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جامعة بنها. –كلية التربية الرياضية للبنين  –استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة   

 أداء مستحدث لزيادة مسافة رمية التماس يف كرة القدم )دراسة مقارنة(

 أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي

Tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.eg 

01005402100 

 مقدمة ومشكلة البحث:

بية البدنية والرياضة أساسيات  وشكلت فيما بعد  ىتطورها من ارتباطها بالعلوم األخر لقد استمدت التر
ن تطب ي توصلت اليها العلوم وبي 

ن النظريات التر بية منظومة رائعة من العالقات المتداخلة بي  ي مجال التر
ن
يقاتها ف

ي ممارسة أي لون من ألوان النشاط ا الرياضية،
ن
لحركي وحيث أن طريقة األداء تعتتر من أهم العنارص األساسية ف

ن أساسية مرتبطة بالبيئة  لتحقيق أعلي درجات اإلنجاز، ونظرا إلي أن الحركة تخضع عند القيام بها لقواني 
الميكانيكية المحيطة باإلنسان لذا فإن اتباع األساليب العلمية الحديثة للوصول إلي الحلول المناسبة لمشكالت 

ي قطاع البطولة يمثل هدفا تصبوا اليه كافة 
ن
 (1: 15نظريات وأسس العلوم المرتبطة بهذا العمل. )األداء الحركي ف

ي مستهدفا 
ن
ي تهتم بدراسة وتحليل األداء الحركي اإلنسان

ي مقدمة العلوم التر
ن
وعلم الميكانيكا الحيوية ف

وتعميم المعلومات  ،الوصول إلي أنسب الحلول الميكانيكية للمشاكل الحركية المطروحة للبحث والدراسة
ي صور أسس ثابتة للميكانيكا  ية المختلفة،اء األنسب أللوان األنشطة الرياضالمكتسبة حول فن األد

ن
ووضع ذلك ف

ي األنسب
ي تعديل وتطوير طرق األداء  ،الحيوية بما يخدم فن األداء الرياضن

ن
وتظهر أهمية البحوث الميكانيكية ف

ي  ،للعديد من المهارات الرياضية
ن
ي تحليل وتتمثل الواجبات األساسية للميكانيكا الحيوية ف

ن
ي ف

 المجال الرياضن
ي مراحل التعليم أو 

ن
ن طرق األداء الفنية والفردية الخاصة باأللعاب المختلفة سواء ف وتوضيح وتعديل وتحسي 

 ( 5: 17( )14: 8( )210 : 13( )32: 14) . التدريب للوصول بالحركة إلي أقصي كفاءة ممكنة

ي جميع األلعاب الرياضية عند ستفادة من أنه يمكن ال  : (2010ويذكر رصي    ح عبدالكريم )
ن
البيوميكانيك ف

وبالشكل الذي ينسجم مع الهدف من هذا األداء, ولهذا فإن البيوميكانيك هو العلم  ،تدريب وتطوير األداء الحركي 
الذي يوفر األساس الصحيح للمدرب والمدرس عندما يكون األمر متعلق بتعليم وتدريب المهارات الرياضية من 

ي تشمل الدفع خالل إيجاد حلو 
ي لمختلف الحركات الرياضية التر

ي تدور حول األداء والنجاز الرياضن
ل لألسئلة التر

وفهم البيوميكانيك سيؤدي إلي فهم األساسيات المتعلقة بالنواحي  رمي والسحب والحمل والوثب والركض،وال
ي 
ن
ي وهذا سيساعد بال شك ف

يحية والفسيولوجية والميكانيكية لحركة الرياضن ن تعلم وتعليم المهار التشر ات وتحسي 
ي قدرته علي إدراك الخطأ عند باإل  األداء الحركي الدقيق،

ن
ضافة إلي أن فهم المبادئ البيوميكانيكية تساعد الالعب ف

ن ليست متماثلة فيما بينهم )كالقوة  ات البدنية لالعبي  ن ن خصوصا وإن الممت  ي ألسلوب لعب معي 
 
التقدير العشوان

ات الجسمانية( باإل والشعة والتوافق وال ن ضافة إلي عدم تماثل الخواص النفسية مما يؤدي إلي قدرة والمرونة والمت 
 (26: 9نتائج عكسية. )

إضافة إلي ما سبق تستدعي دراسة أساليب وطرق أداء األنشطة الرياضية وبصفة خاصة الحركات الرياضية 
طبقا لألسس المتعلقة بطبيعة حركات األنظمة الحية )الجهاز  طرق البحث البيوميكانيكية المعدة باستخدام
ي ي تعكس الخصائص الجوهرية لعلم البيوميكانيك فضال عن قوانينها ومبادئها األساسية (،البشر

وأن  ،والتر
ي الناحية العلمية من المبادئ الميكانيكية والبيولوجية 

ن
المهارات الرياضية لها صفات خاصة ننطلق لدراستها ف

ن بدرجة اكتمال التكنيك المستخدملتحد  ،يد أساس المهارات الحركية الرياضية حيث تتعلق فاعلية أداء الرياضيي 
 . المهارىوتسمح دراسة الخصائص الكينماتيكية والديناميكية بالحكم علي مستوي األداء 

 (3 :3( )2 :15( )13 :171 ) 
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ي نظاما ميكاني ي األجسام األخرىباعتبار الجسم البشر
ر
ك مع باف ي العديد من الخصائص الحركية كيا يشتر

ن
 ،ف

ي وتحديد  ي دراسة حركة الجسم البشر
ن
ا ف فإن استخدامات علم الميكانيكا التقليدية بفروعه المختلفة قد أفادت كثت 

