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هدف البحث الى ما يأتي:

امللخص

 التعرف عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمكمة المستقيمة اليمينية الموجهة إلى الرأس. -التعرف عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمكمة المستقيمة اليمينية الموجهة إلى البطن.

 -إيجاد الفروق بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمكمة المستقيمة اليمينية الموجهة الى الرأس والبطن.

وافتررض الباحاران وجرود فرروق دات داللرة معنويررة برين قريم بعرض المتغيررات الكينماتيكيرة لمكمررة المسرتقيمة اليمينيرة الموجهرة الرى الررأس

والبطن.

واستخدم المنهج الوصفي في البحث ،وتكونت عينة البحث من ( )5العبين من فئة الشباب لمنتخب محافظة نينرو فري رياضرة المالكمرة،

ال لجمر البيانرات لمحصرول عمرى قريم بعرض المتغيررات الكينماتيكيرة
وتم استخدام القياس واالختبار والتحميل والمالحظة العممية التقنية وسائ ً
لالعبين ،ولتحقيق المالحظة العممية التقنية استخدم التصوير الفيديوي.

وقد شممت الدراسة عددا من المتغيرات الكينماتيكية لمهرارة المكمرة المسرتقيمة اليمينيرة الموجهرة الرى الرراس والربطن فري رياضرة المالكمرة،
وتم معالجة البيانات احصائيا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ( )Tلمعينات المرتبطة.
واستنتج الباحاان الى وجود فروق دات داللة معنوية بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة المكمة المستقيمة اليمينية الموجهرة الرى

الرأس والبطن.

وأوصى الباحاان مجموعة من التوصيات بغية االستفادة منها في مجال التدريب لتحقيق مستو أفضل لالعبين.

الكممات المفتاحية :دراسة مقارنة -المتغيرات الكينماتيكية  -الكمة المستقيمة اليمينية  -لمرأس والبطن -المالكمة

A Comparative study of some Kinematics Variables of the straight Right Punch
Directed to the Head & Abdomen in Boxing
Ahmed Amjad Abdul-Aal

Assist.Prof.Dr. Falah Taha Hammo

Abstract
The research aimed at:
1Recognizing the values of some of the Kinematics variables of the straight right punch
directed to the head.
2Recognizing the values of some of the Kinematics variables of the straight right punch
directed to the Abdomen.
3Finding the differences among the values of some Kinematics variables of the straight right
punch directed to the head and Abdomen.
The study supposed that there were significant differences among the values of some of the
Kinematics variables of the straight right punch directed to the head and Abdomen
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The descriptive method was used, the sample included (5) young players of Nineveh team in
Boxing. The measurements, analysis and technical scientific observation were used as mean to
collect data to obtain some of straight the Kinematics variables values. To achieve the technical
scientific observation accurately the videography was used.
The study included a number of Kinematics variables of the direct right punch directed to the head
and Abdomen. The data have been processed statistically by using the mean, standard deviation and
(T) period test.
The study concluded the following:
”There were significant difference between some “Kinematics variables for the straight right punch
directed to the head and abdomen.
The study had recommendations to be utilized in the coaching to achieve the best performance for
players.
Keywords: A Comparative Study - Kinematics Variables - Straight Right Punch -Head & Abdomen
- Boxing

 -1التعريف بالبحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث-:

معتمدة على العلووو التطبيييوف وط تطوولر الماوتويات الرلاألويف ل لعوا
بدأت بعض دوه العالو اليوو بالتخطيط المبرمج
ً
المختلفووفو وأوودأ الت ووا ي ووتد بوويى هوولد الوودوه بتوووار الواووا ا العلميووف الءديلووف واو وراا الد اراووات واعبءوواث وا هتموواو بالعوامووا

اعااايف التط تدخا ط ت فيل اعداا المهارؼ وت اف واا ا تدرلبيف ءديلف وا هتماو بالووا البد يف الخاصوف باللعبوفو ألو ً
عووى العوام ووا ال فا وويف والميوا يوي ووفو و وود ووولت ه وولد ا وت ووا ات فو وسات متا ووارعف أا ووهمت ب وووا م وولها ووط تط ووولر اعلع ووا

المختلفوفو إى هولا التطوور اعتمود علوى العلوووو اة اوا يف والعلميوف وميعهواو وم هوا علووو البايوميوا يون الولؼ يمووى أى يءوا واوبووات
متعووددة ملووا حالتءليووا والتوألوويي والتعليووا والتءاوويى وا اووت تاوات والتوصوويات وتطووولر التو يوونع عووى طرلوول التءليووا الءروووط:ح

اللؼ يعد إءدػ الط ار ل اعااايف لعلو البايوميوا ين إل يموى مى خ له توس ف الءروف إلى أو اس هوا بءاو
ومووى لووو تيرلوور طبيعووف وووا وووسا مووى الءروووف مووى أوووا تطبيوول اعا و

للءروف ع حمويد و لشو 2::3و34ع.

ووع التياويو المورادو

والمبووادغ والي ووا يى الميوا يويووف الم مووف للتو يوون الملووالط

إى ااووتخداو اعوه وسة الءديلووف والواووا ا العلميووف المتطووورة أل و ً عووى التي يووات المتيدمووف التووط تاووهو ووط تطبيوول تووا ج البءوووث
الميدا يف والمختبرلفو د اها مهمف الباءليى والمدرأيى وط اختبوار يليوف علميوف تتاوو بالد وف والموألووعيف للييوا والتيوويو وتوويوه

اعداا الف ط للمهارات الرلاأليف اللؼ يتو بتءليا الءروف تءلي ً د يياً عى طرلل ميار ف الءيا ل بمعايير معي ف.
و د هد المواه الرلاألط تطورات علميف مى خ ه ارتباطه الوليل ببييف العلوو اعخرػو وم هوا علوو البايوميوا يون الولؼ يبءوث

ط درااف الءروف مى ءيث موا ها وسما ها واليوػ الماببف لهاو وما عرف بأ ه "درااف وا مى وظيفوف وترويو
بااووتخداو الطوورم الميوا يويووف" حBartlett, 2001, 1ع .ويموووى ا اووتفادة مووى علووو البايوميوا يوون مووى خ و ه تءليووا الءروووات
ال ظواو البيولوووط

الرلاأليف للو ف عى اعخطاا المصاءبف ل داا الف طو "إى الطرليف المللى ط د اراوف الءرووف وتءليلهوا ود اراوف وميوت المت يورات

الموثلرة وط الءرووف بوميوت أو اس هوا وعرألوها علوى المودر الرلاألوط اووف ياوها وط عمليوف تيوويو اعداا بتءديود يوا الألوعف
واليوة.

حءايى ومءمودو  2::9و 28ع

وتعد رلاألف الم ومف رلاألف متواملف مى ءيث اعتمادها على المتطلبات ا اااويف ال واملف عيوف لعبوف رلاألويف أخورػو وواعداا

المهووارؼ والبوود ط والخططووط وال فا ووط والعيلووطو هووط تتمي ووس بوواخت ف ال وودة والوه وود مووى لءظووف ال ووى أخوورػو و تءتوووؼ رلاأل ووف
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الم ومف على أ واع عدة موى اللوموات م هوا الماوتييمف اليمي يوف واللوموف الوا بيوف حالخطا يوفع واللوموف الصواعدة حاليلوتعو ولووا موى

هلد اللومات االوأها الخاص وتأليرها ط م طيف اللووو واى مى بيى هلد اللومات لات التألير اعولر اعليف والتط هدت تطوو ار
ووط ماووتوػ اعداا هووط اللومووف الماووتييمف المووهووف الووى ال و أر

والووبطىو ومووى ه ووا بوورست أهميووف البءووث ووط او وراا د اراووف تءليليووف

للو ف عى يو بعض المت يرات الوي ماتيويف للوموف اليمي يوف الماوتييمف المووهوف إلوى الو أر

والوبطىو واووراا ميار وف بويى ال ووعيى

للتعرف على مع ويف الفرومو ومى أوا توأليءها ودرااتها وا اتفادة مى تا ج البءث للعامليى ط مواه رلاألف الم ومف .
 2-1مشكمة البحث-:

ت ءصر م ول ف البءث اعااايف ط لف الد اراوات التوط تع وى برلاألوف الم وموف موى الوا و

الميووا يوط للو ووف علوى د وا ل

وتفاصيا الءروف وتءليلها مى أوا تطولر وتءايى الماتوػ العاو ل عبوط الم وموف وط طر واو وتءييول ا وواسات اوبورو وووللن
لإلوابف عى الاوثاه أؼ موى اللومتويى الماوتييمتيى الي مي يتويى الموووهتيى الوى الو أر

والوبطى وا وت اولور اعليوف الوى م طيوف اللووو

مى ال اءيف الميوا يويفو مما ءدا بالباءلاى الى إوراا درااف تءليليف ميار ف للو وف عوى ويو بعوض المت يورات الوي ماتيويوف للوموف

اليمي يووف الماووتييمف المووهووف إلووى الو أر
بماتوػ ال عبيى الى اع ألا.

