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  الملخص
    هدف البحث التعرف على بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لحركـة الطعـن فـي أثنـاء المنافـسة 

 في أثنـاء المنافـسة الحقیقیة، واثر دقة الطعن على بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لحركة الطعن
الحقیقیة، اذ تم اختیار عینـة البحـث والمكونـة مـن العبـة واحـدة هـي المـصنفة األولـى علـى المانیـا 
واستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالءمتـه وطبیعـة البحـث، وقـد تـم جمـع المعلومـات مـن خـالل 

الكامل لهذه المنافسة اطلع الباحثون على التسجیل و القرص الذي تم الحصول علیه من االنترنیت 
فـــي مجــال البایومیكانیــك والمبـــارزة  النهائیــة مــن اجـــل تحدیــد أدق طعنــة بأخـــذ رأي بعــض الخبــراء

قامت بها هذه الالعبة خالل مباراة كاملة وبعـد تحلیـل هـذه الحركـة باسـتخدام أنظمـة وبـرامج معـدة 
وقـــد ) الكینماتیـــك ( یكي للتحلیـــل الحركـــي تـــم عـــرض ومناقـــشة النتـــائج وفقـــًا للمنظـــور البایومیكـــان

  -:استنتج الباحثون بعد عرض ومناقشة النتائج 
  .ثا  ) ٠.٤( بلغ زمن الحركة من لحظة التهیؤ وحتى الطعن -١
 .درجة  ) ٥٤.٥٥٣ – ٨٦.٢٩٨( بلغت زاویة الورك األمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن -٢

  .درجة ) ١٣٥.٠١١ – ٧٣.٢٩٥(بلغت زاویة الركبة األمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن -٣
  .ثا\درجة ) ٧٩.٣٦(  بلغت السرعة الزاویة لمفصل الورك األمامیة من والى لحظة الطعن-٤
  ثا\درجة) ١٥٤.٢٩٠( بلغت السرعة الزاویة لمفصل الركبة األمامیة من والى لحظة الطعن-٥
  .سم )٧٢.٨٦٣(بلغت اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل للقدم األمامیة من والى لحظة الطعن -٦
  .سم)٤٩.٣١٣ –٦٦.٦٢( بلغ ارتفاع مفصل الورك عن األرض في لحظتي التهیؤ والطعن-٧
  .درجة ) ٣٧.٦٧٢ – ٤٨.٧٨٠(  بلغت زاویة میل الجذع في لحظتي التهیؤ والطعن -٨

وعلیـــه أوصـــى البـــاحثون التأكیـــد علـــى العبـــي الفئـــات المختلفـــة عمـــل الطعنـــة فـــي ســـالح 
اض مع انخفاض مفصل الورك وسرعة میل الجذع لألمام فـي لحظـة الشیش أن تؤدى بسرعة انقب

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٤( المجلد –ریاضیة مجلة الرافدین للعلوم ال
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بدء حركة الطعن من اجل اكتساب سرعة أفقیة مما ینعكس ایجابیًا على سرعة الحركة ومـن اجـل 
  .وصول السرعة األفقیة الى األمام والى ابعد نقطة

  
ABSTRACT 

 

Analytical study of movement of the lunge by the foil  
Weapon of the first player in germany 

 

Ziyad Younis AL Safar 
Mosul university / college of 

physical education 
 

Saddallah Abas Rashid Salah A Deen 
 University / college of physical 

education 
 

Obei Ramiz Abdulghany 
Mosul university / college of 

physical education 

 The study aims at expounding some biomechanical variables for 
the executing the Lunge stabbing  during competition.  
The study sample consisted of one female player, the champion of 
Germany. The researchers adopted descriptive method, which is 
appropriate for the study. The data were collected using video capture and 
a computer. The researchers studied the complete recorded stream of the 
final competition in order to determine the most accurate stab performed 
by the player during the complete game.  The  lunge was studied  using 
systems and programs designed  for motor analysis  and the results were 
analyzed and discussed according to the  biomechanic ( kinematics ) 
perspective  . 
 The researchers concluded that when the lunge is fast and abrupt it 
caches the opponents off guard and in the same time increases the 
player’s confidence   for making an accurate touch. 
  This movement has and adverse effect on the knee angle, height of 
hip from ground the inclination of the trunk and angular velocity of knee 
joint. While the effect was proportioned with the horizontal displacement 
of ankle, angular velocity of hip joint and knee joint.  
The researchers emphasized  on the abruptness and speed of the 
lunge while lowering  the hip joint and increasing the space  between 
legs and also on the  speed of inclination of trunk  at the moment of 
the lunge in order to acquire horizontal velocity after the center of 
gravity  leaves its base .   

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٢

   التعریف بالبحث- ١
  مقدمة وأهمیة البحث ال ١-١

 التي تتطلب شروط فنیة میكانیكیة خاصة وفقًا األلعاب إن لعبة المبارزة هي واحدة من      
لطبیعة الحركات وان هذه الفعالیة تعتمد بشكل رئیسة على مقدار مایمتلكه الریاضي من قوة 

 مستویاتال انو ) الطعن والتقدم والتقهر وااللتحام  ( األساسيوسرعة خاصة في تطبیق المهارات 

 هودلج یلةحص هي ریاضیةال األلعاب تلفمخ في نیاضیو ر ال ألیها لوص تيال عالیةال ریاضیةال

 لتطبیقیةوا یةظر نال علومال ىعل االعتمادوب مجالال اهذ في مختصینال من عدیدال هافی همسا تلفةمخ

 ةریاضیال بطوالتال في نتائجال ضلاف حقیقوت ریاضيال األداء توىمس طویروت سینتح في أسهمت
 رسی ىعل میكانیكیةال قوانینال بیقتط ىال دفیه ذيال ومیكانیكبایال معل ردو  رزیب علومال ن هذهوم
  ).١٣:السامرائي ( األداء الریاضي فن   حسینلت ریاضیةال حركاتال

