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التأكيدددد علدددة أهميدددة الدااسدددان البايفميكاجيكيدددة  ضدددق الجاجددد  الريا دددق وقدددد      

سددددلة الباحددددث قلددددة ححقيددددب يلددددن بتحليلددددا البايفميكدددداجيكق  حددددد  مهددددااان كددددرة 

قدددددم وهددددق التهددددديف بالقدددددم والتلددددره علددددة الزوايددددا التددددق لهددددا عالقددددة بهددددذ  ال

المهدددااة وقدددد حنددداوز الباحدددث زاويدددة مددديالن الجدددذع باعتبااهدددا واحددددة مددد  أهددد  

 .الزوايا التق حساه  ضق ححقيب أضضل أجفاع التهديف 

أمدددا مةدددكلة البحدددث ضقدددد حلخيدددي بفددددفو حبددداي  ضدددق ملدددد ن زوايدددا طيدددران     

تمددد عليهددا مهددااة التهددديف بةددكل أساسددق ممددا  ثدداا حسددا ز لددد  الكددرة والتددق حل

الباحدددث حددداوز حسدددليل الضدددفء عليدددا والفقدددفه علدددة المسدددببان والمددد ثران لهدددذا 

وبمدددا ان الجدددذع يةدددكل اكبدددر ددددزء مددد  الجسددد  لدددذا ااحدددأ  الباحدددث ان ,المتغيدددر 

حكدددفن ضكدددرة البحدددث ضدددق وااسدددة اللالقدددة بدددي  زاويدددة ميدددل الجدددذع التدددق حلدددد عامدددل 

ضدددق ححديدددد وحةدددكيل احجدددا  ومقدددداا الحركدددة للفصدددفز الدددة حالدددة حدايبيدددة  مهمدددا

 .صحيحة مقترجة بالللفم الريا ية وبي  زاوية طيران الكرة  

 :أما أهداه البحث ضقد كاجي 

التلره علة اللالقة بي  زاوية ميل الجذع وزاوية طيران الكرة أثناء أواء  -

 .مهااة التهديف بكرة القدم 

 :ث وقد كان ضرض البح

ودفو عالقة ااحباط ملنفية بي  زاوية ميل الجذع وزاوية طيران الكرة أثناء  -

 . أواء مهااة التهديف بكرة القدم 
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الدااسددددان الن ريددددة التددددق حتللددددب بمهددددااة التهددددديف بكددددرة القدددددم وأهميتهددددا ضددددق 

 .لتحليل الحركق للمهااان الريا ية الللبة وكذلن حطرق قلة ا
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امددددا عينددددة البحددددث ,اسددددتخدم الباحددددث المددددنهع الفصددددفق باللالقددددان ا احباطيددددة 

  عبا  11ضكاجي مجمفعة م   عبق جاوي ويالة الريا ق والبالغ عدوها 

وقدددد اسدددتخدم الباحدددث برجدددامع اعوحفكددداو ضدددق ملالجدددة البياجدددان  وملامدددل ا احبددداط 

ل بيرسددددفن وقددددد قددددام الباحددددث با تبدددداا عينددددة البحددددث وملاملددددة النتددددا ع البسددددي
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وأشددددكاز بياجيددددة وحمددددي مناقةددددتها بأسددددلفب علمددددق وقيددددب للتفصددددل الددددة أضضددددل 
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 :الباب الخامس 

 :وقد كاجي ا ستنتادان 

 .هناك حباي  ضق ملد ن زاوية الطيران للكرة اثناء التهديف  -

ودفو عالقة يان ااحباط ملنفية بي  زاوية ميل الجذع وبي  زاوية طيران الكرة  -

 .اثناء التهديف

 :اما التفصيان ضقد كاجي 

 .ضلفقعطاء داج  التحليل أهمية اكبر ضق ححديد وحةخيص جقاط القفة وال-

التأكيد علة متابلة حركة الجذع وحضمي  حمرينان للجذع لتحيب الهده م  الحركة -

حيمي  برجامع حدايبق لللضالن اللاملة ضق مهااة التهديف وضب الةروط 

 الميكاجيكية 

 .قدراء وااسان مةابهة لتأكيد النتا ع-

Abstract 

Research Summary  

Relationship angle Milan trunk angle during the flight the 

ball scoring football  

                   Search made by Salman Ahmed Saleh  

The first section summarizes to:  

Provided and the importance of Search:  

Emphasize the importance of studies Albayumkanikih in the 

sporting side has sought a researcher to achieve that 

analyzed Albayumkaniki to one of the skills of football is 

scoring foot and to identify the angles that have to do with 



this skill has been addressed researcher angle Milan trunk as 

one of the most important angles that Tsahec in achieving 

the best types of scoring.  