اته الحركية ن كب الجهاز الحيوي من الجهاز العظمي والجهاز المفصلي والجهاز  ،العديد من خصائصه وممت  ويتر
ي وتتصل الع ظام مع بعضها البعض مكونة الجهاز المفصلي وتنشأ العضلي والجهاز الدوري التنفسي والجهاز العصتر

ي المفاصل المقابلة مكونة الجهاز العضلي 
ن
ويعتتر  ،بدايات العضالت من المفاصل أو بجوار المفاصل وتندغم ف

ي هو الجهاز األمر بالحركة ويستطيع الجسم أن يقوم من خالل الجهاز الحيوي بأداء األعمال الدقيقة  الجهاز العصتر
ي مجموعة من األنشطة منها نشاط  كما يستطيع أيضا أن يقوم باألعمال القوية والعنيفة وتتمثل األول  والرقيقة

ن
ف

ي رفع األثقال ودفع الجلة وتطوي    ح المطرقة. ) ،كرة القدم
ن
 (20: 19أما الثانية فتتمثل ف

ي حالها حال أي دراسة تعتمد علي القياس الدقيق وال
معادلت إن دراسة مشكالت حركة الجسم البشر

ي ل يمكن الحصول عليها إل بالتحليل الحركي ألداء 
ن من خالل النشاط الرياضية لتصنيف المعلومات التر الالعبي 

ي " التكنيك  الممارس،
ي بشكل عام واألداء الفتن

ي تؤثر بفاعلية لتطوير أي نشاط رياضن
ومن أبرز هذه المشكالت والتر

 ت التكنيكية عن المهارات المختلفة،والمعلوما الحركي لإلنسان،المتعلقة باألداء " بشكل خاص تلك المعلومات 
ن حركة أجزاء الجسم أثناء هذا األداء  ي عن طريقها يتم فهم كيفية األداء والكشف عن العالقات المتداخلة بي 

 ،والتر
مما يحقق كفاءة ممكنة وبأقل جهد ممكن   المطلوبة إلنجاز هذا األداء بأعلكما يتم تحديد اإلجراءات الحركية 

ن والمشاهدين ولسيما إذا كان النشاط ذا شعبية  ي إقناع الممارسي 
ن
اقتصادية األداء وبالتالي زيادة فاعليته ويساهم ف

ة. ) ية كبت   (130: 11جماهت 

ي شك أن صعوبة أداء المهارة تتمثل  ول 
ن
 الشكل الذي يتخذه الجسم أثناء األداء حيث أن المعلومات ف

ي ضوء مجموعة من المعلومالتكنيكية عن أي مهارة 
ن
ي فهم كيفية األداء ف

ي تساعد علتعتن
 ات البيوميكانيكية التر

ي يمكن أن  ،كفاءة ممكنة وبأقل جهد   ء بأعلتحديد اإلجراءات الحركية المطلوبة إلنجاز األدا 
وأن عمليات التغت  التر

ي الحقيقة ترتبط باألد
ن
ي هي ف

ر
ي معظم المهارات الرياضية.  المهارىاء يتحكم فيها اإلنسان إراديا لعزم القصور الذان

ن
 ف

(10 :94( )12 :393) 

ي تستهدف بلوغ  م( إل1990ت  جمال عالء الدين )ويش
أن مجموعة الحركات المكونة للتكنيك الرياضن

ي يحقق نتيجة رياضية عالية،هد
 
ي تكفل مجتمعة سويا بلوغ نتيجة  ف نهان

ة والتر وهذه الحركات المنفردة الكثت 
ي النهاية منظومة 

ن
ي وحدات كلية متكاملة لألفعال الحركية لتشكل ف

ن
ابط مع بعضها البعض ف رياضية عالية تتر

ي  ي الحتفاظ اليجانر
ن
ي االحركات ويضيف إلي أن تلك المنظومة تساعد ف

ن
ي بعض أجزاء الجسم )ف

ن
( لمفاصل باألوضاع ف

ي تتال 
ي األداء الحركي الكلي بالكيفية التر

ن
م بصورة أو ءبل وأحيانا بأوضاع الجسم كله وتؤدي كل حركة دورها الخاص ف

.  بأخري مع الهدف  (403: 4) العام لألداء أو الفعل الحركي

ن حسام الدين ) وقد أشار علي  م( إلي أن المعلومات التكنيكية عن أية 1989عبدالرحمن وطلحة حسي 
ي تساعد علي تحديد الواجبات الحركية 

ي ضوء مجموعة من المعلومات التر
ن
ي ف

ي فهم كيفية األداء الرياضن
مهارة تعتن

 (197: 14. )المطلوبة إلنجاز هذا األداء بأعل كفاءة وأقل جهد ممكن

ي باعتباره  م( أن علم اليوميكانيك1991دالمنعم وأخرون )شت  سوسن عبت
ي ينظر للتكنيك الرياضن

الرياضن
ويستخدم التحليل الحركي  ،مكانيكات الفرد القائمة علي الستخدام األمثل إل  نظاما ديناميكيا معقدا لألفعال الحركية

ي حركات جسم اإلنسان أو بعض أجزائه بطريقة موضوعية تعتمد علي القياس والتجريب بهدف 
ن
مدخال للبحث ف

ي اإلنجاز كنيك األمثل الذي يتسم باليد التإيجاد وتحد
ن
ن ف ي الجهد والمستوي المتمت 

ن
فهو بذلك يحاول  ،قتصاد ف

شكالت الحركية داخل المهارات المختلفة ويحاول إيجاد أنسب البيئات مة للكيالتعرف علي أنسب البيئات الميكاني
ي تطوير القدرات البدنية والفنية والنفسية بتحقي