لقد اهتم القائمون بالریاضة بمختلف العلوم التي تساعد على تطویر الالعبین واالرتقاء 
 یهدف الى تطبیق القوانین من هذه العلوم یبرز دور علم البایومیكانیك الذيو بمستواهم 

عد ریاضة المبارزة واحدة من األلعاب توالمعلومات المیكانیكیة على سیر الحركات الریاضیة و 
التي یتطلب أسلوب أدائها المهاري سرعة الهجوم نحو الخصم بشكل مباغت ومفاجئ وقدرة 

  ) .٣٥: بدینعا( بأقصى جهد في مدة زمنیة وجیز عضلیة تنطلق دفعة واحدة
م ویستطیع بواسطتها جو لها ألیهاعد حركة الطعن إحدى المهارات األساسیة التي یستند وت

عد الرجل الخلفیة المصدر األساسي وتالحصول على اللمسات وهذه الحركة تطلب قوة عضلیة 
ن) ٩:العطیات(واألكبر لها  اسة الحركة الریاضیة علمیًا تستوجب معرفة القوانین والمدلوالت در  وٕا

یاضیة بطریقة تحلیلیة لغرض رفع ر لا لأللعاب  المیكانیكیة المؤثرة في األداء الحركيوالعوامل
  .مستوى األداء وتحسینه لدى الریاضي نحو األفضل

  )٣: مجید وشلش(
ناءًا على ما تقدم تبرز أهمیة دراسة حركة الطعن كمهارة أساسیة هجومیة من خالل وب

ثم ن مو ستوى من األداء الحركي لهذه المهارة  مأفضل التحلیل البایومیكانیكي للحصول على
  . المسابقات والبطوالت المحلیة والدولیةفي النتائج أفضلتحقیق 

  :كلة البحثمشتحدید  ٢-١
إحدى أهم المهارات الهجومیة وهي العمود الفقري  د حركة الطعن في ریاضة المبارزةتع 

 ومن خالل مشاهدة ،ن مسافة آمنةلتي من خاللها یمكن تسجیل لمسة على المنافس موا للهجوم
لعالمیة لریاضة المبارزة بسالح الشیش لوحظ أن أسلوب أداء حركة الطعن في أثناء  اتالبطوال

  تم مالحظة بعض الظواهر الحركیةإذ ، أثناء التعلیم والتدریبفي اللعب یختلف عما هو علیه
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ق اس في بدایة الحركة ومرجحة الد أداء حركة الطعن في أثناء اللعب مثل میالن الجذع لألمامعن
ذا یؤدي الى ان تكون مسافة الطعن اكبر مما هو وه والفخذ للرجل األمامیة بشكل كبیر لألمام

ودي عم علیه في أثناء تطبیق الحركة بالشكل االعتیادي المتعارف علیه والذي یكون فیه الجذع
 خلفیة عكس ماهو علیه أثناءلا كل طبیعي وثبات الرجلبش على األرض ومرجحة الرجل األمامیة

عب حیث یتم زحف القدم الخلفیة لألمام في أثناء تطبیق حركة الطعن مما یؤدي إلى زیادة للا
أسلوب األداء لحركة  زت مشكلة البحث في اختالفبر  ى ذلكعل مسافة حركة الطعن،وبناءاً 

 حركة ألداء األفضل ا هو علیه في أثناء المنافسة فما هو األسلوبعمالطعن في أثناء التعلم 
  ؟الطعن المرتبطة بالدقة في إصابة الخصم 

  :ف البحث  هد٣-١
على قیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لحركة الطعن بسالح الشیش لالعبة  تعرفال
   .Reta Koeningاأللمانیة 

  :االت البحث مج ٤-١
   ) .Reta Koening(الالعبة المصنفة األولى على المانیا : المجال البشري  - 
  ١/٤/٢٠٠٧ایة لغو  ٢٩/٣/٢٠٠٧من  اءابتد: المجال الزماني  - 
  . النادي األلماني للمبارزة في المانیا : مجال المكاني  ال- 
  :المصطلحات المستخدمة  ٥-١
  :حركة الطعن  ١-٥-١

مصمم لیمكن بانها عمل هجومي  )   Bower , 1980(عن  ) ٢٠٠٠ ،عباس( یشیر
  .لذراع المسلحة فقط اد بم  المنافس من مسافة اكبر من مسافة الهجومالمبارز من الوصول الى

  : البایوكینماتیك ٢-٥-١
هو العلم الذي یهتم بدراسة حركة األجسام الحیة من حیث المظهر الخارجي والقوى 

   ) .٣٩: الصمیدعي ( المسببة لهذه الحركة 
  : السرعة الزاویة ٣- ٥- ١

الزمن / آخر وتقاس عن طریق الفرق الزاوي هي سرعة أحد المفاصل من مكان الى 
   ).١٨٩:السامرائي (
  : اإلزاحة األفقیة ٤-٥-١

هي الخط المتجه الذي یرسمه أحد نقاط مفاصل جسم الالعب لألمام او الخلف وبشكل 
  .  )١٩١ : السامرائي( مستقیم 
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  :دراسات النظریة والبحوث المشابهة ال -٢
  :الدراسات النظریة  ١-٢
  :داء الحركي للطعن األ ١-١-٢

نواعه با التقدم والتقهقر(وكذلك من الحركة ) وضع االستعداد (لحركة من الثبات  ا    تؤدى هذه
ویمكن ان یكون لطول الالعب تأثیر في طول خطوة الطعن، فالالعب القصیر تكون خطوة ) 

العب نفسه ول نة الخرىطع من غر من الالعب األكثر طوًال فضًال عن اختالفهااص الطعن عنده
كة الطعن قوة عضلیة وتعد الرجل تتطلب حر و  )٩: عباس( ینه وبین المنافس  بعند تباین المسافة

