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 اىل يسُدي وقىتي وضهعي انثببت انري ال مييم سُدي انعظيى

 والدي الغايل
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 امي احلبيبة
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 سُدي ويهجئي انصغري وقطعت سكسهباىل 

 ورهف فاخيت وابنتها ..... طفى
 اىل يٍ سبَدَي وكبٌ ذخسي

 مشريف األستاذ الدكتىر )اسعد عدنان(
 اهدي مثسة جهدي املتىاضع
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  انثُبء  شـــــكس وان
الشب  طدمحمالحسدهللربالعالس طوالررةوالدرـ مىالرسوؿالكر مس دالخمقو ا م

م  م ات   ساـ  مى نفزمه  م  هللا اةعم  دد اجسع ط: وصح ه اله و مى األم ط الرادؽ
الجس  افاسج شكريوام شاة الى  مط وو البرد دراس  يد ز مطالواجبوا  را ا

جامع / الر ا ة و مـو البدة ة ال رب ة  م ة  سادة والس سا الدراسة مدة  واؿ نجاةب  ةولف
السعاوة ط والدادة االم رشبر(  بد ا سد الد  ور) السح ـر العس د نالد د الس سثمة الدادس ة
الس سثمة ومدؤوؿالدراساتالعم ا  ) سس رراج  ( والد  ور )  بدهللا  رح دط الد  ور)

  ذاف(نالد  ورة)ص اشاكر(و  الذكروال دديرالىالسعاوفالعمس الدابقالد  ور) م 
والذكروال دديرالىالد  ور)هذاـهشداوي(والد  ور) رل مدوف(جزاهمهللا  رالجزال.

 ز ز( دةاف)اسعدوا ددـنخالصشكريوا  رام الىالسذرؼ مىدراس  األس اذالد  ور
ال  والشرائح ال وج هات  رؿ مط الدراسة  ق ات  خ      ل  والدشد السرشد  اف  الذي

 زر طال عام االبويواال وي الدراسةوالسر ظاتالق سةهذا ل  مى وؿمدة لدمها
الذيا ا ش نه جزاههللا  الخ روال و  ق.

وا ددـنك الذكروال دديرالىلجشةالسشالذةاألول ةأل ارال حثولجشةالسشالذةالشهائ ةلك 
صاةةالدراسة.السر ظاتوال وج هاتال  زادتمطر

و ر اةانالجس  أ ددـنالذكروالعر افالىاألسا ذةاال ا  الذيطولفوامع  اجرال جارب 
)دمحموالد  وروالد  ور) د طمرداف(واالس اذ) م  وماف(االم ر( بد)ا سدوهمالد  ور

هللا  رالجزال.جواد(جزاهم م  ائز(واالس اذ)
أ ددـنالذك  م مر فىس اذاألروالعر افالىزمرئ الذيطولفوامع   جارب وهمكسا

س اذرسوؿو  شةال حثجس عهم مىالس اذ م سرـواالس اذمش ظرواالس اذمر زىواواال
ماأبدوهمطاه ساـو عاوفوأدراؾألهس ةال حثوالىأ زال ر قالعس السدا د. ساأ ددـ

ووالد  وا واة وا   (ولف هممع    )والدينالذكروالعر افالىسشديوممجئ ولو  
مطساةد ش و اةإمطاوؿالدا س طل   رةالدراسةومداةد همل وا ددـنالذكروالعر افال 

كساا ددـنالذكروالعر افالى ا ة،اكسالهاصديد  الدر  ة) ا سه(  دراس  والحث مى
الجزال   ر هللا  جزاهم /الساجد  ر العم ا الدراسات لدم     وا.زمرئ  الجز  نددـ الذكر



 د

 

الر ا ةوالعر افواالم شافالىجس عالعامم ط  مك  ة  البدة ةو مـو ال رب ة جامعة–م ة
وبالخروص العمس ةالدادس ة  م  رحلر دينالسرادروالسراجع والد د ابراه م بهال الد د

ال  صبإنخدمةاةجاز ا ةم عمداتالرسالة.
يد عوةش الىاالماـ  دراس  مط رؿ ذج عهمل و و  ر   الذيط اةوا والاةدىابدا

لظروؼال  سا د ش  مىاكساؿدراس  لهممش   الحبواال  راـوا اؿهللا  ا سارهم.ا
وأ  را مسةشكروا  زازالى  مطساهمبشر حةاوجهدو افلهالفز   هذهالرسالة
وال سسالعفولك مطلم دعفش ذاكر   مىذ رهمواال  راؼنفزمهموا رد واةاافالحسد

ربالعالس طوالررةوالدرـ مىس دالسرسم طدمحمو مى لهوصح هال  ب طال اهر طهلل
الديط....والدرـ م كمور سةهللاوبر ا ه الىيـو
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 مستخلص الرسالة باللغة العربية

 

التحلٌل التشرٌحً المٌكانٌكً للمدم المعاكسة وأثرها بالموة المنتجة بداللة النشاط الكهربائً 

 والفسٌولوجً لمرحلة النهوض فً الضرب الساحك بالكرة الطائرة  .  

 الباحثة : أٌالف رٌاح حسن                                المشرف : أ.د أسعد عدنان عزٌز

 

أن الربط الدلٌك والجوهري مابٌن مثالٌة االداء والموة المنتجة لالعب الضرب الساحك حتى    

ٌستطٌع اداء المهارة بشكل صحٌح ودلٌك ٌجب ان ٌتمٌز بموة دفع االرض الخراج اكبر لوة 

منتجة من المدم على االرض خالل مرحلة النهوض واالرتماء حتى ٌستطٌع الوصول العلى 

ٌها ضرب الكرة بالشكل االمثل الذي ٌخدم الواجب الحركً ,وهذا ٌتطلب نمطة ٌستطٌع ف

مشاركة كل من المتغٌرات التشرٌحٌة لكل من الكثافة المعدنٌة لعظم لصبة الساق , الكثافة 

المعدنٌة لعظام المدم , طول عظم لصبة الساق, طول المدم, لوس المدم الطولً االنسً  اذا ما 

( ٌتطلب مراعاة 4مطلوب فً أداء مهارة الضرب الساحك من مركز )علمنا إن تحمٌك الهدف ال

خصائص التكنٌن المثالً للمهارة باالضافة الى ذلن مدى عاللتها وترابطها بالتغٌرات 

وتشمل نماط ارتكاز المدم على االرض وهً الصى  3المٌكانٌكٌة المدروسة بمنظومة داٌنوفوت 

بهام , اصابع الرجل الثانً والثالث ,اصابع الرجل ضغط للمدم , معدل ضغط المدم , اصبع اال

الرابع والخامس , وسط المدم االنسً , وسط المدم الوحشً , الكعب االنسً ,الكعب الوحشً 

بحٌث ٌعكس االستغالل الجٌد للمبادئ المٌكانٌكٌة المرتبطة بالموة المنتجة للمدم المعاكسة لمرحلة 

رة , باإلضافة الى طبٌعة االنمباض العضلً المرتبط النهوض فً الضرب الساحك بالكرة الطائ

التعرف بها .  وهً دراسة علمٌة جدٌدة فً هذا المجال ومن هنا فان هذه الدراسة هدفت إلى 

على لٌم التحلٌل التشرٌحً المٌكانٌكً للمدم المعاكسة وأثرها بالموة المنتجة بداللة النشاط 

الضرب الساحك بالكرة الطائرة والتعرف على  الكهربائً والفسٌولوجً لمرحلة النهوض فً

نسبة مساهمة لٌم التحلٌل التشرٌحً المٌكانٌكً للمدم المعاكسة وأثرها بالموة المنتجة بداللة 

وألجل  ,النشاط الكهربائً والفسٌولوجً لمرحلة النهوض فً الضرب الساحك بالكرة الطائرة 

تحمٌك هذه االهداف ولبلوغ اهداف الدراسة حددت الباحثة مجتمع البحث وهم الالعبٌن ألندٌة 



 ر

 

 0202-0202الفرات االوسط بالكرة الطائرة المشاركٌن بالدوري الممتاز للموسم الرٌاضً 

( العب لعدم التزامهم بفترة االختبارات , بحٌث 0( العب , وتم استبعاد )26والبالػ عددهم )

%  ( من مجتمع البحث , علماً أن 87.5( العباً وهم ٌشكلون )  24صبح عدد عٌنة البحث )ا

جمٌع افراد العٌنة من الالعبٌن الضاربٌن بذراع الٌمٌن الممٌزة والمدم المعاكسة هً لدم الٌسار 

التً اجرٌت علٌها جمٌع االختبارات لخصوصٌة المركز وكنتٌجة اجمالٌة لهذا العمل تم التوصل 

لى عدة استنتاجات منها ظهور الموس الطولً االنسً  كأهم متغٌر لدى دراسة نسبة المساهمة إ

من خالل معادلة االنحدار المتعدد مابٌن التحلٌل التشرٌحً للمدم المعاكسة لمرحلة النهوض 

( بالكرة الطائرة . وعلى ضوء هذه 4بالموة المنتجة لمهارة الضرب الساحك من مركز )

توصلت الباحثة إلى عدة توصٌات منها الستفادة من المٌم الرلمٌة التً تم الحصول االستنتاجات 

علٌها للمتغٌرات التشرٌحٌة والمٌكانٌكٌة والفسٌولوجٌة  النها تعطٌنا دالئل واضحة عن الترابط 

                                                           (.              4بٌنها وبٌن الموة المنتجة للمدم المعاكسة أثناء االداء الضرب الساحك من مركز )
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  المحتوياتقائمة 

الرفحةالسو وعال دمد 
أالعشواف1
باآليةالدرآة ة0
ت لرارالسذرؼ3
ثالمشويـ لرارالسدو4
ج لرارلجشةالسشالذةوال دو م5
حاإلهدال6
د-خو دديرشكر7
ذالرسالةصمخ دم8
ض-زلائسةالسح و ات9

طلائسةالجداوؿ12
ع-ظلائسةاألشكاؿ11
غلائسةالسر ق10

الرفحةالفر األوؿ
0ال عر فنال حث-1
0 همددمةال حثوأهس -1-1
4مذكمةال حث-1-0
4أهداؼال حث-1-3
5 روضال حث-1-4
 5مجاالتال حث-1-5

 5السجاؿال ذري-1-5-1

 5السجاؿالسكاة -1-5-0

 5السجاؿالزماة -1-5-3

الرفحةالفر الثاة 
7الدراساتالشظر ةوالدراساتالداندة-0
7الدراساتالشظر ة-0-1
7  ممال ذر ح0-1-1



 س

 

7ال حم  ال ذر ح نالكرةال ائرة0-1-1-1
9ال ر  بال ذر ح لعظمالداؽ0-1-1-0
9ال ر  بال ذر ح لعظاـالددـ0-1-1-3
BMD 11الكثا ةالسعدة ةلمعظاـ0-1-1-4
11الواسالددـ0-1-1-5

11الس كاة كاالح و ة0-1-0

10ال حم  الس كاة ك 0-1-0-1
13ل حم  ةداطالدوةلسشا قالددـDynafoot3مشظومة0-1-0-0
16الدوةالسش جةلمددـ0-1-3
16الشذاطالكهربائ لمعزرت0-1-4
17(الشذاطالعزم الكهربائ E,M,Gجهاز)0-1-4-1
18الشذاطالفد ولوج   لع ةالكرةال ائرة0-1-5
CPK19اةز مودورATP – PCال ة كو طال الةمط رؿ س 0-1-5-1
02مهارةالزربالدا قوأهس  ها0-1-6
01األدالالفش لسهارةالزربالدا ق0-1-6-1
00الوصفالحر  لسهارةالزربالدا ق0-1-6-0
03الدراساتالداندة0-0
03دراسةدمحم بدهللامح  س0-0-1
04دراسةا سد بداالم روا روف0-0-0
05الداندةاتلدراسمشالذةا0-0-3

الرفحةالفر الثالث
08مشهج ةال حثواجرالا هالس داة ة-3
08مشهجال حث3-1
08مج سعال حث3-0
09الوسائ واالجهزةواالدواتالسد خدمة  ال حث3-3
09السدانرتالذخر ة3-3-1-4
09السد خدمةوسائ جسعالسعموماتواألجهزة3-3-0
32 جرالاتال حثالس داة ة3-4



 ش

 

32 حديدم ش راتالدراسة3-4-1
30ال جربةاالس  رع ة3-4-0
30ال جربةاالس  رع ةاالولى3-4-0-1
33ال جربةاالس  رع ةالثاة ة3-4-0-0
34ال جربةاالس  رع ةالثالثة3-4-0-3
34ال جارباالس  رع ةالثرثةأهمالش ائجمط3-4-0-4
35(Dayn foot 3مشظومة)3-4-3
Dayn foot 335ممحداتو شر بمشظومة3-4-3-1
Dayn foot 3336 حديدم ش راتجهازومشظومة3-4-3-0
EMG38مشظومة3-4-4
41(4ا   اراألدالالسهاريلمزربالدا قمطمر ز)3-4-6
43ق اسم ش راتالدراسة3-5
45ال جربةالرئ د ة3-6
45الوسائ اإل رائ ة3-7

الرفحةالفر الرانع
47 رضو حم  ومشالذةالش ائج-4

4-1
مددـل رضة ائجال حم  ال ذر ح والس كاة ك والدوةالسش جة

لسر مةالشهوضوالشذاطالكهربائ والفد ولوج لسهارةالسعاكدة
(  الكرةال ائرة4الزربالدا قمطمر ز)

47

4-1-1
لمددـ رضة ائجال حم  ال ذر ح والس كاة ك والدوةالسش جة

(  4لسر مةالشهوضلسهارةالزربالدا قمطمر ز)السعاكدة
الكرةال ائرة

47

4-1-0
الشذاطالكهربائ والفد ولوج لسهارةالزربالدا ق رضة ائج

(  الكرةال ائرة4مطمر ز)
52

4-0
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 بالمغة العربية لرسالةمدتخمص ا
 

 النذاط بداللة المنتجة بالقوةوأثرها  لمقدم المعاكدة الميكانيكي التذريحي التحميل
 .    الطائرة بالكرة الداحق الضربلمرحمة النهوض في  والفديولوجي الكهربائي

 عزيزسعد عدنان أ.د أالمذرف :                                 أيالف رياح حدن : ةالباحث
 

 يدتطيع حتى الداحق الزخب العبل السشتجة والقؽة االداء مثالية مابيؼ والجؽهخي  الجقيق الخبطأن    
 القجم مؼ مشتجة قؽة اكبخ الخخاج االرض دفع بقؽة يتسيد ان يجب ودقيق صحيح بذكل السهارة اداء
 ضخب فيها يدتطيع نقطة العمى الؽصؽل يدتطيع حتى واالرتقاء الشهؽض مخحمة خالل االرض عمى
 التذخيحية الستغيخات مؼ كل مذاركة يتطمب وهحا, الحخكي الؽاجب يخجم الحي االمثل بالذكل الكخة
, الداق قربة ععػ طؽل,  القجم لععام السعجنية الكثافة,  الداق قربة لععػ السعجنية الكثافة مؼ لكل

 مهارة أداء في السطمؽب الهجف تحقيق إن عمسشا ما اذا  االندي الطؽلي القجم قؽس, القجم طؽل
 ذلغ الى باالضافة لمسهارة السثالي التكشيغ خرائص مخاعاة يتطمب( 4) مخكد مؼ الداحق الزخب

 القجم ارتكاز نقاط وتذسل 3 دايشؽفؽت بسشعؽمة السجروسة السيكانيكية بالتغيخات وتخابطها عالقتها مجى
 الثاني الخجل اصابع,  االبهام اصبع,  القجم ضغط معجل,  لمقجم ضغط اقرى وهي االرض عمى

 االندي الكعب,  الؽحذي القجم وسط,  االندي القجم وسط,  والخامذ الخابع الخجل اصابع, والثالث
 لمقجم السشتجة بالقؽة السختبطة السيكانيكية لمسبادئ الجيج االستغالل يعكذ بحيث الؽحذي الكعب,

 االنقباض طبيعة الى باإلضافة,  الطائخة بالكخة الداحق الزخب في الشهؽض لسخحمة السعاكدة
 وهي دراسة عمسية ججيجة في هحا السجال ومؼ هشا فان هحه الجراسة هجفت إلى.   بها السختبط العزمي
 الشذاط بجاللة السشتجة بالقؽة وأثخها السعاكدة لمقجم السيكانيكي التذخيحي التحميل قيػ عمى التعخف

 ندبة عمى التعخفو  الطائخة بالكخة الداحق الزخب في الشهؽض لسخحمة والفديؽلؽجي الكهخبائي
 الكهخبائي الشذاط بجاللة السشتجة بالقؽة وأثخها السعاكدة لمقجم السيكانيكي التذخيحي التحميل قيػ مداهسة

تحقيق هحه االهجاف  وألجل. .   الطائخة بالكخة الداحق الزخب في الشهؽض لسخحمة والفديؽلؽجي
 الطائخة بالكخة االوسط الفخات ألنجية الالعبيؼ وهػ البحث مجتسع الباحثة حجدت الجراسة اهجاف ولبمؽغ

 وتػ,  العب( 26) عجدهػ والبالغ 0202-0202 الخياضي لمسؽسػ السستاز بالجوري  السذاركيؼ
 وهػ العبا  ( 24) البحث عيشة عجد اصبح بحيث,  االختبارات بفتخة التدامهػ لعجم العب( 0) استبعاد
 بحراع الزاربيؼ الالعبيؼ مؼ العيشة افخاد جسيع أن عمسا  ,  البحث مجتسع مؼ%  ( 87.5)   يذكمؽن 

 السخكد لخرؽصية االختبارات جسيع عميها اجخيت التي اليدار قجم هي السعاكدة والقجم السسيدة اليسيؼ
 كأهػ  االندي الطؽلي القؽس ظهؽروكشتيجة اجسالية لهحا العسل تػ التؽصل إلى عجة استشتاجات مشها 



 لمقجم التذخيحي التحميل مابيؼ الستعجد االنحجار معادلة خالل مؼ السداهسة ندبة دراسة لجى متغيخ
وعمى  . الطائخة بالكخة( 4) مخكد مؼ الداحق الزخب لسهارة السشتجة بالقؽة الشهؽض لسخحمة السعاكدة

 الخقسية القيػ مؼ الستفادة عجة تؽصيات مشها إلى ةالباحث تؽصمتضؽء هحه االستشتاجات 
 واضحة دالئل تعطيشا النها  والفديؽلؽجية والسيكانيكية التذخيحية لمستغيخات عميها الحرؽل تػ التي
      (.4) مخكد مؼ الداحق الزخب االداء أثشاء السعاكدة لمقجم السشتجة القؽة وبيؼ بيشها التخابط عؼ
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  :التعريف بالبحث-1
    :املقدمة واهمية البحث -1-2