والووبطىو والتعوورف علووى موودػ الفووروم بويى تلوون اليوويو مووى أوووا تءاوويى اة ووواس وا رتيوواا

 3-1أهداف البحث-:

 2-4-2التعرف على يو بعض المت يرات الوي ماتيويف للومف الماتييمف اليمي يف المووهف إلى ال أر .

 3-4-2التعرف على يو بعض المت يرات الوي ماتيويف للومف الماتييمف اليمي يف المووهف إلى البطى.
 4-4-2إيواد الفروم بيى يو بعض المت يرات الوي ماتيويف للومف الماتييمف اليمي يف المووهف ال أر
 4-1فرض البحث- :

ووود روم مع ويف بيى يو بعض المت يرات الوي ماتيويف للومف الماتييمف اليمي يف المووهف الى ال أر

 5-1مجاالت البحث- :
 1-5-1المجال البشري :عي ف مى عبط م تخ
 2-5-1المجال الزماني3124\7\21 :

مءا ظف ي وػ ف ال با

 3-5-1المجال المكاني :اعف الم ومف التابعف لم تدػ أو الرأيعيى لل با
 6-1التعاريف والمصطمحات المستخدمة في البحث:

 1-6-1التحميل الحركي " :هو أءد العلووو الولؼ يع وى بااوتخداو اعاو

للمهووارةو ووووللن بيوواى اعاووبا

والبطى.

ط رلاألف الم ومف.
والرلاألف ط مءا ظف ي وػ.

واليووا يى التوط توألوي ال ووا اع ألوا لو داا الءرووط

الميوا يويووف لل ووواح أو الف ووا ووط أداا الءروووات وتيوودير ووووى أداا المهووارة الءرويووف التووط يثديهووا

الرلاألط متطابيف مت اعداا اعملا الويد أو
حمويد و لشو  2::3و44ع

والبطى.

على و ل اليوا يى واعا

الميوا يويف".

 2-6-1الكينماتيك :هو أءد أ ااو البايوميوا ين اللؼ يع ط بدرااف ال وا الخاروط لءروف الرلاألط حظاهرلاع دوى

التطرم الى اليوة الماببف للءروف ويطلل عليه علو الوصف اله داط للءروف .إل يدخا ط درااتها وا مى السمى واةساءف
والسوايا والارع.

حال يخو37:2:93ع وحالاام ار ط و64 ,2:99ع
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 3-6-1السرعة الزاوية :هط معده ا تياه الساوؼ للواو خ ه ترة سم يف معي ف أو هط الييمف الموا يف السما يف لارعف
ت ير وألعيف الواو ط أل اا الءروات الدا رلفو ويموى صياغتها وما ط اليا وى اآلتط:

الارعف الساويف = الت ير الساوؼ \ السمى حدروفع حهوخموث48:2:89 ,ع حالها مط227:2::: ,ع

 4-6-1المكمة المستقيمة- :
-

"وهط اللومات التط ت طلل ءو هد ها بخط ماتييو وت تهط بااتيامف اللراع بواملها وتووى مواسلف ل رض تيرلبا “.

-

"تعرف مى ووهف ال ظر الميوا يويف ب ظاو ءروط مرو و يتءدد ط ترويبف واءدة.

حالتورلتط ويخروى 293 ,2:94 ,ع

حخألر24: ,2::7,ع

 5-6-1زمن االستجابة :هط الفترة السم يف التط يات ر ها الوهاس العصبط العأللط ل اتوابف للملير.
 6-6-1زمن المكم :هط الفترة السم يف المات ر ف ما بيى ال روع بءروف اللوو بعد ا اتوابف ولم

حتعرلف او ار طع
 -2االطار النظري والدراسات السابقة:
 1-2االطار النظري:

حتعرلف او ار طع

اليبألف للوي .

 1-1-2التحميل الحركي وعالقته بالبايوميكانيك:

اى عل ووو البايوميوا ي وون تيع ووى بتءلي ووا الءرو ووات وتوأل وويي وتءا وويى ووى اعداا الرلاأل ووط حالتو ي وونع ولبء ووث و ووا يى و وورو
واا علوى للون وواى هولا العلوو ياوعى إلوى د اراوف الم ء وى الخوواص
الءرووات الرلاألويف واختيوار أ ألووا وى أداا حتو يونع لبلعبوف .وأ و ً
للماووار الءرو ووط للءرو ووف الرلاألوويف ا ووعياً وراا تءا وويى التو يوون الرلاأل ووطو ولل وون مووى أو ووا تص ووءيءه وتطووولرد عل ووى و وول د ووف
متطلبات الءرووف حعو وؼو3118و 26ع .ولهوتو علوو البايوميوا يون بد اراوف وتءليوا ءرووات اة اواى تءلوي ً وميواً و وعيواً ب ورض
سلادة وفااة الءروف اة اا يف حعبد الم عو ويخروى23 ,2:88 ,ع.
ولووله

حءاوويى و وواور 2::9 ,ع إلووى أى "التءليووا الءروووط علووو يبءووث ووط اعداا وياووعى إلووى د اراووف أو وساا الءروووف وموو اتهووا

للوصوووه إلووى د ا يهوواو اووعياً وراا تو يوون أ ألوواو هووو اءوودػ واووا ا المعر ووف الد ييووف للماووار بهوودف التءاوويى والتطووولر أؼ أى
التءليووا الءروووط مووا هووو إ واوويلف توصوول ا إلووى المعر ووف وتاوواعد العووامليى ووط المووواه الرلاألووط علووى اوت وواف د ووا ل اعخطوواا
والعما بعد يااها على تيويمها ط ألوا ا عتبارات المءددة لمواصفات اعداا".حءايى و اور 24 ,2::9,ع.

اى التءليا الءروط يعتمد بالدروف ا ااايف على اليوا يى واعا

الماتخدمف ط علو البايوميوا ين ل رض درااف الءروف

وتءليلها للمهارة الرلاأليف ,وي ما توس ف الءروف المراد تءليلها الى أ اامها المتداخلف وتيدير طبيعف وا وسا مى الءروف ل رض

تطبيل اعا

واليوا يى الميوا يويف والت رلءيف الم مف ل داا الف ط الملالط للءروفح مويد و لش3:-39 ,2::3 ,ع حعبد

الخالل و 2:::و216-215ع .والتءليا الءروط حالميوا يوطع يدر الع اصر الموو ف للءروف أل ً عى درااف الءروف ووءدة
متواملفو إل اى اعليف أداا الرلاألييى تتعلل بدروف اوتماه حالتو ينع الماتخدوو درااف الخصا ص الوي ماتيويف تامي بالءوو

على ماتوػ إتياى اعداا حءايى ومءمود 26 ,2::9 ,ع .والتءليا ط المواه الرلاألط هو أءد العلوو التط ترتوس على علوو
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أخرػو ملا الرلاأليات واةءصاا والفيسلاا والميوا يوا الءيويف والعلوو اعخرػ المرتبطف بالءروف لللن

يموى إوراا التءليا

للءروف دوى ووود وميت الع اصر المثلرة ط اعداا حءاا يىو 2::6و 245ع.
ِم بما تيدو يموى اى فهو اى التءليا الءروط هو تءليا ت رلءط وميوا يوط للمهارة المراد درااتهاو والتءليا الت رلءط يعتمد
على أااايى :اعوه هو تءليا الفعا الءروط للمفاصا والسوايا التط تتووى تيوف لءروف العظاو وارتباطها مت بعألهاو واللا ط
هو تءليا اليوة العألليف التط ت توها العأل ت باب

ا يباألات المختلفف ال دة.

حمويد و لش43 ,2::3 ,ع

 2-1-2أهمية التحميل الحركي:

 .2التوصا إلى اختيار ظرلات وديدة.

