ارت اع حيح تقترا الكرة من ج م ت 5/9/6
 اآلظ اا وتبعد الكرة عن ج م الرجا .

 التوصٌات: 5/2

 .إعطاء تدريباا  رعة أو قوة وفقا  لظوع الظمط الج مي باض الظظر عن ظوع الجظس 5/2/9
 .أداء البلعبين لعممية التدريا ا ت دام األدواا واألجحزة الحدي ة في تقويم 5/2/2
 عم  درا اا مرابحة في الرياتاا الجماعية األ ر . 5/2/3
 وتا البرامج التدريبية عمى األ اس ال رد  في إطار جماعي وفقا  لم صائص الحركية لبلعبين.  5/2/4
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