 واألساليب لمطخائق الججيج التطؽر حالة مع يتفق وتشعيسا وليكال شكال البحثية العسمية اتخحت
 يتالءم بسا والحجيثة الججيجة األساليب مؼ الكثيخ أضاف قج العمسي فالتطؽر ، السدتخجمة والؽسائل

 التي األساليب وأحجث أفزل اختيار إلى السجربيؼ سعي خالل مؼ الالعبيؼ وامكانيات طبيعة مع
 السختمفة العمؽم دراسة نحؽ العمسية األبحاث اتجيت فقج وعميو التخرري، الشذاط مع تتشاسب
 مدتؽى  رفع اجل مؼ وتؽظيفيا الخياضية الفدمجة وعمػ والتذخيح والبايؽميكانيغ الكيسياء عمػ ومشيا

 التجريب وسائل تطؽيخ في أساسية أىسية مؼ العمؽم ليحه لسا الخياضية األلعاب كافة في الخياضييؼ
 بيجف،  الخياضي الشذاط مداولة أثشاء في تحجث التي والتكيفات االستجابات ومعخفة،  وتقؽيسيا
 . السطمؽب السدتؽى  تحقيق إلى الؽصؽل

 لمتعخف والبايؽميكانيغ التذخيح عمػ مع وارتباطة السيسة العمؽم مؼ الفديؽلؽجيا عمػ ويعتبخ
 الخبط الجقيق والجؽىخي مابيؼ، مؼ خالل وتطؽرىػ الالعبيؼ مدتؽى  مع العمؽم تمغ عالقة طبيعة

مثالية االداء والقؽة السشتجة اذ ان العب الزخب الداحق حتى يدتطيع اداء السيارة بذكل صحيح 
ودقيق يجب ان يتسيد بقؽة دفع االرض الخخاج اكبخ قؽة مشتجة مؼ القجم عمى االرض خالل مخحمة 
الشيؽض واالرتقاء حتى يدتطيع الؽصؽل العمى نقطة يدتطيع فييا ضخب الكخة بالذكل االمثل 

الكثافة مذاركة كل مؼ الستغيخات التذخيحية لكل مؼ وىحا يتطمب الحي يخجم الؽاجب الحخكي ،
 ،طؽل القجم ،طؽل ععػ قربة الداق ، الكثافة السعجنية لععام القجم ، السعجنية لععػ قربة الداق
داحق اذا ما عمسشا إن تحقيق اليجف السطمؽب في أداء ميارة الزخب ال  قؽس القجم الطؽلي االندي

باالضافة الى ذلغ مجى عالقتيا ( يتطمب مخاعاة خرائص التكشيغ السثالي لمسيارة 4مؼ مخكد )
وتذسل نقاط ارتكاز القجم عمى  3وتخابطيا بالتغيخات السيكانيكية السجروسة بسشعؽمة دايشؽفؽت 

اصابع الخجل الثاني ،  اصبع االبيام،  معجل ضغط القجم ، اقرى ضغط لمقجم االرض وىي
 الكعب االندي،  وسط القجم الؽحذي،  وسط القجم االندي،  اصابع الخجل الخابع والخامذ، لثالثوا
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السختبطة بالقؽة السشتجة لمقجم  بحيث يعكذ االستغالل الجيج لمسبادئ السيكانيكية الكعب الؽحذي،
 .لسخحمة الشيؽض في الزخب الداحق بالكخة الطائخة  السعاكدة 

 نججىا األداء طبيعة في التسعؼ وعشج مياراتيا، ألداء كبيخة عزمية قجرة الطائخة الكخة لعبة وتتطمب
 اداء عشج الالعبيؼ مؼ تتطمب اذ وسخعة، بقؽة الحخكي الؽاجب ألداء عالية طاقة إلى تحتاج بأنيا

 مياراتيا.
 وثيقة عالقة ىي السختمفة البجنية ومتطمباتيا الطائخة الكخة لمعبة االساسية السيارات بيؼ العالقة وان

 الكخة لعبة في األساسية الفشية السيارات أىػ ومؼ الالعبيؼ، اعجاد عشج االعتبار في تؽضع ان يجب
 تختبط السيارة وىحه السباريات لشتائج الحاسسة السيارات مؼ تعتبخ التي الداحق الزخب ىي الطائخة
 االداء. أثشاء لمقجم السعاكدة القؽة بشقاط

 العزمية األلياف بيؼ ما االختالفات عمى تعتسج العزمي االنكباض عسمية أن إلى اإلشارة وتججر
 الخفيعة أللياف االكتيؼ وبخوتيؼ الدسيكة األلياف السيؽسيؼ بخوتيؼ مؼ برفة رئيدية تتكؽن  التي

 عسمية أثشاء االرتكاز بقجم السختبطة لمعزالت الكيخبائي بالشذاط العزمي العسل ويختبط االكتيؼ
 في دورىا واىسية القجم وأقؽاس الداق وععػ القجم لععام التذخيح التخكيب وكحلغ الداحق الزخب

 لمقجم السعاكدة القؽة لشقط والسيكانيكي التذخيحي الفديؽلؽجي التاثيخ لطبيعة دقيق رقسي مؤشخ وضع
 .الداحق الزخب ميارة اداء اثشاء
التحميل التذخيحي  خالل مؼالتي تػ الحرؽل عمييا  خقسيةال كيػال في البحث أىسية تتجمى تقجم ومسا

 الشذاط بجاللة السشتجة القؽة وبيؼ بيشيا العالقة وطبيعة الشيؽض لسخحمة السيكانيكي لمقجم السعاكدة
وكيفية االستفادة مؼ ىحه الكيػ حتى تعطي صؽرة واضحة لمسجربيؼ عؼ  والفديؽلؽجي الكيخبائي

نيكية والفديؽلؽجية السختبطة بسيارة الزخب الداحق في الكخة طبيعة التغيخات التذخيحية والسيكا
 .الطائخة 

 
 

 



   4                                                  التعريف بالبحث                                                       ولاأل فصلال            
 

 

 البحث:مشكلة  1-2
 االرض عمى السدمطة السعاكدة قجمال قؽة لشقاط السيكانيكي والفديؽلؽجي التذخيحي التخكيب أن

بدبب صعؽبة تؽفخ االجيدة  الباحثيؼ قبل مؼ الكبيخ الشريب تأخح لػ التي السيسة الشقاط مؼ يعتبخ
 الحكخ انفة العمؽم بيؼ ما الخبط عسمية خالل مؼالحجيثة والسختبخات الحجيثة والتكمفة السالية العالية 

 القؽة لطبيعة دقيقة رقسية قيػ تعطيشا التي الخقسية الكيػ وطبيعة العمؽم تمغ وطبيعة الية عمى لمؽقؽف
 السختبط العزمي االنكباض طبيعة الى باإلضافة الداحق الزخب لسيارة االداء أثشاء لمقجم السدمطة

   بيا.
يسكؼ الحرؽل عمى قيػ  ىل التالي، بالتداؤل البحث مذكمة تمخيص يسكؼ تقجم ما خالل ومؼ

يسكؼ مؼ خالليا  الشيؽض لسخحمة التحميل التذخيحي السيكانيكي لمقجم السعاكدةرقسية مؼ خالل 
تراحب االداء لسيارة الزخب الداحق بالكخة الطائخة وكيفية  تحجيج أىػ نقاط القؽة والزعف التي

 السشتجة االستفادة ووضع الحمؽل لشقاط الزعف وتقييػ واالستفادة مؼ نقاط القؽة والية عالقتيا بالقؽة
 الداحق الزخب لسيارة والفديؽلؽجي الكيخبائي الشذاط بجاللةلمقجم السعاكدة خالل مخحمة الشيؽض 

 .الطائخة خةبالك( 4) مخكد مؼ
 

   البحث:أهداف  1-3
التحميل التذخيحي السيكانيكي لمقجم السعاكدة وأثخىا بالقؽة السشتجة بجاللة قيػ التعخف عمى  -1

   .الشذاط الكيخبائي والفديؽلؽجي لسخحمة الشيؽض في الزخب الداحق بالكخة الطائخة 

السعاكدة وأثخىا بالقؽة قيػ التحميل التذخيحي السيكانيكي لمقجم ندبة مداىسة التعخف عمى  -2
السشتجة بجاللة الشذاط الكيخبائي والفديؽلؽجي لسخحمة الشيؽض في الزخب الداحق بالكخة 

   . الطائخة
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  البحث:فروض  1-4
متحميل التذخيحي السيكانيكي لمقجم السعاكدة وأثخىا بالقؽة ل تعطي صؽرة واضحة قيػىشاك   -1

والفديؽلؽجي لسخحمة الشيؽض في الزخب الداحق بالكخة السشتجة بجاللة الشذاط الكيخبائي 
 .الطائخة

ندبة مداىسة قيػ التحميل التذخيحي السيكانيكي لمقجم السعاكدة وأثخىا بالقؽة تبايؼ في ىشاك  -2
السشتجة بجاللة الشذاط الكيخبائي والفديؽلؽجي لسخحمة الشيؽض في الزخب الداحق بالكخة 

 .الطائخة
 البحث:مجاالت  1-5
-2020الفخات االوسط لمسؽسػ  ألنجيةالعبؽ الكخة الطائخة الستقجميؼ  البشري:المجال  1-5-1

2021. 
 1/10/2021 -12/2/2021الزماني: المجال  1-5-2

في كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة / جامعة الخياضية السغمقة  ةالقاع المكاني:المجال  1-5-3
مختبخ  القادسية،جامعة  –في كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة  البايؽميكانيغمختبخ  القادسية،

السخكد التخرري لفحص كثافة الععام  السخضية،لمتحميالت  )مختبخ الساس( في مجيشة الحمة
  الحمة.وتذخيص ىذاشة الععام في مجيشة 
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 الدابقة:الدراسات الشظرية والدراسات  -2
 الدراسات الشظرية 2-1
 : التذريح عمم 2-1-1

ىؾ مؽ العمؾم األساسية السيسة في مجال التخبية البجنية وعمؾم الخياضة وىؾ دراسة لتخاكيب      
جدؼ االندان التام الشسؾ مؽ حيث مؾاقعيا ووعائفيا ووصف جسيع أعزائو وليكمية وأعزاء 

واألجيدة السختمفة التي تتكؾن مشيا وعالقة بعزيا ببعض وكحلػ األندجة التي تتخكب مشيا ىحه 
 .(1) األعزاء وتقؾم ىحه الجراسة عمى السذاىجة العمسية والؾصف لحلػ

مكؾنات وأجداء الجدــــــؼ الالزمة إلنجاز حخكة معيشة أو ويعخف كحلػ وىؾ العمؼ الــحي يــجرس       
مجسؾعة مؽ العزــالت والسفاصــل التي تقؾم بالحخكة( في جدــؼ  )حخكةالحخكات  وعيفة معيشة مؽ

 الكائؽ الحي. 
يدتسج العمؾم الظبية الفشية ذات االصؾل الؾطيجة والقاعجة االساسية التي  أحجويعتبخ عمؼ التذخيح  

لػ مؽ خالل التعارف عمى تذخيح جدؼ االندان ذالتخبية الخياضية و  لال صؾ لتعخف والتفيؼ ا مشيا
ومؽ خاللو يتؼ التعخف عمى تكؾيؽ الجدؼ الظبيعي وكحلػ االتجاه الحخكي لمسفاصل وعسل 
العزالت وتكؾيشيا ومؽ ثؼ االستخجام االمثل ليا والظخق الدمسية ألداء التسخيشات والحخكات 

ومؽ خالل تمػ السعخفة يتؼ تكؾيؽ الجدؼ الخياضي تكؾيشا سمسيا وتحقيق الشسؾ الظبيعي السختمفة 
  . (2) الكامل لمجدؼ واجدائو السختمفة

 التحميل التذريحي بالكرة الظائرة : 2-1-1-1
السيارات الفشية في المعبة وخرؾصا السيارات العب الكخة الظائخة أثشاء اداء لجى حخكة الطبيعة أن 

نالحظ أن الالعب يكؾن أخخ نقظة يختكد عمييا قبل فػ االترال مع االرض ىي عمى اليجؾمية 
تبيؽ ان الالعبيؽ الحي يكؾن قؾس القجم لجييؼ بسدتؾى ارتفاع , القجم السعاكدة لمحراع الزاربة 

االرتكاز تكؾن عالية مقارنة باقؾاس القجم السشخفزة مشاسب يتسيدون بان القؾة السشتجة لجييؼ لقجم 
                                                           

 3- أسامه احمد حسٌن واخرون  : المدخل الى علم التشرٌح الوظائفً , ط3,  6132,-ص31.
6- صرٌح. عبد الكرٌم الفضلً , عبد الرزاق جبر الماجدي :   التشرٌح الوظٌفً ومٌكانٌكٌة االلعاب الرٌاضٌة  , ط3 6132, 

. 63ص   
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السيارات اليجؾمية مسا تعظي زخسًا واسعًا لديادة العسل الحخكي عشج دفع القجم لالرض عشج أداء 
القؾس الظؾلي اإلندي )الجاخمي( مؽ أىؼ أقؾاس القجم , أذ يعتبخ  ومشيا ميارة الزخب الداحق

العب الكخة الظائخة بيا  قؾميجسل حخكات التي وعمية يعتسج م . (1) وزَن الجدؼ تحسلُ يَ وأقؾاىا كؾَنُو 
إن القجماِن صسست  ثُ يح أثشاء االرتقاء لمكيام بالزخب الداحق عمى القؾس الظؾلي االندي لمقجم,

 وقادرتان ومخنتان قؾيتانلتكؾنان  إلييةبذكل ىشجسي بحكسٍة  وَتَخَكبتالَتكؾناِن )قاعجة انتراب القؾام( 
 تأديةونغامي مؽ خالل التؾازن وكحلػ  مدتكيؼقؾام الجدؼ بذكل  جعلعمى  ميكانيكيمؽ الجانب 

عبَخ مفاصل الجدؼ  " ان الزغِط الؾاقع عمى القجمColinوكسا أكج  مشغؼمختمف الحخكات بذكل 
. مسا يجعل ىشاك حخية لالعب لمقفد وضخب االرض بذكل اكبخ  (2)بفزِل أقؾاسيسا"  خففي

ظؾلي االندي. باالضافة الى ذلػ مؽ االسباب االخخى في زيادة القؾة السشتجة مؽ لالقؾس ابفزل 
خالل أىسية الجانب التذخيحي مؽ خالل القؾس الظؾلي االندي لمقجم ىؾ مخونة وقؾة عزالت 

في تمػ القؾى وزيادة الحخكة أثشاء الشيؾض عشج ضخب االرض لقجم  خيالتي تديؼ بذكل كبالقجم 
" أن عزالت قؾس القجم عشجما تُتكدب السخونة والقؾة  عشج اداء الزخب الداحق أذ االرتكاز

القجم  كليل ةيبالحخكات السختمفة وبتؾازن وثبات فيي تعسل عمى تقؾ  اميلمك الجدؼالالزمة تداعج 
لمجدؼ  تيايوزن الجدؼ , كسا تداعج عمى سخعة الحخكة ومخونتيا فزاًل عؽ حسا تحسلوتسكشو مؽ 

 واضحج يكتأ, وىحا  (3) مفاصل الجدؼ" ةيعمى بك عيايلمرجمات الؾاقعة عمى القجم وتؾز  يابامتراص
 عاً يمع عشرخ القفد وبؾجؾد األقؾاس تزسؽ القجم تؾز االندي الظؾلي قؾس القجم  عمى أىسية وتأثيخ

الظؾلي القؾس سشح يوبأقل جيج, و  ةيابيفتؤدي واجباتيا بتؾازن واند يايعمعاداًل لمؾزن الداقط 
أثشاء حخكة العب الظائخة أثشاء القفد لمكيام بالزخب الداحق .  ةيالشابز خاصية االندي لمقجم

أثشاء الشيؾض لقؾس القجم  خيالكب خيالتأثوايزًا لقؾس القجم الظؾلي االندي اىسية كبيخة مؽ خالل 

                                                           

 .7ص, 3992 ,القاهرة , دار الفكر العربً,  للجمٌع  السلٌمالقوام  :ودمحم عبد السالم  نٌدمحم صبحً حسان -3

: mechanics of left ventricular systolie and diastolie function Colin  -2
.1997.p268.inphysiology 

(3) Hill, JS ,and Others : Effect Of Frequency of Exercise on Adult fitnlt 
.Since in Sports no,3,p129,Med 
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بيا قؾس  قؾمي( , ويكؾن مؽ اساسيات التي 3والقفد لالعمى لمكيام بالزخب الداحق مؽ مخكد )
نتيجة القؾة مؽ عغؼ الكعب الى مقجمة القجم و نقل مخكد الثقل  ةيعسمىؾ الظؾلي االندي القجم 

 . تعظي الجفع والقفد السشاسب لمقجم ثيالحخكة الستعاقبة لعغؼ العقب مع أصابع القجم ح
 :التركيب التذريحي لعظم الداق 2-1-1-2

ضخؼ اندي يدسى القربة  أحجىساان تخكيب الداق يتكؾن وعغسان وىسا عغسان طؾيالن        
ىحان العغسان مؽ األعمى مع عغؼ الفخح  الذغية يتسفرلاو الغشبؾب والثاني وحذي يدسى 

 :   (3)والخضفة ومؽ األسفل مع عغام كاحل القجم وىسا عمى الذكل التالي 
القدؼ األندي يتسفرل في األعمى مع الفخح وفي  وىي عغؼ طؾيل ضخؼ واقع في . القربة:1

 وسفمية.األسفل مع عغؼ الكاحل لو جدؼ ونيايتيؽ عمؾية 
وىي عغؼ طؾيل رقيق واقع في قدؼ الداق الؾحذي يتسفرل في األعمى مع عغؼ  . الذغية :2

 القربة وفي األسفل مع القربة والكاحل ولو جدؼ ونيايتيؽ عمؾية وسفمية.
يقـع  تتكؾن الداق  مؽ عغسيؽ ىام الغشبؾب  وىؾ العغؼ األكبـخ وعغؼ الذغيـة الظؾيل الجقيق

عغـؼ الغشبـؾب في القدـؼ األمـامي اإلنديـ بالشدبــة لعغـؼ الذغيــة ويستج العغسان برــؾرة متؾازية  
إلى الغذاء بشي  بأربظـة وعزالت باإلضافـة وبيشيسا تؾجـج فدحــة تغمـق بغذـاء ويـختبط العغسان

مع الشيايـة الدفمي لعغـؼ الفخــح لتكـؾيؽ مفرـل الخكبــة  العغسيؽ وتتسفرل الشيايـة العميا لمغشبـؾب
العزسيؽ يكؾنان تقعـخًا يحرـخ بجاخمـو بثبات وتساسػ الدظح العمـؾي السـجور  أمـا مـؽ األسـفل فكــالً 

 .     (1)لكاحل الكعبي وىؾ أحج عغام القجم مكؾنًا مفرل ا لمعغـؼ
 القدم :م االتركيب التذريحي لعظ 2-1-1-3

     . (2)أن ليكل القجم يحتؾي عمى ثالث مجسؾعات مؽ العغام 
 ( bones Tarsalاألولى ىي عغام رسغ القجم )  -1 

                                                           

 1- علً فالح سلمان : التشرٌح الرٌاضً , 6132 , ص 72. 
3- صالح بشٌر ابو خٌط , ٌوسف الزم كماش : مبادئ علم التشرٌح للرٌاضٌٌن , ط3, دار الزهران للنشر , المملكة االردنٌة 

. 327, ص6133الهاشمٌة  ,   
.  محاضرات مقٌاس علم التشرٌح لطلبة القاعدي المشترك الدكتور سعد سعود فؤاد -6  
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 (bones metatarsalالثانية ىي عغام مذط القجم ) -2
 ( Phalangesالثالثة ىي عغام الدالميات )  -3
 ان عغام رسغ القجم ىي سبعة عغام غيخ مشتغسة تتسفرل في ثالث صفؾف :  

 ( talus( والعغؼ القشدعي    )Calcanesاألول يحتؾي عمى عغؼ العقب ) 
 (   cuboid(  )والعغؼ السكعب.)   bone Navicularالثاني يحتؾي عمى العغؼ الدواقي .) 