 .3اختيار الءروات الصءيءف والم مف للظروف المءيطف باة واس.
 .4المعر ف التامف بال مهارات المراد تعليمها والتدرل
والفايولوويا والميوا يوا والعلوو اعخرػ.

عليها مى ال اءيف العلميف مما يتطل

اةلماو بالمبادغ اعااايف للت رلي

 .5تءليا الءروات الرلاأليف وتوأليءها.

 .6ت خيص الءروات وأو اس ها وميار ف هلد اعوساا المءللف بإ واس ءروط يخر.
 3-1-2التحميل الحركي باستخدام التصوير الفيديوي:

حمءوو والطال 25 ,2:98 ,ع وحءايى ومءمود55 ,2::9 ,ع

ظهر هلا ال وع مى التءليوا موت بدايوف الءاووف إلوى د اراوف الخصوا ص حالتو يويوفع المميوسة للمهواراتو ومءاولوف التعورف علوى

مميوسات وعيووو الط ار وول المختلفووف عداا المهووارةو بهوودف صووياغف الخطووات التعليميووف والتوودرلبات اعاااوويف لهوولد المهووارات ب وووا

علمط يألمى تءييل ماتويات أعلى ل داا.

حءااو الديى515 ,2::4,ع

ويعد التصولر الفيديوؼ مى أ ألا الط ار ل التط تخدو التءليا البايووي مواتيوط ع هوا تاومي بالتءاو موى بعود و تتوداخا أصو ً
ت
مووت اعدااو وهووولا وواى اعداة اعولوور ووهرة والماووتخدمف لتيووويو اعداا هووط التءليووا البايووي موواتيوط بااووتخداو التصووولر الفيووديوؼ

حءاى4 ,3117 ,ع.
يو

اى ياتخدو حتو ينع التءليا الفيوديوؼ اعاااوط ب ووا مولوف موى بوا المودرأيى وط تءليوا المهوارات الفرديوف ل عبويى ع ود

تص ووولر اللعب ووف .وم ووى الواأل ووي اى حر ووا لع تص ووولر اللعب ووف ل ووى يو وووى ملبيو واً لمعاييرحالر ووا لع الص ووارمف الت ووط وأل ووعت لبء وووث
البايوميوا يون .ومووت للوون واى إدران ءيييووف اى حالر ييووفع التووط تصوور اللعبووف لهووا تءلووي ت بايوميوا يويوف مهمووف ودالووف ولات ءوودود

يموى ص عها ءتى على ماتوػ اعاوا

عووا الماواعدة وط تءاويى اعداا .و ود لووءع بوأى الاورعف ال ها يوف لمعظوو المواألويت

الرلاألوويف هووط ووط الوا ووت تيوووف لتوميووت العديوود مووى الاوورعات الاووابيف والتووط صووورت ب وووا متعا و

ال وا الملالط الميول

ووط المفاصووا الءرويووف .اى

عيف مهارة رلاأليف واللؼ يتو تعديله ة ااح المواه أماو الفروم الفرديف – هو للن اةوراا الولؼ اويتيي

ل ا ومت هلد الارعات الفرديف مت بعألها ب وا أولر عاليف ةعطاا تيوف ملاليف.
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 4-1-2المهارات االساسية بالمالكمة:
 -2و فف ا اتعداد.

 -3ءروات اليدميى.
 -4اللومات.

 -5اللوو المألاد.

 -6الطرم الد اعيف.

(التكريتي وأخرون )161 , 1983 ,

 5-1-2أنواع المكمات:
أوال :لكمات مستقيمة:

 -2لومات ماتييمف ياارلف حللووه وللواو وللبطىع.
 -3لومات ماتييمف يمي يف حللووه وللواو وللبطىع.

اانيا :لكمات جانبية (خطافية)- :

 -2لومات وا بيف ياارلف حللووه وللواو وللبطىع.
 -3لومات وا بيف يمي ف حللووه وللواو وللبطىع.

االاا :لكمات صاعدة (القم )- :

 -2لومات صاعدة ياارلف حللبطى وللواو وللء ن وللووهع.

 -3لومات صاعدة يمي يف حللبطى وللواو وللء ن وللووهع .حالءاوؼ 77 , 2::: ,ع

أوال :المكمات المستقيمة- :

تعد اللومات الماتييمف أولى اللومات ااتخداماو و د عر ت تعرلفات وليرة م ها - :ح ظاو ءروط مرو

يتءدد ط ترويبف

واءدةو ومى أهو هلد الترويبات حالمروباتع هو تيدو ءروف اليبألفع حخألر 24: , 2::7 ,ع .وعر ت بأ ها حلومات تألر

أو تووه ل ماو ب وا ماتييو على ماتوػ ال ظر وتصي
وبارعف وصولها إلى الهدف إلا أديت بإتياىع.

الووه أو الواو أو البطى مى اعماو وتتميس بد ف اةصابف وب دتها
حعبد هللا ويخروىو

المكمات المستقيمة اليسارية لمرأس- :

تعد هلد اللومف مى أولر اللومات ااتخداماً ط ال اس ت ظ ار ليرأها مى الم ا
مى و فف ا اتعدادو وهط تتميس عى غيرها مى اءيف ا االي .

و وع ها لومف اهلف اعداا

.ت 239 ,ع
ت ير ولي ار

المكمة المستقيمة اليسر لمجدع- :

هط ت به أداا اللومف الماتييمف اليارػ لل أر إ أ ها ط أل اا أدا ها للولع ت ل ط الروبتاى لي ً ءتى تصا بألف اللراع
الألارأف لمواى الهدفو وهط تأخل ط أل اا تعليمها ف الخطوات التدرلبيف الماتخدمف ط الماتييمف اليارػ لل أر وا خت ف

الوءيد ط طرليف اعدااو هو أى وسى ليا الواو موسع على اليدميى بالتااوؼ مت ميا الولع أماماً والى اليميى بدروف م اابف
لتفادؼ لومات الم ا الميابا.
حخألر 258 , 2::7 ,ع
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المكمة المستقيمة اليمنى لمرأس- :

تعد هلد اللومف مى اللومات اليويف المهمف لات التألير الفعاه ط ماتوػ اير اللووو لما تتميس به مى المدػ الءروط الوبير
ال اتج مى لف الولع ورأطها بالد اع الوبير مى اليدو اليم ىو وما أى وألت ا بتدا ط الم اا

د ف و وة التاديد.

ليبألف اللراع اليم ى يمو ها مى

حالتورلتط واخروى 2:1 , 2:94 ,ع

المكمة المستقيمة (اليمين لمجدع):

طرليف اعداا وخطوات التعليو وما ط اللومف اليم ى لل أر و و د هدت رو ا ليلف ط اعداا وهط سلادة ط ل ط الروبتيى

وميا الولع الى ا ماو وللياار والمءا ظف على مبدأ الت طيف وا تساى وما ط و فف ا اتعداد.
حوتعد ه لد اللومف أولر ااتخداما مى الماتييمف اليم ى المووهف إلى ال أر

باب

حخألر 25: , 2::7 ,ع

ا خفاض وألعهاو وتثدػ هلد اللومف بعد

التمهيد لها بلومف ياارلفو إل تعد هلد اللومف مى اللومات اليويف والفعالف التألير ط الهووو ع د اصابتها للمعدةو وتعتبر مى

ألمى اللومات التط تثدؼ ألرأتها المفاو ف والارلعف إلى ايو الخصو بالألرأف الياأليفع.

حالتورلتط واخروى 2:5 , 2:94 ,ع

 2-2الدراسات السابقة

درااف سلبار ءايى طاهرح3122وع ح دراسة تحميمية لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة المكمة المستقيمة وعالقتها بدقة

وسرعة رد الفعل لد المالكمين الشباب في أقميم كوردستانع

وهد ت الدرااف الى:

 -2التعرف على أهو يو بعض المت يرات البايووي ماتيويف لمهارة اللومف الماتييمف.

 -3التعرف على الع ف بيى يو بعض المت يرات البايووي ماتيويف لمهارة اللومف الماتييمف مت ارعف رد الفعا.