The research problem was simple: the existence of variation 

in the rates of angles of flight the ball and that depend upon 

the skill scoring mainly, raising the question of the 

researcher tried to highlight it and stand on the causes and 

effects of this variable, since the trunk is the largest part of 

the body, so felt the researcher to be the idea of research in 

the study of the relationship between the angle of trunk 

inclination, which is an important factor in determining the 

direction and the formation and the amount of traffic to get 

to the case of incorrect training associated with sports 

science.  

The research objectives were:  

- Understand the relationship between the trunk inclination 

angle and the angle of the ball during the flight performance 

of skill scoring football.  

It was the imposition of Search  

 - The presence of significant correlation between the trunk 

inclination angle and the angle of the ball during the flight 

performance of skill scoring football.  

- areas of research:  

- the human sphere: the players Diyala football club for 

Juniors under 16 years old in 2011.  



- temporal area: for the period from 15/5/2011 until 5/7/2011.  

- Spatial domain: Diyala Sports Club Stadium for football.  

The second section has included:  

Skill scoring football and its importance in the game and also 

touched on the analysis of the motor skills of sports.  

Part III:  

The researcher used the descriptive approach relational ties  

The research sample was a group of players, club sports and 

Diyala's 19 players  

The researcher used AutoCAD software in data processing 

and the simple Pearson correlation coefficient The 

researcher tested the sample and the treatment results 

statistically.  

Part IV:  

Presentation and discussion of results:  

The researcher to view and analyze and discuss the results of 

the test and also contained tables and graphs and discussed 

in a scientific accurate to reach the best results.  

Part V:  

The conclusions were:  

- There are differences in the rates of angle of flight of the 

ball during the scoring.  

- The existence of a relationship with a significant correlation 

between the angle of inclination angle between the trunk and 

the ball flight while scoring.  



The recommendations were:  

- Analysis by giving more importance to identify and 

diagnose the strengths and weaknesses  

- Emphasis on monitoring the movement of the trunk and 

include exercises for the trunk to plague the goal of the 

movement  

- Conduct similar studies to confirm the results  

  

 الباب اعوز 

 :المقدمة وأهمية البحث -1-1

حلدددد للبدددة كدددرة القددددم مددد  اعللددداب التدددق  قدددي اهتمدددام عدددالمق متزايدددد لكفجهدددا     

مددد  أكثدددر اعللددداب شدددلبية ضدددق اللدددال , وان التطدددفا الدددذي حيدددل ضدددق المسدددتفيان 

اللالميدددة لفدددرق كدددرة القددددم والدددذي لمسدددنا  بةدددكل مثيدددر  دددالز بطفلدددة كدددأ  اللدددال  

ددددددداءن جتيجددددددة ا جسددددددجام والتكامدددددل البدددددددجق والمهددددددااي والخططددددددق  اع يدددددرة

والجسدددددمق والدددددف يفق , ولددددد  ي هدددددر هدددددذا ا جسدددددجام والتكامدددددل بةدددددكل عفدددددفي 

وعةددددفا ق, بددددل ددددداء جتيجددددة اعتمدددداو المدددددابي  علددددة علدددد  التددددداي  الريا ددددق 

وكدددرة القددددم واحددددة مددد  اعللددداب التدددق حتطلددد   ,المسدددتند علدددة الللدددفم اع دددر  

بيدددرة, ضملرضدددة مدددا ييددداح  أواء الالعددد   دددالز المبددداااة أمدددر ضدددق دهدددفوا علميدددة ك

غايددددة الضددددرواة ل طددددالع علددددة ضاعليددددة اعسددددالي  والطرا ددددب التدايبيددددة المتبلددددة 

وان التطدددفا الدددذي حدددد  ضدددق  .والتدددق لكدددل منهدددا حدددأثير ضدددق ححسدددي  أواء الالعبدددي 

 المهددااان الفنيدددة لالعبدددي  بهدددذ  الللبدددة يدددز علدددة وددددفو جهدددع مرسدددفم ومدددداو 

والددذي يلددد الركيددزة اعولددة لتحقيددب ا ججدداز , ضددق حطددفا مجمددل ا واء الفنددق بهددا 

ضدددق مباايدددان كدددرة القددددم اي ححتدددل داجبدددا مهمدددا ضدددق وحددددة التدددداي  اليفميدددة حيدددث 

يددت  التددداي  عليهددا لفتددران طفيلددة حتددة يددت  احقاجهددا حكددفن وادددة احقددان المهددااة 



ق يلتمددددد عليهددددا التنفيددددذ لنددددفع النةدددداط الممدددداا  يلددددد مدددد  ا مددددفا المهمددددة التدددد

 الخططق ضق مفاقف الل  المختلفة

لقدددد أصدددبحي التربيدددة الريا دددية حةدددكل أحدددد المقددداييس التدددق حبدددي  حقددددم اعمددد      