 (   bones cuneiformالثالث يحتؾي عمى العغام الدفيشية الثالثة.) 
عغام مذط القجم تذبو عغام مذط اليج ليا قاعجة في الخمف ورأس إلى األمام وتتسفرل مع عغام 
رسغ القجم وسالميات الرف األول. الدالميات ثالثة مشيا لكل إصبع أما اإلبيام فمو اثشان فقط 

مى أداء وعيفتيا وتتخح القجم شكل قؾسيؽ أحجىسا طؾلي واآلخخ مدتعخض مسا يداعج القجم ع
  .(2)1 ويكدبيا القؾة والسخونة والتحسل ويجشب األوعية واألعراب بأخسص القجم وضغط وزن الجدؼ

عغام اكبخ واقؾى مؽ عغام اليج لتحسل وزن الجدؼ     7عغسا  26ان ليكل القجم تتألف مؽ 
القجم  اصابع  –مذط القجم  -سالمية تتكؾن اصابع القجم ويشقدؼ الى رسغ القجم .  14 –امذاط 5

يتذكل الخسغ مؽ العغام التالة عغؼ الكعب وعغؼ العقب وعغؼ القاربي والعغؼ السكعبي وثالث 
عغام اسفشجية ويتألف السذط مؽ العغام السذظية الخسدة ويتزسؽ كل اصبع ثالث سالميات 

ع الكبيخ الحي اليغؼ سؾى سمسييؽ  والقجم تغؼ عجدا كبيخا مؽ السفاصل التي تحسل باستثشاء االصب
 .  (4)3وزن الجدؼ باكسمو وتحافظ ايزا عمى شكل القؾس الحي تشتغؼ بو عغام القجم

 
  
 

                                                           

 
2
 6112: مركز الكتاب للنشر , مصر القاهرة ,  3مبادئ علم التشرٌح الوصفً والوظٌفً , طعبد الرحمن عبد الحمٌد زاهر:  

 .52-52,ص

  
, دار الزهران للنشر , المملكة االردنٌة 3, ط مبادئ علم التشرٌح للرٌاضٌٌنصالح بشٌر ابو خٌط , ٌوسف الزم كماش :  4

 .327, ص6133الهاشمٌة  , 
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 :  BMDالكثافة السعدنية لمعظام  2-1-1-4
وتخجع الكمسة بالمغة االنكميدية  امتراص العغام لالشعة الديشية عؽتعبخ الكثافة السعجنية لمعغام 

جياز قياس الكثافة السعجنية لمعغام طخيق  ( ويتؼ قياسيا عؽbone mineral densityالى )
 (DEXA SCAN)  الحي يعتسج في عسمة عمى الظاقة الثشائية لألشعة الديشية مؽ خالل

مؽ خالل تحجيج السداحة  لالشعةام عغالامتراص العغام لالشعة الديشية , اذ يتؼ تعخيض 
الدظحية لمعغؼ أو مجسؾعة عغام وكسية االشعة السؾجية ويعظي درجة الكثافة لمعغام بؾحجات 

 (.g/cm2الكياس )
 :  (1) اقهاس القدم 2-1-1-5

ان عغام القجم تشتغؼ بذكل ثالث اقؾاس قؾس مدتعخض وقؾسيؽ طؾيميؽ يستران الرجمة 
ويجعالن القجم ذي نابزة ومخونة اثشاء الحخكة وىحا يسكؽ االندان مؽ السذي والقفد وحسل االثقال 

   واالقؾاس ىي :وىؾ محافظ عمى تؾازنو وبجيج بديط 
القؾس الظؾلي الؾحذي : وىؾ قؾس مشخفض ويقؾم عمى دعامة امامية واخخى خمفيو وىسا  -1

برؾرة رئيدية القدؼ الخمفي لعغؼ العقب والقدؼ االمامي لمسذظيؽ الخابع والخامذ مع الدالميات 
 ويشقل ثقل الجدؼ ليحا القؾس مؽ خالل عغؼ الكاحل 

 القؾسيؽ الظؾلي والؾحذي واالندي القؾس السدتعخض: وىؾ القؾس الحي يكؾن مابيؽ  -2
القؾس الظؾلي االندي : وىؾ اعمى االقؾاس الثالثة واىسيا فيكؾن عغؼ العقب دعامتو  -3

يقع   -االول والثاني والثالث  –الخمفية اما دعامتو االمامية فيي رؤوس االمذاط الثالثة االندية 
 .ل عغؼ الغشبؾب والكاحل عغؼ الكاحل عمى قستو ويشقل ثقل الجدؼ ليحا القؾس مؽ خال

 
   :الحيهيةالسيكانيكا  2-1-2

يظمق مرظمح السيكانيكا الحيؾية كتعخيف لمسرظمح االغخيقي اليؾناني ويتكؾن ىحا     
ومعشاىا عمؼ السيكانيكا mechanicsالحياة ومعشاىا  bioالسرظمح مؽ كمستيؽ يؾنانيتيؽ ىسا 

                                                           

 
 .95, ص6132, مطبعة جامعة الكوفة , ,6التشرٌح فً المجال الرٌاضً, ط اسعد عدنان عزٌز: تطبٌقات علم 1
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وعشجما تتحجد دراسة السيكانيػ باألجدام الحية وبخاصو الجدؼ البذخي يدسى البيؾ ميكانيػ ويعشي 
 .(2)1العمؼ الحي يبحث في الدكؾن والحخكة الشدبية لألجدام 

ىي العمؼ الحي يعشى بالحخكة االندانية ودراستيا وتحميل القؾى  -الحيؾية وتعخف السيكانيكا  
 الجاخمية والخارجية السدببة ليا مؽ الشاحية السيكانيكية والتذخيحية مؽ اجل زيادة كفاءتيا   

مؽ العمؾم التي استفادت بذكل كبيخ مؽ التظؾر التكشؾلؾجي  واحج -ويعتبخ عمؼ السيكانيكا الحيؾية
 كياس او السعالجة مايسكؽ استخخاجو مؽ بيانات  سؾاء في اساليب ال

وتعخف بانيا ذلػ العمؼ الحي ييتؼ بجراسة حخكة الجدؼ البذخي وسكؾنو مؽ خالل السعمؾمات 
والسعارف السختبظة بالشؾاحي التخكيبية والؾعيفية ليحا الجدؼ وفي ضؾء القؾانيؽ التقميجية لمسيكانيكا 

 . (2) وتظبيقاتيا 
 :السيكانيكي التحميل 2-1-2-1

يعخف التحميل البيؾميكانيكي : دراسة أجداء الحخكة ومعخفة تأثيخ الستغيخات الؾصفية والدببية 
 لالرتقاء بسدتؾى أداء الحخكة وتحقيق اليجف مشيا   

 استخجام آالت الترؾيخ )الكاميخات( عالية الدخعة مع أجيدة الحاسؾب الخقسية.- أ
 السختبخية.آلسيشي كسبيؾتخ  استخجام مشرات القؾة مع أجيدة- ب

يفيؼ التحميل عمى انو دراسة أجداء الحخكة ومعخفة تأثيخ الستغيخات  البايؾميكانيكي:ويعخف التحميل 
السدببة والؾصفية ليا لالرتقاء بسدتؾى أداء تمػ الحخكة وبالتالي تحقيق اليجف مشيا اال وىؾ 

 االنجاز العالي.  
سة الدمؾك الحخكي لحخكة االندان سؾاء ككل او جدء ودراسة تعشي درا Analysisان كمسة تحميل 

العالقة بيؽ تمػ االجداء مؽ خالل معخفة مدار ودقائق الحخكة وما ىي الستغيخات البايؾميكانيكية 
ومؽ الجانبيؽ الكيشساتيكي والكيشيتيكي الؾصفي والدببي اي بسعشى اخخ تحؾيل ىحه الجراسة الى 

 دالالت معيشة عؽ الحخكة.ارقام ودرجات تعظي الباحث 
                                                           

  
 .13, ص 2015, دار حجيجة لمشذخ , اليسؽ حجيجة ,  1, ط  مبادئ السيكانيكا الحيؾية والتحميل الحخكيعارف صالح الكخمجي :  2

, مخكد الكتاب  1مرظفى كامل حسج ,  د. سعيج عبج الخشيج :  محكخة في مبادئ السيكانيكا الحيؾية وعمؼ الحخكة التظبيقي , ط (2)
 .  6, ص 1997لمشذخ , مرخ القاىخة , 
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الجانب مؽ السيؼ ججا ان نفيؼ ان دراسة الحخكة وتحميميا في السجال الخياضي اليكؾن مؽ 
او القانؾن السيكانيكي الحي يحكؼ الحخكة بل يجب االنتباه الى الجانب العزؾي  البايؾميكانيكي

 والفدمجي ومجى التخابط بيشيسا في دراسة الحخكة.
البايؾميكانيػ عمسا حجيثا في السجال الخياضي ضيخ نتيجة الحاجة الى دراسة حخكة  ويعج عمؼ 

الكائشات الحية مؽ الشاحية السيكانيكية حيث يعتبخ ىحا العمؼ الحجخ االساسي لتقجم الالعبيؽ في 
ادائيؼ الحخكي الفشي حيث انو العمؼ الحي ييتؼ بتحميل حخكات االندان تحميال يعتسج عمى الؾصف 

بسا  -الكيشتػ –باالضافة الى التعخف عمى مدببات الحخكة الخياضية  –الكيشساتيكي  –فيديائي ال
 . (2)1.يكفل اقتراد وفعالية الجيج

 .(3) لتحميل نقاط القهة لسشاطق القدم Dynafoot3مشظهمة  2-1-2-2 
   - السشغؾمة:وصف       

أن ىحه السشغؾمة مؽ األجيدة الحجيثة والستظؾرة التي تؾضع تحت القجم وىي مرشؾعة مؽ        
( الفخندية وىي شخكة عالسية في ترشيع األجيدة السيكانيكية  TECHNO CONCEPTشخكة ) 

) لمزغط والقؾة (  التي تحاكي األداء لمخياضي آذ تعظيشا ىحه السشغؾمة مقجار التؾزيع السيكانيكي
) بالتؾازن لمقجميؽ والفخق  ة إلى معمسات ) كيشساتيكيو وكيشيتيكية ( ومعمسات أخخى تتعمقباإلضاف

بيشيسا ( وكحلػ ) برسة القجميؽ والزغؾط التي تدمظيا أجداء القجميؽ سؾاء الكعب أو األمذاط ( 
 ة .وىي متؾفخة في مختبخات البايؾميكانيػ كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة جامعة القادسي

   - معخفة:ويسكؽ مؽ خالليا  
 زمؽ الخظؾات وزمؽ ارتكاز القجم عمى األرض بالشدبة لمجانب األيسؽ أو األيدخ.  -1
 تحميل الديخ لمقجميؽ واالختالف بيشيسا. -2
االستفادة مشيا في اإلصابات الخياضية ومعخفة الالعب السراب ومجى شفاء القجم بالسقارنة   -3

 مع القجم الدميسة.
                                                           

 
 .9, ص  2011, دار الؾاثق , بغجاد ,  1حديؽ مخدان عسخ, د. اياد عبج الخحسؽ : البايؾميكانيػ في الحخكات الخياضية , ط 2

 
 .  Dyna foot3سشغؾمة لتخجسة القخص التعخيفي  3
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االستفادة مشيا في جانب االختبارات لكياس تدظح القجم ومعخفة مدتؾى الزغؾط عمى  -4
( مؽ خالل دبان يؾضع داخل القجم أو Dyna foot3القجميؽ باإلضافة إلى ما تقجم فان مشغؾمة )

الجانب األيسؽ أو الجانب األيدخ وحدب حاجة الجراسة ومشغؾمة تحميل الحخكات الخياضية 
(Dyna foot3  ) . 

يعتسج عمى التخدد الالسمكي ) البمؾتؾث ( تتبادل السعمؾمات بيؽ بخنامج السشرب عمى الحاسبة   
متخا ( في اليؾاء  20والستحددات التي تؾضع تحت القجم وتغظي السشغؾمة مؾقعا يقجر ب ) 

و الظمق وتتزاعف في القاعات السغمقة أي يسكؽ تغظية ) ممعب كخة الدمة أو اليج أو الظائخة أ
التشذ أو الخيذة والسشزجة ( واغمب الفعاليات التي تقجم في الراالت السغمقة ورفع اإلثقال 
والسالكسة والسرارعة والجسشاستػ وغيخىا يعج ىحا الجياز األول في تكشؾلؾجيا التقجم العمسي لتكيؼ 

يدسح لمكذف البايؾميكانيػ وتحتؾي الحاسبات عمى ) نغام دمج الدخعة وحقل الجاذبية األرضية (  
عؽ الستغيخات البايؾميكانيكية ألجداء الجدؼ ويعخض ويحدب البيانات الكيشتيكية والكيشساتيكية في 

 زمشيا الحكيقي مع حخكة الجدؼ وإعظاء نساذج تخظيظية مختارة.
 وتتزسؽ ىحه السشغؾمة ما يمي: 
 ( 45.44(. ) 43.42(, )41.40(, )39.38أربعة أزواج مؽ الجبان بكياسات ) -1
 (   47.46(, الى ) 35.34(, )33.32(, )31.30(, )29.28اإلحجام تبجأ مؽ ) -2
 وحجات االستحؾاذ والشقل  -3
 ممحقات أسالك التؾصيل   -4
 اكتداب وتحميل ديشا فؾت  -5
 شاحؽ  -6
 بمؾتؾث  -7
 ساعة مؽ العسمية السدتسخة  3.5عسخ البظارية /  - 8
 فؾلت(  220كيخباء )وقت الذحؽ / ساعتان عمى تيار ال - 9
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 مؾاصفات الجبان   
 أربعة أزواج مؽ الجبان مع أجيدة استذعار متكاممة  -1
 سظح مخن وحيج مع سظح قابل لمتشغيف  - 2
 ( جخام لكل دبان 50الؾزن ) - 3
 ممؼ(  2سسػ ) - 4

 السختبظة بو.ويسكؽ ربط الححاء بالبمؾتؾث مباشخة عؽ طخيق تخديؽ البيانات بالقظعة االلكتخونية 
 مؾاصفات السشغؾمة: 
 تقشية الستحددات  
 متحددات مقاومة لمزغط, ذات درجة وضؾح عالية  -1
( متحدذ لكل 28(, )35.28( متحدذ لكل دبان مؽ الحجؾم )58كسية الستحددات )  -2

 دبان مؽ 
 ( 47.36الحجؾم )

 مميستخ(. 9حجؼ الستحددات ) -3
 (.CM2 0.81تغيخ عمى الدظح ) -4
 ( لكل متحدذ.2000gقياس السجى ) -5
 .g 6 –+( قياس السجى + أو c60إلى  coدرجة الحخارة السدسؾح بيا ) -6
 - البيانات:نقل  

 - البيانات:يؾجج نسظيؽ او طخيقتيؽ لشقل 
 م  100الشسط الفؾري: عؽ طخيق البمؾتؾث لسداحة  -1
( ثانية مؽ 240ام( سعة )الشسط السدجل السدافة غيخ محجدة: بؾاسظة ذاكخة تدجيل )ر   -2

 التدجيل.
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 القهة السشتجة لمقدم : 2-1-3
, مؽ (   Dynafoot3مشغؾمة تحميل الحخكات الخياضية )باستخجام  لمقجميتؼ قياس القؾة السشتجة 

خالل تذغيميا ووضع دبان الححاء حدب حجؼ قجم الالعب ثؼ التأكج مؽ حالة التؾاصل الالسمكي 
, وتاكج عيؾر البيشات معيؽ بؾاسظة البمؾتؾث بيؽ السشغؾمة والجبان مؽ خالل قيام الالعب باداء 

قؾة لمقجم , اي معجل كل نقاط ال Total Forcesويظمق عمييا في المغة االنكميدية وفي السشغؾمة 
 مجتسعة .