 -4التعرف على الع ف بيى يو بعض المت يرات البايووي ماتيويف لمهارة اللومف الماتييمف مت د ف تاديد اللومف.
وااتخدو الباءث الم هج الوصفط لم امته طبيعف البءث ,وتوو ت عي ف البءث مى م ومط ال با

ل ادؼ حبرايتطع الرلاألط

ط مءا ظف أرأياو و ادؼ حاليما طع الرلاألط ط مءا ظف اليما يفو و ادؼ حويواىع الرلاألط ط مءا ظف وروونو والبالغ

عددهوح26عخماف ع رة م وماً مى ف ال با و وتو اختيارهو بطرليف عمديف ,وااتخدو الباءث الم ءظف العلميف والييا
والتءليا والمياب ت ال خصيف وا اتبياى وواا ا لومت البيا ات للءصوه على يو بعض المت يرات البايووي ماتيويف لعي ف

البءث ولتءديد اهو ا ختبارات لييا

د ف تاديد اللومف .
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واستنتج الباحث- :

 -2ووود ع ف مع ويف بيى بعض المت يرات البايووي ماتيويف وسمى رد الفعا ط مراءا حلءظف ا اتوابف و لءظف ألر الوي ع
ءيث واى ه ان ع ف مع ويف بيى وا مى حساويف مفصا المر ل ا يار وساويف مفصا الوتف الياار وساويف مفصا الورن

وساويف مفصا الروبف اليميى وساويف مفصا الروبف الياارع وأيى سمى رد الفعا.

 -3ووود ع ف مع ويف بيى بعض المت يرات البايووي ماتيويف وسمى رد الفعا مت بعض المت يرات العامف ءيث واى ه ان ع ف

مع ويف بيى وا مى حا ساءف ا ييف لليدو والارعف ا ييف ل ليدو الارعف الساويف للمفصا المر لو وا ساءف ا ييف للورنو والارعف

ا ييف للورنو والسمى الولطع وأيى سمى رد الفعا.

 -4ووود ع ف مع ويف بيى بعض المت يرات البايووي ماتيويف ود ف تاديد اللومف ط مراءا حلءظف ا اتوابف ولءظف ألر

الوي عو ءيث واى ه ان ع ف مع ويف بيى وا مى حساويف مفصا المر ل ا يارو وساويف مفصا الوتف الياارو وساويف مفصا

الورن وساويف مفصا الروبف اليم ىو وساويف مفصا الروبف اليارػع وأيى د ف تاديد اللومف.

 -5ووود ع ف مع ويف بيى بعض المت يرات البايووي ماتيويف د ف تاديد اللومف مت بعض المت يرات العامفو ءيث واى ه ان

ع ف مع ويف بيى وا مى حا ساءف ا ييف لليدو والارعف ا ييف لليدو والارعف الساويف للمفصا المر لو وا ساءف ا ييف للورن

والارعف ا ييف للورنو والسمى الولطع وأيى د ف تاديد اللومف.
مناقشة الدراسة السابقة

 اختلفت درااف حسلبار ءايى طاهرع عى الد اراف الءاليف ط وع اللومف الماتييمف المووهفو ال ااتخدو الباءث اللومف الياارلفالماتييمف المووهف الى ال أر و بي ما ط الدرااف الءاليف تو ااتخداو اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر

والبطىو ووللن ط وع

يلف التصولر الماتخدمفو ال ااتخدو الباءث يلف تصولر بارعف ح36ع صورة \ اللا يف اما الدرااف الءاليف تو ااتخداو الف

تصولر بارعف ح351ع صورة \ اللا يف  ,وما ااتخدو الباءث معاما ارتبا

بيى المت يرات الميوا يويف مت ارعف رد الفعا

والد فو بي ما ط الدرااف الءاليف تو ااتخداو الميار ات لبعض المت يرات الوي ماتيويف بيى ولتا اللومتيى اليمي يف المووهف الى

ال أر

والبطى.

 -وت ابهت هلد الدرااف مت الدرااف الءاليف ب وع العي ف مى ف ال با .
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-3اجراءات البحث:

 1-3منهج البحث:

ااتخدو الباءلاى الم هج الوصفط لم امته طبيعف البءث.

 2-3عينة البحث:

مءا ظف ي وػ ف ال با

تو اختيار عي ف البءث بالطرليف العمديف مى عبط م تخ

خماف عبيىو والءاصليى على مراوس متيدمف على ماتوػ اليطرو وتو اوراا التوا

ط رلاألف الم ومف موو ف مى

لعي ف البءث با عتماد على معاما

ا خت ف لوا مى حالعمر والعمر التدرلبط والطوه والوتلفعو الودوه ح2ع يبيى مواصفات عي ف البءث.
الجدول رقم ()1

يبين المعالم االحصائية لبعض القياسات الجسمية والعمر لعينة البحث
ت
2
3
4
5
6

العمر السم ط العمر التدرلبط

علط اصر اءمد

17

2.5

اءمد عبد هللا

19

1

وار خمي

16

دمحم

خالد وليد وماه

امير وااو دمحم
-

ع

معاما ا خت ف

170
170

2

19

2

17.40
%8.72

172

2

16

1.52

الطوه

1.90
0.55

%28.83

175
167

170.80
2.95

%1.73

تيبى ل ا مى الودوه ح2ع اى معاما ا خت ف واى بيى ح% 39.94-2.84ع وهلا يده على توا

حالتورلتط والعبيدؼو2::7ع ا ه ولما ا تر معاما ا خت ف مى ح%2ع يعد التوا

العي ف غير متوا اف.

الوتلف

52
59
58
73
64

61.20
7.85

%12.83
عي ف البءثو ال ي ير

عاليا والا ساد عى ح%41ع يع ط اى

حالتورلتط والعبيدؼو2::7و272ع

 3-3وسائل جم البيانات:

ااتخدو الباءلاى الم ءظف العلميف التي يف والييا

المت يرات الوي ماتيويف والييااات الواميف للم وميى.

والتءليا وا اتبياى واا ا لومت البيا ات للءصوه على يو بعض

 1-3-3المالحظة العممية التقنية:

لتءييل الم ءظف العلميف التي يف ااتخدو الباءلاى التصولر الفيديوؼ و وللن بااتخداو يلتط تصولر يديويفو اعولى

مى وع حcasioع يابا يف الص ت وبارعف ح351ع صورة/لا يفو تو وألعها على بعد ح3,38ع متر عى ال ع

 ,وارتفاع بثورة

العداف عى اعرض ح2,26ع مترو اما يلف التصولر اللا يف وا ت مى وع حnikonع تو ااتخدامها ل رض التوليل ,و د روعط
ع د اختيار مو ت ي ت التصولر الفيديويف اى يووى مءور بثرة العداف ط مروس مواه الءروفو واى يووى مءور العداف

عموديا على الماتوػ اللؼ تتو يه الءروف حع ا الديىو2:96و 228عو ووللن ااتخدو الباءلاى وهاس لييا
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عدد ح3ع المووى مى حاتا دع ويعلود األااة بلوى أءمرو و يه ور لسلادة عدد المليرات وألت اعوه اماو ال ع

الواميرا ,وال وا ح2ع يوألي عمليف التصولر.
 2-3-3القياسات الجسمية:

 1-2-3-3الطول (سم) :تو يا
 2-2-3-3الكتمة (كغم) :تو يا

واآلخر أماو

الطوه الولط للواو بااتخداو وهاس حالراتاميترع.

وتلف الواو بميساى طبط ءاا .

الشكل( ) 1يوضح طريقة وض االجهزة واالدوات المستخدمة في عممية التصوير
 4-3االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:

 -يلف تصولر مى وع حCasio EXILIMع بارعف  351صورة  /اللا يف.

– مصباح لات توهج عاه.

 -يلف تصولر مى وع ح Nikonع.

– ءااو مءموه وع حASUSع.

 وهاس ارعف رد الفعا مووى مى م به حور ع ومصباح األااة. -طابعف ليسرلف.

 5-3طريقة استخالص البيانات:

– مي اسى طبط ءاا .
– رلط يا .

– مييا

راو ح2ع و.

بعد اى تو تاويا مءاو ت الم وميى بوااطف يلف التصولر الفيديوؼ مى وع )(Casioوتءوللها الى الءااو ولو

تيطيت الفيديو الى صور او رلمات بوااطف بر امج ) (adobe Photoshop ccواخل الصور المراد العما بها الى بر امج
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) (AutoCADوللن لتءديد اءداليات الءاابف ال يطيف )(pixelsو تو ااتخداو بر امج )(Excelلترتي
بمعام ت التءولا الى بيا ات ر ميف لات د لف يموى همها.