وجهف دددها الحضددددااي جتيجددددة للتقدددددم الللمددددق الحاصددددل ضددددق هددددذا المجدددداز وكددددذلن 

حفاعدددل علدددفم التربيدددة الريا دددية مدددع الللدددفم اع دددر  التدددق أسدددهمي بةدددكل كبيدددر 

ضدددددق حطدددددفير واضدددددع المسدددددتف  الريا دددددق لكاضدددددة الفلاليدددددان واعجةدددددطة  وضلددددداز

وان وااسدددة أواء الحركدددة وااسدددة علميدددة حسدددتفد  ملرضدددة القدددفاجي  . الريا دددية 

بطريقدددة التحليدددل   الميكاجيكيدددة التدددق حددد ثر ضدددق اعواء الحركدددق ل للددداب الريا دددية

ميددددة السددددينما ق ويلددددن مدددد  ادددددل حطددددفير اعواء جحددددف اعضضددددل والتأكيددددد علددددة أه

الدااسددددان البايفميكاجيكيددددة ضددددق هددددذا الجاجدددد  ويسددددلة الباحددددث قلددددة ححقيددددب يلددددن 

بتحليلدددددا البايفميكددددداجيكق  حدددددد  مهدددددااان كدددددرة القددددددم وهدددددق التهدددددديف بالقددددددم 

 .والتلره علة الزوايا التق لها عالقة بهذ  المهااة 

 :مةكلة البحث  -1-1

القدددم حيددث حتفقددف  يلددد التهددديف مدد  أهدد  المهددااان اعساسددية ضددق للبددة كددرة    

علددة عليددا جتددا ع المباايددان حيددث أن الالعدد  الددذي يجيددد التهددديف يلتبددر ميدددا 

الفريددب الدددذي "  طددفاة وا دد  ضدددق المللدد  وهددذا مدددا أكددد  مفتددق قبدددراهي  علددة أن 

حخةددددا  كددددل الفددددرق هددددف يلددددن الفريددددب الددددذي يمتلددددن  عبددددي  يجيدددددون التهددددديف 

لدددة المرمدددة واحدددد مددد  أهددد  بأجفاعدددا ومددد  منددداطب مختلفدددة , ويلدددد التهدددديف ع

أدددددزاء الللدددد  الهجددددفمق بددددل يلددددد مدددد  أهدددد  أساسدددديان للبددددة كددددرة القدددددم علددددة 

" ا طدددالق
(1)
قن الفريددددب الدددذي   يجيدددد  عبددددف  التهدددديف علدددة المرمددددة " كمدددا .

حكددددفن جتا جددددا سددددلبية , قي يلددددد التهددددديف الفسدددديلة اعساسددددية لتقريددددر النتيجددددة 

"لخيمي  متكاضئي  
1
 . 

                                                           
(1)

 . 46، ص ( 1891القاهرة ، دار الفكر العربي ، : )  2، ط االعداد المهاري والخططي للالعب كرة القدم  مفتي ابراهيم ؛  
(2)

 . 121، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ص ( ترجمة ماهر البياتي وسلمان علي حسن ) ،  كرة القدم: ألفريد كونز .  



لدددة الباحدددث  واء الالعبدددي   حدددع حبددداي  ضدددق ملدددد ن زوايدددا ومددد   دددالز متاب    

طيددددران الكددددرة والتددددق حلتمددددد عليهددددا مهددددااة التهددددديف بةددددكل اساسددددق ممددددا اثدددداا 

حسددددا ز لددددد  الباحددددث حدددداوز حسددددليل الضددددفء عليددددا والفقددددفه علددددة المسددددببان 

وبمددددا ان الجددددذع يةدددكل اكبددددر دددددزء مددد  الجسدددد  لددددذا ,والمددد ثران لهددددذا المتغيدددر 

حكددفن ضكددرة البحددث ضددق وااسددة اللالقددة بددي  زاويددة ميددل الجددذع  ااحددأ  الباحددث ان

التدددق حلدددد عامدددل مهمدددا ضدددق ححديدددد وحةدددكيل احجدددا  ومقدددداا الحركدددة للفصدددفز الدددة 

 .حالة حدايبية صحيحة مقترجة بالللفم الريا ية 

 :أهداه البحث  -1-3

التلددددره علددددة اللالقددددة بددددي  زاويددددة ميددددل الجددددذع وزاويددددة طيددددران الكددددرة  -

 . اة التهديف بكرة القدم أثناء أواء مها

 :ضر ية البحث  -1-4

وددددفو عالقدددة ااحبددداط ملنفيدددة بدددي  زاويدددة ميدددل الجدددذع وزاويدددة طيدددران  -