 :لمعزالتالشذاط الكهربائي  2-1-4
( مــــؽ األســــاليب E-m-g) (Electromyographyيعــــج تخظــــيط العزــــالت الكيخبــــائي ) 

السيسة لجراسة خرائص نذاط الجياز العربي العزمي إذ يعتسج ىحا األسـمؾب أساسـا عمـى تدـجيل 
يعتسج أسمؾب تخظـيط العزـالت الكيخبـائي عمـى و ,  (1)الشذاط الكيخبائي لمعزالت خالل انكباضيا 

تدجيل العالقة بيؽ عسل كل مـؽ الجيـاز العرـبي والعزـمي ومـؽ خـالل تدـجيل التغيـخات الكيخبائيـة 
التــي تحـــجث فــي العزـــمة فـــي أثشــاء االنكبـــاض فســؽ السعـــخوف ان االنكبـــاض العزــمي يحـــجث نتيجـــة 

األعراب الحخكية التي  تؾصل اإلشـارة  الستثارة مؽ  الجياز العربي إلى الجياز العزمي بؾاسظة
إلــى ســظح العزــمة ومــؽ ثــؼ  يحــجث فــخق الجيــج عمــى طخفــي الغذــاء نتيجــة ســسة الشفــاذ فــي الغذــاء , 
ويتسثل ىحا التغيـخ فـي شـكل مقـجار االسـتقظاب الـحي يغيـخ فـي شـكل خـط يتجـو الـى االعمـى بسقـجار 

السدــتؾى االعتيــادي عشــجما تعــؾد حالــة  درجــة التغيــخ الكيخبــائي ثــؼ يعــؾد ىــحا الخــط فــي الخجــؾع إلــى
الخميــــة إلــــى حالتيــــا الظبيعيــــة )زوال االســــتقظاب( وبيــــحا فــــان ىــــحا السخظــــط يحــــجد بستغيــــخيؽ األول 

(.  uV)الدــيشي( الــدمؽ وبؾحــجة السمــي ثانيــة والثــاني )الرــادي ( قــؾة اإلشــارة وبؾحــجة السايكخوفؾلــت )
ذا كانت العزمة فـي حالـة نذـاط أم ال, طـؾل فتـخة تؾفخ السعمؾمات التي تتعمق فيسا أ Emgإن إشارة 

ىــحا الشذــاط, وفتــخة الخاحــة ليــحه العزــالت, وىشــاك فتــخة زمشيــة صــغيخة بــيؽ عيــؾر الشذــاط الكيخبــائي 
جـــدءًا مـــؽ  30داخـــل العزـــمة وعيـــؾر حخكـــة احـــج أجـــداء الجدـــؼ, إذ يدـــتسخ زمـــؽ ىـــحه الفتـــخة حـــؾالي 

                                                           

,  دار الفكخ العخبي , 1, ط : فديؾلؾجيا ومؾروفؾلؾجيا الخياضي وطخق الكياس لمتقؾيؼابؾ العال احسج عبجالفتاح و دمحم صبحي حدانيؽ  -1
 . .204, ص  1997القاىخة , 
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األمخ بالتحميل الفتخي لشذاط العزـالت, وأن سـبب  (, وىي غيخ معشؾية عشجما يتعمق30msالثانية )
ىحه الفتخة الدمشية ىؾ التغيخات الكيسيائية التي تحجث قبـل أن تـتسكؽ العزـمة مـؽ الـتقمص فزـال عـؽ 

وعــخف )وجيــو  . (2)حاجــة العزــمة إلــى إزالــة الخخــاوة قبــل عيــؾر حخكــة السفرــل أو جــدء مــؽ الجدــؼ 
( بانــو يكــيذ مــجة االثــارة العرــبية E.M.G( جيــاز التخظــيط الكيخبــائي لمعزــالت )1993محجــؾب 

والؾحــجات الحخكيــة العاممــة واي لعزـــالت فاعميــة بالعســل العزـــمي وىــؾ جيــاز ميـــؼ ومفيــج جــجا فـــي 
 .   (1)تحميل العزالت العاممة 

 :العزمي الكهربائي ( الشذاطE,M,Gجهاز ) 2-1-4-1
مشو قياس الشذاط الكيخبائي لمعزمة ويعظي ىحا الجياز قخاءات رقسية وكحلػ اشكال بيانية  الغخض

متسؾجة ندتظيع مؽ خالليا معخفة مقجار التقمص العزمي وفاعميتو, حيث يتكؾن الجياز مؽ 
مشغؾمة ارسال بمؾتؾث وىحه السشغؾمة تكؾن صغيخة الحجؼ خفيفة الؾزن وتحتؾي عمى شاشة ولؾحة 

خبط او تؾضع عمى حدام يختجيو الالعب وتختبط بيا اسالك بذكل اقظاب خاصة تؾضع مفاتيح ت
عمى العزالت وىحه االقظاب احج اطخافيا يكؾن نيايتو مجبب يجخل في جياز السشغؾمة والظخف 
الثاني يشتيي مترال مع القط خاص يؾضع عمى سظح العزمة السخاد قياس نذاطيا وىشالػ اكثخ 

 حدب عجد االقظاب مثل ثشائي االقظاب مؽ نؾع ليحا الجياز
وبؾجؾد بخنامج خاص عمى جياز الحاسؾب يعسل عمى استالم اشارة قظب,  92ورباعي ويرل الى 

( ويقؾم بتحؾيميا الى اشارة مؾجية تعظي قخاءة مشاطقيا )مداحة wirelessالبمؾتؾث أو الالسمكي )
ية ليا تقاس بؾحجة الييختد وىي تسثل قيسة السؾجة, قسة السؾجة, بعج السؾجة( كسا ان الكيسة الخقس

االشارة الكيخبائية لمعزمة, ويسكؽ ان تختبط مع ىحا الجياز كاميخا لتتدامؽ االشارة الكيخبائية 
 .(1) حدب كل صؾرة لمعزمة مع الفمؼ السرؾر

                                                           

  .p131.1985,, Muscles Alive. BiltmoreWilliams and Wilkins.;  .Basmajian, J & De Luca, G -2  
 
 .66ص .1992.بغجاد. التحميل الحخكي والفيدياوي والفدمجي لمحخكات الخياضية وجيو محجؾب : 1
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 في لعبة الكرة الظائرة: الشذاط الفديهلهجي 2-1-5

أن لعبة الكخة الظائخة مؽ االلعاب التي تعتسج عمى العسل الالىؾائي القرؾي في اداء ميارتيا بدبب 
طبيعة المعبة مؽ خالل سخعة االداء وسخعة العسميات الفديؾلؾجية ليحا تعتسج في نذاطيا 

 وىؾ الظاقة, إنتاج في األنغسة أسخع الشغام ىحا الفديؾلؾجي عمى عسل الشغام الفؾسفاتي والحي يعج
 ومؽ قرؾى  إلى قرؾى  شبو بدخعة تؤدى التي البجنية لألنذظة الظاقة إنتاج عؽ السدؤول
 إنتاجية مؽ يحج مسا , ججاً  قميل العزمة في( ATP – PC)الـ لسخدون  الكمية الكسية أن السعخوف

 . الشغام ىحا بؾساطة الظاقة

 كيسيائية مادة طخيق عؽ( ATP) الـ بشاء إعادة عمى جؾىخه في يعتسج الفؾسفاجيشي الشغام وإن
 التجريب في االنتغام أن إلى اإلشارة مؽ (, والبجPC) الفدفؾكخياتيؽ تدسى بالعزمة مخدونة

 الظاقة مرادر مؽ العزمة مخدون  يديج األوكدجيؽ كفاية عجم حالة في( الفؾسفاجيشي) الالىؾائي
 في تداعج التي األنديسات نذاط تحديؽ عؽ فزالً  (,PC)والـ ( ATP)الـ مخدون  وىي الالىؾائية

 .(2)الظاقة  مؽ الشؾع ىحا إنتاج

 ىحا ويتكفل لمسيارات في الكخة الظائخة, العسل والشذاط الفديؾلؾجي في الفؾسفاجيشي الشغام ويديؼ
 اتحاد خالل مؽ عزالت العبي الكخة الظائخة, خاليا إلدارة السُحتاجة ATPالـ بكسيات الشغام

  فؾسفات. الكخيتؽ مع ATPالـ

 في وتدتخجم فؾسفات الكخياتيؽ تدسي الفؾسفات مؽ عالية طاقة عمي دائساً  العزالت خاليا تحتؾي 
 األنديؼ ويعسل السجة, قريخة الذجة عالية متظمبات تحت وقؾعيا حالة في ATPالـ مدتؾي  استعادة
 تحؾيميا وسخعة فؾسفات الكخيتؽ مؽ الفؾسفات مجسؾعة احتذاد عمي CPK كيشيد كخيتؽ السدسي

 وفؾسفات ADP إلي ATPالـ تحؾل العزالت فخاليا وعمى ىحا ,ATPالـ شكل إلي ADPالـ مع
 ATP (3)الـ إلي أخخي  مخة يتحؾال ما سخعان المحان

                                                                                                                                                                                                    
-204, ص 2014, دار الؾثائق لمشذخ , بغجاد , 1, ط التحميل الحخكي الخياضيياسخ نجاح حديؽ , احسج ثامخ محدؽ  :  1

204. 

 47ص ,2018,, مطبعة جامعة الكوفة  ,بغداد,2ط , فسٌولوجٌا االنسان العامة وفسٌولوجٌا الرٌاضة اسعد عدنان عزٌز: 2
 . 48ص ,2018,,  المصدر السابك نفسة  اسعد عدنان عزٌز: 3
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وىحا  الخسؾد في الظاقة تبجأ كسا ث 10 مجة بعج التخاجع في فؾسفات الكخياتيؽ مدتؾي  ويبجأ
السياري لمزخب الداحق في الكخة الظائخة اذ تتسيد ىحه السيارة بالدخعة وفتخة مايحجث أثشاء االداء 

 .ومشية قريخة ججا 

 :CPK (1)ودور انزيم   ATP – PCالية تكهين الظاقة من خالل عسل  2-1-5-1

تتؼ بعج وصؾل األشارة العربية مؽ الجياز   ATP – PCالية تكؾيؽ الظاقة مؽ خالل عسل أن 
عؽ طخيق أنفرال أحجى مجسؾعات الفؾسفات ويتكؾن لجيشا  ATPأنذظار العربي حيث يتؼ 

وطاقة عالية  Piوفؾسفات غيخ عزؾية  ADPنتيجة لحلػ األنذظار ثشائي فؾسفات األديشؾسيؽ 
تعتبخ السرجر الخئيدي  ATP( كيمؾ سعخة حخارية وىحة الظاقة الشاتجة مكؽ تحمل 12.7تقجر ب)

 ؾضح بالسعادلة التالية :والسباشخ والفؾري لمظاقة وكسا م

ATP                  ADP  +  Pi   + Energy   

السخدونة في العزالت قميمة ججًا غيخ كافية لتجييد الجدؼ بسايحتاجة مؽ الظاقة  ATPلكؽ كسية 
(ممي مؾل لكل كغؼ نديج عزمي وىحا السخدون 6-5أثشاء فتخة األداء أذ تقجر قيستيا بحؾالي ) 

( ثانية , ثؼ يبجأ ىحا السخدون 3-2( أنكباضة عزمية تقخيبًا أي حؾالي مؽ ) 30-25يكفي مؽ )
بالتشاقص تجريجيا ولحلػ يجب أعادة تكؾيشة مخة أخخى لزسان أستسخار العسل العزمي , وبعج ذلػ 

الحي يشذظخ وبعج عسمية  PCعؽ طخيق فؾسفات الكخياتيؽ  ATPتبجأ خظؾة ججيجة ألعادة تكؾيؽ 
وىحا يتظمب خظؾة واحجة  CPKتبجأ الفؾسفات باألنفرال عؽ الكخياتيؽ بسداعجة أنديؼ  األنذظار

 فقط وكسا في السعادلة التالية :

  + Energy    ( Creatine ( C                   P   +  PC  

 وىي ناتجة مؽ أتحاد ثشائي فؾسفات األديشؾسيؽ ATPوبعج ذلػ تأتي الخظؾة التالية ألعادة تكؾيؽ 
ADP  الشاتج مؽ التحمل في الخظؾة األولى مع الفؾسفاتP  الشاتج مؽ التحمل في الخظؾة الثانية

 وبحلػ يدتسخ العسل العزمي خالل األداء الحخكي وكسا مؾضح في السعادلة التالية : ATPفيتكؾن 

ADP +  P                 ATP                                      
                                                           

 .50- 49ص ,2018,,  المصدر السابك نفسة  اسعد عدنان عزٌز:(  1)
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يسة والبارزة مؽ خالل الية تكؾيؽ الظاقة في الشغام الفؾسفاجيشي أن الظاقة التي ومؽ الخؾاص الس
ومع الججيخ بالحكخ  ATPالتدتخجم كظاقة حخكية لكشيا تدتخجم ألعادة تكؾيؽ  PCتشتج مؽ تحمل 

مؽ مكؾناتة وىي  ATPأن ىحة الظاقة الشاتجة مؽ التحمل تعادل ضعف الظاقة الالزمة ألعادة بشاء 
(ADP+P ( وىحا يعظيشا قاعجة عمسية ميسة التي تؾضح ) أنو ميسا زادت سخعة أنذظارATP 

( وىحه  PCخالل األنكباض العزمي فأنة يسكؽ أعادة تكؾيشة بجدء مؽ الظاقة الشاتجة مؽ تحمل 
 العسمية التدتغخق سؾى وقت قريخ ججًا .

ييا عؽ طخيق الشغام ومؽ خالل الخظؾات الدابقة فأن مقجار الظاقة التي يسكؽ الحرؾل عم
داخل  ATP+PCتختبط ارتباط وثيق بسقجار السخدون مؽ مخكبي  ATPالفؾسفاجيشي وأعادة تكؾيؽ 

 ATP( أضعاف كسية 5يقجر بحؾالي ) PCالخاليا العزمية , وأن مخدون العزالت مؽ مخكب 
مؽ بجء العسل ( ثانية 3بعج ) ATPويبجأ بالتحمل واألنذظار لكي يقؾم بالسذاركة في أعادة تكؾيؽ 

الى أعمى مدتؾى مؽ الظاقة في الثانية الثامشة اذ ترل الى حؾالي  PCالعزمي ويرل مخكب 
 ( سعخة لكل كيمؾغخام مؽ وزن الجدؼ خالل الثانية الؾاحجة .13)

 مهارة الزرب الداحق وأهسيتها:  2-1-6
يعج الزخب الداحق مـؽ السيـارات االساسـية ذات الظـابع اليجـؾمي فـي لعبـة الكـخة الظـائخة اذ 
انو  اقؾى واىؼ طخائـق اليجـؾم السدـتخجمة مـؽ قبـل الالعبـيؽ فـي مباريـات الكـخة الظـائخة ويعـج الؾسـيمة 

زـخب كسا تعخف ىحه السيـارة بانيـا سـالح ىجـؾمي اذ يقـؾم الالعـب الزـارب بو االولى الحخاز الشقط 
الكــخة بأقرــى قــؾة فــي ممعــب الفخيــق السشــافذ وان لسيــارة الزــخب الدــاحق ىــجف ىــؾ تحقيــق الشقــاط 
النيا مؽ السيارات ذات طابع الحدؼ التي تعبخ عـؽ نتيجـة ومحرـمة نيائيـة لجيـؾد الالعبـيؽ والفخيـق 

الكـخة  ككل وتعتسـج ميـارة الزـخب الدـاحق عمـى الالعـب السعـج اذ يدـتظيع ىـحا الالعـب تيي ـة واعـجاد
فــي  اتجاىــات مختمفــة وبارتفاعــات تــتالئؼ مــع طبيعــة وامكانيــة الالعــب السيــاجؼ مــع مالحغتــو لحخكــة 

التـي تحرـل فـي  الثغـخاتحائط الرج لمفخيق السشـافذ ومحاولتـو  مخاوغـة ىـحا الحـائط كـحلػ اسـتثسار 
العجاد كبيخًا مـع الفخيق السشافذ فكمسا كان استكبال االرسال عمى مدتؾى عالي مؽ الجقة كان نجاح ا

 . (1)بشاء ىجؾم جيج ومؤثخ

                                                           

 . 27ص , 2012مطبعة النجف االشرف ,النجف ,1ط ,الكرة الطائرة   :, علً مهدي هادي  اسعد عدنان عزٌز(  1)
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الزـــخب الدـــاحق مـــؽ السيـــارات اليجؾميـــة األساســـية والسيســـة فـــي لعبـــة الكـــخة  ةميـــار  وتعتبـــخ
ىي نتيجة لألعجاد بأنؾاعـو ونجاحيـا  الجفاعية وكحلػالظائخة بحيث تسثل التخجسة الرحيحة لمسيارات 

رـخف عشـج ضـخب الكـخة . أي إذا كـان الـجفاع الت الستخرـص حدـؽ الالعـبأيعتسج عمى ما تقجم إذا 
عؽ السمعب أو االستكبال جيج سيكؾن األعجاد جيج مسا يدـيل نجـاح ميـارة الزـخب الدـاحق والعكـذ 

ومعشــى ذلــػ تعتبــخ ىــحه السيــارة الشتيجــة الشيائيــة لجيــؾد الفخيــق بأكسمــو,  فــي اغمــب االحيــان, صــحيح
ز احــخ إفــي السبــاراة, فيــي تختقــي لمسختبــة األولــى فــي وىــي أيزــا األكثــخ تــأثيخا فــي تفــؾق الفخيــق والفــؾز 

كثـخ أ%( ورغـؼ إن ىـحه السيـارة مـؽ 75الشقاط مقارنة بالسيارات األخخى, حيـث )تذـكل ندـبة نجاحيـا 
نفدــو  فــي الؾقــت يــاولكش بالستعــة.تجمــب انتبــاه السذـاىجيؽ وتذــعخىؼ  الظــائخة,السيـارات فــي لعبــة الكــخة 

"ميـــارة تتظمـــب مخكـــب مـــؽ  ( إنيـــاSandor 1999)ســـانجور  , وحدـــب مـــا ذكـــخصـــعبة االداء ميـــارة
وىــي ميــارة صــعبة ألنيــا تتعامــل مــع أكثــخ مــؽ  (1(التؾقيــت والتــؾازن والقــؾة العزــمية وســخعة الحخكــة"

 الالعب والكخة في اليؾاء والذبكة. ,مثيخ
 الفشي لسهارة الزرب الداحق: األداء 2-1-6-1

عــؽ غيخىــا مــؽ السيــارات بسخاحــل  مــع ميــارة االرســال الدــاحق تتسيــد ميــارة الزــخب الدــاحق
تحتاج القفد إلى األعمى وضخب الكخة مؽ أعمـى نقظـة مـؽ فـؾق الذـبكة مـع دقـة  فييأدائيا الحخكي, 

ـــػ كـــل مـــؽ )روزنتـــال وســـخعة, تؾجيييـــا لمسمعـــب اآلخـــخ بقـــؾة  و)الـــيؽ  (2)(1983وقـــج اتفـــق عمـــى ذل
لسجاخل أداء ىحه السيارة, يسكؽ تقدـيؼ طخيقـة أدائيـا إلـى أربـع جل الفيؼ الكامل وأل   (3)(1990وديع,

 مخاحل تكسل الؾاحجة األخخى وىي:
 مخحمة الخظؾات التقخيبية )االقتخاب(. .1
 مخحمة االرتقاء )الشيؾض(. .2
 مخحمة الزخب )التالمذ مع الكخة(. .3
 مخحمة اليبؾط. .4
 

                                                           

 
(2) Rosenthal, G.; Volleyball. The Game and How to Play it. U.S.A. Library of Congress Cataloging in 
publishing Date, 1983, P.76. 