البيا ات الخاو وتءوللها

الدي يساوي ()0,0042

تو التعرف على ا سم ف مى خ ه اليا وى ا تط(:عدد الصور x )1-
 6-3متغيرات البحث:

 -2سوايا مفاصا وأوساا الواو ا تيف للوألت التءأليرؼ والر ي :
 -ساويف مفصا الوتف.

 ساويف مفصا المر ل. -ساويف ميا الولع.

 -ساويف مفصا الورن.

 -ساويف مفصا الروبف.

 -ساويف مفصا الواءا.

 -ساويف اللراع مت الوي .

 -3ا ساءات ا ييف والعموديف والمءصلف للومف اليمي يف المووهف الى ال أر
 -4سمى ا اتوابف للملير.
 -5سمى اللوو.

 -6الارعف ا ييف والعموديف والمءصلف للومف اليمي يف المووهف الى ال أر
 -7الارعف الساويف لبعض مفاصا وأوساا الواو:
 -الارعف الساويف لمفصا الوتف.

والبطى.

والبطى.

 -الارعف الساويف مفصا الروبف.

 -الارعف الساويف مفصا الواءا.

 -الارعف الساويف لمفصا المر ل.

 -الارعف الساويف لللراع مت الوي .

 -الارعف الساويف لميا الولع.

 -الارعف الساويف لمفصا الورن.

 7-3طريقة حساب المتغيرات
 1-7-3المتغيرات المقيسة:

 1-1-7-3زوايا مفاصل الجسم:
زاوية الكتف:

تو يااها مى خ ه الساويف المءصورة بيى عظو العألد مى وهف والخط ال اسه مى مفصا الوتف الى مفصا الورن مى وهف

أخرػ ,وما ط الملءلح3ع.

زاوية مفصل المرفق:

تو يااها مى خ ه الساويف المءصورة بيى الخط الواصا بيى يطف مفصا الوتف الى يطف مفصا المر ل مى وهف والخط

الواصا بيى يطف مفصا الراغ الى يطف مفصا المر ل مى وهف أخرػو وما ط الملءل ح3ع .
زاوية ميل الجدع:

تو يااها مى خ ه الساويف المءصورة بيى الخط ال اسه مى يطف م تصف الوتفيى الى م تصف الورويى مى وهف وخط اع ل

المواسؼ ل رض مى وهف أخرػو ووما ط الملءلح3ع.
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زاوية مفصل الورك:

تو يااها مى خ ه الساويف المءصورة بيى الخط الواصا مى يطف الوتف إلى يطف مفصا الورن مى وهفو والخط الواصا مى

مفصا الروبف الى يطف مفصا الورن مى وهف أخرػ ,وما ط الملءل ح3ع.
زاوية مفصل الركبة:

تو يااها مى خ ه الساويف ال مءصورة بيى الخوط الواصوا موى يطوف مفصوا الوورن الوى يطوف مفصوا الروبوف موى وهوفو ومفصوا

واءا اليدو و يطف مفصا الروبف مى وهف أخرػ ,وما ط الملءلح3ع.
زاوية مفصل الكاحل:

توو يااووها موى خو ه الساويوف المءصووورة بويى الخووط الواصوا مووى يطووف مفصوا الروبووف الوى مفصووا واءوا اليوودو موى وهووفو و يطووف

ميدمف اليدو مى وهف أخرػ.

زاوية الدراع م الكيس:

تووو يااووها مووى خو ه الساويووف المءصووورة بوويى الخووط الوووهمط متووداد الوولراع لءظووه لمو
متداد الوي

مى وهف أخرػ.

اليفوواس للوووي

مووى وهووف والخووط العمووودؼ

 2-1-7-3اال زاحات:

اإل زاحة األفقية لمكمة:

تو يااها مى خ ه الماا ف الميطوعف بيى يطف ميدمف الوف ط وألت ا اتعداد الوى يطوف ميدموف الووف لءظوف لمو

وما ط الملءلح3ع.

العمودية لمكمة:

تو يااها مى خ ه الماا ف الميطوعف بيى يطف ميدمف الوف ط وألت ا اتعداد الوى يطوف ميدموف الووف لءظوف لمو

وما ط الملءلح3ع.

الووي و

الووي و

محصمة اال زاحة لمكمة:

تو ءاابها مى خ ه تطبيل ظرلف يلاغور .
 2-7-3المتغيرات المحتسبة:
الزمن:

تو ااتخراج السمى عى طرلل معر ف سمى الصورة الواءدة وما يأتط:

سمى الصورة الواءدة = /2ارعف تردد يلف التصولر =  1.1153= 351/2لا سمى وا صورة.

وبعد التعرف على سمى الصورة الواءدة ومعر وف عودد الصوور اللوموف الماوتييمف اليمي يوف المووهوف الوى الو أر

السمى الخاص بها لوميت أ راد عي ف البءث ولوا لومف على ءدا ووما يأتط:

حعدد صور اللومف2-ع × ح \2سمى الصورةع = سمى اللومف.
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السرعة االفقية والعمودية والمحصمة:

تو ااتخداو اليا وى اآلتط لءاا

الارعف = اةساءف \ السمى.

الارعف ا ييف والعموديف- :

متر \ لا يف

اما الارعف المءصلف تو ءاابها مى خ ه ا وى يلاغور

حمءصلف الارعفع = ²حالارعف اع ييفع + ²حالارعف العموديفع²

السرعة الزاوية لمفاصل الجسم:
وللن عى طرلل ءاا الفرم الساوؼ ما بويى سوايوا مفاصوا الواوو وط وألوت ا اوتعداد وسوايوا مفاصوا الواوو ع ود وألوت اللووو

مياوما على سمىو وما ط اليا وى اآلتط:
الارعف الساويف= الفرم الساوؼ\السمى حدروف\لا يفع

حالها مطو227:2:::ع حهوخموثو48:2:89ع

 8-3التجربة االستطالعية:

او الباءلاى بإوراا تورأف ااتط عيف على عي ف البءث بتارلخ  3124\4\41ط الااعف الرابعف عص أر ط اعف الم ومف

التابعف لم تدػ ال با

والرلاألف ط مءا ظف ي وػ بمااعدة رلل العما

 9-3التجربة النهائية:

تو اوراا التورأف ال ها يف على عي ف البءث بتارلخ  3124\7\21ط الااعف الرابعف عص ار ط اعف الم ومف التابعف
والرلاألف ط مءا ظف ي وػ بمااعدة رلل العما ووما ط الملءل ح2ع.

لم تدػ ال با

طريقة أداء التجربة:
ييف ال ع

أماو الوي

ا اتوابف أماو ال ع

اى ياتوي

بما ا ف م اابف يءددها ال ع

والمدر

ط ألوا طوه لراع ال ع و ولوألت وهاس ارعف

ويخر أماو عداف الوام ار واللؼ يءتوؼ على مصباح بلوى أءمر وور لسلادة عدد المليرات التط يموى

لها ال ع  .يبدأ ال ع

باللوو بعد أى يرػ توهج المصباح او يامت صوت الور وتءا

المءاولف الفأللى

بال ابف للسمى اع ا .ال تو م ي ل ث مءاو ت لوا وع مى ا واع اللوماتو ءيث تو اوراا ا ختبارات بالتالاا ح اللومف

اليمي يف الى ال أر

و واللومف اليمي يف الى البطىعو وتو اختيار المءاولف الفأللى على ءاا

ا اتوابف .وال وا ح2ع الملوور ا فاً يوألي اورااات التورأف.
 10-3المعالجات االحصائية:

السمى ا ألا بال ابف للوو وارعف

تو ااتخداو الواا ا اةءصا يف اآلتيف:
 -2الواط الءاابط.

 -3ا ءراف المعيارؼ.

حالتورلتط والعبيدؼو 448:2::7ع

 -4معاما ا خت ف.

 -5اختبار  T-Testللعي ات المرتبطف.