ن
ي تسهم ف

ن القوي الداخلية الميكانيكية التر ق التوازن والتناغم وبي 
ي األداء 

ن
ي صورة أسس يمكن التنبؤ عن  ،والخارجية المؤثرة ف

ن
ومن ثم إمكانية تعميم المعلومات المتحصل عليها ف

امج التدريبية ،طريقها بمستويات األداء مستقبال  ن التر ي تقني 
ن
ن ف ا للمدربي  ومن أهم  ،وبذلك يشكل دليال ومؤشر

ي الممارس بأعلكانيكيأهداف الم
ي  مستوي من اإلتقان والفاعلية والا الحيوية أداء حركات النشاط الرياضن

ن
قتصاد ف
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ورية  ات البيوميكانيكية الضن الجهد من خالل السيطرة علي حركة أجزاء الجسم بما يحقق أقصي استفادة من المتغت 
 (14: 8) (12: 4. )افة والمسار الحركي ومقدار الشغللهذا األداء كالزمن والمس

 فاعلية األداء:
ي تقييم فاعلية األداء باعتباره أحد البواعث المؤدية م1990يري جمال عالء الدين )

ن
( أن زمن األداء يسهم ف

ي النظام الكلي لألداء ويؤكد عل
ن
ية لأو فاع المهارىأن فاعلية األداء  الي ربط مختلف العنارص الحركية المستقلة ف

ي لهذا الريا
ي أو ذلك أنها درجة قرب وتماثل هذا األداء التكنيك الرياضن

مع أكتر أنماط التكنيك منطقية  المهارىضن
ات لفاعلية األداء  ،وعقالنية علمية )مثالية(  : هي  المهارىويشت  أن هناك ثالثة مؤشر

 الفاعلية المطلقة:
 أنماط التكنيك مثالية علي  المهارىالفاعلية المطلقة لألداء 

توصف بدرجة قرب وتماثل األداء مع أكتر
قارنته بأحد النماذج عتبارات الفسيولوجية والبيوميكانيكية والسيكولوجية والجمالية ويتم من خالل مأساس ال 
(. المعيارية )  التكنيك المثالي

 :الفاعلية المقارنة
ات الوصفية  ي  ي،المهار ية األداء للفاعتعد الفاعلية المقارنة من المؤشر ي لالعتر

حيث يؤخذ التكنيك الرياضن
ن بالمنطقية والعقالنية العلميةتممال المهارىالمستويات العالية كنموذج معياري لألداء   . ت 

 فاعلية االنجاز أو التحقيق:

ن  تتم من خالل مقارنة نتيجة الحركة ن التاليي   : المنجزة بأحد المدخلي 

ي تحقيق األداء  ىمد التعرف عل إلوهو يهدف  :المدخل األول
ن
ي استخدام قدرته ف

 المهارىاتقان الرياضن
 . الذي يتسم بدرجة صعوبة عالية

 ( 85: 3( )21،20: 4. )المهارىتحديد الدللة الوظيفية لألداء  يهدف إل :المدخل الثاني

ي محمود مختار )
ي يؤديها الالعب ب1981ويري حنفن

ورية التر هدف خدمة اللعبة م( أن كل الحركات الضن
ي ذلك أجزاء جسمه ماعد

ن
ي إطار قانون اللعبة سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدون الكرة مستخدما ف

ن
ا يديه ف

ي من ذلك حارس المرم
 (11: 5. )يستثتن

ي يحتاج الالعب 1974ويشت  كل من جونسون ونيلسون )
ي جميع إل م( إلي أن المهارات الحركية التر

ن
أدائها ف

ي ت
ي المجهود، طلبها اللعبة والغرض من هذه الحركات هو الوصول إلي أفضلتالمواقف التر

ن
 النتائج مع القتصاد ف

 (14: 7ولذلك يجب أن يجيدها الالعب إجادة تامة. )

ي مختار )ويري 
ي كرة القدم مكن الفرق من( أن الطابع ام1995حنفن

ن
ي مجريات أمور  لهجومي ف

ن
التحكم ف

ي مواقف حرجة كالتهديد االم
ن
ن ف  ( 54:  6. )لمتتالي للمرمي أو إحراز األهدافباراة سواء من وضع المنافسي 

 :مهارات كرة القدم
ي مجال من مجالت الحياة يتطلب مساهمة قوية من مجموعة من العلوم فإ

ن
ن كرة القدم إذا كان التقدم ف
،ويةعلوم متنوعة مثل الميكانيكا الحي أيضا أصبحت بحاجة إل ي ها  ، البيولوحر ي ..... وغت 

لذا  ،علم النفس الرياضن
ن وبأقل جهد وزمن المهارىفإن األداء   ،أصبح يدرس بحسب أصول علمية تكفل التوصل إلي أكتر قوة ودقة ممكنتي 

ي فاعلية األداءات ألمر أيضا عل التحركات والركالت،وينطبق هذا ا
ن
ات البيوميكانيكية ف  ونسب مساهمة المتغت 

ي الصف  ،الحركية المركبة وبديهي القول أن تلك التقنيات والمعلومات لبد أن تصبح معروفة خصوصا عند لعتر
ي  ،األول

ن
 (436: 9منها والسبق إليها إن أمكن. ) ةستفادمقدار استيعابها واستخدامها وال  مما يجعل الفارق ينحض ف
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 المهارات األساسية

 

 

 :المواقف الهجومية الثابتةمعني 
ة والركالت الركنية ورمية  ةالمقصود بالمواقف الهجومية الثابت ة والغت  مباشر هي كل الركالت الحرة المباشر

ي تحتسب لصالح الفريق. )
 (118: 16التماس وركالت الجزاء وركالت المرمي وركلة البداية والتر

 :أهمية البحث والحاجة إليه

 مية للبحث:األهمية العل

ي بالمعلومات المرتبطة 
ن
ي بحركة الجسم إن اإللمام الواف يحية سواء كانت )البشر  –فسيولوجية  –تشر