 .13. ص3992االسكندرٌة, منشاة المعارف, ,الكرة الطائرة دلٌل المعلم والمدرب والالعب : الٌن ودٌع فرج (3)
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 :(1)الهصف الحركي لسهارة الزرب الداحق 2-1-6-2
  لسيارة الزخب الداحق السؾاجة )العالي(الؾصف الحخكي 

يعتبخاكثخ االنؾاع شيؾعًا فزاًل عؽ سيؾلة ادائو قياسًا باالنؾاع االخخى ويعج مؽ أبدط أنؾاع الزخب 
% قياسًا باألنؾاع األخخى , 61الداحق أستعسااًل وأكثخىا تكخارًا في المعب اذ ترل ندبتو الى حؾالي 

 ( وتتمخص طخيقة أدائـو باألتـي:   4,  2لزخب الداحق مؽ مخكد ) وغالبًا ما يؤدى ىحا الشؾع مؽ ا
 السخحمة التسييجية :الخظؾات التقخيبية                                                                 

يكؾن الالعب في حالة أرتخاء تام قبل األنظالق مؽ وضع السذي والحراعان مسجودتان الى  -1
األسفل وبذكل مختٍخ أيزا" مع مخاقبة مخكدة لمكخة القادمة مؽ الالعب السعج ليتدشى لو األنظالق في 

                                 المحغة السشاسبة .                                                               
( خظؾات بحيث تكؾن الخظؾة الثالثة قريخة وبقجم اليدار بالشدبة 4-3يأخح الالعب مؽ ) -2

لالعب األيسؽ , والخابعة تكؾن واسعة وعسيقة مع جمب الداق الخمفية بعجىـا فؾرا" لالمـام مع أنثشاء 
                                                               متؾسط لسفرل الخكبة أستعجادا" لمقفد لألعمى .    

يبجأ الالعب بسج الحراعيؽ قبل الخظؾة الثالثة الى الخمف واألعمى الى ابعج نقظة مسكشة وذلػ  -3
لمسداعجة عمى الشيؾض الى األعمى بذكل جيج مع مخاعاة أن تكؾن نقظة نيؾض الالعب لألعمى 

 خمف الكخة .    
 مة الخئيدية :مخحمة الشيؾض وضخب الكخة                                                       السخح

تبجأ عسمية الشيؾض بحخكة جمب الحراعيؽ مؽ الخمف الى االمام واألعمى مع أنتقال ثقل الجدؼ  -1
 .                              مؽ العقبيؽ الى السذظيؽ برؾرة أنديابية ويكؾن الجدؼ مشثشيًا قمياًل الى االمام 

بعج الشيؾض يقؾس الالعب الجحع الى الخمف مع ثشي الحراع الزاربة الى الخمف مؽ مفرل  -2
السخفق بحيث يكؾن السفرل أعمى مؽ مدتؾى الكتف مع مخاعاة أمتجاد اليج االخخى بذكل أفقي لحفظ 

 التؾازن .
يج الزاربة ويكؾن ىحا الفتل حدب قؾة الزخب , خالل ذلػ يقؾم الالعب بفتل الجحع بأتجاه ال -3

 ثؼ تمتقي اليج الزاربة وىي مسجودة بالكخة بقؾة وفي أعمى نقظة وتؾجيييا باألتجاه السخغؾب فيو .         
 السخحمة الختامية : اليبؾط 

                                                           

 . 34ص , مصدر سبك ذكرة :, علً مهدي هادي  اسعد عدنان عزٌز(  1)
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بعج ضخب الكخة ييبط الالعب بخفة عمى رؤوس االصابع مع انثشاء قميل في مفرل الخكبة  -1
 اص شجة اليبؾط .                                                                               المتر

يجب ان تكؾن نقظة اليبؾط قخيبة مؽ نقظة الشيؾض لتفادي اخظاء لسذ الذبكة اواجتياز خط  -2
 الؾسط  

 
  الدابقة:الدراسات  2-2

 (2)1:  دمحم عبد هللا محيبسدراسة  2-2-1

التحميل البايهميكانيكي  وفق مشظهمة دايشافهت بشهعيه الثابت والستحرك  -دمحم عبد هللا محيبس :)
 (لسراكز  تخرص الزرب الداحق وبعض الستغيرات البايهكيشساتيكية ودقة االداء بالكرة الظائرة  

 

 3 مشغؾمة وفق البايؾميكانيكي التحميل قيؼ بعض عمى التعخفييجف البحث الى أهداف الدراسة : 
Dynafoot الستغيخات وبعض( 1,2,4,6)الداحق الزخب تخرص سخاكدل والستحخك الثابت وبشؾعي 

 . الظائخة بالكخة االداء ودقة البايؾكيشساتيكية
( 1,2,4,6)التخرص  مخاكد مؽ والحخكة الثبات مخحمتي في الكيؼ ىحه عالقة عمى التعخف وكحلػ 

بيؽ الكيؼ في مخحمتي التعخف عمى الفخوق  الظائخة. وكحلػ الكخة في الداحق الزخب أداء ودقة
   الظائخة. الكخة في الداحق الزخب أداء ودقة( 1,2,4,6)التخرص  مخاكد مؽ الثبات والحخكة

 البايؾميكانيكية الستغيخات احرائية لبعضعالقة ذات داللة  وجؾد البحث فقج اقتزتفخوض أما    
 في الداحق الزخب أداءدقة  عمى( 1,2,4,6) التخرص لسخاكد والحخكة الثبات في البايؾكيشساتيكية

 البايؾميكانيكية الستغيخاتوجؾد عالقة ذات داللة احرائية بيؽ بعض وكحلػ  . الظائخة الكخة
 الداحق الزخب أداءدقة  عمى( 1,2,4,6) التخرص لسخاكد والحخكة الثبات في والبايؾكيشساتيكية

 الظائخة. الكخة في

                                                           
بشؾعيو الثابت والستحخك لسخاكد  تخرص الزخب الداحق  التحميل البايؾميكانيكي  وفق مشغؾمة دايشافؾت -دمحم عبج هللا محيبذ : 1

سية , وبعض الستغيخات البايؾكيشساتيكية ودقة االداء بالكخة الظائخة  أطخوحة دكتؾراه , كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة , جامعة القاد
2019 . 
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وتسثمت عيشة البحث باألسمؾب السدحي لسالءمتو مذكمة البحث استخجم الباحث السشيج الؾصفي و  
التخررية ( 1,2,4,6)سخاكدىؼ ل اً وفقالستخررؾن  بالكخة الظائخة العبي السشتخب الؾطشي العخاقيب

 6 )وقج تؼ اختيار عيشة البحث بظخيقة عسجية وعجدىؼ  2018لعام في ميارة الزخب الداحق العالي 
 .( العبيؽ 

 السعمؾمات.وقج استخجم الباحث بعض األدوات واألجيدة فزاًل عؽ وسائل جسع 
 ومشاقذتيا.أما الفرل الخابع فقج تزسؽ عخضًا لمشتائج في ججاول وتحميميا  

 وقج اشتسل الفرل الخامذ عمى االستشتاجات التي حرل عمييا الباحث وكحلػ التؾصيات. 
 االستشتاجات:اىؼ 

التخرص ان مخحمة االقتخاب ليا تأثيخ مباشخ عمى ىجف السيارة في كل مخكد مؽ مخاكد   -1
 .  Dynafoot 3سشغؾمة ل اً وفق( 6, 4, 2, 1)
فخق بيؽ الزخب الداحق السؾاجو االمامي والزخب الداحق الخمفي في متغيخات  ىشاك  -2

 مخحمة االقتخاب لكل مخكد مؽ مخاكد التخرص لمزخب الداحق .
ذخيص نقاط الخمل والزعف في االداء مؽ خالل الكيؼ السجروسة لبعض الستغيخات يسكؽ ت  -3

 . Dynafoot 3سشغؾمة لالبيؾميكانيكية و الكيشساتيكية في مخحمة االقتخاب وفقًا 
السجروسة في مخحمة االقتخاب تؤثخ بذكل  والكيشساتيكيةبعض الستغيخات البيؾميكانيكية   -4

 االداء.مباشخ عمى السخاحل الالحقة ليا وعمى دقة 
 (2)1:  أحسد عبد االمير وأخراندراسة  2-2-2

 Dynafoot 3وفق مشظهمة  (Dynamic,Static  خرائص السشحشى البياني لدوال ))
 الظائرة (. ( لسهارة الزرب الداحق في الكرة1,2وأثرها في السركز التخرري )

 

عمى قيؼ ومسيدات خرائص السشحشى البياني وفقًا  التعخفييجف البحث الى أهداف الدراسة : 
( لسيارة الزخب 1,2( لمسخكد التخرري )Dynamic, Static( لمجوال )3Dynafootلسشغؾمة) 

                                                           
( وفق Dynamic,Staticخرائص السشحشى البياني لجوال )   -: أحسج عبج االميخ , بديؼ عيدى يؾنذ , سخى جسيل حشا - 1

مجمة مؤتسخ جامعة صالح  ,( لسيارة الزخب الداحق في الكخة الظائخة1,2وأثخىا في السخكد التخرري ) Dynafoot 3مشغؾمة 
 . 2019 اربيل ,  كمية التخبية الخياضية , الجيؽ ,
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دالة  الداحق في الكخة الظائخة وكحلػ التعخف عمى أثخ ميكانيكية خرائص السشحشى البيانيفي
(Static لمسخكد التخرري ثؼ التعخف عمى اثخ ميكانيكية خرائص السشحشى البيانيفي )

   .( لسيارة الزخب الداحق في الكخة الظائخة1,2( لمسخكد التخرري )Dynamicدالة)
( Dynamic, Staticوجؾد أثخ ايجابي لخرائص السشحشى البياني لجوال )البحث فخوض أما    

 . ( لسيارة الزخب الداحق في الكخة الظائخة1,2التخرري ) فيالسخكد
استعسل السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي لسالءمتو مذكمة البحث وتسثمت عيشة البحث بالعبي  

 السشتخب الؾطشي العخاقي بالكخة الظائخة وفقًا لمسخكد التخرري في ميارة الزخب الداحق العالي.
 TECHNO( مؽ شخكة 1Dynafootيكية وفق جياز ومشغؾمة ) وقج قيدت الستغيخات البيؾميكان

CONCEPT الفخندية واستعسل بعض األدوات واألجيدة فزاًل عؽ استعسال احجث البخمجيات في
 تحميل الحخكات الخياضية .

 وتؼ عخض الشتائج في مشحشيات بيانية وججاول وتؼ تحميميا ومشاقذتيا بأسمؾب عمسي .
حيث اعيخت نتائج خرائص السشحشى Staticوتؾصل البحث الىؼ االستشتاجات التي تتعمق بجالة 

البياني اىسية قياس الكيؼ التي تدتسخ في الثبات اثشاء االداء السياري ولمسخاحل االولى لألداء , 
 ( خالل الدمؽ.Dynamic, Staticوكحلػ اىسية تتبع قيؼ السدار لمجوال )

 
 
 الدابقة :  ةدراسمشاقذة ال 2-2-2

معغـؼ الجراسـات تبشـى عمـى  سابقة ألنواجة تذابيو واختالف بيشيا وبيؽ دراسات  دراسة أن لكل     
أو تؾقفت عميـة الجراسـة الدـابقة وىـحا يؾلـج نؾعـًا مـؽ التظـؾر العمسـي السخجـؾ مـؽ أي  انتيت أساس ما

دراسة تعسل عمى ىحا األساس ومع التذـابو فـي بعـض األمـؾر اال أنيـا تختمـف عشيـا فـي أمـؾر أخـخى 
 . الدابقة األخخى  اتف بيؽ الجراسة الحالية والجراسأوجو التذابو واالختال ةعخض الباحثتليحا س

  التذابه : أوجه 
 (أحسج عبج االميخ وأخخانودراسة ) (دمحم عبج هللا محيبذ دراسة )تذابيت الجراسة الحالية مع 

في العيشة وىؼ الالعبيؽ وتذابيت ,  الؾصفيالسدتخجم إذ تؼ استخجام السشيج  في نؾع السشيج
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والتحميل السيكانيكي لسيارة الزخب الداحق وايزًا تذابيت الكخة الظائخة  والفعالية وىي الستقجميؽ 
 .Dyna foot3باستخجام مشغؾمة 

 : أوجه االختالف 
 اعمى عيشة عجدىودراسة )أحسج عبج االميخ وأخخان(  ( دمحم عبج هللا محيبذتخكدت دراسة ) 

( العب مؽ العبي 14الالعبيؽ الستقجميؽ السشتخب الؾطشي بيشسا تخكدت دراستشا عمى )( مؽ 2)
وايزًا  (.1,2) مؽ مخكدالجوري العخاقي السستاز لسشظقة الفخات االوسط تخرص الزخب الداحق 

 باستخجام)دمحم عبج هللا محيبذ(  ودراسة )أحسج عبج االميخ وأخخان( اختمفت دراستشا عؽ دراسة 
وايزًا قياس التحميل التذخيحي لعغام القجم  لكياس الشذاط الكيخبائي لمعزالت   EMGمشغؾمة 

 . (ATP-PC-CPKوالشذاط الفديؾلؾجي )
وايزًا أختمفت دراستشا انيا تخكد في دراسة السعاكدة لمحراع السسيدة التي يتسيد بيا العبي الزخب 

محيبذ(  ودراسة )أحسج عبج االميخ )دمحم عبج هللا دراسة ( بيشسا تخكدت 4الداحق مؽ مخكد )
عمى التحميل السيكانيكي لمقجميؽ اليدار واليسيؽ وايزًا تحميل الكيشساتيكي لالداء , وايزا وأخخان( 
بانيا درست الزخب )دمحم عبج هللا محيبذ(  ودراسة )أحسج عبج االميخ وأخخان( دراسة أختمفت 

شا تخكد عمى الزخب الداحق القظخي مؽ ( بيشسا درست4-6-2-1الداحق السدتكيؼ مؽ مخكد ) 
 ( فقط  .4مخكد )



 
 

 

 مشهجية البحث واجراءاته السيدانية  -3
 مشهج البحث  3-1
 مجتسع البحث   3-2
 الهسائل واالجهزة واالدوات السدتخدمة في البحث  3-3
 السقابالت الذخرية 3-3-1-4
 وسائل جسع السعلهمات واألجهزة السدتخدمة 3-3-2
 إجراءات البحث السيدانية 4 -3
 متغيرات الدراسةتحديد  4-1 -3
 التجربة االستطالعية 2- 3-4
 التجربة االستطالعية االولى 2-1- 3-4
 التجربة االستطالعية الثانية 2-2- 3-4
 التجربة االستطالعية الثالثة 2-3- 3-4
 أهم الشتائج من التجارب االستطالعية الثالثة 2-4- 3-4
 ( Dayn foot 3مشظهمة ) 3-4-3
   Dayn foot 3ملحقات وتشريب مشظهمة  3-4-3-1
   Dayn foot 3تحديد متغيرات جهاز ومشظهمة  3-4-3-2
  EMGمشظهمة  3-4-4
 (  4اختبار األداء السهاري للزرب الداحق من مركز ) 3-4-6
 قياس متغيرات الدراسة   3-5
 التجربة الرئيدية 3-6
 الهسائل اإلحرائية 3-7

لثالفصل الثا  
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 :ينهج انثحث وإجراءاذه امليذانيح - 3 
 انثحث:ينهج  3-1

فقج تشؽعت مشاهج البحث  العمسي،يعج اختيار السشهج السالئػ ضخورة مؼ ضخوريات البحث 
يتشاسب مع مذكمة البحث وكيفية الؽصؽؿ الى حل  يجب أفاف اختيار مشهج البحث أذ  العمسي،
(.1) السذكمة

الى ذلغ اف طبيعة العاهخة التي يتطخؽ اليها الباحث هي التي تحجد نؽع  باإلضافة 
لكؽنه يتالءـ  السدحي باألسمؽب الباحثة السشهج الؽصفي استخجمتالسشهج السدتخجـ واهجافه وعميه 

  البحث.وطبيعة مذكمة 
 وعينح انثحث :جمرًع انثحث  3-2

اي انه جسيع االفخاد او  يعشي جسيع مفخدات العاهخة التي يجرسها الباحث مجتسع البحث
 ت.ولبمؽغ اهجاؼ الجراسة حجد(2) االشخاص او االشياء الحيؼ يكؽنؽف مؽضؽع مذكمة البحث

( ألنجية الفخات 4مجتسع البحث وهػ الالعبيؼ الستقجميؼ تخرص الزخب الداحق مخكد ) ةالباحث
 ػوالبالغ عجده 2021-2020لمسؽسػ الخياضي السذاركيؼ بالجوري السستاز االوسط بالكخة الطائخة 

عجد عيشة  أصبحبحيث  االختبارات،( العب لعجـ التدامهػ بفتخة 2) استبعادوتػ  العب،( 16)
عمسًا أف جسيع افخاد العيشة مؼ  البحث،%( مؼ مجتسع 87.5وهػ يذكمؽف )العبًا ( 14) البحث

الالعبيؼ الزاربيؼ بحراع اليسيؼ السسيدة والقجـ السعاكدة هي قجـ اليدار التي اجخيت عميها جسيع 
محاوالت لمزخب الداحق وتػ  10، عمسًا أنة أعطيت لكل العب  االختبارات لخرؽصية السخكد

السحاوالت التي تتدامؼ مع مخحمة الشهؽض لكياس متغيخات الجراسة بذكل دقيق وايزًا تػ تحجيج 
 .( 1أجخاء التجانذ لجى أفخاد عيشة البحث وكسا في الججوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 1- وجيه محجؽب: البحث العمسي ومشاهجه، بغجاد، مجيخية دار الكتب لمطباعة والشذخ،2002، ص81
 2- عبج الخحسؼ عبيجات وآخخوف: البحث العمسي )مفهؽمه، اساليبه ، ادواته(، دار الفكخ العخبي ، القاهخة ،1988،ص 105. 
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 (1جدول )ال

 البحث عيظة جانستاعتدالية و  يبين 
 
 
 
 
 
 
 

اعتجالية تؽزيع العيشة مسا يجؿ عمى ±( 1( يتبيؼ اف قيػ معامل االلتؽاء اصغخ مؼ )1مؼ خالؿ نتائج الججوؿ )
 البحث في جسيع الستغيخات  عيشةتجانذ % مسا يجؿ عمى 30وقيػ معامل االختالؼ أقل مؼ 

 

 :املساعذجانثياناخ واألجهسج  ووسائم مجعأدواخ انثحث انعهًي  3 - 3 
حرل مؼ خاللها عمى البيانات والسعمؽمات السطمؽبة تالؽسائل التي يسكؼ أف  ةالباحث استعسمت

ألنها الؽسيمة التي يدتطيع بها الباحث حل مذكمته مهسا كانت  اوتحقيق أهجاؼ بحثه الحل مذكمته
                      يأتي:بسا  ةالباحث تناستعا أجهدة ولهحا األدوات عيشات،وتمغ 

 انعهًي: انثحث أدواخ – 3-3-1
 واملراجع انعرتيح واالجنثيح  املصادر 1 -3-3-1
 انشثكح انعامليح نهًعهىياخ االنرتند 2 -3-3-1
 انعهًيح  املالحظح 3-3-1-3
  )*( املقاتالخ انشخصيح 3-3-1-4  
 وسائم مجع املعهىياخ واألجهسج املسرخذيح. -3-3-2 