وتو معاملف البيا ات اءصا يا بااتخداو الءااو ا لط ألمى ءسو البيا ات ) (Excelو ).(SPSS
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 -4عروض ومناقشة النتائج

1-4عرض ومناقشة نتائج متغيرات الزوايا

الجدول رقم ()2

يبين المعالم االحصائية لمتغيرات زوايا مفاصل واجزاء الجسم لمكمة اليمينية الى الراس والبطن (الوض الرئيس) (درجة)
المتغيرات

المكمة الى الراس

المكمة الى البطن

قيمة (ت)

س

+ع

س

+ع

المحسوبة

زاوية مفصل الكتف اليمنى

120.2

12.48

114

12.59

1.129

زاوية مفصل الكتف اليسر

24.8

10.66

22.2

6.06

0,563

زاوية مفصل المرفق االيمن

175.6

0.89

174.8

2.86

0,749

زاوية مفصل المرفق االيسر

61

14.05

49

20.71

1.090

زاوية الجدع

79

6.04

71.8

10.33

2.187

زاوية مفصل الركبة اليمنى

155

12.75

112.8

15.01

*4.027

زاوية مفصل الركبة اليسر

148

10.07

117.4

13.97

*3.894

زاوية مفصل الكاحل االيمن

97.2

4.32

81.4

19.65

1.879

زاوية مفصل الكاحل االيسر

110.2

10.18

98.8

8.70

1.532

زاوية مفصل الورك اليمنى

173.8

10.89

149.8

22.53

*3.574

زاوية مفصل الورك اليسر

149.4

11.46

121.6

17.85

*3.942

زاوية الدراع م الكيس

80.2

10.28

90.8

9.31

*4.622

* معنوي عند مستو داللة (≤ )0,05ودرجة حرية ( , )4قيمة (ت) الجدولية = 2,78

تبيى ل ا مى الودوه ح 3ع اللؼ يملا المعالو ا ءصا يف لمت يرات سوايا مفاصا واوساا الواو للومف اليمي يف المووهف الى ال ار

والبطى ما يأتط:

ظهور روم لات د لف مع ويف ط يو مت يرات السوايا اآلتيف- :

 .2بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير ساويف الروبف اليم ى ح5,138عو وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف
ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو ساويف الروبف اليم ى بيى اللومف اليمي يف المووهف الى
ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطى ,لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى البطىو ال بلغ الواط الءاابط ط اللومف
اليمي يف المووهف الى البطى ح 223,9عو بي ما واى الواط الءاابط ط االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر

ح266ع ,

ويعسو الباءلاى للن الى اى ال ع ط ال اا اللومف المووهف الى البطى ييوو بل ط الروبف وء ط الولع لي ً الى اعماو مى
اوا خفض مروس ليا الواو وايصاه اللومف الى البطى ولتفادؼ لومات الخصو ط ال اا ال ساهو وهلا يتفل مت ما لورد

حخألر 258:2::7 ,ع "يءصا ط ال اا أداا اللومف الماتييمف المووهف الى البطى ل ط للروبتيى لي مت ميا الولع اماما
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بدروف م اابف ءتى تصا بألف اللراع الألارأف الى مواى الهدف ,ولتفادؼ لومات الم ا

ساويف الروبف ميار ف مت ساويف الروبف ط ال اا اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر

الميابا" ,يودؼ للن الى ص ر

تووى أوبر.

 .3بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير ساويف الروبف اليارػ ح4,9:5ع وهط أوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف
ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو ساويف الروبف اليارػ بيى اللومف اليمي يف المووهف الى
ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطى لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى البطىو ال بلغ الواط الءاابط ط اللومف
اليمي يف المووهف الى البطى ح 228,5عو بي ما واى الواط الءاابط ط االو

اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر

ح259ع,

ويعسو الباءلاى للن الى مالور ي فاً وع ه با ل اا الروبف اليم ى ايودؼ للن الى اى تتبت الروبف اليارػ الروبف اليم ى با ل اا
مى اوا الءصوه على يا ءروط ويد مى الروبتيى الى الورن لو اللراع.

 .4بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير ساويف الورن اليم ى ح4,685ع وهط أوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف

ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو اسويف الورن اليم ى بيى اللومف اليمي يف المووهف الى
ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو
اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح 25:,9عو بي ما واى الواط الءاابط ط االو

ح 284,9ع ,ويعسو الباءلاى للن ايألا الى اى ال ع

اللومف اليمي يف المووهف الى ال ار

ط ال اا اللومف المووهف الى البطى ييوو بميا الولع لي الى الياار

وا ماو ,أؼ التيليا مى ساويف الورن مى اوا ايصاه اللومف الى م طيف البطى وتوويه ألرأف عالفو يووى المي ى للولع
بصورة أوبر مما هو عليه ط اللومف المووهف الى ال أر باب رم الماا ف بيى ال أر والبطى.

 .5بلعت يمف حتع المءتابف لمت ير ساويف الورن اليارػ ح4,:53ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف
ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو ا مع ويف ط يو ساويف الورن اليارػ بيى اللومف اليمي يف المووهف الى
ال أر

واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو

اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح 232,7عو بي ما واى الواط الءاابط ط االو

ح 25:.5ع  ,ويعسو الباءلاى للن ايألا الى الاب

اللومف اليمي يف المووهف الى ال ار

فاه الملوور ي فأ و ى ء ط الورن اليميى الى الياار ومي ه الى اعماو

لي ً ايتبعه ء ط ط الورن ا يار الى الياار ومي ه الى اعماو ايألا مى اوا اتماو عمليف ال يا الءروط مى الروليى
والروبتيى الورويى لو اللراعيى ,وهلا يتفل مت مالورد حخألر25::2::7 ,ع " اى طرليف أداا اللومف اليمي يف الماتييمف
المووهف الى البطى تختلف عى طرلل أداا اليمي يف المووهف الى ال أر

ط روم ليلف ط اعدااو وهو سلادة ط ل ط الروبتيى

وميا الولع الى ا ماو والياار والمءا ظف على مبدا الت طيف وا تساى وما ط و فف ا اتعداد".

 .6بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير ساويف اللراع الوي

ح5,733ع وهط أوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف

ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو ساويف اللراع مت الوي
الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو

بيى اللومف اليمي يف المووهف

اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح :1,9و بي ما واى الواط الءاابط ط االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال ار

ويعسو الباءلاى ل لن الى اى ال ع

ح91,3ع

ط ال اا اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ييوو بتوويه اللومف عموديا الى الوي

البطى تيوف لير م طيف اللوو حالبطىع مى بألف الم وو  ,تووى بللن الساويف المءصورة بيى الوي

وأللن تووى وة اللوو وبيرة ميار ف باللومف اليمي يف المووهف الى ال أر  ,ال ييوو ال ع
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تيوف لبعد م طيف ال أر

المووهف الى البطى.

عى بألف اللووو تووى بللن الساويف المءصورة بيى الوي

ولراع اللوو أ ا مما هط عليه ط اللومف

 2-4عرض ومناقشة نتائج متغيرات (السرعة الزاوية)

الجدول رقم ()3

يبين المعالم االحصائية لمتغيرات السرعة الزاوية لمفاصل واجزاء الجسم لمكمة اليمينية الموجهة الى الرأس والبطن
(درجة\اا)

المتغيرات

المكمة الى الراس

المكمة الى البطن

قيمة (ت)

س

+ع

س

+ع

المحسوبة

مفصل الكتف اليمنى

753.03

209.93

735.78

219.34

0,302

مفصل الكتف اليسر

92.79

60.47

150.05

86.94

2.011

مفصل المرفق االيمن

957.51

239.89

895.00

168.41

0,676

مفصل المرفق االيسر

182.29

112.59

154.80

171.86

0,478

زاوية الجدع

105.86

42.89

161.19

77.25

*2.948

مفصل الركبة اليمنى

76.93

80.64

280.27

123.47

*3.715

مفصل الركبة اليسر

100.46

55.51

255.44

95.39

*4.222

مفصل الكاحل االيمن

118.83

63.56

268.84

85.20

2.560

مفصل الكاحل االيسر

107.93

64.19

76.23

88.91

0,619

مفصل الورك اليمنى

101.70

83.21

296.52

134.97

*2.962

مفصل الورك اليسر

92.27

87.34

264.55

116.22

*4.002

* معنوي عند مستو داللة (≤ )0,05ودرجة حرية ( , )4قيمة (ت) الجدولية = 2,78

تبيى ل ا مى الودوه ح 4ع اللؼ يملا المعالو ا ءصا يف لمت يرات الارع الساويف لبعض مفاصا واوساا الواو للومف اليمي يف

المووهف الى ال أر

والبطى ما يأتط:

ظهور روم لات د لف مع ويف ط يو مت يرات الارع الساويف اآلتيف- :

 .2بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير الارعف الساويف للولع ح3,:59ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د

دروف ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو الارع الساويف للولع بيى اللومف اليمي يف المووهف
الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط أالو
اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح 272,2:عو بي ما واى الواط الءاابط ط االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر

ح216,97ع  ,ويعسو الباءلاى للن الى اى الفرم الساوؼ للولع بيى الوألعيى ا بتدا ط والر ي
البطى واى اوبر مى الفرم الساوؼ ط اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر  ,باب ياو ال ع بميا الولع الى الياار واعماو

ط اللومف اليمي يف المووهف الى
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لي

ط اللومف المووهف الى البطى م ى أوا توويه اللومف الى م طيف البطى  ,ووللن ع د ال ساه مى أوا مراوغف ال ع

الخصو وا بتعاد عى اللومات المألادة مى الخصوو مما يودؼ الى ص ر ساويف الولعو ومى لو وبر الفرم الساوؼ للولع
وبال تيوف وبر الارعف الساويف للولع.