ن  المهارىميكانيكية( تعتتر من المقومات األساسية لنجاح أساليب تنمية وتطوير األداء   (9: 20. )الممت 

ي تطوير بما يس تقديم المزيد من المعارف والمعلومات وخاصة من جانب علم الميكانيكا الحيوية
ن
هم ف

ي التعليم والتدريب.  مسابقة كرة القدم عل
ي ضوء متطلبات عمليتر

ن
 المستوي المحلي والعالمي ف

ن إلقد تساهم نتائج هذه الدر  ي توجيه اهتمام الباحثي 
ن
إجراء دراسات علمية أخري تتناول الجوانب  اسة ف

ي لم تتعرض لها الدراسة الحالية
ي استخدام الت ،التر

ن
ي األبعاد وقد تساهم هذه والتوسع ف

ر
حليل البيوميكانيكي ثالن

ي الرتقاء بمس
ن
ن علالدراسات مجتمعة ف ن المضيي  .  توي األداء للناشئي   المستوي العالمي
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 :األهمية التطبيقية للبحث

ن لبناء برامج التدريب علتوفت  قاعدة المعلومات والبيانات العلمية   أسس بيوميكانيكية سليمة للمدربي 
ي كرة القدم  . للرتقاء بمستوي لعتر

ي التحليل مثل اإمكانية 
ن
ي مجال كرة القدم من األساليب الحديثة ف

ن
ن الميكانيكا الحيوية ف ستفادة متخصصي 

ي األبحاث العلمية المتعلقة بكرة 
ن
ي تطبيق هذا النوع من التحليل ف

ن
ي األبعاد والتوسع ف

ر
التحليل البيوميكانيكي ثالن

ي كرة القدم.  ىتو بمسدم بهدف الرتقاء الق  لعتر

ي كرة القدم 
ن
ي كونها محاولة علمية لستحداث طريقة مبتكرة ألداء رمية التماس ف

ن
وتتحدد مشكلة البحث ف

بية  ،بالشقلبة األمامية وذلك لزيادة مسافة الرمي  ي مجال التر
ن
حيث أن الواجبات الخاصة بالميكانيكا الحيوية ف

ن المكيانيكا للوصول بحركة دام األمثل لإل الرياضية هو الستخ ي ضوء قواني 
ن
ن ف مكانيات البيولوجية لدي الالعبي 

 الالعب إلي أقصي كفاءة ممكنة. 

 :هدف البحث
ي 
ن
ي رمية التماس ف

ن
ي كرة القدم. زيادة مسافة الرمي ف

ن
  األداء المستحدث ف

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث
ي حيث أنه ا

 لطبيعة هذا البحث. لمنهج المناسب استخدم الباحث المنهج الوصفن

 :عينة البحث
ي الجمباز ألداء رمية التماس  بحث بالطريقة العمدية واشتملت علة النيتم اختيار ع لعب واحد من لعتر

 . حث وتصوير رمية التماس التقليديةبالشقلبة األمامية قيد الب

 (1جدول )

 توصيف عينة البحث

 القيم المتغيرات

 cm 170الطول 

 kg 70لوزن 

 19 العمر الزمني

 :أسباب اختيار العينة

يعة حيث أن طب ،تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ،تساؤلته نظرا لطبيعة البحث ولإلجابة عل
ي عالي  هذا البحث تتطلب اختيار لعب

ي تجري بهدف الفهم الدقيق لبعض  ،ذو مستوي فتن
حيث أن البحوث التر

ي فاعلية األداء تتم عل النواحي البيوميكانيكية
ن
ن ذوي المستويات العليا.  وتحديد نسب مساهمتها ف  الالعبي 
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 :خصائص العينة
 ي األداءات الح

ن
ا ف ن  . ركية المركبة المختارة قيد البحثأن يكون الالعب متمت 

 ي ل يقل عن خمس سنوات أن يكون لديه  . عمر تدريتر
  ي قد تمنعه

 من األداء. أن يكون الالعب خاليا من الصابات التر

 أدوات جمع البيانات:
 أدوات قياس القياسات الجسمية: أجهزة و
 از الرستاميتر لقياس الطول لالعبجه . 
  ن  . ان رقمي معاير لقياس وزن الالعبمت 
  بالمتر / يط قياس بالسنتيمتر  . شر

 : ة المستخدمة في التصوير بالفيديواألدوات واألجهز
 ا فيديو فائقة الشعة دد  ،كامت   كادر/ ثانية.   250شعة التر
  ي

ر
 . حامل ثالن

  .يط قياس لتحديد أبعاد التصوير  شر

 أجهزة وأدوات التحليل الحركي:
 جهاز حاسب آ .  لي
 جهاز الطابعة . 
  برنامج التحليل الحركيsimi motion . 

 :لدراسة األساسيةا
ي وذلك يوم استم إجراء الدراسة األس

ي إستاد بنها الرياضن
ن
 . م23/2/2016ية ف

 القياسات االنثروبومترية:
ية من وزن وطولتم إجراء القي وبومتر  . اسات النتر

 إجراء عملية التصوير وتتطلب اآلتي:
  إعداد مكان التصوير . 
  إعداد آلة التصوير . 
  .إعداد الالعب للتصوير 
 المعايرة . 
  .التصوير 
  المبتكرةمحاولت لرمية التماس  3محاولت لرمية التماس التقليدية و 3ولقد تم تصوير . 