 . الكرة أثناء أواء مهااة التهديف بكرة القدم 

 :مجا ن البحث  -1-5

                                عبدددددق جددددداوي ويدددددالة بكدددددرة القددددددم للناشدددددئي  وون                          : المجددددداز البةدددددري  -1-5-1

 .1111سنة لللام  11س  

 . 5/7/1111ولغاية  15/5/1111للفترة م  :المجاز ألزماجق  -1-5-1

 .ملل  جاوي ويالة الريا ق بكرة القدم : المجاز المكاجق  -1-5-3

 

 

 



 الباب الثاجق

 :الدااسان الن رية والدااسان المةابهة

 :الدااسان الن رية  -1-1

 :التهديف بكرة القدم  -1-1-1

حلدددد مهدددااة التهدددديف مددد  المهدددااان اعساسدددية المهمدددة ضدددق للبدددة كدددرة القددددم ,      

أهميددددة كبيددددرة لتحقيددددب الفددددفز ومدددد  ووجهددددا   يتحقددددب النجددددا  , " حيددددث قن لهددددا 

والتهددددديف هددددف القددددراا اع يددددر لحالددددة الفددددفز ضددددق دميددددع أجحدددداء اللددددال  وضرقهددددا 

التهدددديف علدددة الدددرغ  مددد  التطدددفا الحاصدددل المتقدمدددة , وهنددداك مةدددكلة اسدددمها 

ضددق مجدداز كددرة القدددم وبالددذان ضددق اعسددالي  الللميددة التددق أجتجددي ضددق هددذا المجدداز 

"
1
لالعدددد  قو دددداز الكددددرة ضددددق مرمددددة الخيدددد  حدضلددددا قدااحددددا اوهددددف محاولددددة ".

" وقابليتا الذهنية والبدجية والفنية والخططية  م  قطاا قاجفن الللبة
(1.)

 

هددددف الغايددددة اعساسددددية منهمددددا والددددذي يقددددفم بتأويتددددا  عدددد  ضددددان التهددددديف "     

واحدددددد  جهددددداء الهجمدددددة الجماعيدددددة التدددددق شدددددااك ضيهدددددا أضدددددراو الفريدددددب ويلتمدددددد 

التهدددديف اعتمددداوا كبيدددرا علدددة اللياقدددة البدجيدددة المتكاملدددة و اصدددة القدددفة اللضدددلية 

مددددع مروجددددة المفاصددددل وسددددرعة اعواء وعلددددة يكدددداء الالعدددد  وحسدددد  حيددددرضا 

ركيدددز واسدددتغالز الفدددرا التدددق حتدددا  لدددا بسدددرعة وضدددق اقيدددر وقداحدددا علدددة الت

وقددددي مسدددددتخدم سدددددرعة التفكيدددددر وسدددددرعة التنفيدددددذ , وان التهديددددد ف هدددددف الدددددذي 

" يلط ق المب اااة حالوة ومتلة
(3)
. 

 

                                                           
(1)

 . 46، ص  1886، عمان ، مطبعة عبود ،  كرة القدم للناشئين: عبد القادر زينل .  
(2)

، (  1881، دار الحكمة للطباعة ،  والنشر ، جامعة بغداد ،بغداد : ) كرة القدم للصفوف الثالثة ؛ ( وآخرون ) صباح رضا جبر  

 . 294ص 
(3 )

( الصفات البدنية الخاصة و المهارات األساسية و القياسات الجسمية)نوار عبد هللا حسين الالمي ؛ تحديد مستويات معيارية لبعض 

 .21ص ، 2112،سية جامعة القاد، كلية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير ،لخطوط اللعب المختلفة



التحليل الحركق -1-1-1
(1)

: 

ضدددق  قن قحبددداع جتدددا ع التحليدددل الحركدددق وا عتمددداو علدددة الن ريدددان الميكاجيكيدددة    

 هدددا عمليدددا يددد وي بةدددكل مباشدددر قلدددة ححسدددي  التكنيدددن وححسدددي التدددداي  وحطبيق

ا ججدددداز وبالتددددالق جسدددددتطيع ان جددددر  ضلسددددفة  اصدددددة لتقيددددي  ا ججدددداز وحطدددددفير 

الميكاجيكيدددة التدددق يلتمدددد عليهدددا ضدددق حقيدددي  يلدددن ا ججددداز ميكاجيكدددا مددد   الندددفاحق

دميددددع المتغيددددران البدجيددددة يان اللالقددددة بتطبيددددب النددددفاحق   ددددالز التددددداي  علددددة

 ,اجيكية الميك

القددددفاجي  الميكاجيكيددددة ضددددق حطبيددددب طددددرق التددددداي   ضلسددددفة اسددددتخداملددددذا ضددددان  