 تهيین ذيال فضًال عن السرعة والتوافق) ١٤:العطیات( الخلفیة المصدر األساسي واألكبر لها 

عب افسة یستطیع الالنومن خالل التدریب والم غط ذبابة السالح على هدف المنافس،بض
ي تتطلب تقدیرًا فه لیهوع )%٩٩(رة تؤهله من أدائها بنسبة نجاح التقل عن خبالحصول على 

 حركة الطعن هي مجموعة مؤلفة من ان،) Joshaff : 30(مسافة بینه وبین المنافس لل صحیحاً 
ل بذبابة السالح الى و وصلل) مسافة التبارز ( حركات الذراعین والرجلین لقطع المسافة الالزمة 

الطعن هي نوع من انواع حركات الذراعین ة ان حرك ) Maxwell(هدف المنافس ویؤكد 
تي تمكن المبارز من الوصول الى المنافس بسرعة عن طریق مد الذراع ال والرجلین المنتظمة

جب ان تكون هذه الحركة مركبة مرنة وذات انسیابیة مستمرة إذ تبدأ وی المسلحة لتسجیل لمسة
  .)٢٩- ٢٨: قادر(حة مع الرجل األمامیة ثم مد الرجل والذراع الخلفیة بمد الذراع المسل

  :وات اداء حركة الطعن خط  ٢-١-٢
دى حركة الطعن من الثبات أو من الحركة وذلك للوصول الى الهدف القانوني على جسم تؤ  

  :الالعب وتتم كما یاتي 
  .هدف المنافسكة سریعة في اتجاه حر لألمام ب) سلحة مال(  الذراع األمامیة مد •
لتقدم لالمام لمسافة مناسبة على ان یكون هبوط القدم على األرض با األمامیةیم الرجل دتق  •

 وتكون الرجل الخلفیة ،لتشكیل زاویة قائمة الكعب ثم مشط القدم مع ثني الركبة األمامیةب
رة فیة مالصقة لألرض ویكون الجذع مائًال بصو لممدودة بصورة كاملة مع بقاء القدم الخ

 .ون مركز ثقل الجسم في منتصف الجسم تقریباً یكیلة لألمام و قل

  )٢٩: الداغستاني( 
 ندو بتا ً ثا جسمال ضعبو  حتفاظلال لكوذ األرض هوج ىعل خلفیةال قدمال طنبا بیتتث اعىیر  •

 دتزا وةبق دفعال ىاد ماكل نهال "جسمال ثقل وازنبت حتفاظاال بیج اكم جاهات أي ىال میلال 

 صلةمت دفعال دمبق العبال تفظیح ان طعنال في دفعال حلةمر  أثناء همملا نفم الذ جسمال عةسر 

  ).٢٤٢:   خرونوا دالمنعمعب( "دافعةال لرجلوا قدمال تدادام تملیك ىحت باألرض
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  :  طعنال ةدق  ٣-١-٢
 ضاً ای عرفوت"  ما دفبه رتباطهاوا كاتهحر  في تحكمال ىعل دفر ال رةقد " نهابا  دقةال رفعت   

: صالح الدین ( " راخ شئ ونح شئ وجیهلت اإلرادیة كاتهحر  ىعل سیطرةال في فردال قدرة " هانبا
 را  نظ مركبال لطابعبا یزهاتم ىال جعیر  كذل ببوس ،دقةال نىمع دیدتح لحو  راءاال تلفتاخ دوق) ٥٦
 رىاخ ةجه من حركيال األداء فاتوص ةجه من جسمیةال صفاتال من لبك وثیقال رتباطهاال

 األسس مندقة ال نوا ،معقدال حركيال توافقال ىعلسیطرة ال بلیةقا هي )  Hintz( أي ر  سبوح

( ووضع ) ٢٣٤-٢٣٣:حسین ونصیف ( ریاضیة ال حركیةال مهاراتال حسینوت تعلمال في المهمة
  -:مقاییس للدقة الحركیة وصنفها كما یاتي ) سازورسكي 

ریع لسزمن تصحیح األخطاء او االداء اویعني زمن التعلم لضبط الحركة او : ن االداء زم •
  .للحركة 

  .یعني انسجام زمان ومجال دینامیكیة الحركة مع واجبها باعلى دقة : ط األداء بض •
 )٢١٥:هارة ( عني متطلبات التوافق الحركي الهامة وت :واجب الحركة  و وبة توافقعص •

رئیسي الن المصدر  نوعین هي اإلحساس بالمكان والزمان، وتعد العینیالىوتقسم الدقة 
مات الواردة من العالقة المكانیة والزمانیة لیظهر األداء دقیقًا وان الخلل في اإلحساس لو للمع

 .المكاني والزماني سیغیر المسار لالعب واالداة مما یؤثر بالتالي على النتیجة

   )٢٤- ٢٣: عباس ( 
  :لدراسات المشابهة ا ٢ -٢
   )٢٠٠٠ ،ابراهیم( راسة د ١-٢-٢

داء المهارة الهجومیة القاطعة في الظهر بالطعن في ریاضة  النماتیكيكیتحلیل الال" 
  "سالح الشیش 

   فت الدراسة الى التعرف على الخصائص الكینماتیكیة الحدى المهارات الهجومیةده
  -:لشیش من خالل مایاتي ح افي سال) القاطعة في الظهر ( 
  .راسة لداء اداء المهارة قید ااثنفي فاصل الجسم لماسة التغیرات الزاویة در  •
  .ناء اداء المهارة قید الدراسة اثفي اسة محصلة السرعة والسرعة الزاویة ر د •

استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام التحلیل الكینمتوجرافي باألشعة تحت الحمراء و 
ث بالطریقة  ببرنامج بالكمبیوتر لمالءمته لهذا البحث، وتم اختیار عینة البحةومعالجة الحرك