 :خال وتحليل البياناتخطوات إد
 ا التصوير.   بعد تصوير المحاولت وتسجيلها عل  كارت الذاكرة الخاصة بكامت 
  تم التحليل بواسطة برنامج التحليل الحركيsimi motion . 
 ( الختامية، المرحلة المرحلة الرئيسية ،ديةيالمرحلة التمهمهارة تبعا للمراحل الفنية لها )تم تقسيم ال 

 :مج التحليل الحركي تم التوصل إليمن خالل معالجة البيانات عن طريق برنا
  ن  . المسافة األفقية للقدمي 
 التغت  الزاوي للكتف والحوض . 
 ( ات حركة الكرة كمقذوف ي رمية التماس )ارتفاع –زاوية  –شعة متغت 

ن
 (. مبتكرة –تقليدية ( نقطة انطالق ف

  ي رمية التماس )تقليدية
ن
 . مبتكرة( –المسافة األفقية والرأسية للكرة ف
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 العادية التماس رمية -)أ(

 

 العادية التماس رميةالحركة مجمعة فى 

 

 (23 -1)العادية  التماس رميةالحركة مفرودة فى 

 

  (15 -1) اإلقترابمرحلة 

 
  (21 -16)اإلرتكاز والتقوس مرحلة 

 

  (28 -22)الرمى والمتابعة مرحلة 
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 المبتكرة التماس رمية -)ب( 

 المبتكرة التماس رمية الحركة مجمعة في

 (23 -1)المبتكرة  التماس رمية الحركة مفرودة في

 

 ( 12 -1مرحلة اإلقتراب )

 

 ( 24 -12مرحلة الشقلبة األمامية )

 

 ( 28 -25)والمتابعة  مرحلة الرمي

 

 
  



9 
 

 ( التوزيع الزمنى 2جدول )

 كرة القدم يالمبتكرة( ف -لمهارة رمية التماس )التقليدية 

 م
 المبتكر يالتقليد

 النسبة)%( الزمن الصور المرحلة النسبة)%( الزمن الصور المرحلة

 39.28 1.10 12-1 قتراباال 51.85 1.40 15-1 قتراباال 1

2 
رتكاز اال

 والتقوس
16-21 0.60 22.22 

الشقلبة 
 األمامية

13-24 1.20 42.85 

3 
 يالرم

 والمتابعة
22-28 0.70 25.92 

ي الرم
 والمتابعة

25-29 0.50 17.85 

 %100 2.80   %100 2.70 يإجمال

 

 
 

 المبتكر -)ب( التقليدي -)أ(

 كرة القدم المبتكرة( في -التماس )التقليدية ( التوزيع الزمنى لمهارة رمية 4شكل )

ي 2يتضح من الجدول )
ن
 (،2.7المبتكر( قد بلغ ) - كل من األسلوب )التقليدي ( أن الزمن العام ألداء المهارة ف

ن  ( ثانية عل التوالي 2.8) ن األسلوبي   حيث تقارب األداء بي 

ي ( نجد أن مرحلة ال4ومن الشكل )
ن
اب ف المبتكر( قد بلغت نسبة مساهمتها داخل  – يكل من )التقليد  قتر

ي 
ي ( %عل التوالي 39.28) (،51.85) األداء الفتن

ي  تسبق الرمي  ، أما المرحلة التر
ن
والمبتكر( قد  – يكل من )التقليد  ف

ي  بلغت
ي  ، أما مرحلة الرمي % عل التوالي ( 42.85) (،22.22) نسبة مساهمتها داخل األداء الفتن

ن
كل من   والمتابعة ف

ي  – ي)التقليد
 . ( % عل التوالي 17.85) (،25.92) والمبتكر( قد بلغت نسبة مساهمتها داخل األداء الفتن
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 ( المسافة األفقية للقدمين 3جدول )

 كرة القدم يالمبتكرة( ف -رمية التماس )التقليدية  يف

 الزمن الصور
 المبتكرة التقليدية

 اليسرى اليمنى اليسرى اليمنى

1 0.00 
-1.31 -0.89 

-

0.32 -1.24 

2 0.10 
-1.41 -0.66 

-

0.03 -1.09 

3 0.20 
-1.41 -0.55 

-

0.19 -1.15 

4 0.30 -1.33 -0.39 0.00 -0.89 

5 0.40 -1.31 -0.27 0.03 -0.48 

6 0.50 
-1.24 -0.25 

-

0.26 0.35 

7 0.60 -1.18 -0.17 0.03 0.77 

8 0.70 -0.64 -0.03 0.22 1.05 

9 0.80 -0.34 -0.03 0.80 1.50 

10 0.90 0.30 -0.03 0.77 1.53 

11 1.00 0.45 -0.03 1.37 1.98 

12 1.10 0.77 0.20 1.56 2.20 

13 1.20 0.92 0.62 1.37 2.36 

14 1.30 1.14 0.89 1.37 2.36 

15 1.40 1.38 1.04 1.15 2.36 

16 1.50 1.92 1.09 1.40 2.23 

17 1.60 2.08 1.09 1.88 2.62 

18 1.70 2.30 1.09 2.84 1.82 

19 1.80 2.34 1.08 3.29 2.36 

20 1.90 2.35 0.99 4.12 3.80 

21 2.00 2.30 0.97 4.31 4.27 

22 2.10 2.28 1.23 4.56 4.72 

23 2.20 2.34 1.38 4.59 4.66 

24 2.30 2.30 1.43 4.50 4.53 

25 2.40 2.13 1.68 4.31 4.21 

26 2.50 1.95 1.85 4.12 4.18 

27 2.60 2.08 2.02 3.96 3.99 

28 2.70 2.03 2.07 3.67 3.70 

29 2.80   3.25 3.29 
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 المبتكرة -)ب( التقليدية -)أ(

 كرة القدم المبتكرة( في -التماس )التقليدية رمية  ي( منحنى المسافة األفقية للقدمين ف5شكل )

ي  إجمالي ( أن 3يتضح من الجدول )
ن
ن كال ال  مسافة الحركة ف  ( كانت قد بلغتةالمبتكر  - ةي)التقليد طريقتي 