 الريا ق يتطل  ملرضة ما يلق

يلتبددددر القاعدددددة اعساسددددية  البةددددري والددددذيملرضددددة اعسددددس الحركيددددة لدددد واء _1

مبددداوا عامدددة  بملندددة هنددداكالتدددق يبندددة عليهدددا محتدددف  أي برجدددامع حددددايبق أي 

 شدددروط ججدددا ان ا لتدددزام بهدددذ  المبددداوا هدددف احدددد ححكددد  اعواء حركيدددا وو يفدددا و

 البرجامع

القددددفاجي  الميكاجيكيددددة  المللفمددددان اعساسددددية التددددق حددددد ل ضددددق بندددداء مل دددد _ 1

البددددجق  المسدددتخدمة ضدددق المهدددااة الريا دددية وعالقدددة كدددل واحددددة منهدددا بالجاجددد 

والتدددق (الكتلدددة –ا زاحدددة –الدددزم  ) وهدددذا بالحقيقدددة يقفوجدددا قلدددة ملرضدددة كدددل مددد  

اللهدددددا يمكددددد  ان حتدددددفضر لندددددا مللفمدددددان كبيدددددرة عددددد  حفاصددددديل التمدددددااي    مددددد 

أو التددددايبان قلدددة حطدددفا التلجيدددل وعالقتهدددا  لتطدددفير السدددرعةالمسدددتخدمة مدددثال 

المسددئفلة عدد  هددذا التطددفا مدد  ادددل و ددع  بتطددفا القددفة أو المجدداميع اللضددلية

 .الملايير الة ححكي  هذا التطفا

 

 
                                                           

(1)
 .42ص ،  2111، مطبعة المعارف ،القاهرة ، التحليل الحركي والبايوميكانيكيعادل عبد البصير ؛  



" قيا  الزوايا  1-1-3
(1)

 :-  

   و التحليدددددل الكمدددددق للحركدددددة الزاويدددددة . أن الزوايدددددا حتكدددددفن مددددد  دددددداجبي

يمكددد  أن يددددت  بفاسدددطة صددددفا  لجسددد  ا جسددددان وليدددقا علددددة واق مدددع مراكددددز 

المفيدددل المللمدددة بنقددداط وهدددذ  النقددداط مفصدددلا بخطدددفط حمثدددل المحددداوا الطفليدددة 

  . عدزاء الجسد 

 كددددان أيضددددا ك يمكدددد  اسددددتخدام كدددداميران الفيددددديف لمالح ددددة وحسددددجيل حر

ا جسدددان ولتقيددددي  الزوايددددا المفدددددفوة عنددددد المفاصددددل لجسدددد  ا جسددددان واحجاهددددان 

أن الزوايددددا المفتر ددددة بفاسددددطة الحاسددددفب وبرامجددددا .  الزوايددددا عدددددزاء الجسددددد 

 . بحس  المللفمان المخزوجة ضق الحاسفب 

 الباب الثالث

 منهع البحث وقدراءاحا الميداجية 

 :منهع البحث  3-1

ع الفصددددفق بأسددددلفب اللالقددددان ا احباطيددددة لمال متددددا اسددددتخدم الباحددددث المددددنه   

 .طبيلة البحث  

 :عينة البحث  3-1

حكفجدددي عيندددة البحدددث مددد   عبدددق جددداوي ويدددالة الريا دددق بكدددرة القددددم للناشدددئي  

 عدددد  حدددد  ا تيددددااه  بالطريقددددة  11والبددددالغ عدددددوه  1111سددددنة لللددددام  11وون 

 .اللمدية 

 :اعدهزة واعووان ووسا ل دمع المللفمان  3-3

                                                           
(1 )

 .2111.كلية التربية الرياضية ،محاضرات لطلبة الدراسات العليا جامعة بغداد ،الكينماتك الزاوي : صريح عبد الكريم ألفضلي 

 



 .اوا اللربية واعدنبية المي -

المقابالن الةخيية -
*
 . 

 .استمااة حسجيل  -

 (ثا/ا)111ياباجية الينع يان سرعة (  Sony)كاميرا جفع  -

 .حامل كاميرا  -

 ( .م 1)مقيا  اس  بطفز  -

 . برجامع ا وحفكاو, برجامع وااحفش  -

 ( .p4)دهاز  بتفب جفع  -

 .ملل  كرة قدم  -

 . 11عدو .كرة قدم  -

 :لميداجية قدراءان البحث ا 3-4

بلددددد اسددددتطالع  حدددددو الباحددددث متغيددددران بحثددددا:ححديددددد متغيددددران البحددددث  -3-4-1

بلدددر اااء السددداوة المختيدددي  بهدددذا المجددداز
*
بالزوايدددا التدددق لهدددا عالقدددة بمهدددااة  