 مل(. 5( سعة )20حقؼ طبية عجد ) .1
 .(20)أنابيب حفظ الجـ عادي عجد  .2
 لمحراع.انبؽب او شخيط مطاط ماسغ  .3
 .والصق طبيمعقسة  ومؽادقطؼ طبي  .4

                                           
. (1)*( ٌنظر انمهحق )  

 انمتغٍراخ
وحذج 

 انقٍاش

 انوسط

 انحساتً
 انوسٍط

االنحراف 

 انمعٍاري
 االنتواءمعامم 

 

 ختالفمعامم اال

 1.470 7.6.4 024.111 024.711 سم انطول
0.2.0 

 1.277- 2.100 48.111 41.211 كغم كتهح انجسم
00.707 

 1.120- 64..1 02.111 04.211 سنح انعمر انسمنً
7.064 

 02.460 1.714- 1.422 7.111 7.811 سنح انعمر انتذرٌثً
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 .دقيقة(دورة /  5000)بدخعة    Senter fugeجهاز فرل مكؽنات الجـ  .5
 فخندي الرشع . spctrophometer ) جهاز السطياؼ الزؽئي ) .6
 .(  CP , ATP, CPKانديػ مؽاد كيساوية )كتات ( لمكذف عؼ تخاكيد ) .7
  . cool  box)) صشجوؽ تبخيج  .8
 الفرل.باستؽر بايبيت لغخض سحب بالزما الجـ والديـخ مؼ األنابيب بعج  .9

 .والؽزف جهاز الكتخوني لكياس الطؽؿ  .10
 الطائخة.ممعب الكخة  .11
 (.Mikasa( نؽع )15كخات طائخة عجد ) .12
 (.4شخيط الصق ممؽف عجد ) .13
 .قياسشخيط  .14
 (.سػ 30)مدطخة قياس طؽؿ القجـ  .15
 سػ(. 60)مدطخة قياس طؽؿ قربة ععػ الداؽ  .16

 .الرشع ةفخندي (Dynafoot3مشعؽمة تحميل الحخكات الخياضية ) .17
 .ايطالية الرشع (EMG)مشعؽمة قياس الشذاط الكهخبائي لمعزالت  .18
 (KINOVA)تحميل الحخكات الخياضية  بخنامج .19
 (.1(عجد )Casioساعة تؽقيت رياضية نؽع ) .20
 (.FOX( نؽع )1صافخة عجد ) .21
 وأقالـ(.أدوات مكتبية )أوراؽ  .22
( يابانية الرشع ذات سخعة تخدد Exilim( مؽديل )CASIO)نؽع آلة ترؽيخ فيجيؽية مؼ  .23

 (.1)عجد صؽرة /ثانية  300
 (.1( عجد )Lenovoحاسبة البتؽب نؽع ) .24
  .( DEXA SCAN)قياس الكثافة السعجنية لمععاـ جهاز  .25
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 إجراءاخ انثحث امليذانيح 4 -3
 :انذراسححتذيذ يرغرياخ  4-1 -3

والسقابالت مع اهل االختراص ( ) تػ تحجيج الستغيخات مؼ قبل المجشة العمسية القخار السؽضؽع
وفق االدبيات والسرادر العمسية ()*في البايؽميكانيغ والفدمجة والتذخيح والكخة الطائخة في مجاؿ 

لسا لؽحظ بأنها تدهػ في حل مذكمة البحث اذ كانت متغيخات الجراسة  ةالجقيقة والسذخؼ والباحث
 تذسل اآلتي:

  -وتشطل:  التشريحيةالطتغيرات  أواًل:
 .BMD shinالكثافة السعجنية لععػ قربة الداؽ     -1
 .BMD footالكثافة السعجنية لععاـ القجـ     -2
 .shin bone lengthطؽؿ ععػ قربة الداؽ   -3
 .foot lengthطؽؿ القجـ   -4
 .medial longitudinal archقؽس القجـ الطؽلي االندي   -5

 -وتشطل: الطتغيرات الطيكانيكية  ثانيًا:
 . pressures Max اقرى ضغط لمقجـ  .1
 . pressures Aveلقجـ امعجؿ ضغط   .2
3. Hallux اصبع االبهاـ 
4. 2nd/ 3rd toes اصابع الخجل الثاني والثالث 
5. 4th/ 5th toes  والخامذاصابع الخجل الخابع 
6. Medial mid-foot وسط القجـ االندي 

7. Lateral mid-foot وسط القجـ الؽحذي 
8. Medial heel الكعب االندي 
9. Lateral heel الكعب الؽحذي 

                                           

المجشة العمسية لإلقخار السؽضؽع تألفت مؼ :      
قيذ سعيج دايػ : جامعة القادسية / كمية التخبية البجنية وعمـؽ الخياضة  رئيدًا  ا.د  -1  
أ.د عمي مهجي هادي : جامعة القادسية /  كمية التخبية البجنية وعمـؽ الخياضة  عزؽًا  -2  
ا.ـ.د بذيخ شاكخ حديؼ : جامعة القادسية / كمية التخبية البجنية وعمـؽ الخياضة  عزؽًا   -3      

.(1*  يشعخ ممحق رقػ )*    
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  : Total Forces  لقدم ل ثالثًا: القهة الطظتجة
 -وتشطل: الظشاط الكهربائي للعضالت  رابعًا:

 RECTUS FEM. LT, uV الفخحية االماميةالعزمة   -1
 TIB.ANT. LT, uV العزمة الداقية االمامية -2
 LAT. GASTRO LT, uV التؽأمية الؽحذية الخمفية  -3
 BICEPS FEM. LT, uV العزمة الفخحية الؽحذية الخمفية -4

 -الفسيهلهجية وتشطل: الطتغيرات  خامسًا:
 .CPكخياتيؼ فؽسفات  -1
 .CPK أنديػ -2
  ATPاديشؽسيؼ ثالثي الفؽسفات  -3

 (.4الضرب الساحق من مركز ) سادسًا:
 :االسرطالعيح رتحانرج 2- 3-4
أساليب البحث وأدواته ولغخض  إلى اختيارتهجؼ التجخبة االستطالعية دراسة تجخيبية أولية  جتع

ستؽاجه  التيالجؽانب الدمبية  كحلغ معخفةالؽقؽؼ عمى مدتؽى األجهدة السدتخجمة واختيارها و 
عسميه لكذف السعؽقات التي قج تؽاجه الباحث أثشاء  ةهي "طخيقالعسل واف التجخبة االستطالعية 

 السداعجةالكياـ بالتجخبة الخئيدية وعج مدبق لستطمبات التجخبة مؼ حيث الؽقت والكمفة والكؽادر 
 ثالث تجاربإجخاء عمى  ةالباحث تعسم ـما تقجومؼ خالؿ  )1(خها"يواألدوات وغ واألجهدة

 وكالتالي: ةاستطالعي
 االوىل: االسرطالعيح رتحانرج 2-1- 3-4

( 2021/  6/ 8( السؽافق )ثالثاءذلغ في يؽـ )التػ اجخاء التجخبة االستطالعية االولى و 
 في القاعة السغمقة لأللعاب الخياضية في كمية التخبية البجنية وعمـؽ الخياضة صباحًا ( 10)الداعة

،  pressures Max اقرى ضغط لمقجـلغخض قياس الستغيخات السيكانيكية )جامعة القادسية 
القجـ  سشاطق القجـ )للسخحمة الشهؽض ونقاط القؽة السشتجة  (pressures Aveمعجؿ ضغط القجـ 

لسهارة الزخب الداحق (   Dynafoot3مشعؽمة تحميل الحخكات الخياضية )باستخجاـ ( السعاكدة
مؼ  ؼ أثشيؼوذلغ عمى العبيكل العخوؼ لشجاح التجخبة االستطالعية  وتػ تهئية( ، 4مؼ مخكد )

                                           

 )1( مخواف عبج السجيج إبخاليػ 1999: االختبار والكياس والتقؽيػ في التخبية الخياضية، دار الفكخ العخبي لمطباعة، عساف، األردف 

. 90والشذخ،ص  
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مؼ خالؿ تذغيمها ووضع دباف الححاء (   Dynafoot3)تهيئة السشعؽمة مؼ خالؿ مجتسع البحث 
حدب حجػ قجـ الالعب ثػ التأكج مؼ حالة التؽاصل الالسمكي بؽاسطة البمؽتؽث بيؼ السشعؽمة 

( وتاكج ظهؽر البيشات 4اداء الزخب الداحق مؼ مخكد )والجباف مؼ خالؿ قياـ الالعب ب
 .لسخحمة الشهؽض( القجـ السعاكدةلمستغيخات السيكانيكة السقاسة ونقاط القؽة السشتجة لمقجـ )

  كالتالي:وكانت الشتائج 
 (القجـ السعاكدة)قجرة السشعؽمة لكياس الستغيخات السيكانيكية ونقاط القؽة السشتجة لمقجـ  -1

لسخحمة الشهؽض بذكل دقيق ومشاسب مؼ خالؿ اداء الالعب لمزخب الداحق مؼ مخكد 
(4.) 

مزخب الداحق لمخحمة الشهؽض مع اف الفتخة الدمشية لكل محاولة مؼ بجاية التهيؤ والسدامشة  -2
   .ودقيقة لجسيع الالعبيؼ ومؽحجة بشفذ االلية  مشاسبةكانت ( 4مؼ مخكد )

نتائج السحاوالت الستدامشة مع مخحمة محاوالت وتؤخح  10 عجد السحاوالت لكل العب هي -3
  السشتجة.مؼ حيث االداء وقؽة القفد والقؽة  الشهؽض النها السدتهجفة مؼ البحث

 :انثانيح االسرطالعيح رتحانرج 2-2- 3-4
( 2021/  6/ 9( السؽافق )ربعاءذلغ في يـؽ )األتػ اجخاء التجخبة االستطالعية الثانية و 

صباحًا في القاعة السغمقة لأللعاب الخياضية في كمية التخبية البجنية وعمـؽ الخياضة  ( 10)الداعة
العزمة ،  العزمة الفخحية  االماميةجامعة القادسية لغخض قياس الشذاط الكهخبائي لمعزالت) 

ؽض لسخحمة الشه( العزمة الفخحية الؽحذية الخمفية، التؽأمية الؽحذية الخمفية ، الداقية االمامية
لسهارة الزخب   (EMGمشعؽمة قياس الشذاط الكهخبائي لمعزالت )  لقجـ االرتكاز باستخجاـ

ؼ وذلغ عمى العبيكل العخوؼ لشجاح التجخبة االستطالعية  تهيئة( ، وتػ 4الداحق مؼ مخكد )
مؼ خالؿ تذغيمها وربطها ( EMG) مؼ خالؿ تهيئة السشعؽمة مؼ مجتسع البحث  أثشيؼ

بالعزالت السقرؽدة بالكياس ثػ التأكج مؼ حالة التؽاصل الالسمكي بؽاسطة البمؽتؽث بيؼ 
الزخب  بأداءمؼ خالؿ قياـ الالعب والالقط عمى العزالت السحجدة  (EMG) السشعؽمة 

 .لمشذاط الكهخبائيظهؽر البيشات  وتأكج( 4الداحق مؼ مخكد )
  ي:كالتالوكانت الشتائج 

لسخحمة الشهؽض  لمقجـ السعاكدةالشذاط الكهخبائي لمعزالت لكياس  (EMG)قجرة السشعؽمة  -1
 (.4بذكل دقيق ومشاسب مؼ خالؿ اداء الالعب لمزخب الداحق مؼ مخكد )

مزخب الداحق لمخحمة الشهؽض مع اف الفتخة الدمشية لكل محاولة مؼ بجاية التهيؤ والسدامشة  -2
   .ودقيقة لجسيع الالعبيؼ ومؽحجة بشفذ االلية  كانت مشاسبة( 4مؼ مخكد )
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محاوالت وتؤخح نتائج السحاوالت الستدامشة مع مخحمة  10عجد السحاوالت لكل العب هي  -3
 الشهؽض النها السدتهجفة مؼ البحث مؼ حيث االداء وقؽة القفد والقؽة السشتجة

 :انثانثح االسرطالعيح رتحانرج 2-3- 3-4
 ( الداعة2021/  6/ 10( السؽافق )خسيذوذلغ في يـؽ )ال لثةاالستطالعية الثاتػ اجخاء التجخبة 

 الخياضة جامعة( صباحًا في القاعة السغمقة لأللعاب الخياضية في كمية التخبية البجنية وعمـؽ 10)
اديشؽسيؼ  ،CPK ، أنديػCPكخياتيؼ فؽسفات الستغيخات الفديؽلؽجية )القادسية لغخض قياس 

الكثافة السعجنية لععػ قربة وايزًا الية قياس الستغيخات التذخيحية ) (.ATPت ثالثي الفؽسفا
قؽس القجـ الطؽلي  القجـ،طؽؿ  الداؽ،طؽؿ ععػ قربة  القجـ،الكثافة السعجنية لععاـ  الداؽ،

وتػ تهئية كل العخوؼ لشجاح التجخبة االستطالعية وذلغ عمى العبيؼ أثشيؼ مؼ مجتسع  االندي(،
 البحث.

 وكانت الشتائج كالتالي : 
كادر العسل السختص بدحب عيشات الجـ وتحميمها لكياس الستغيخات الفديؽلؽجية وبجقة قجرة  -1

  عالية.
 مباشخة.السشاسبة لدحب الجـ هي بعج الجهج اف الفتخة الدمشية  -2
 الجـ.وبعجها يتػ سحب عيشة محاوالت  10عجد السحاوالت لكل العب هي -3
الكثافة السعجنية لععاـ  الداؽ،الكثافة السعجنية لععػ قربة الستغيخات التذخيحية )قياس  -4

 (.DEXA SCAN)قياس الكثافة السعجنية لمععاـ ( مؼ خالؿ جهاز القجـ
قؽس القجـ الطؽلي ،طؽؿ ععػ قربة الداؽ، طؽؿ القجـ قياس الستغيخات التذخيحية )  -5

 .(Knovaواستخجاـ نعاـ التحميل ) ي الفيجيؽ استخجاـ الترؽيخ االندي( مؼ خالؿ 
 :انثالثح االسرطالعيح اربانرجأهى اننرائج ين  2-4- 3-4

 التالية:مؼ التجارب االستطالعية الثالثة تؽصل الباحث لمشتائج  ـما تقجومؼ خالؿ 
 ، أنديػCP)كخياتيؼ فؽسفات  بكياس التأكج مؼ إمكانية أجخاء الفحؽصات السختبخية الخاصة -1

CPK،  اديشؽسيؼ ثالثي الفؽسفاتATP)  الخاصة في الكذف  األجهدة السختبخيةكحلغ التأكج مؼ و
 دقيق.وكانت جسيعها جاهدة ومهيئة لمعسل بذكل 

مشعؽمة قياس الشذاط و ( Dynafoot3مشعؽمة تحميل الحخكات الخياضية ) استخجاـكيفية   -1
وكانت جسيعها  (KINOVA)تحميل الحخكات الخياضية  ومشعؽمة (EMG)الكهخبائي لمعزالت 

 دقيق.تعسل وتكيذ الستغيخات السطمؽبة بذكل 
 التذخيحية.تؽفخ كل االمكانات واالجهدة واالدوات وكادر العسل لكياس الستغيخات   -2
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 تهيئة الكادر الطبي والسداعج فزال عؼ تحجيج الرعؽبات التي قج تؽاجه عسل تمغ الكؽادر -3
 .وكاف جسيع أعزاء الكادر جاهديؼ وبذكل كامل

وتػ التي قج تؽاجه الباحث خالؿ العسل  او العكبات او السذاكل معخفة الرعؽبات السيجانية -4
 لحلغ. بتحليل الرعؽبات وحمها مؼ خالؿ العسل الجؤو 

 :  ( Dayn foot 3ينظىيح ) 3-4-3
 -تحتؽي عمى ثالث نافحات هي :والسشعؽمة بعج تشريب البخنامج يكؽف جاهد لمعسل       

- Step by step analysis  
- Gait analysis 
- Forces distribution 

ولكل نافحة مؼ هػح  الشؽافػح تحتػؽي عمػى متغيػخات كثيػخة سػؽاء كانػت دواؿ لخرػائص مشحشيػات القػؽة 
يػخ طػخؽ أو الزغط أو الؽزف أو قػيػ رقسيػة أخػخى حػؽؿ األداء باإلضػافة إلػى ذلػغ هشػاؾ أمكانيػة تغ

ومػا اهتسػت بػه  الستغيخات،الكياس سؽاء مؼ الثابت أو الستحخؾ أو الطيخاف أو الؽقؽؼ .... الخ مؼ 
 والؽزف.الباحثة ألغخاض هح  الجراسة هي دواؿ القؽة 

   Dayn foot 3ينظىيح يهحقاخ وذنصية  3-4-3-1
 Dayn foot 3مظظهمة  عطل

 
 

     Dayn footجهاز ومنظىمة  طريقة تنصيةوانقائميه عهى عمم انمنظىمة ىضح ي (1) شكم
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 في قدو انالعة   Dayn footنمنظىمة ( يىضح طريقة نثس اندتان وانثهىتىث2) شكم

 

 

 أثناء االختثار   Dayn foot( يىضح واجهة منظىمة3) شكم

 
 
 :  Dayn foot 3حتذيذ يرغرياخ جهاز وينظىيح  3-4-3-2

جهػػػػاز  ( وفػػػػق4مهػػػػارة الزػػػػخب الدػػػػاحق مػػػػؼ مخكػػػػد )البيؽميكانيكيػػػػة ألداء  الػػػػجواؿ تحجيػػػػج تػػػػػ     
الفخندػية وهػي شػخكة عالسيػة فػػي  TECHNO CONCEPT( مػؼ شػخكة 3الػجايشافؽت ومشعؽمػة )

   الخياضي.ترشيع االجهدة السيكانيكية التي تحاكي االداء 
( الػػحي يعطػػي القػػخاءات Daynfoot 3)الجهػػاز وقػػج تػػػ تدػػجيل الكياسػػات لمستغيػػخات وفقػػًا لقػػخاءات 

 التالية:وحدب الترشيفات  لمبيانات
( لحعػة الشهػؽض واالرتقػاء 4مخحمة تشفيح الزخب الدػاحق مػؼ مخكػد )  Staticالثبات /  اوال

 (.القجـ السعاكدةلقجـ اليدار )
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  Report of  جعفرحسٍناسم انمفحوص                     
Capture 8 june 2021 - 11:14  

                                                                                      44 Shoe size: 
Duration:5s                                                                
Capture mode: Static                                                                  

 
انضرب  اننهىض الداءفي مرحهة  )االرتكاز(واقصى ضغظ نقدو انيسار ( يىضح معدل 4) شكم

 (4انساحق مه مركس )