ا 4.53ً) (،3.38) ( 1.15بفارق قد بلغ ) ةيالتقليد طريقةعن ال ةالمبتكر  ، حيث زادت مسافة الطريقةعل التوالي ( متر
ا ً وقد يرجع ذلك ال ا  األداء بينهما.  طريقةختالف متر
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 للكتف والحوض ي( التغير الزاو4جدول )

 كرة القدم يالمبتكرة( ف -رمية التماس )التقليدية  يف

 الزمن الصور
 المبتكرة التقليدية

 الحوض الكتف الحوض الكتف

1 0.00 13.24 171.40 33.68 66.14 

2 0.10 9.33 175.53 26.55 69.75 

3 0.20 10.46 155.71 7.94 108.58 

4 0.30 12.69 168.95 61.26 108.97 

5 0.40 6.45 176.21 111.08 110.88 

6 0.50 11.31 164.68 120.33 166.36 

7 0.60 8.15 179.53 109.94 154.92 

8 0.70 33.39 135.23 131.17 176.67 

9 0.80 68.39 131.19 126.82 153.08 

10 0.90 48.48 143.07 163.01 156.57 

11 1.00 16.79 170.26 113.15 152.65 

12 1.10 71.57 143.85 153.37 80.51 

13 1.20 126.22 134.89 148.57 106.30 

14 1.30 152.64 129.51 144.58 137.84 

15 1.40 121.91 138.87 147.78 104.47 

16 1.50 138.81 159.27 77.87 157.46 

17 1.60 162.30 159.14 86.07 68.60 

18 1.70 126.95 162.87 117.85 133.91 

19 1.80 197.87 167.53 74.95 158.09 

20 1.90 149.56 160.60 103.99 179.03 

21 2.00 139.77 142.87 131.01 152.04 

22 2.10 156.65 141.31 143.67 156.39 

23 2.20 146.29 111.13 146.01 157.32 

24 2.30 130.49 103.78 103.99 165.90 

25 2.40 52.65 115.19 0.00 125.85 

26 2.50 22.59 104.37 44.98 122.42 

27 2.60 9.82 96.09 74.72 105.21 

28 2.70 1.22 84.42 39.54 125.53 

29 2.80   40.13 104.89 
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 المبتكرة -)ب( التقليدية -)أ(

 المبتكرة( -رمية التماس )التقليدية  ي للكتف والحوض في( منحنى التغير الزاو6شكل )

ي  ( أنه بمقارنة المدى الحركي 4يتضح من الجدول )
ن
ن كال اللمن الكتف والحوض  كل  ف وجد أن أقص  طريقتي 

ي 
ن
، ( عل التوالي 163.01) (،197.87والمبتكرة( كانت قد بلغت ) -كل من )التقليدية   انفراج زاوي للكتف األيمن ف

ي ا، وكان أقص ةأكتر بكثت  من المبتكر  ةيللتقليد يث كان النفراج الزاويح
ن
كل من   نفراج زاوى للفخذ األيمن ف

ن بفارق بسيط لم عل التوالي  (179.03) (،179.53والمبتكرة( قد بلغت ) -)التقليدية  ، حيث تساوى األسلوبي 
ي 
ن
ن قد بلغت ) يكمل الدرجة، بينما كانت أقل قيمة لزاوية الفخذ ف  . ( درجة عل التوالي 66.14) (،84.42األسلوبي 

ي  ينفراج الزاو أما ال 
ن
ن لم يتغت  بالرغم من  للكتف ف ع ذلك ال أن ختالف طبيعة األداء، وقد يرجااألسلوبي 

ي لالعب محدود مستوى مرونة الكتف 
 ( درجة. 210قد تبلغ ) ولم يصل ال الحدود الطبيعية التر
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 ( متغيرات حركة الكرة كمقذوف5جدول )

 كرة القدم يالمبتكرة( ف -رمية التماس )التقليدية  ينطالق فرتفاع( نقطة االا -زاوية  –)سرعة 

 الزمن الصور

 المبتكرة التقليدية

 سرعة
 )م/ث(

 زاوية
 )درجة(

 رتفاعا
 )متر(

 سرعة
 )م/ث(

 زاوية
 )درجة(

 رتفاعا
 )متر(

1 0.00 0.00 55.78 0.66 0.00 18.48 0.67 

2 0.10 0.61 59.24 0.61 4.04 8.88 0.54 

3 0.20 0.98 11.44 0.69 0.64 -12.76 0.54 

4 0.30 1.71 26.57 0.66 7.20 -24.04 0.70 

5 0.40 1.50 22.58 0.72 3.14 -32.43 0.83 

6 0.50 2.18 45.00 0.81 4.16 -24.37 1.05 

7 0.60 1.43 25.69 0.91 3.85 -5.73 1.21 

8 0.70 4.66 36.73 1.11 3.21 11.29 1.18 

9 0.80 0.84 66.31 1.16 9.76 72.65 0.99 

10 0.90 2.93 18.78 1.43 0.32 36.83 0.96 

11 1.00 0.53 82.80 1.44 3.19 21.93 0.77 

12 1.10 2.71 45.00 1.71 1.72 63.49 0.70 

13 1.20 0.24 36.73 1.73 4.99 55.33 0.26 

14 1.30 0.84 18.78 1.68 5.04 -45.00 0.16 

15 1.40 0.53 49.44 1.66 1.80 -56.31 0.29 

16 1.50 1.55 6.42 1.55 1.15 -18.43 0.38 

17 1.60 1.52 3.62 1.53 1.01 -63.43 0.35 

18 1.70 2.69 58.99 1.51 0.71 71.57 0.42 

19 1.80 1.96 73.93 1.34 1.01 45.00 0.32 

20 1.90 1.22 56.86 1.23 0.45 26.57 0.35 

21 2.00 4.61 67.29 0.84 0.71 60.14 0.32 

22 2.10 5.65 34.87 1.36 2.57 -72.65 0.10 

23 2.20 6.76 29.74 1.75 0.32 -85.22 0.06 

24 2.30 6.77 31.20 2.08 7.68 -33.68 0.70 

25 2.40 13.94 29.74 2.81 14.95 -40.69 1.53 

26 2.50 6.77 27.18 3.14 23.98 -22.68 3.09 

27 2.60 20.96 5.65 4.10 23.16 -23.46 3.99 

28 2.70 11.98 29.80 4.22 18.43 -18.40 4.72 

29 2.80    5.04 18.48 4.88 
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 نطالقزاوية اال -)ب( نطالقسرعة اال -)أ(