 .3بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير الارعف الساويف لمفصا الروبف اليم ى ح4,826ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف
ح3,89ع ع د دروف ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو الارع الساويف لمفصا الروبف
اليم ى بيى اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى
البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح391,38عو بي ما واى الواط الءاابط ط
االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال ار ح87,:4ع  ,ويعسو الباءلاى للن الى اى الفرم الساوؼ لمفصا الروبف اليم ى بيى

الوألعيى ا بتدا ط والر ي

ط اللومف اليمي يف المووهف الى البطى واى اوبر مى الفرم الساوؼ ط اللومف اليمي يف المووهف الى

ال ار  ,وللن باب ياو ال ع ط الوألت الر ي بل ط مفصا الروبف وميا الولع الى اعماو لي ً ,مى أوا توويه لومف الى
م طيف البطى  ,مما يثدؼ الى ص ر ساويف مفصا الروبف ومى لو وبر الفرم الساوؼ لمفصا الروبف ومى لو وبر الارعف الساويف

لمفصا الروبف.

 .4بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير الارعف الساويف لمفصا الروبف اليارػ ح5,333ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف
ح3,89ع ع د دروف ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو الارع الساويف لمفصا الروبف
اليارػ بيى اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى
البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو

اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح366,55عو بي ما واى الواط الءاابط ط

االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر ح211,57ع  ,ويعسو الباءلاى للن الى الاب فاه الملوور ي فاً ط ال يطف ح3ع.
 .5بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير الارعف الساويف لمفصا الورن اليم ى ح3,:73ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف
ح3,89ع ع د دروف ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو الارع الساويف لمفصا الورن
اليم ى بيى اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى
البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح3:7,63عو بي ما واى الواط الءاابط ط
االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر ح212,81ع  ,ويعسو الباءلاى للن الى اى الفرم الساوؼ لمفصا الروبف اليم ى بيى
الوألعيى ا بتدا ط والر ي ط اللومف اليمي يف المووهف الى البطى واى اوبر مى الفرم الساوؼ ط اللومف اليمي يف المووهف الى
ال أر  ,وللن باب ياو ال ع ط الوألت الر ي بل ط مفصا الروبف وميا الولع الى اعماو لي ًو مى اوا توويه لومف الى
م طيف البطىو مما يثدؼ الى ص ر ساويف مفصا الروبف ومى لو وبر الفرم الساوؼ لمفصا الروبف ومى لو وبر الساويف لمفصا

الروبف.

 .6بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير الارعف الساويف لمفصا الورن اليارػ ح5,113ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف
ح3,89ع ع د دروف ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يو الارع الساويف لمفصا الورن
اليارػ بي ى اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطى ولمصلءف اللومف اليمي يف المووهف الى
البطى ,ال بلغ الواط الءاابط ط االو

االو اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر

اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح375,66عو بي ما واى الواط الءاابط ط

ح:3,38ع  ,ويعسو الباءلاى للن الى الاب
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 3-4عرض ومناقشة نتائج متغيرات الزمن

الجدول رقم ()4

يبين المعالم االحصائية لمتغيرات الزمن لمكمة اليمينية الموجهة الى الرأس والبطن (اا)
المكمة الى الراس

المتغيرات

قيمة (ت)

المكمة الى البطن

س

+ع

س

+ع

المحتسبة

زمن االستجابة

0.331

19:0.

0.332

0.091

0.07

زمن المكم

2440.

1290.

0.136

0.020

0.334

تبيى ل ا مى الودوه ح 5ع الليى يملا المعالو ا ءصا يف لمت يرات السمى للومف اليمي يف المووهف الى ال ار

أؼ روم لات د لف مع ويف ط يو مت يرات السمى بيى اللومف اليمي يف المووهف الى ال ار
المءتابف بيى اللومف اليمي يف المووهف الى ال ار

والبطى عدو ظهور

والبطى  ,ال وا ت يو حتع

والبطى اص ر مى يمف حتع الودوليف الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف

ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع.

الجدول رقم ()5

 4-4عرض ومناقشة نتائج متغيرات اال زاحة

يبين المعالم االحصائية لمتغيرات اال زاحة لمكمة اليمينية الى الراس والبطن (م)
المتغيرات

المكمة الى الراس

المكمة الى البطن

قيمة (ت)

س

+ع

س

+ع

المحتسبة

اال زاحة االفقية

0.688

0.075

0.699

0.035

0.241

اال زاحة العمودية

0.089

0.065

0.230

0.060

*3.287

محصمة اال زاحة

0.696

0.082

0.739

0.039

0.892

* معنوي عند مستو داللة (≤ )0,05ودرجة حرية ( , )4قيمة (ت) الجدولية = 2,78

تبيى ل ا مى الودوه ح 6ع اللؼ يملا المعالو ا ءصا يف لمت يرات ا ساءف للومف اليمي يف المووهف الى ال أر

والبطى ما يأتط:

 بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير ا ساءف العموديف ح 4,398ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع ع د دروف
ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رم مع وؼ ط يمف ا ساءف العموديف بيى اللومف اليمي يف المووهف الى
ال أر

واللومف اليمي يف المووهف ال ى البطىو لمصلءف اللومف المووهف الى البطىو ال بلغ الواط الءاابط لمت ير ا ساءف

العموديف ع د اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ح 1,341عو بي ما واى الواط الءاابط لإلساءف العموديف ط اللومف اليمي يف

المووهف الى ال أر

ح1,19:ع ,ويعسو الباءلاى للن الى اى ال ع

ع د اللومف اليمي يف المووهف الى البطى ييوو بعمليف ل ط

الروبتيى لي ً مى اوا ايصاه اللومف الى م طيف البطى أؼ خفض مروس ليا الواو و وتودؼ عمليف الل ط هلد الى طت اساءف
عموديف لماتوػ اليبألف اولر مما هط عليه ع د اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر .
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 5-4عرض ومناقشة نتائج متغيرات السرعة

الجدول رقم ()6

يبين المعالم االحصائية لمتغيرات السرعة لمكمة اليمينية الى الرأس والبطن (م\اا)
المتغيرات

المكمة الى الراس

المكمة الى البطن

قيمة (ت)

س

+ع

س

+ع

المحتسبة

السرعة االفقية

5.238

0.695

5.236

0.898

0.003

السرعة العمودية

0.684

0.474

1.701

0.448

*2.866

محصمة السرعة

5.298

0.734

5.529

0.906

0.409

* معنوي عند مستو داللة (≤ )0,05ودرجة حرية ( , )4قيمة (ت) الجدولية = 2,78

تبيى ل ا مى الودوه ح 7ع اللؼ يملا المعالو ا ءصا يف لمت يرات الارعف للومف اليمي يف المووهف الى ال أر

والبطى ما يأتط:

 بل ت يمف حتع المءتابف لمت ير الارعف العموديف ح 3,977ع وهط اوبر مى يمف حتع الودوليف البال ف ح3,89ع

ع د دروف ءرلف ح5ع وماتوػ د لف ح≤0,05ع  ,أؼ اى ه ان رو اً مع ويف ط يمف الارعف العموديف بيى
اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر واللومف اليمي يف المووهف الى البطىو لمصلءف اللومف المووهف الى البطىو ال
بلغ الواط الءاابط لمت ير الارعف العموديف للومف اليمي يف المووهف الى البطى ح1.701عو بي ما واى الواط

الءاابط للارعف العموديف ط اللومف المووهف الى ال أر

الارعف هو ا ساءفو إل تت اا

ح0.684ع ,ويعسو الباءلاى للن الى أى أءد مت يرؼ

الارعف ت اابا طرديا مت ا ساءفو ولما ساد مت ير ا ساءف بلبات السمى أدػ للن

الى سلادة الارعفو وبما ا ه ظهر لدي ا روم لات د لف مع ويف ط يو ا ساءف العموديف للومف واليمي يفو مما

ادػ للن الى ظهور روم لات د لف مع ويف ط يمف الارعف العموديفو ووما ي ص عليه اليا وى اآلتط:
الارعف = اةساءف \ السمى.