 

 

 ألداءفي مرحلة الظههض  )االرتكاز(لقدم اليسار يهضح قيم ودوال تهزيع القهى  (5شكل )
 ( 4) الضرب الساحق من مركز

 
 



 72                                    وإجراءاته الميدانية البحث منهج الثالث                                          الفصل            
 

  : EMGينظىيح  7-7-7
لتدجيل الشذاط الكهخبائي لمعزالت  Noraxonمؼ انتاج شخكة  MR3 تػ استخجاـ جهاز 

( وهؽ مؼ احجث 3.16.68( ببخنامج تطبيقي اصجار)Channel 8اقطاب  ) الثسافالهيكمية ذو ا
لثساف التقشيات السختبخية السحسؽلة والحي يسكؼ بؽاسطته فحص وتدجيل الشذاط الكهخبائي 

متخ عؼ الحاسؽب . بعج  20ؼ طخيق اشارات البمؽتؽث لحجود بعج في آف واحج وع عزالت
الفخحية العزمة ) الغخض وهي:مؼ خالؿ السختص بهحا  السدتهجفة مؼ العسل العزالتتحجيج 

(. الفخحية الؽحذية الخمفية ةالخمفية، العزمالتؽأمية الؽحذية  ،االماميةالعزمة الداقية  ،االمامية
 ( وهي: EMG) لمعسل بجهاز لتهيئة الكياس هشاؾ عجة خطؽات

مؽاد ومؼ ثػ تشعف بؽاسطة  العزمة،يتػ ازالة الذعخ في مكاف  EMGقبل فتح بخنامج  -1
ويجب التأكيج هشا عمى أهسية تشعيف السشطقة وذلغ إلزالة الجمج السيت أو الطبقة الخفيفة مؼ  معقسة

 الكهخبائية.التي تؤثخ في اإلشارة  الجمج الستقخف 
( لتدجيل الشذاط الكهخبائي واف  Surface elctrodesنقـؽ بؽضع الالقطات الدطحية )  -2

اكبخ ويدجل إشارة اصغخ  EMGالالقط األقخب إلى الؽحجة الحخكية السحفدة سؽؼ يدجل إشارة 
أذا كانت الؽحجة الحخكية السحفدة بعيجة عؼ الالقط  ، ويعج الالقط الدطحي هؽ األكثخ استخجاما 

حخكات اإلنداف فزال عؼ  تدجيمها اإلشارات التي تعبخ تحت سطح الالقط الدطحي  في تحميل
سػ 1وتدجل أيزا اإلشارات الكهخبائية ، ويتكؽف الالقط الدطحي مؼ قخص معجني صغيخة بقطخ 

ويرشع الالقط مؼ كمؽريج الفزة ويتستع بحداسية عالية لإلشارة الكهخبائية الرادرة مؼ العزالت 
جمج وتعسل هح  الالقطات عمى تدجيل اإلشارة التي تجؿ عمى معجؿ الشذاط الكهخبائي القخيبة مؼ ال

العزمة هؽ الكذف عؼ التيار  وسط، أما وظيفة الالقطات الدطحية والتي سؽؼ تمرق عشج 
إذ تحمل ،الكهخبائي في العزالت السشذطة وتحؽيمها إلى شاشة الحاسؽب إلظهار قؽة اإلشارة 

إعطاء التقاريخ السفيجة حؽؿ نذاط العزمة. ومؼ ثػ تخبط هح  الالقطات البيانات السخدونة و 
 . EMGبؽاسطة األسالؾ الكهخبائية بجهاز 
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 يهضح وضع الالقط وتثبيته قبل البدء باالختبار (6) شكل

وتحجيج العزمة التي نخيج  (Lap Top)السؽجؽد في جهاز الحاسؽب  EMGيتػ فتح بخنامج  -3
 دراسة الكهخبائية فيها مؼ خالؿ السقطع األمامي او الخمفي التذخيحي لجدػ اإلنداف.

نقـؽ بخبط آلة الترؽيخ بالحاسؽب ونفتح إشارة البمؽتؽث ومؼ ثػ نعطي اإليعاز لالعب بأداء   -4
 الحاسؽب.فتعهخ لشا اإلشارة مع الرؽرة عمى  السهارة

 .EXELتعهخ الشتائج عمى ممف  السهارةء بعج االنتهاء مؼ أدا -5

 
 وطريقة تظصيبها EMGالقائطين على مظظهمة يهضح  (7) شكل
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 على الكطبيهتر EMGشاشة برنامج يهضح  (8)شكل 

 
 العضالت التي تم قياس نشاطها الكهربائي يهضح  (9) شكل

 انرصىير:عًهيح  3-4-5
باسػػػتخجاـ التذػػػخيحي والسيكػػػانيكي والشذػػػاط الكهخبػػػائي لمعزػػػالت التحميػػػل ألجػػػل الؽقػػػؽؼ عمػػػى      

، ومػؼ اجػل (  4مزػخب الدػاحق مػؼ مخكػد )واالداء السهػاري ل  EMGو Dayn foot3  مشعؽمػة
الترؽيخ الفيػجيؽي ، إذ يعػج  ةالباحث تالحرؽؿ عمى صيغة عمسية لجراسة هح  الستغيخات ، استخجم

)مؼ الؽسائل السهسة في اكتذاؼ معاهخ الحخكة واألخطاء وضبط مػجى تقػارب   الترؽيخ الفيجيؽي 
وعمػػى هػػحا األسػػاس تػػػ ترػػؽيخ عيشػػة البحػػث بؽسػػاطة ، أو ابتعػػاد مدػػتؽيات األداء الفشػػي لالعبػػيؼ ( 

 300( يابانيػػػة الرػػػشع ذات سػػػخعة تػػػخدد Exilim( مؽديػػػل )CASIOترػػػؽيخ فيجيؽيػػػة مػػػؼ نػػػؽع) ةآلػػػ
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آلػػة الترػػؽيخ الفيػػجيؽي عمػػى حامػػل ثالثػػي كبيػػخ جانبيػػة عمػػى  تػػػ وضػػع ( ، و 1صػػؽرة /ثانيػػة عػػجد)
( ـ عػؼ األرض وعمػى بعػج 1,53الالعب في السشطقة األمامية وكاف ارتفاع )*( مشترػف العجسػة )

   .( ـ عؼ أداء الحخكة 4.80)
مكيػػػاس رسػػػػ هػػػؽ قيػػػاس أجػػػداء الالعػػػب نفدػػػه إذ يجػػػب قيػػػاس أجػػػداء الالعبػػػيؼ  ةلباحثػػػا تواسػػػتخجم

سػػتخجـ هػػح  الكياسػػات السػػتخخاج السدػػافات أذة سػػابقا هػػي السثبتػػة لكػػل العػػب فػػي البخنػػامج و السػػأخؽ 
فػي كميػة التخبيػة البجنيػة وعمػـؽ  الكػخة الطػائخةممعػب عسميػة الترػؽيخ فػي  وتسػت االرتفاعات فيسا بعػج

التخبيػة  وتػ التحميل واستخخاج الشتائج فػي مختبػخات البايؽميكانيػغ فػي كميػة القادسيةالخياضة بجامعة 
عالمػػػات التذػػػخيحية والسثبتػػػة وفػػػق لموضػػػع الباحػػػث تػػػػ و  البجنيػػػة وعمػػػـؽ الخياضػػػة بجامعػػػة القادسػػػية

األسذ العمسية لجدػ الالعب لكي يػتػ تحجيػج هػح  الشقػاط التذػخيحية عشػج نقػل الرػؽرة وتحميمهػا بعػج 
مػػػى الحرػػػؽؿ ع ةالباحثػػػ تكػػػل مػػػا جػػػاء فػػػي أعػػػال  اسػػػتطاع ؼالعالمػػػات. مػػػإيرػػػاؿ الخطػػػؽط بػػػيؼ 

والشذػػػػػاط الكهخبػػػػػائي واالداء السهػػػػػاري لمزػػػػػخب  السيكػػػػػانيكيالتذػػػػػخيحي و ة بالكيػػػػػاس شيػػػػػالبيانػػػػػات السع
 . لغخض دراستها وتحميمها لمؽصؽؿ إلى أهجاؼ البحث ( 4الداحق مؼ مخكد )

  : ( 4هضرب انساحق ين يركس )املهاري ناألداء  اخرثار 3-4-6
السهػػارة وحدػػب  بػػأداء( بػػالكخة الطػػائخة الكيػػاـ 7لمزػػخب الدػػاحق مػػؼ مخكػػد ) يتسثػػل االداء السهػػاري 

لمبشػػػاء  السهػػػارة بعػػػجد مػػػؼ السحػػػاوالت وفقػػػاً  بػػػأداءويقػػػـؽ افػػػخاد عيشػػػة البحػػػث  لمعبػػػة،الذػػػخوط القانؽنيػػػة 
الهبػؽط  الستابعة، )االرتقاء(،الشهؽض  االقتخاب، االستعجاد، )وقفةالعاهخي لمسهارة بسخاحمها الخسذ 

 الترؽيخ الدخيعة . واالت EMG ومشعؽمة  Dayn foot 3ويكؽف ذلغ باستعساؿ مشعؽمة 
 .(1)(7مؼ مخكد )الزخب القطخي( )الداحق مهارة الزخب أختبار  مهاصفات االداء:

   االختبار:الغرض من 
 . EMGمشعؽمة  قياس قيػ ومتغيخات -
 . Dayn foot 3قياس قيػ ومتغيخات مشعؽمة  -
   (.7مؼ مخكد ) القطخي( )الزخبقياس مهارة الزخب الداحق  -

                                           

 )*( يقرج باالرتفاع السدافة بيؼ بؤرة العجسة وسطح األرض.
 احمذ عثذ انذاٌم انوزٌر وعهى مصطفى طه: دنٍم انمذرب فً انكرج انطائرج اختثاراخ – تخطٍط – سجالخ ، ط0 ، دار انفكر 

)0(

. 77ص ،  0222انعرتً ،   
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 انالعة

تػػخبط بالقػػجـ السعاكدػػة لالعػػب   EMGمشعؽمػػة  ، Dayn foot 3مشعؽمػػة  السدػػتخجمة:االدوات 
حدب كل متغيخ مجروس وتكؽف متدامشة مع مخحمػة الشهػؽض لكيػاس الستغيػخات السيكانيكيػة والشذػاط 

( Exilim( مؽديػػػل )CASIOآلػػػة ترػػػؽيخ فيجيؽيػػػة مػػػؼ نػػػؽع)وتدػػػتخجـ ، الكهخبػػػائي والقػػػؽة السشتجػػػة 
، ممعب كػخة طػائخة قػانؽني ، كػخات طػائخة (0صؽرة /ثانية عجد) 711يابانية الرشع ذات سخعة تخدد 

 ( .0( ، صافخة عجد )0( ، شخيط ممؽف لتقديػ السمعب كسا في الذكل ).0عجد ) 
 مهاصفات االداء : 

 ـ  7× ـ  7( = 0السشطقة رقػ )
 ـ  ..7× ـ  7( = 8السشطقة رقػ )

 (  0محاولة ( لمهجؼ رقػ ) .) -
 (  8محاولة ( لمهجؼ رقػ ) .) -
بػػيؼ محاولػػة واخػػخى تكػػؽف فتػػخة راحػػة يرػػل بهػػا  التمحػػاو  01) تكػػؽف / عػػجد السحػػاوالت  التسجججيل  

ويػػتػ أختيػػار درجػػات السحػػاوالت الرػػحيحة مػػؼ خػػالؿ االختبػػار  (ف/دقيقػػة 081نػػبا الالعػػب الػػى 
ؽف متدامشػػة مػػع مخحمػػة الشهػػؽض وايزػػًا يػػتػ بػػشفذ الؽقػػت قيػػاس الستغيػػخات السيكانيكػػة بسشعؽمػػة وتكػػ

 والشذاط الكهخبائي لمعزالت لمقجـ السعاكدة . 7دايشفؽت 
 /   مالحظات

 السدقطة في أي مشطقه .  المؽبال تحتدب الكخة الدهمة  -0

 محاولة السجرب بقجر االمكاف تثبيت ارتفاع وقؽس وبعج الكخة عؼ الذبكه.  -8

 
 

                                    T         
                       

                    
 

 ( 7مؼ مخكد ) مزخب الداحقل ي سهار االداء الاختبار مخطط يؽضح  (01الذكل )
 
 
 
 

1 2 



 77                                    وإجراءاته الميدانية البحث منهج الثالث                                          الفصل            
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 4يهضح صهرة اداء الالعبين الختبار االداء الطهاري للضرب الساحق من مركز ) (11) شكل
 

 انذراسح:يرغرياخ  قياش 3-5
 اوال : قياش املرغرياخ انرشرحييح :

 :  الكثافة الطعدنية لعظام القدم( الكثافة الطعدنية لعظم قصبة الساق,قياس متغيرات ) -1
تػ قياسها مؼ خالؿ أخح الالعبيؼ الى السخكد التخرري لفحص كثافة الععاـ في مجيشة الحمة ي

الحي يعتسج في عسمة عمى  (DEXA SCANجهاز قياس الكثافة السعجنية لمععاـ ) عؼ طخيق 
الطاقة الثشائية لألشعة الديشية مؼ خالؿ امتراص الععاـ لالشعة الديشية ، اذ يتػ تعخيا ععػ 

( لالعب لالشعة مؼ خالؿ تحجيج السداحة الدطحية القجـ السعاكدةاؽ وععاـ القجـ )قربة الد
لمععػ أو مجسؽعة ععاـ وكسية االشعة السؽجهة ويعطي درجة الكثافة لمععاـ بؽحجات الكياس 

(g/cm2.) 
 :  طهل القدم(  الساق,)طهل عظم قصبة قياس متغيرات  -2
مؼ خالؿ بخنامج  يؽتخبؽاسطة جهاز الكسبمؼ خالؿ طؽؿ ععػ قربة الداؽ تػ قياس ي

 (KINOVA ) ( ويتػ قياس السدافة بيشها بؽحجاتcm ) . 
 :  (1)( قهس القدم الطهلي االنسي)قياس متغيرات  -3

 ، (KINOVAمؼ خالؿ بخنامج )  يؽتخ)قؽس القجـ الطؽلي االندي( بؽاسطة جهاز الكسب ياسق يتػ
 يةعجد يػإلى ق الخقسيةقخاءة الرؽرة  يثح ياسالك يةفي عسم يقالجق يلالتؽصل إلى التحم يةوبغ

بخوز ععػ العقب  مشطقةالشقطة األولى هي نقطة التساس  يديةوضع ثالث نقاط رئ يقعؼ طخ 

                                           

1- عساد كاظػ ياسخ واخخاف : قياس ارتفاع القؽس الطؽلي اإلندي لمقجـ وعالقته ببعا الرفات البجنية، مجمة عمـؽ الخياضة ، 
.13،ص2011، البرخة ،  جامعة البرخة   
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الشقطة الثالثة فتحجد في  أماهي نقطة تساس ععػ الكعب مع األرض  يةعمى األرض والشقطة الثان
 القؽس نحؽ األرض لسعخفة ارتفاع القؽس عؼ األرض.  يةبجا
سػ عمى مرطبة صسست  ( 30سػ وبعخض )(  50: تؽضع قطعة الخذب بطؽؿ )ياسالك خيقةط

 يقـؽلؽضع السختبخ،  يتشاسب يحسػ بذكل مخ (  60الغخض تختفع عؼ األرض بسقجار ) لهحا
 لمقجـ السختبخ مؼ الجاخل . السختبخ بؽضع القجـ عمى قطعة الخذب ثػ نقؽـ بالتقاط الرؽرة

  تأشيخالجهاز بعج  يعهخ حداب الجرجات مؼ خالؿ االرتفاع الحي  يتػ الجرجات: حداب
او  يةعشج تساس طخفي القؽس عمى الخذب والشقطة الثالثة عشج بجا نقطتيؼ أساسيةنقاط  ثالث

 وكحلغألرضي طخؼ الدفمي لمقؽس وتػ اعتساد القخاءة مؼ خالؿ ارتفاع القؽس عؼ السدتؽى ا
 .(  cmكياس بؽحجات )الالقؽس الطؽلي اإلندي ويتػ  زاويةلمقجـ وهي  الجاخمية الداويةقخاءة إحجى 

 :نقاط انقىج املنرجح ملناطق انقذوو ثانيا : قياش املرغرياخ امليكانيكيح
معجؿ ،  pressures Max اقرى ضغط لمقجـ)الطتغيرات الطيكانيكية قياس يتم قياس 

لسشاطق القجـ ) قجـ لسخحمة الشهؽض ( ونقاط القؽة السشتجة pressures Aveضغط القجـ 
لسهارة الزخب الداحق (   Dynafoot3مشعؽمة تحميل الحخكات الخياضية )االرتكاز( باستخجاـ 

( ، مؼ خالؿ تذغيمها ووضع دباف الححاء حدب حجػ قجـ الالعب ثػ التأكج مؼ 4مؼ مخكد )
حالة التؽاصل الالسمكي بؽاسطة البمؽتؽث بيؼ السشعؽمة والجباف مؼ خالؿ قياـ الالعب باداء 

ونقاط القؽة  ( وتاكج ظهؽر البيشات لمستغيخات السيكانيكة السقاسة4الزخب الداحق مؼ مخكد )
 ( لسخحمة الشهؽض. القجـ السعاكدةالسشتجة لمقجـ ) 

 :نهعضالخاننشاط انكهرتائي ثانثا: قياش 
،  العزمة الداقية االمامية الفخحية االمامية، العزمة)لمعزالت قياس الشذاط الكهخبائي يتػ 

العزمة الفخحية الؽحذية الخمفية( لسخحمة الشهؽض لقجـ االرتكاز  الخمفية،التؽأمية الؽحذية 
الزخب الداحق مؼ مخكد  ( لسهارةEMG)باستخجاـ مشعؽمة قياس الشذاط الكهخبائي لمعزالت 

مؼ خالؿ تذغيمها وربطها بالعزالت السقرؽدة بالكياس ثػ التأكج مؼ حالة التؽاصل  (،4)
( والالقط عمى العزالت السحجدة مؼ خالؿ EMG)مة الالسمكي بؽاسطة البمؽتؽث بيؼ السشعؽ 

 ( وتأكج ظهؽر البيشات لمشذاط الكهخبائي.4قياـ الالعب باداء الزخب الداحق مؼ مخكد )
 انفسيىنىجيح:راتعًا: قياش املرغرياخ 