التهدددديف وهدددق زاويدددة طيدددران الكدددرة وزاويدددة ميدددل الجدددذع حيدددث يدددر  الباحدددث قن 

مسددداا الكدددرة مددد  لح دددة هدددذ  الزوايدددا لهدددا حدددأثير علدددة مهدددااة التهدددديف مددد  حيدددث 

 .اجطالقها قلة لح ة هبفطها 

 

 

                                                           
*

 .جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية ،بايوميكانيك ، دكتوراستاذ ،صريح عبد الكريم  - 

 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية ،بايوميكانيك ، استاذ مساعد دكتور ،علي شبوط السوداني  -

 .جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية ،مدرس مساعد ،صفاء عبد الوهاب  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)شكل 

 



 :التجربة ا ستطالعية  -3-4-1

قدددام الباحدددث بدددبدراء حجربدددة ميداجيدددة للتلدددره علدددة اعمدددفا الفادددد  مراعاحهدددا     

 1/1/1111عندددد حنفيدددذ التجربدددة الر يسدددية ويلدددن ضدددق يدددفم اعابلددداء الميددداوه 

مدددد   عبددددق جدددداوي ويددددالة للناشددددئي  بكددددرة القدددددم ضددددق حمددددام السدددداعة علددددة عينددددة 

الرابلدددددة عيدددددرا حيدددددث قدددددام الباحدددددث بتحديدددددد منطقدددددة ا  تبددددداا وححديدددددد مكدددددان 

 . الكاميرا وااحفاعها ووادبان ضريب اللمل المساعد 

 :التجربة الر يسية  -3-4-3

سددددية بلدددد دمددددع البياجددددان الخاصدددة بالتجربددددة قددددام الباحدددث بددددبدراء التجربددددة الر ي

ضدددددق حمدددددام السددددداعة  1/1/1111علدددددة الليندددددة ضدددددق يدددددفم الخمددددديس الميددددداوه 

 .الرابلة والنيف وعلة ملل  جاوي ويالة الريا ق لكرة القدم 

 :الفسا ل ا حيا ية  3-5

 ( .  spss)استخدم الباحث الحقيبة ا حيا ية للللفم ا دتماعية 

 ( .بيرسفن )ملامل ا احباط البسيل   -

  .حراه المليااي ا ج -. الفسل الحسابق  -

 :الباب الرابع 

 : عرض وححليل ومناقةة النتا ع -4

 .عرض ومناقةة النتا ع  4-1

بغيدددة ححقيدددب أهدددداه البحدددث وضرو دددا ضدددق التلدددره علدددة اللالقدددة بدددي  زاويدددة    

ميدددل الجدددذع وزاويدددة طيدددران الكدددرة عندددد أواء مهدددااة التهدددديف بكدددرة القددددم  بدددد 

وححليلهددددا ومناقةددددتها لملرضددددة  مدددد  عددددرض النتددددا ع التددددق حفصددددل قليهددددا الباحددددث

و لدددة ا احبددداط بدددي  الدددزاويتي  ضقدددد حضدددم  هدددذا البددداب عدددرض قياسدددان الزوايدددا 



لالعبددددي  ( اعوحفكدددداو والددددداا حفددددش)التددددق اسددددتخردها الباحددددث بفاسددددطة بددددرامع 

أثندددداء أواء مهددددااة التهددددديف ومناقةددددة وححليددددل عالقددددة ا احبدددداط بددددي  المتغيددددران 

 . قيد الدااسة 

 (1)ددوز 

قي  اعوساط الحسابية وا جحراضان المليااية وقيمة ا احباط  وو لتا لمتغيري  يبي 

 .زاوية ميل الجذع وزاوية الطيران للكرة

 زاوية طيران الكرة زاوية ميل الجذع

 قيمة

 ا المحتسبة 

Sig. الد لة 

 ع   ع  

 ملنفي 1.11 1.511

11.71 11.11 1.51 3.37 

 

لندددا قن قيمدددة الفسدددل الحسدددابق  لزاويدددة ميدددل الجدددذع  يتبدددي ( 1)مددد  الجددددوز     

أمددددا الفسددددل الحسددددابق ( 11.11)وبدددداجحراه مليددددااي مقددددداا  (  11.71)بلغددددي 

وكاجدددددي ( 3.37)وبددددداجحراه المليدددددااي ( 1.51)  لزاويدددددة طيدددددران الكدددددرة بلدددددغ 

وقدددد سدددجلي ااحباطددداك ملنفيددداك بدددي  متغيدددري ( 1.511)المحتسدددبة هدددق ( ا)قيمدددة 

يلدددن الدددة قن زاويدددة ميدددل الجدددذع حدددرحبل ااحباطددداك وثيقددداك  ويلدددزو الباحدددث, البحدددث

بزاويددددة اجطددددالق الكددددرة عنددددد التهددددديف بسددددب  قن كتلددددة الجددددذع هددددق اعكبددددر بددددي  

أددددزاء الجسددد  وبالتدددالق ضدددأن هدددذا الجدددزء يسددداه  وبيدددفاة ضلالدددة ضدددق اجسددديابية 

الحركة وحفديهها 
(1)
. 