 -5االستنتاجات والتوصيات :

متر \ لا يف

 1-5االستنتاجات:

 -2ظهور العديد مى الفرو ات المع ويف ط يو سوايا مفاصا وأوساا الواو بيى اللومف الماتييمف اليمي يف المووهف الى ال أر
والبطى.

 -3ظهور العديد مى الفرو ات المع ويف ط يو الارعف الساويف لمفاصا الواو بيى اللومف اليمي يف المووهف الى ال أر
والبطى.

 -4ظهور رو ات لات د لف مع ويف ط يو مت يرات ا ساءف العموديف بيى اللومف الماتييمف اليمي يف المووهف الى ال أر
والبطى.

 -5ظهرت وميت الفروم ال مع ويف ولوا ف المت يرات يد الدرااف لمصلءف اللومف الماتييمف المووهف الى م طيف البطىو وهلا

يده على اى اللومف الماتييمف اليمي يف المووهف الى البطى وا ت اولر اعليف الى م طيف اللوو مى ال اءيف الميوا يويف

لدػ عي ف البءث.
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 -6واى ه ان دور وبير لمت ير ساويف الورن وا لروبف والارعف الساويف لهما ط اللومتيى اليمي يف المووهف الى البطى مى خ ه

الل ط الويد ل رض خفض مروس ليا وتلف الواو ومى أوا الءصوه على لومف ماتييمف مثلرة تووى عموديف على
الهدفو ولتفادؼ اللومات المألادة مى الخألو ط ال اا ال ساه.

 2-5التوصيات والمقترحات:

 -2مراعا ة ا هتماو بال يا الءروط للواو مى الروليى الى الورن لو اللراعيى مى اوا الءصوه على لومف مثلرة ط م طيف اللوو.
 -3ألرورة ا هتماو بالل ط الم اا

للولع والروبتيى مى اوا تفادؼ اللومات المووهف مى الخصوو ومى لو ب اا لومف مألادة الى

الخصو و ٌايما م طيف الولع.
 -4ا هتماو بالفرم الساوؼ لمفاصا الواو بيى وألت ا اتعداد ووألت اللوو مى اوا الءصوه على ارعف ساويف تموى ال ع
توويه ألرأف مثلرة الى الخصو.

 -5مراعاة ا هتماو ع د الوألت ا بتدا ط بتيرل

مى

مفصا المر ييى واللراعيى للد اع ألد اللومات المووهف مى الخألو ول رض

الءصوه على ارعف اسويف ع د توويه لومات الى الخصو.

 -6ألرورة مراعاة الءفاظ على اتساى الواو مى خ ه تو ير اعدة اات اد ويدة للواوو تموى الم وو مى توويه الألرأات بءرلف
ولتفادؼ الايو .

 -7ألرورة ا هتماو بارعف اللومف.

 -8التأويد على المد الواما لمفصا اللراع ع د اللوو بسمى م اا و مى أوا الءصوه على ماا ف وبرػ وارعف لوو أللى.
 -9اوراا درااف تءليليف م ابهف لمت يرات أخرػ لو يتطرم اليها الباءلاى.
 -:اوراا درااات تءليليف م ابهف ع واع أخرػ مى اللومات.

 -2التورلتطو وديت ياايى ويخروىح 2:94ع :ا ا

المصررررادر

التعليميف ط الم ومفو الوسا اعوهو مطبعف وامعف الموصاو العرام.

 -3التورلتطو وديت ياايى والعبيدؼو ءاى دمحمح2::7ع :التطبييات ا ءصا يف ط بءوث الترأيف الرلاأليفو دار الوت
للطباعف وال رو وامعف الموصا.

 -4الءاوؼو يءيى ااماعيا ح2:::ع :الم ومفو أا

ظرلفو وتطبييات عمليفو 3و وامعف الس اسلل.

 -5ءااو الديىو طلءف ءايى ح2::4ع" :الميوا يوا الءيويف حاعا
-6

مصر.

ءاا يىو دمحم صبءطح 2::6ع" :الييا

ال ظرلف والتطبيييفع”و 2و دار الفور العرأطو الياهرةو

والتيويو ط الترأيف البد يف والرلاأليف"و ج2و 4و دار الفور العرأطو مصر.

 -7ءاىو عدؼ واا ح3117ع" :التءليا البايوميوا يوط للمهارات الرلاأليف"و اعواديميف الرلاأليف الع ار يف.
 -8ءايىو ااو ءاى ومءمودو أيماى اورح2::9ع" :طرم البءث ط التءليا الءروط"و 2و دار الفور للطباعف وال ر
والتوسلتو عماى.

 -9ويردهوخموث ح2:89ع :الميوا يوا الءيويف وطرم البءث العلمط للءروات الرلاأليفو ترومف وماه عبد الءميدو دار
المعارفو مصر.
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 -:خألرو عبد الفتاح تءط ح2::7ع :المروت ط الم ومفو مطبعف الياهرةو مصر.

 -21سلبار ءايى طاهرح 3122وع "درااف تءليليف لبعض المت يرات البايووي ماتيويف لمهارة اللومف الماتييمف وع تها بد ف
وارعف رد الفعا لدػ الم وميى ال با

وامعف ص ح الديى.

ط أ ليو وورداتاى" راالف ماواتير غير م ورةو مول

 -22الاام ار طو ثاد تو يل ح2:99ع“ :البيوميوا ين “و دار الوت

وليف الترأيف الرلاأليفو

للطباعف وال رو وامعف الموصا.

 -23ال يخو دمحم يواف ح2:93ع :الميوا يوا الءيويف وتطبيياتهاو دار المعارفو مصر.
 -24عبد هللاو دمحم ويخروى ح و تع :تعليو وتدرل
 -25عبد الخاللو عصاو ح2:::ع" :التدرل

الم ومفو مطبعف الموصاو العرام.

الرلاألط ظرلات وتطبييات"و :و وامعف اةاو درلفو مصر

 -26عبد الم عوواواى ويخروىح2:88ع" :البايوميوا ين ط المواه الرلاألط" وج2ودار المعارف بمصرو الياهرة ..

 -27ع ا الديىو وماه دمحمح2:96ع" :درااف معمليف ط بايوميوا يوا الءروات الرلاأليفو دار المعارفو الياهرةو مصر.
 -28ع وؼو عمر ارومح 3118ع" :درااف ميار ف ط بعض المت يرات البايوميوا يويف لإلرااه بوألت اليدميى المواوه
والمواسؼ ط الت

"و راالف ماواتير غير م ورةو مول

وليف الترأيف الرلاأليفو وامعف الموصا.

 -29مويدو رلااى خرلبطو و لشو واح مهدؼح2::3ع" :التءليا الءروط"و دار الءومفو وامعف البصرة.
 -2:مءوو و وويه والطال

سار مويدح2:98ع":التءليا الءروط “و مطبعف التعليو العالطو ب داد.

 -31الها مطو امير مالط ح2:::ع :البايوميوا ين الرلاألطو 3و دار الوت
المصادر األجنبية

للطباعف وال رو وامعف الموصا.

21- Northip John W. In addition, others (1979): Biomechanic ana lysis of sport W.M.C Brown
company publishers U.S.A.

22- Bartlett, Rorer (2001): Introduction to Sport Biomechanics, E & FN Spon, an imprint of
Chapman & Hall, USA.

الملءل ح2ع

بيى أاماا الاادة الليى فلوا التورأف
العنوان الوظيفي

الصفة

االسم
ح طه ءمو

تدرلاط حوليف الترأيف الرلاأليفع

م را

د .لا ر غا و م علو

تدرلاط حوليف الترأيف ا ااايفع

مصو ار

الايد مءمود ها و دمحم

ماواتير ترأيف رلاأليف

مااعدا

د.

الايد عبد الرءمى اعيد

طال

ماواتير ترأيف رلاأليف

مااعدا

الايد دمحم دمحم

طال

ماواتير ترأيف رلاأليف

مااعدا
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