 طبیعة الدراسة تعتمد على االداء الممیز واألفضل في االداء المهاري وهذه الصفات نالعمدیة، ال
تكون من العب واحد  تتمثلت في أحد العبي المنتخب القومي المصري للمبارزة، أي ان العینة 

.  
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  -: الدراسة الى االستنتاجات االتیة توصلتو 
 من )%٨٧.٧(كان زمن التمهید  و  من الثانیة)%٩( البحث زمن الكلي الداء المهارة قیدال •

  .زمن األداء الكلي 
 ویتم هذا ،ویة الكتف الداخلیة تبدأ بزاویة حادة وتصل الى زاویة منفرجة في نهایة األداءاز  •

 ٤٤.٩( ة حتى نهایة المرحلة التمهیدیة وبسرعة یرجة في الثاند ) ٢٣٦.٥٢(االنفراج بسرعة 
  . في نهایة المرحلة األساسیة درجة في الثانیة) 

  ( في بدایة المرحلة التمهیدیة وفي نهایتها  ) ١٠٠.٤٧( ویة المرفق الداخلیة تبدأ بزاویة از  •
درجة في الثانیة واستمرت  ) ٢٩٠.٦٨( درجة بسرعة وصلت من الصفر الى  ) ١١٥.٦٨

یة المرحلة درجة في الثانیة في نها ) ١٥٢.٤٧( یة في االنفراج حتى وصلت الى و الزا
   ( قیق اللمسة مع مالحظة انخفاض في السرعة التي تصل الىتحاألساسیة لحظة 

  .درجة في الثانیة  ) ٢٧.٣٤
 ةدرجة وفي نهایة المرحلة التمهیدی) ١٥٤.١٤( ویة رسغ الید نجد انها تبدا بزاویة مقدارهااز  •

الثانیة وفي رجة في د) ٤.١٩( درجة وبسرعة وصلت الى) ١١٧.٣٨(  تصل الزاویة الى
درجة في ) ٧٥.٦٠( درجة وبسرعة)١٤٩.٤(  ة األساسیة تصل الزاویة الىحلنهایة المر 

  .الثانیة 
رجة عند بدایة المرحلة د) ١٥٠.٠٤(جذع والفخذ للرجل االمامیة كانت الزاویة بین لا •

درجة في الثانیة عند ) ٦٥.٠٣(  درجة بسرعة وصلت)١٠٢.٩٣(  ثم وصلت الى التمهیدیة
   .المرحلةنهایة 

 فيرجة في وضع االستعداد ثم وصلت  د)١٤٧.٦٢(اخلیة للركبة بدأت بمقدار لدزاویة الا •
درجة في الثانیة ثم في نهایة ) ٦١٨.٨٤(رجة بسرعة  د)١٤٤.٧٠( نهایة المرحلة التمهیدیة

   درجة وبسرعة وصلت) ١٥٢.٧١( وصلت الزاویة  المرحلة األساسیة
  رجة في الثانیة د) ٤٣٩.٧٤( 

رجة ثم وصلت في نهایة المرحلة  د)٧٩.٦٥( االستعداد ضعویة كاحل القدم بدأت في و از  •
رجة في الثانیة ثم في  د)١٧.٧٤(درجة وبسرعة وصلت الى ) ٧٤.٩٧(التمهیدیة الى زاویة 

رجة  د)٨.٣٢(رجة وبسرعة وصلت الى  د)٩٢.٢٧ (ةنهایة المرحلة األساسیة بلغت الزاوی
 .في الثانیة 

  
  
  )  Finik , 1993(ة دراس ٢-٢-٢
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  "قوة الرجل األمامیة أثناء الطعن في المبارزة " 
   -: هدفت الدراسة إلى 

  .أثناء أداء حركة الطعن في راسة قوة الرجل األمامیة د •
  .دراسة بعض المتغیرات المیكانیكیة لحركة الطعن  •

 ،احد وتكونت من العب و ،لدراسة على عینة من العبي منتخب جامعة بوردیوا  أجریت 
 ثا ویؤدي الجزء )٠.٦( قید البحث تؤدى في فترة زمنیة ةواسفرت نتائج الدراسة على ان المهار 

وان مقدمة ) ثا٠.١٤(ة القاطعة في فترة زمنیة قدرها الرئیسي من المهارة والمتمثل بالرد في المهار 
 سم ١١٦٤(   أداء المهارة حیث بلغت سرعتهادهي أسرع جزء في السالح عن) الذبابة ( سالح لا
 وان واقي السالح هو ثاني أسرع جزء في أداء المهارة حیث بلغت الرئیسة خالل المرحلة )ثا/

  وان رسغ الذراع الماسكة هو ثالث أسرع جزء في،الرئیسة خالل المرحلة )ثا\ سم ٤٢٦(سرعته 
بع أسرع  وان المرفق هو راالرئیسة خالل المرحلة )ثا/سم ٣٦٤(أداء المهارة حیث بلغت سرعته 

  جزء في أداء المهارة حیث بلغت سرعته 
 وان إزاحة مركز ، وان الرأس یأتي بالمرحلة ماقبل األخیرة،الرئیسة خالل المرحلة )ثا/ سم١٩٣(

 بعد أن كانت صفرًا في بدایة )سم ١٨٤(غت لثقل كتلة الجسم خالل أداء الالعب للدفاع ب
 ١٥٣( وفي المحور األفقي ) سم١٢٠(دي المرحلة وبلغت في هذه المرحلة في المحور العمو 

   في نهایة المرحلة نفسها)سم
  : إجراءات البحث - ٣
  : منهج البحث ١-٣

  .تم استخدام المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث 
  : عینة البحث ٢-٣

 وأخــذت االنترنیــت  شــبكةتــم تحدیــد عینــة البحــث مــن خــالل القــرص الــذي تــم تــسجیله مــن
   ) .Reta Koening(ة األولى على المانیا حركة الالعبة المصنف

  : وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة ٣-٣
  -: وسائل جمع المعلومات ١-٣-٣

 في )٢٠٠٦(المانیا   تم جمع المعلومات عن طریق التسجیل الفیدیوي بواسطة الحاسوب لبطولة 
ـــ  ثــم تــم اســتخدامه مــن اجــل التحلیــل عــن طریــق )MPG( الــى نــوع )CD(المبــارزة وحــول هــذه ال

بعـدما عرضـت هـذه الحركـة للطعـن عـدة مـرات  ) AutoCad( الحاسوب ببرنامج خاص للتحلیل 
  .ز افضل حركة طعن في هذه المباراةوذلك لفر 

  : األجهزة المستخدمة ٢-٣-٣
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 P4حاسوب نوع * 

 ) كایوسیرا ( طابعة لیزریة نوع * 

  :تیكیة  المتغیرات البایوكینما٤-٣
  . زمن الحركة من لحظة التهیؤ وحتى وصول السالح الى الخصم ١-٤-٣
  . زاویة الورك االمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن  ٢-٤-٣
  . زاویة الركبة االمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن ٣-٤-٣
  . السرعة الزاویة لمفصل الورك االمامیة من والى لحظة الطعن ٤-٤-٣
  .یة لمفصل الركبة االمامیة من والى لحظة الطعن  السرعة الزاو ٥-٤-٣
  . اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل للقدم األمامیة من والى لحظة الطعن ٦-٤-٣
  . المسافة بین القدمین لحظة الطعن مقاسة من مفصل الكاحل٧-٤-٣
  . زاویة میل الجذع في لحظتي التهیؤ والطعن ٨-٤-٣
  .طعن  زاویة مابین الرجلین لحظة ال٩-٤-٣
  : البرامج المستخدمة في التحلیل  ٥-٣

إن التحلیل بشكل عام هو وسیلة لتجزئـة الحركـة الكلیـة إلـى أجـزاء ودراسـة هـذه األجـزاء بعمـق    "
  األفــالم الفیدیویــة إلــى أقــراص لیزریــةتــم تحویــلالفیــدیوي نــسخ بعــد إجــراء عملیــة ال لكــشف دقائقهــا

)CD(،  حسب وظیفتهاستخدام البرامج اآلتیة كالً تم ثم :-  
المقطعـة   یمكـن مـن خـالل هـذا البرنـامج عـرض كـل صـورة مـن الـصور- :ACDsee برنامج * 

  . من تحدید بدایة ونهایة األجزاء المهمة المراد تحلیلهاونلیتمكن الباحث
 وهـــو برنـــامج عـــالمي یـــستخدم فـــي التطبیقـــات والتـــصحیحات - :)AutoCAD2000(برنــامج * 

المـــسافات (  مـــن هـــذا البرنـــامج فـــي إســـتخراج البیانـــات الخـــام لكـــل مـــنونالبـــاحثالهندســـیة واســـتفاد 
  ) .واألبعاد  واالرتفاعات والزوایا لكل صورة على حدا 

ــــــى شــــــكل - :)8الفوتوشــــــوب(برنــــــامج *  ــــــستخدم للتقطیــــــع الــــــصوري عل بواســــــطة   )frame( ی
)ImageReady( بعدد   و)ثا/ صورة٢٥(.   
  
  
  
  : عرض النتائج ومناقشتها -٤
  :ض النتائج  عر ١-٤
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تناول هذا العرض كًال مـن المتغیـرات الكینماتیكیـة والتـي تـم الحـصول علیهـا بعـد التحلیـل الحركـي 
حتى لحظة الطعن على الهدف القانوني لجسم الخصم ) التهیؤ ( لحركة الطعن من بدایة الحركة 

نیـــة علـــى والحـــصول علـــى لمـــسة علمـــًا ان هـــذه النتـــائج أخـــذت فـــي أدق طعنـــة مـــن الالعبـــة األلما
 وحددت هذه الدقة عن طریـق زمـن الحركـة ومنطقـة إصـابة الالعبـة الخـصم والتـي كانـت منافستها

 المنــاطق فــي أصــعبفــي منطقــة الــصدر العلــوي وهــي المنطقــة القانونیــة للمــسة مباشــرة وهــي مــن 
جسم الخصم للحصول على لمسة مباشرة مـن وضـع هجـومي الن الالعبـة الخـصم تكـون مواجهـة 

 علیــه كانــت هــذه اللمــسة أدق ،هاجمــة أي ممكــن ان تأخــذ الالعبــة الخــصم نقطــة إیقــافلالعبــة الم
  - ) :١(  في الجدول رقم مبینلمسة في المباراة كاملة وكما 

  )١( جدول رقم 
  الى لحظة الطعن) التهیؤ ( یبین قیم المتغیرات البایوكینماتیكیة المحسوبة من بدایة الحركة 

 تغیرات المحسوبةقیم الم
 لحظة الطعن لحظة التهیؤ المتغیرات المحسوبة

  ثا٠.٤ زمن الحركة من لحظة التهیؤ وحتى وصول السالح الى الخصم

  درجة٥٤.٥٥٣  درجة٨٦.٢٩٨ زاویة الورك األمامیة من لحظة التهیؤ والى لحظة الطعن

  درجة١٣٥.٠١١  درجة٧٣.٢٩٥ زاویة الركبة االمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن

 ثا/  درجة ٧٩.٣٦٢ ة الزاویة لمفصل الورك االمامیة من والى لحظة الطعنالسرع

 ثا/  درجة ١٥٤.٢٩٠ السرعة الزاویة لمفصل الركبة االمامیة من والى لحظة الطعن

  سم٧٢.٨٦٣ اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل للقدم األمامیة من والى لحظة الطعن