                                                           
(1)
 John P. Ballantyne & Stick Hansen . jounal of neurology neurosurgerg & psyghiatry . vol . 3 . no . 8 

August , 1974 , p . 907- 915 . 



الزوايددددا المتحققددددة كمددددا قن أواء الحركددددان والمهددددااان الريا ددددية يتللددددب بمبدددددأ    

كمفيدددددل القددددددم )ضدددددق مفاصدددددل الجسددددد  المةدددددااكة بالحركدددددة وغيدددددر المةدددددااكة 

كمددددا لدددد واة المسددددتخدمة ضددددق المهددددااة زوايددددا أيضددددا ( والركبدددة والددددفاك والجددددذع 

كددددل هددددذ  الزوايددددا لهددددا عالقددددة ( كزاويددددة الطيددددران وزاويددددة ا جطددددالق وا حجددددا  )

المتحقدددب ضدددق الجسددد  وز ددد  بالجفاجددد  التلليميدددة والتدايبيدددة مددد  دهدددة وبددداللزم 

 .الجس  ووضع القفة م  دهة أ ر  

(قاسدددد  حسدددد  حسددددي  )اي يددددر     
 (1)

اجددددا يجدددد  التركيددددز ضددددق التددددداي  علددددة 

التفاضدددب والتدددرابل للحركدددة وو دددلا ضدددق بدددرامع التدددداي  وهدددذا يلندددق ان يمتددداز 

الالعددد  بدقدددة وسدددرعة عاليدددة ضدددق حبددداوز ا سدددتجابة اللضدددلية مدددابي  ا جقبددداض 

 .وا جبساط 

ويدددددر  الباحدددددث قن الزوايدددددا حسددددداه  ضدددددق سدددددرعة ا سدددددتجابة اللضدددددلية ويلدددددن   

وضددددق , باحخدددداي الزوايددددا اليددددحيحة ضددددق اعواء بمددددا يناسدددد  الفلاليددددة الريا ددددية 

علددددق ضهمددددق )مهددددااة التهددددديف ححقددددب الزوايددددا التددددفازن أثندددداء اعواء كمددددا يةددددير 

(ألبيددددن 
 (1)

دددددل الددددة أن الالعدددد  يحدددداوز الحيددددفز علددددة حددددفازن أضضددددل مدددد  ا 

المحاض دددة علدددة قدددفا  واجسددديابية الحركدددة أثنددداء  دددرب الكدددرة بالدقدددة والسدددرعة 

 .المناسبة 

ويددددر  الباحدددددث قمكاجيدددددة حطدددددفير هددددذ  المهدددددااة عددددد  طريدددددب اعواء الحركدددددق    

قي أن  ددددلف اللضددددالن )اليددددحيح أو عدددد  طريددددب حطددددفير اللضددددالن المةددددااكة 

دايبق لتطدددفير اللاملدددة علدددة هدددذ  المفاصدددل يمكددد  حطفيرهدددا مددد   دددالز برجدددامع حددد

قدددفة هدددذ  اللضدددالن أو مددد   دددالز حطبيدددب اعواء الحركدددق اليدددحيح وهدددذا يتللدددب 

                                                           
(1)

مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ،الموصل ،،  الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضيقاسم حسن حسين ؛  

 .62ص ،1881،

(2)
 .14ص ، 1882،مطبعة النوني ، اإلسكندرية ،  رة القدمأسس إعداد العبي كعلي فهمي البيك ؛  

 

 



بالزوايدددددا الخاصدددددة بددددداجطالق الجسددددد  أو اعواة وقدددددداة الريا دددددق علدددددة حفديدددددا 

وحلدددديل هدددذ  الزوايدددا عددد  طريدددب شدددلفا  اللضدددلق و قدددداة ا حسدددا  الحركدددق 

روط الميكاجيكيددددة وكددددذلن عدددد  طريددددب حقدددددي  التغذيددددة الرادلددددة يان اللالقددددة بالةدددد

حيدددث قن أواء كدددل مهدددااة أو حركدددة ايا دددية حتطلددد  مددد  ,الخاصدددة بهدددذ  الزوايدددا 

الالعددد  قن يددد وي هدددذ  المهدددااة بيدددفاة  ليدددة قيا كدددان الالعددد  يريدددد المثاليدددة ضدددق 

( اعواء 
(1)
 . 