 

 

  نطالقرتفاع نقطة االا -)ج(

رمية  ينطالق فرتفاع( نقطة االا -زاوية  –( منحنى متغيرات حركة الكرة كمقذوف )سرعة 7شكل )
 كرة القدم المبتكرة( في -التماس )التقليدية 

ات حركة الكرة كمقذوف وجد أن شعة ال 5يتضح من الجدول ) ي ( أنه بمقارنة متغت 
ن
 نطالق المحصلة ف

ت الطريقة المبتكرة ( عل التوالي 23.98) (،13.94والمبتكرة( كانت قد بلغت ) -كل من )التقليدية  ن ، حيث تمت 
/ث، أما زاوية ال 10.04بزيادة قدرها ) ت الطريقة ( عل التوالي 40.69) (،34.87نطالق فكانت )( متر ن ، حيث تمت 

( عل 0.70) (،1.75نطالق كانت قد بلغت )رتفاع نقطة ال ، وبالنسبة ل( درجة5.82مبتكرة بزيادة قدرها )ال
 1.05المبتكرة بمقداره ) ، حيث قلت الطريقةالتوالي 

ً
ا  عن التقليدية. ( متر
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 ( المسافة األفقية والرأسية للكرة6جدول )

 كرة القدم يالمبتكرة( ف -رمية التماس )التقليدية  يف

 الزمن الصور

 المبتكرة التقليدية

 المسافة

 األفقية

 المسافة

 الرأسية

 اإلزاحة

 المحصلة

 المسافة

 األفقية

 المسافة

 الرأسية

 اإلزاحة

 المحصلة

1 0.00 -0.96 0.66 0.00 -0.48 0.67 0.00 

2 0.10 -0.92 0.61 0.06 -0.10 0.54 0.40 

3 0.20 -0.87 0.69 0.10 -0.03 0.54 0.06 

4 0.30 -0.71 0.66 0.17 0.67 0.70 0.72 

5 0.40 -0.57 0.72 0.15 0.96 0.83 0.31 

6 0.50 -0.37 0.81 0.22 1.31 1.05 0.42 

7 0.60 -0.27 0.91 0.14 1.66 1.21 0.39 

8 0.70 0.15 1.11 0.47 1.34 1.18 0.32 

9 0.80 0.22 1.16 0.08 2.30 0.99 0.98 

10 0.90 0.34 1.43 0.29 2.30 0.96 0.03 

11 1.00 0.29 1.44 0.05 2.55 0.77 0.32 

12 1.10 0.32 1.71 0.27 2.71 0.70 0.17 

13 1.20 0.34 1.73 0.02 2.94 0.26 0.50 

14 1.30 0.40 1.68 0.08 3.22 -0.16 0.50 

15 1.40 0.45 1.66 0.05 3.09 -0.29 0.18 

16 1.50 0.55 1.55 0.16 3.03 -0.38 0.12 

17 1.60 0.71 1.53 0.15 3.13 -0.35 0.10 

18 1.70 0.97 1.51 0.27 3.09 -0.42 0.07 

19 1.80 0.87 1.34 0.20 3.06 -0.32 0.10 

20 1.90 0.91 1.23 0.12 3.09 -0.35 0.05 

21 2.00 1.16 0.84 0.46 3.03 -0.32 0.07 

22 2.10 1.38 1.36 0.57 2.90 -0.10 0.26 

23 2.20 1.93 1.75 0.68 2.90 -0.06 0.03 

24 2.30 2.52 2.08 0.68 2.97 0.70 0.77 

25 2.40 3.71 2.81 1.39 4.21 1.53 1.50 

26 2.50 4.30 3.14 0.68 6.03 3.09 2.40 

27 2.60 6.16 4.10 2.10 8.17 3.99 2.32 

28 2.70 7.36 4.22 1.20 9.86 4.72 1.84 

29 2.80    10.34 4.88 0.50 

 6.87  3.51 يإجمال
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 ضرب الكرة بالرأس يالمبتكرة( ف -الطريقة )التقليدية ( المسار الحركي للكرة في8شكل )

ي 6يتضح من الجدول )
ن
ك للكرة ف كل من   ( أن اإلزاحة المحصلة للكرة من بدء الحركة وحتر قبل التر

ا ًعل التوالي 6.87) (،3.51( كانت قد بلغت )ةالمبتكر  - ةالتقليدي)
 . ( متر

ي األمر الذ
ن
ي  ةيالتقليد ة تزيد عن الطريقةالمبتكر  طريقةال ي يدل عل أن طول مسافة العجلة ف

يتولد  والتر
 3.36داخلها التسارع، وقد يرجع ذلك الفارق )