  سم١٢٩.٤٢١   مفصل الكاحلالمسافة بین القدمین لحظة الطعن مقاسة من

  درجة٣٧.٦٧٢  درجة٤٨.٧٨٠ زاویة میل الجذع في لحظتي التهیؤ والطعن

  درجة١٣٤.٢٠٣ زاویة مابین الرجلین لحظة الطعن

  -: عرض النتائج  لزمن الحركة من التهیؤ وحتى وصول السالح الى الخصم١-١-٤
 ،ثا ) ٠.٤( ظة الطعن وهي والذي یبین زمن الحركة من والى لح ) ١( من الجدول رقم 

   ).١٠( إذ كان عدد الصور في هذا الزمن لحركة الطعن 
  : عرض النتائج لزاویة الورك األمامیة من لحظة التهیؤ والى لحظة الطعن ٢-١-٤

  یبــــــین ان قیمــــــة زاویــــــة الــــــورك االمامیــــــة لحظــــــة التهیــــــؤ هــــــي ) ١( رقــــــم مــــــن الجــــــدول 
  .درجة  ) ٥٤.٥٥٣(  هي درجة وزاویة الورك لحظة الطعن ) ٨٦.٢٩٨( 
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  : عرض النتائج لزاویة الركبة االمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن ٣-١-٤
 ) ٧٣.٢٩٥( یبین أن قیمة زاویة الركبة االمامیة لحظة التهیؤهي  ) ١ ( رقممن الجدول 

  .درجة  ) ١٣٥.٠١١(  وزاویة الركبة لحظة الطعن هي ،درجة
  :فصل الورك االمامیة من والى لحظة الطعن عرض النتائج للسرعة الزاویة لم٤-١-٤

یبــین ان قیمــة الــسرعة الزاویــة لمفــصل الــورك االمامیــة مــن والــى  ) ١ ( رقــممــن الجــدول 
  .ثا / درجة  ) ٧٩.٣٦٢( لحظة الطعن هي 

  : عرض النتائج للسرعة الزاویة لمفصل الركبة االمامیة من والى لحظة الطعن٥-١-٤
قیمــة الــسرعة الزاویــة لمفــصل الركبــة االمامیــة مــن والــى یبــین ان  ) ١ ( رقــممــن الجــدول 

  .ثا / درجة  ) ١٥٤.٢٩٠( لحظة الطعن هي 
 عرض النتائج لإلزاحـة األفقیـة لمفـصل الكاحـل للقـدم األمامیـة مـن والـى لحظـة ٦-١-٤

  :الطعن
یبین ان قیمة اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل للقدم األمامیة من  ) ١ ( رقم    من الجدول 

  .سم ) ٧٢.٨٦٣( لى لحظة الطعن هي وا
  : عرض النتائج للمسافة بین القدمین لحظة الطعن مقاسة من مفصل الكاحل٧-١-٤

 یبین المسافة بین القدمین لحظة الطعن مقاسة من مفصل الكاحل ) ١ ( رقممن الجدول 
  .سم) ١٢٩.٤٢١ (هي
  : عرض النتائج لزاویة میل الجذع في لحظتي التهیؤ والطعن٨-١-٤

 ) ٤٨.٧٨٠( یبـین ان قیمـة لزاویـة میـل الجـذع فـي لحظـة التهیـؤ  ) ١ ( رقـممن الجـدول 
  .درجة ) ٣٧.٦٧٢( درجة وزاویة میل الجذع لحظة الطعن هي 

  :  عرض النتائج لزاویة مابین الرجلین لحظة الطعن ٩-١-٤
 ١٣٤.٢٠٣(یبین ان قیمة زاویة مابین الرجلین لحظة الطعن هي  ) ١ ( رقممن الجدول 

  .درجة) 
  
  : مناقشة النتائج ٢-٤
   : مناقشة النتائج  لزمن الحركة من التهیؤ وحتى وصول السالح الى الخصم١-٢-٤

والــذي یبــین زمــن الحركــة وعــدد الــصور فــي هــذا الــزمن وهــذا یــدل  ) ١ ( رقــممــن الجــدول 
 علـى لمـسة على السرعة الحركیة الداء هذه المهارة وهذا یتناسب طردیًا مع اإلنجـاز أي الحـصول
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والتـي توصـلت ) Finik ,1993 (مباغتة من الالعب الخصم حیث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 
   ) .٤٦: قادر ( ثا  ) ٠.٦( الى ان حركة الطعن تؤدى في فترة زمنیة 

  : مناقشة النتائج لزاویة الورك األمامیة في لحظتي التهیؤ والطعن ٢-٢-٤
 في لحظتي التهیؤ والطعن، یعزو األمامیةزاویة الورك والذي یبین  ) ١ ( رقممن الجدول    

 السبب إلى حني الجذع لألمام األسفل من اجل زیادة سرعة الحركة بمـساعدة نقـل مركـز الباحثون
كــي وهــذه النتیجــة ثقــل كتلــة الجــسم لألمــام والحــصول علــى إزاحــة أفقیــة لزیــادة ســرعة االنتقــال الحر 

فیهـا طریقـة جدیـدة الداء حركـة الطعـن وذلـك بالعمـل علـى  التـي اقترحـت )هدایت(تتفق مع دراسة 
میل الجذع قلیًال لألمام والعمل على نقل مركز ثقل كتلة الجسم عمودیة على القدم األمامیة حتـى 

  .یرفع كعب القدم األمامیة نتیجة لنقل مركز ثقل كتلة الجسم 
   )١٦٨: هدایت ( 

  :في لحظتي التهیؤ والطعن  مناقشة النتائج لزاویة الركبة االمامیة ٣-٢-٤
 ،والــذي یبــین زاویــة الركبــة االمامیــة فــي لحظتــي التهیــؤ والطعـــن ) ١ ( رقــممــن الجــدول 