مددد   دددالز مدددا حقددددم ضدددان لزاويدددة ميدددل الجدددذع عالقدددة أساسدددية ضدددق الدددتحك  ضدددق   

الكددددرة ضللددددة الالعدددد  التددددداي  علددددة قمكاجيددددة  سددددرعة واحجددددا  وزاويددددة طيددددران

يف ددح اللالقدددة بدددي  زاويدددة ميدددل الجدددذع ( 3)والةدددكل اقددد  ,الددتحك  بهدددذ  الزاويدددة 

  .وزاوية طيران الكرة لمجمفعة الالعبي  الناشئي  للينة البحث 

 

 (3)شكل اق  

 يبي  قي  اعوساط الحسابية لللينة ضق زاوية ميل الجذع وزاوية طيران الكرة

 
                                                           

(1 )
 . 121ص ، 2112،دار الكتب والوثائق ،بغداد ، تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي  : صريح عبد الكريم ألفضلي 

 

 



 باب الخامسال

 ا ستنتادان والتفصيان -5

 ا ستنتادان 1 -5

 .هناك حباي  ضق ملد ن زاوية الطيران للكرة أثناء التهديف -

وددددفو عالقدددة يان ااحبددداط ملنفيدددة بدددي  زاويدددة ميدددل الجدددذع وبدددي  زاويدددة  -

 .طيران الكرة أثناء التهديف

 التفصيان 5-1

قددداط القددددفة قعطددداء داجددد  التحليدددل أهميددددة اكبدددر ضدددق ححديددددد وحةدددخيص ج -

 .والضلف 

التأكيددددد علددددة متابلددددة حركددددة الجددددذع وحضددددمي  حمرينددددان للجددددذع لتحيددددب  -

 .الهده م  الحركة 

حيددددمي  برجددددامع حدددددايبق لللضددددالن اللاملددددة ضددددق مهددددااة التهددددديف وضددددب  -

 .الةروط الميكاجيكية 

 .قدراء وااسان مةابهة لتأكيد النتا ع -

 

 

 

 

 

 



 المياوا

, ( مددداهر البيددداحق وسدددلمان علدددق حسددد  حردمدددة ) ,  كدددرة القددددم: ألفريدددد كدددفجز  -

 .المفصل , واا الكت  للطباعة والنةر

بغددددداو , : ) كددددرة القدددددم لليددددففه الثالثددددة ؛ ( و  ددددرون ) صددددبا  ا ددددا دبددددر   -

 (. 1111)واا الحكمة للطباعة ,  والنةر , داملة بغداو ,

محا ددددددران لطلبددددددة ,الكينماحددددددن الددددددزاوي : صددددددريح عبددددددد الكددددددري  ألفضددددددلق  -

 . 1111.كلية التربية الريا ية ,داملة بغداو  الدااسان اللليا

حطبيقددددددان البايفميكاجيددددددن ضددددددق التددددددداي  : صددددددريح عبددددددد الكددددددري  ألفضددددددلق  -

 .1117,واا الكت  والفثا ب ,بغداو , الريا ق  

مطبلددددة ,القدددداهرة , التحليددددل الحركددددق والبايفميكدددداجيكقعدددداوز عبددددد البيددددير ؛  -

 1115, الملااه 

 .1114, عمان , مطبلة عبفو ,  ناشئي كرة القدم لل: عبد القاوا زينل  -

مطبلدددة , ا سدددكنداية ,  أسدددس قعدددداو  عبدددق كدددرة القددددمعلدددق ضهمدددق البيدددن ؛  -

 .1111,النفجق 

الفسدددددديفلفديا مباو هددددددا وحطبيقاحهددددددا ضددددددق المجدددددداز قاسدددددد  حسدددددد  حسددددددي  ؛  -

 .1111,مطبلة واا الحكمة للطباعة والنةر ,المفصل ,,  الريا ق

: )  1, ط هدددااي والخططدددق لالعددد  كدددرة القددددم ا عدددداو الم مفتدددق ابدددراهي  ؛   -

 (.1195القاهرة , واا الفكر اللربق , 

اليددددفان )جدددفاا عبدددد   حسدددي  الالمدددق ؛ ححديدددد مسدددتفيان ملياايدددة لدددبلر  -

لخطدددددفط الللددددد  ( البدجيدددددة الخاصدددددة و المهدددددااان اعساسدددددية و القياسدددددان الجسدددددمية

 .1117,لة القاوسية دام, كلية التربية الريا ية ,اسالة مادستير ,المختلفة

 

- John P. Ballantyne & Stick Hansen . jounal of neurology 

neurosurgerg & psyghiatry . vol . 3 . no . 8 August , 1974. 

 