ً
ا ي  ( متر
ن
ي إ ةالمبتكر  طريقةال ف

زها األداء. فاألداء  ل الشقلبة التر يتر
ي  ةيالتقليدبالطريقة 

ن
ن صغت  نسبيا ً أم يولد الشعة ف ي  ةالمبتكر  طريقةا الحت 

ن
ن كبت  نسبيا ً ويرجع  يولد الشعة ف حت 

 ل طبيعة األداء. ذلك إ

ي  ى الذينالحظ أن المد( 8ومن الشكل ) 
ن
أكتر من  ةالمبتكر  طريقةال يتحرك فيه المقذوف )الكرة( ف

 سافة المسجلة للكرة حتر الهبوط هي ل أن المالقياسات اليدوية أثناء التصوير إوقد تشت  نتائج  ةالتقليديالطريقة 
ن مؤشر القاطع ألفضلية الال ي  طريقتي 

ن
ي مل أبعد مسافة، حيث بلغت التوصيل الكرة إ ف

ن
كل من   سافة المسجلة ف

 . ( عل التوالي 25) (،17( )ةالمبتكر  - ةالتقليدي) الطريقة
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 االستنتاجات:

ي البحث ومن واقع 
ن
ي حدود عينة البحث المختارة وطبقا لإلجراءات المستخدمة ف

ن
البيانات أمكن ف

 : ما يلي  التوصل إل

  ي
ن
ي النسبة المرحلة األساسية والنهائية )الرمي والمتابعة( ف

ن
ة ف ي كانت صغت 

 ةالمبتكر  طريقةالتوزي    ع الزمتن
ي الطريقةلرمية التماس عنه 
ن
ليه وهو صغر المرحلة األساسية إلنجاز الواجب إ وهذا ما نسىع ةالتقليدي ف

 .  الحركي
 مية التماس تلر  ةالمبتكر  أن الطريقة 

ً
ا ن ي حالة إن كانت  ةالتقليدي طريقةال ا عنهأكتر ألداء حتاج حت 

ن
هذا ف

 . المراد توصيل الكرة اليها أكتر ة المساف
 ي ال المدى

ن
( 95.11حيث بلغ ) ةالتقليدي طريقةلرمية التماس أكتر من ال ةالمبتكر  طريقةالحركي للفخذ ف

ي الحر   التوالي وقد يرجع ذلك المدىعل ةالمبتكر  طريقة( درجة لل112.89) ،ةدرجة للتقليدي
ن
كي الكبت  ف

 طبيعة األداء الناتجة عن الشقلبة.  الطريقة المبتكرة إل
 ي الطريقت

ن
ن لم يتغت  بالرغم من اختالف طبيعة األداء وقالنفراج الزاوي للكتف ف د يرجع ذلك إل أن ي 

ي قد تبلغ ) لالعب محدود ولم يصل إلمرونة الكتف ل مستوى
 ( درجة. 210الحدود الطبيعية التر

  ن بالطريقة المبتكرة األداء ي متغت  الشعة ال ةالتقليدي بالطريقة  عن األداءلرمية التماس قد تمت 
ن
حصلة مف

ن األداء  ،تغت  زاوية النطالقو  ،لالنطالق ي ارتفاع نقطة النطالق  ةالتقليديبالطريقة وتمت 
ن
لرمية التماس ف

ي من وضع الش تكان  ةالمبتكر  طريقةأما ال ،من وضع الوقوف ةالتقليدي طريقةال تفقط حيث كان
قلبة والتر

ي  شأنها الرتكاز علمن 
ي ل ء الكرة فبدأت الحركة للرمي من األرض وهذا شر

رتفاع نقطة انخفاض منطفر
ي الطريقة

ن
 . ةالتقليدي النطالق ف

 ي ال
ن
ي يتولد داخلها ت ةالتقليدي طريقةتزيد عن ال ةالمبتكر  طريقةطول مسافة العجلة ف

سارع وقد يرجع والتر
 03.36ذلك الفارق )

ً
ا ي ال ( متر
ن
ي يتر  لإ ةتكر المب طريقةف

 ةالتقليديبالطريقة فاألداء  ،ها األداء ز الشقلبة التر
 
ً
ن صغت  نسبيا ي حت 

ن
ن كبت  ن ةالمبتكر  طريقةالاألداء بأما  يولد الشعة ف ي حت 

ن
 يولد الشعة ف

ً
ويرجع ذلك  سبيا

 . إل طبيعة األداء 
 ي الالذي يتحرك فيه المقذوف ) المدى

ن
 أشارتوقد  ةالتقليدي طريقةأكتر من ال ةالمبتكر  طريقةالكرة( ف

الهبوط هي المؤشر القاطع   أن المسافة المسجلة للكرة حتر نتائج القياسات اليدوية أثناء التصوير إل
ي توصيل الكرة إلألفضلية ال

ن
ن ف ي كل من ال طريقتي 

ن
 طريقةأبعد مسافة حيث بلغت المسافة المسجلة ف

.  ( عل25) ،(17( )ةالمبتكر  – ة)التقليدي  التوالي

 :صياتالتو

  ي كرة القدم
ن
ي أداء المهارات المختلفة ف

ن
ات المؤثرة ف ات الرقمية للمتغت  ي ضوء المؤشر

ن
تفعيل دور التدريب ف

ي شعة ودقة الوصول لله
ن
ن نظرا لما له من دور فعال ف  . دف وهو الرتقاء بمستوي الالعبي 

 ورة الهتمام بالتدريب عل ناسبة لها رميات التماس من خالل برامج التدريب وتخصيص األزمنة الم رصن
امج  . ضمن محتوي هذه التر

 ن  ثالث مراحل عند  بحث إلالستفادة من تقسم المهارة قيد ال ن والناشئي   . تعليمها الي المبتدئي 
 ات البيوميكانيكية ذات العالقة بالمهارة قيد  العمل عل ي أدائها البحث واتنمية وتطوير المتغت 

ن
ي تسهم ف

لتر
 . بدقة
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