 هذا السبب الى نقل مركز ثقل كتلـة الجـسم الـى األمـام الـذي ینـتج عنـه ثنـي ركبـة الباحثونویعزو 
اســتقامة الـــساق الرجــل األمامیــة بـــشكل خــاطف وســریع حیـــث ینــتج عــن هـــذا االنثنــاء الــى األمـــام 

وبهــذا التعــدیل یمكــن مــد الرجــل الخلفیــة بقــوة . الخلفیــة حیــث تمــد هــذه الــساق الخلفیــة بقــوة وســرعة 
واثنــاء ذلــك یــتم انتقــال الرجــل األمامیــة مــن وضــع االنثنــاء الــى وضــع المــد الكامــل للركبــة ثــم ثنیهــا 

سـاس جدیـد لالرتكـاز بسرعة خاطفة ویتم الهبوط على األرض بضرب كعب القـدم األمامیـة لبنـاء أ
   ) .١٦٩: هدایت ( في نهایة الطعنة  

  : مناقشة النتائج للسرعة الزاویة لمفصل الورك االمامیة من والى لحظة الطعن ٤-٢-٤
والذي یبین قیمة السرعة الزاویـة لمفـصل الـورك االمامیـة مـن والـى  ) ١ ( رقممن الجدول 

مفصل الـورك الـى األمـام اسـفل وهـذا یتناسـب لحظة الطعن والتي تدل على سرعة الحركة النتقال 
تــزداد الــسرعة الزاویـــة ( طردیــًا مــع اإلزاحــة لمفــصل الكاحـــل للقــدم األمامیــة وكمــا أثبتتهـــا الدراســة 

لمفــصل الــورك كلمــا كانــت زاویــة الــورك باتجــاه األمــام اســفل ومــصاحبة بزیــادة المــسافة بــین القــدم 
   ) .٣١: قادر ( األمامیة والخلفیة 

ناقشة النتائج للسرعة الزاویة لمفصل الركبة االمامیـة مـن والـى لحظـة الطعـن  م٥-٢-٤
:  

والذي یبین قیمة السرعة الزاویة لمفـصل الركبـة االمامیـة مـن والـى  ) ١ ( رقممن الجدول 
لحظة الطعن والتي تدل على سرعة الحركة النتقال مفصل الركبة الى األمام وهذا یتناسـب طردیـًا 

تــزداد الــسرعة الزاویــة لمفــصل (  الكاحــل للقــدم األمامیــة وكمــا أثبتتهــا الدراســة مــع اإلزاحــة لمفــصل
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الركبــة كلمــا كانــت زاویــة الركبــة باتجــاه األمــام اســفل ومــصاحبة بزیــادة المــسافة بــین القــدم األمامیــة 
   ) .٣١:قادر ( والخلفیة 

والـى لحظـة  مناقشة النتائج لإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحـل للقـدم األمامیـة مـن ٦-٢-٤
  :الطعن

والذي یبین قیمة اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل للقدم األمامیـة مـن والـى  ) ١ ( رقم  من الجدول 
 فحركــة الطعــن تتطلــب تقــدیم الرجــل األمامیــة الــى األمــام باتجــاه المنــافس بمــسافة ،لحظــة الطعــن

ز ثقـل كتلـة جـسم إن انتقـال مركـ ) ١٦٨: هـدایت ( كما تؤكد ) ٧٢: نصیف واخرون ( متوسطة 
الالعب لألمام سـیحدث زیـادة فـي المكـون األفقـي للقـوة المبذولـة فـي الطعـن وذلـك یتفـق مـع أسـس 

  .المیكانیكا الحیویة 
  :مناقشة النتائج للمسافة بین القدمین لحظة الطعن مقاسة من مفصل الكاحل  ٧-٢-٤

الطعــن مقاســة مــن والــذي یبــین قیمــة المــسافة بــین القــدمین لحظــة  ) ١ ( رقــممــن الجــدول 
 اظهر التحلیل الحركي زیادة المسافة بین القـدمین للحـصول علـى اقـرب مـسافة اذ ،الكاحل مفصل

الــى ان  ) ٧٠: عابــدین ( عــن الخــصم مــن اجــل الطعــن بــشكل مباشــر، ففــي هــذا الــصدد یــشیر 
برفـع القـدم حركة الرجلین في مهارة الطعن تبدأ فیها القدم األمامیة في التحرك لألمام والتـي تـؤدى 

قلـیًال عــن األرض مــن مفـصل الفخــذ مــع مرجحــة بـسیطة فــي مفــصل الركبـة ودفعهــا لألمــام مــسافة 
الطعــن والهبــوط بحیــث یــتم لمــس األرض لمنطقــة الكعــب اوًال قبــل وضــع القــدم كلهــا علــى ســطح 
األرض وبهـــذا یحـــصل الالعـــب علـــى مـــسافة واســـعة ممـــا یـــؤثر ذلـــك طردیـــًا علـــى االداء المهـــاري 

   ).٦٤: عابدین ( للحركة 
  : مناقشة النتائج لزاویة میل الجذع في لحظتي التهیؤ والطعن٨-٢-٤

 ،والــذي یبــین قیمــة زاویــة میــل الجــذع فــي لحظتــي التهیــؤ الطعــن ) ١ ( رقــممــن الجــدول 
وهذا من اجل الحصول على سرعة إضافیة بالعمل علـى دفـع مركـز ثقـل كتلـة الجـسم لألمـام وفـي 

الــى ان الجــذع ینــزل الــى األســفل ویمیــل الــى األمــام  ) ٥٥: واخــرون نــصیف( هــذا الــصدد یــشیر 
علـى ان الجـذع یمیـل لألمـام للعمـل  ) ٦٠:هدایت (  وكما تؤكد ، )٧٣: نصیف واخرون ( قلیًال 

على نقل مركز ثقل كتلة الجسم لألمـام وفـي هـذا الوقـت یكـون جـسم الالعـب فـي حالـة حركـة قبـل 
وهــذا یتطــابق مــع فــن األداء لحركــة الطعــن الــذي تــم ) ١٦٨: ت هــدای( ان تبــدأ حركــة فــرد الركبــة 

 اذ نالحـظ الـسرعة الكبیـرة الداء مهـارة الطعـن الناتجـة عـن ،تحلیل لالعبة األلمانیة في هذا البحث
  .األداء المتطور لهذه المهارة 

  : مناقشة النتائج لزاویة مابین الرجلین لحظة الطعن ٩-١-٤
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ذي یبــین قیمــة زاویــة مــابین الــرجلین لحظــة الطعــن قــد ازدادت عــن والــ ) ١ ( رقــم    مــن الجــدول 
مــاهو علیــه لحظــة التهیــؤ وهــذا الكــالم یتناســب طردیــًا مــع المــسافة مــابین القــدمین ممــا یــؤدي الــى 
انخفــاض مركــز ثقــل كتلــة الجــسم الــى االســفل الــذي یزیــد مــن التــوازن الحركــي لالعبــة كمــا اثبتتهــا 

   ).٦٤: عابدین ( دراسة 
  :ستنتاجات والتوصیات  اال-٥
  : االستنتاجات ١-٥

  - : یأتيبعد عرض وتحلیل النتائج تم استنتاج ما
  .ثا  ) ٠.٤(  بلغ زمن الحركة من لحظة التهیؤ وحتى الطعن ١-١-٥
  بلغــــــــــــــــت زاویــــــــــــــــة الــــــــــــــــورك األمامیــــــــــــــــة فــــــــــــــــي لحظتــــــــــــــــي التهیــــــــــــــــؤ والطعــــــــــــــــن ٢-١-٥
  .درجة ) ٥٤.٥٥٣ – ٨٦.٢٩٨( 
  یـــــــــــــــة فـــــــــــــــي لحظتـــــــــــــــي التهیـــــــــــــــؤ والطعـــــــــــــــن  بلغـــــــــــــــت زاویـــــــــــــــة الركبـــــــــــــــة االمام٣-١-٥
  .درجة)١٣٥.٠١١ –٧٣.٢٩٥(
    بلغــــــت الــــــسرعة الزاویــــــة لمفــــــصل الــــــورك االمامیــــــة مــــــن والــــــى لحظــــــة الطعــــــن٤-١-٥
  .ثا\درجة )٧٩.٣٦( 
ــــــة٥-١-٥ ــــــة االمامی ــــــصل الركب ــــــة لمف ــــــسرعة الزاوی ــــــى لحظــــــة الطعــــــن  بلغــــــت ال  مــــــن وال
  ثا\درجة) ١٥٤.٢٩٠(
 احـــل للقـــدم األمامیـــة مـــن والـــى لحظـــة الطعـــن بلغـــت اإلزاحـــة االفقیـــة لمفـــصل الك٦-١-٥
  سم ) ٧٢.٨٦٣(
    بلـــــــــغ ارتفـــــــــاع مفـــــــــصل الـــــــــورك عـــــــــن األرض فـــــــــي لحظتـــــــــي التهیـــــــــؤ والطعـــــــــن٧-١-٥
  سم )٤٩.٣١٣ –٦٦.٦٢(
ـــــــــــــــــي التهیـــــــــــــــــؤ والطعـــــــــــــــــن ٨-١-٥ ـــــــــــــــــة میـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــذع فـــــــــــــــــي لحظت    بلغـــــــــــــــــت زاوی
  .درجة ) ٣٧.٦٧٢ – ٤٨.٧٨٠( 
  
  
  : التوصیات ٢-٥

  - :يأوصى الباحثون ما یأت
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د علــى العبــي الفئــات المختلفــة أن یؤكــدوا عنــد الهجــوم علــى الخــصم بــأن تكــون التأكیــ ١- ٢-٥
الحركـة مباغتـة مـع انخفـاض مفـصل الـورك وســرعة میـل الجـذع لألمـام فـي لحظـة بــدء 

  .حركة الطعن من اجل اكتساب سرعة أفقیة مما ینعكس ایجابیًا على سرعة الحركة
 .ازن والمسافة بین القدمین التأكید على السرعة في الحركة مع االحتفاظ بالتو  ٢- ٢-٥

التأكید على االهتمام بمتغیرات اخرى وعمل مقارنة بین اكثر مـن العـب للوصـول الـى  ٣- ٢-٥
  .نموذج حركي لمتغیرات بایوكینماتیكیة ثابتة 

   المصادر العربیة واألجنبیة 

  : المصادر العربیة 
جومیة القاطعة ، التحلیل الكینماتیكي الداء المهارة اله)٢٠٠٠( إبراهیم، اشرف سعد  .١

في الظهر بالطعن في ریاضة سالح الشیش، المجلة العلمیة، التربیة البدنیة والریاضة، 
  .، مصر ٣٥جامعة حلوان، العدد 

، علم التـدریب الریاضـي للمرحلـة الرابعـة،  )١٩٨٠( حسین، قاسم حسن ونصیف، عبد علي  .٢
 .، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ١ط

، تــأثیر تمرینــات تركیــز وتحویــل االنتبــاه لتطــویر  )٢٠٠٣( د رمــضان الداغــستاني، رعــد احمــ .٣
أداء بعــض المهــارات األساســیة لالعبــي ســالح الــشیش، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة 

 .التربیة الریاضیة، جامعة بغداد 

ــــؤاد توفیــــق  .٤ ــــسامرائي، ف ــــشر، جامعــــة  )١٩٨٢( ال ــــب للطباعــــة والن ــــك، دار الكت ، البایومیكانی
 .الموصل 

 .، اسلحة المبارزة، مطبعة دار السالم، بغداد ١٩٧٢صالح الدین عبداهللا، .٥

 .، أصول المبارزة والتدریب، اإلسكندریة، دار المعارف  )١٩٨٤( عابدین، جمال  .٦
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