اديشؽسيؼ ثالثي الفؽسفات  ،CPK ، أنديػCPكخياتيؼ فؽسفات الستغيخات الفديؽلؽجية )قياس يتػ 
ATPمحاوالت لمزخب  6 الؿ سحب عيشات الجـ بعج الجهج مباشخة مؼ خالؿ اداءخ ( مؼ
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 120( بذكل متتالي بيؼ محاولة واخخى فتخة زمشية حتى يعؽد الشبا الى 4الداحق مؼ مخكد )
 السختبخ.وتشقل الى  عيشات الجـ في أنابيب خاصة بحفظ الجـ عاديةنبزة بالجقية وبعج ذلغ 

 
 :انرئيسيح انرجرتح 3-6

لالياـ خالؿ فتخة االعجاد الخاص لالعبيؼ مؼ أفخاد عيشة البحث أجخاء التجخبة الخئيدية تػ       
 كالتالي:وكانت االجخاءات ( 2021/  9/ 18-17-16السؽافق ) الثالثاء( االثشيؼ، )االحج،
السعجنية الكثافة  الداؽ،الكثافة السعجنية لععػ قربة أجخاء قياس متغيخات )تػ  االول:انيىو 

الداعة الخابعة عرخًا في السخكد التخرري  16/9/2021في يـؽ االحج السؽافق  لععاـ القجـ(
 DEXAجهاز قياس الكثافة السعجنية لمععاـ ) لفحص كثافة الععاـ في مجيشة الحمة عؼ طخيق 

SCAN) . 
القجـ قؽس  القجـ،طؽؿ  الداؽ،طؽؿ ععػ قربة أجخاء قياس متغيخات )تػ  انثاني:انيىو 

القاعة السغمقة في  ( صباحاً 10)الداعة  17/9/2021السؽافق  ثشيؼفي يؽـ اال (الطؽلي االندي
 القادسية.في كمية التخبية البجنية وعمـؽ الخياضة جامعة 

قياس الستغيخات السيكانيكية ونقاط القؽة السشتجة لسشاطق أجخاء قياس متغيخات تػ  :انيىو انثانث
قياس الشذاط الكهخبائي و  (Dynafoot3تحميل الحخكات الخياضية ) باستخجاـ مشعؽمة القجـ

 18/9/2021 السؽافقالثالثاء  يـؽفي جسيعها في اف واحج  والستغيخات الفديؽلؽجيةلمعزالت 
( صباحًا في القاعة السغمقة في كمية التخبية البجنية وعمؽـ الخياضة جامعة القادسية 10الداعة )
 الثالث.( لميؽـ 4لميـؽ االوؿ والثاني و)( العبيؼ 5وبؽقع )

 -اإلحصائيح:  انىسائم 3-7
 التالية:إليجاد الشتائج SPSSاالحرائية تػ استخجاـ الحقيبة  
 الؽسط الحدابي  -0
 السعياري.االنحخاؼ  -8
 البديط.مل االرتباط امع -7
 السئؽية.الشدبة  -7
 معامل االلتؽاء. -.
 التفخطح. -6
 الستعجد.معادلة االنحجار الخطي  -4
 الستعجد.معامل االرتباط  -2



 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4
عرض نتائج التحميل التشريحي والميكانيكي والقوة المنتجة لمقدم المعاكسة لمرحمة النهوض والنشاط الكهربائي والفسيولوجي لمهارة  4-1

 ( في الكرة الطائرة4الضرب الساحق من مركز )
والميكررانيكي والقرروة المنتجررة لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض لمهررارة الضرررب السرراحق مررن مركررز عررض نتررائج التحميررل التشررريحي  4-1-1
 ( في الكرة الطائرة4)
 ( في الكرة الطائرة4عرض نتائج النشاط الكهربائي والفسيولوجي لمهارة الضرب الساحق من مركز ) 4-1-2
ي والنشراط الكهربرائي والفسريولوجي لمقردم المعاكسرة لمرحمرة النهرروض عررض عقةرة اتراطراط مرا ارين التحميرل التشرريحي والميكرانيك 4-2

 ( بالكرة الطائرة4بالقوة المنتجة لمهارة الضرب الساحق من مركز )
عرررض عقةررة اتراطرراط مررا اررين التحميررل التشررريحي لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررالقوة المنتجررة لمهررارة الضرررب السرراحق مررن  4-2-1

 لطائرة( بالكرة ا4مركز )
عرررض عقةررة اتراطرراط مررا اررين التحميررل الميكررانيكي لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررالقوة المنتجررة لمهررارة الضرررب السرراحق مررن  4-2-2

 ( بالكرة الطائرة4مركز )
الضرب الساحق  عرض عقةة اتراطاط ما اين النشاط الكهربائي لمعضقت لمقدم المعاكسة لمرحمة النهوض بالقوة المنتجة لمهارة 4-2-3

 ( بالكرة الطائرة4من مركز )
عررض عقةرة اتراطرراط مرا اررين النشراط الفسرريولوجي لمقردم المعاكسررة لمرحمرة النهرروض برالقوة المنتجررة لمهرارة الضرررب السراحق مررن  4-2-4

 ( بالكرة الطائرة4مركز )
( 4سررة لمرحمررة النهرروض لمضرررب السرراحق مررن مركررز )عرررض عقةررة اتراطرراط مررا اررين ارياو المهررارن والقرروة المنتجررة لمقرردم المعاك 4-2-5

 بالكرة الطائرة
 مناةشة النتائج 4-4
مناةشة عقةة اتراطاط ما اين التحميل التشريحي والميكانيكي و النشراط الكهربرائي والفسريولوجي لمقردم المعاكسرة لمرحمرة النهروض  4-4-1

 طائرة( بالكرة ال4بالقوة المنتجة لمهارة الضرب الساحق من مركز )
مناةشررة عقةررة اتراطرراط مررا اررين التحميررل التشررريحي لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررالقوة المنتجررة لمهررارة الضرررب السرراحق مررن  4-2-1

 ( بالكرة الطائرة4مركز )
الضرررب مناةشررة عقةررة اتراطرراط مررا اررين التحميررل الميكررانيكي لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررالقوة المنتجررة لمهررارة  4-4-2-2

 ( بالكرة الطائرة  4الساحق من مركز )
مناةشررة عقةررة اتراطرراط مررا اررين النشرراط الكهربررائي لمعضررقت لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررالقوة المنتجررة لمهررارة  4-4-2-3

 ( بالكرة الطائرة4الضرب الساحق من مركز )
المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررالقوة المنتجررة لمهررارة الضرررب مناةشررة عقةررة اتراطرراط مررا اررين النشرراط الفسرريولوجي لمقرردم  4-4-2-4

 ( بالكرة الطائرة4الساحق من مركز )
مناةشررة عقةررة اتراطرراط مررا اررين القرروة المنتجررة لمقرردم المعاكسررة لمرحمررة النهرروض بررارياو المهررارن لمضرررب السرراحق مررن  4-4-2-5

 ( بالكرة الطائرة4مركز )

لرابعالفصل ا  
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 _النتائج: عرض وحتليل ومناقشت  -4
ملرحلت النهىض  للقدم املعاكستالقىة املنتجت وعرض نتائج التحليل التشرحيي وامليكانيكي  4-1

 الطائرة:( يف الكرة 4لىجي ملهارة الضرب الساحق من مركز )ىوالنشاط الكهربائي والفسي
 ملرحلت النهىضللقدم املعاكست تجت التحليل التشرحيي وامليكانيكي والقىة املنعرض نتائج  4-1-1

 الطائرة:( يف الكرة 4ملهارة الضرب الساحق من مركز )
 (2الججول )

لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب لمقجم السعاكدة التذخيحي والسيكانيكي والقؾة السشتجة  نتائج التحميليبيؽ وصف 
 ( في الكخة الظائخة 4الداحق مؽ مخكد )

 انمتغيراث ث
وحدة 

 انقياس

انىسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انمعياري

قيمت 

 االنتىاء

انخطا 

انمعياري 

 نالنتىاء

قيمت 

 انتفرطح

انخطا 

انمعياري 

 نهتفرطح

1 

 

 

 

 

 

انمتغيراث 

 انتشريحيت

الكثافة السعجنية لعغؼ قربة 
 BMD shinالداق   

g/cm2 1.29 0.03922 -0.08 0.597 -1.051 1.154 

2 
 الكثافة السعجنية لعغام القجم  

BMD foot 

g/cm2 1.2464 0.03671 1.083 0.597 0.538 1.154 

3 
 الداق  طؾل عغؼ قربة

shin bone length 

Cm2 46.5714 1.78516 0.29 0.597 -0.451 1.154 

 foot length Cm2 24.4786 0.42095 0.406 0.597 -1.399 1.154طؾل القجم  4

5 
قؾس القجم الظؾلي االندي 

medial longitudinal arch 

Cm2 2.9668 0.31623 0.152 0.597 -0.856 1.154 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انمتغيراث 

 انميكانيكيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقصى ضغط للقدم
pressures Ave 

g/cm2 555.3571 29.9938 2.738 0.597 2.016 1.154 

7 
 معدل ضغط انقدو

pressures Max 

g/cm2 622.4286 61.2268 0.245 0.597 -1.858 1.154 

8 
 اصبع االبهاو 

Hallux 

Kg 9.4429 1.77795 0.261 0.597 -2.172 1.154 

9 

 

 اصابع انرجم انثاني وانثانث

2nd/ 3rd toes 

Kg 12.4071 1.67169 0.054 0.597 -1.765 1.154 

11 
انرابع وانخامساصابع انرجم   

4th/ 5th toes 

Kg 10.6786 1.0267 0.223 0.597 -2.104 1.154 

11 
دو االنسيوسط انق   

Medial mid-foot 

Kg 14.5714 1.23937 -0.071 0.597 -2.138 1.154 

12 
ىحشيوسط انقدو ان   

Lateral mid-foot 

Kg 15.3429 0.43978 -2.146 0.597 2.681 1.154 

13 
  انكعب االنسي

Medial heel 

Kg 11.7429 1.93379 0.025 0.597 -1.834 1.154 

14 
وحشيانكعب ا   

Lateral heel 

Kg 11.6571 1.36196 0.066 0.597 -2.037 1.154 

15 

 

انقىة 

 انمنتجت

 

 

Total Forces 
Kg 80.35 10.0382 0.165 0.597 -2.064 1.154 
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 لمستغيخات التذخيحية لجى عيشة البحث واالنحخافات السعيارية يؾضح االوساط الحدابية (12لذكل )ا
 

0 100 200 300 400 500 600 700

              

                 

Total Forces

Lateral heel

Medial heel

Lateral mid-foot

Medial mid-foot

4th/ 5th toes

2nd/ 3rd toes

Hallux

pressures Max

pressures Ave

 
لجى عيشة  السيكانيكية والقؾة السشتجةيؾضح االوساط الحدابية لمستغيخات  (13الذكل )

 البحث
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يؾضح قيؼ معامل االلتؾاء والتفخطح لمستغيخات التذخيحية والسيكانيكية والقؾة  (14الذكل )

 السشتجة لجى عيشة البحث
التحميل التذخيحي والسيكانيكي والقؾة وصف نتائج   (14, 13, 12)واالشكال ( 2)ول الجج يتبيؽ مؽ
مؽ ( في الكخة الظائخة 4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة السشتجة 
التذتت لكل متغيخ والتي عؽ  تؾضح مقجاراالنحخافات السعيارية التي  األوساط الحدابية و قيؼخالل 

جسيع الكيؼ كانت تحت مشحشى ل أن الججو  كسا بيؽالتعخف عمى التؾزيعات السختمفة , تؼ طخيقيا 
قيؼ التؾزيع الظبيعي ألفخاد العيشة لكل متغيخ إذ كانت الستغيخات مؾزعة  عؽ طخيقالتؾزيع األعتجالي 

 BMD foot ,Lateral mid-foot ,pressuresمتغيخات) ىما عج( 1)±طبيعيا النحرار قيؼ االلتؾاء 
Ave.)  

إلى استخخج التفخطح لكيؼ الستغيخات لغخض وصف خرائص التؾزيعات  ةالباحث تعسجكسا 
إذ يعبخ التفخطح عؽ مكياس أخخ لمتؾزيع الظبيعي أوسع التكخارية لكيؼ الستغيخات السجروسة بذكل 

  . الظبيعي يعسل بذكل متؾائؼ مع االلتؾاء وىؾ يسثل درجة عمؾ قسة التؾزيع بالشدبة لمتؾزيع
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عرض نتائج النشاط الكهربائي والفسيىلىجي ملهارة الضرب الساحق من مركز  4-1-2
 الطائرة:( يف الكرة 4)

 (3الججول )
( في الكخة 4الكيخبائي والفديؾلؾجي لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد ) نتائج الشذاطيبيؽ وصف 

 الظائخة

 

0 100 200 300 400

             

                 

BICEPS FEM. LT

LAT. GASTRO LT

TIB.ANT. LT

RECTUS FEM. LT

 
 (15الذكل )

 يؾضح االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لمشذاط الكيخبائي لمعزالت لجى عيشة البحث

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

قيمة 
 االلتواء

الخطا 
المعياري 
 لاللتواء

قيمة 
 التفرطح

الخطا 
المعياري 
 للتفرطح

1 

 
النشاط 

الكهربائي 
 للعضالت

 العضلة الفخذية االمامية
RECTUS FEM. LT 

uV 209.2076 34.9064 0.299 0.597 -1.065 1.154 

2 
 

 العضلة الساقية االمامية
TIB.ANT. LT 

uV 385.8286 101.468 0.481 0.597 -1.074 1.154 

 .LAT التوأمية الوحشية الخلفية 3
GASTRO LT 

uV 196.3251 19.2945 0.928 0.597 0.174 1.154 

 العضلة الفخذية الوحشية الخلفية 4
BICEPS FEM. LT 

uV 214.8028 48.4377 -0.098 0.597 2.709 1.154 

5 
 

المتغيرات 
 الفسيولوجية

ATP وسين الفوسفات ثالثي ادين  
nmol/L 40.9743 9.7551 -0.038 0.597 -0.8 1.154 

6 CP   كرياتين فوسفات 
U.L 122.5686 27.8768 -0.749 0.597 -0.701 1.154 

7 Cpk انزيم     
U.L 122.6012 24.2767 0.171 0.597 -1.16 1.154 

االداء  8
 المهاري

 
4الضرب الساحق من مركز   

Spiking Position 4 
 

رجةد  7.7857 0.80178 0.437 0.597 -1.229 1.154 
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شذاط الفديؾلؾجي لمعزالت يؾضح االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لم (16الذكل )

 لجى عيشة البحث

0 2 4 6 8

Spiking    Position 4

                 

             

 
يؾضح االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالداء السياري لمزخب الداحق مؽ  (17الذكل )

  ( لجى عيشة البحث4مخكد )
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اط الكيخبائي والفديؾلؾجي واالداء يؾضح قيؼ معامل االلتؾاء والتفخطح لمشذ (18الذكل )

 ( لجى عيشة البحث4السياري لمزخب الداحق مؽ مخكد )
 

الكيخبائي والفديؾلؾجي  نتائج الشذاطوصف  (18, 17, 16, 15)( واالشكال 3يتبيؽ مؽ الججول )
 واالنحخافاتاألوساط الحدابية  قيؼمؽ خالل  ( في الكخة الظائخة4لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

التعخف عمى التؾزيعات تؼ يا عؽ طخيقالتذتت لكل متغيخ والتي  تؾضح مقجارالسعيارية التي 
قيؼ التؾزيع  عؽ طخيقجسيع الكيؼ كانت تحت مشحشى التؾزيع األعتجالي ل أن الججو  كسا بيؽ السختمفة,

  .(1)±ؾاء الظبيعي ألفخاد العيشة لكل متغيخ إذ كانت الستغيخات مؾزعة طبيعيا النحرار قيؼ االلت
إلى استخخج التفخطح لكيؼ الستغيخات لغخض وصف خرائص التؾزيعات التكخارية  ةالباحث تعسجكسا 

إذ يعبخ التفخطح عؽ مكياس أخخ لمتؾزيع الظبيعي يعسل بذكل أوسع لكيؼ الستغيخات السجروسة بذكل 
  عي.الظبيمتؾائؼ مع االلتؾاء وىؾ يسثل درجة عمؾ قسة التؾزيع بالشدبة لمتؾزيع 
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الكهربائي  والنشاطامليكانيكي والتشرحيي التحليل بني  ما االرتباطعالقت عرض  4-2
ملرحلت النهىض بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق  للقدم املعاكستوالفسيىلىجي 

 الطائرة:( بالكرة 4من مركز )
ملرحلت النهىض للقدم املعاكست بني التحليل التشرحيي  ما االرتباطعرض عالقت  4-2-1

 :الطائرة( بالكرة 4بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )
 

 (4ججول )ال
لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة لمقجم السعاكدة التحميل التذخيحي بيؽ  ما االرتباطعالقة يبيؽ 

 الظائخة( بالكخة 4الزخب الداحق مؽ مخكد )

لسخحمة  اكدةلمقجم السعالتحميل التذخيحي مابيؽ عالقة االرتباط ( ولجى دراسة 4مؽ الججول ) 
)بظخيقة االنحجار ( بالكخة الظائخة 4الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

 كأىؼ متغيخ إذ بمغت  ( القؾس الظؾلي االندي medial longitudinal arch)متغيخالستجرج( جاء 
( 5.725ىسة )ندبة السداالتغيخ في ( و 56746( وندبة السداىسة )56864مل االرتباط )اقيسة مع

لسخحمة الشيؾض لسيارة لمقجم السعاكدة التحميل التذخيحي متغيخات عمى ندبة مداىسة مؽ بيؽ أ وىي 
 BMD shin   ,BMD foot ,shin bone)( بالكخة الظائخة 4الزخب الداحق مؽ مخكد )

length  , foot length ,medial longitudinal arch )بالقؾة السشتجة .  
( 5.919معامل االرتباط ) بمغت قيسةإذ بالتختيب الثاني ( طؾل القجم foot length)وجاء متغيخ 

أعمى ندبة مداىسة مؽ ثاني ( وىي 5.816( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.844وندبة السداىسة )
لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد لمقجم السعاكدة بيؽ متغيخات التحميل التذخيحي 

 BMD shin ,  BMD foot  ,shin) اتغيخ متغيخ تلؼ  بيشسا السشتجة ظائخة بالقؾةال( بالكخة 4)

bone length  أخخ(  مؽ خالل معادلة االنحجار بدبب  تؾقفيا عؽ استخالص متغيخ. 
 

 االرتباط المتغيرات
نسبة 

 المساهمة
التغير في نسبة 

 المساهمة
 الداللة اختبار ف

   القوس الطولي االنسي
medial longitudinal arch 

0.864a 0.746 0.725 35.233 0.000a 

  طول القدم
 foot length 

0.919b 0.844 0.816 29.759 0.000b 
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لسخحمة لمقجم السعاكدة التحميل التذخيحي بيؽ  يؾضح شكل العالقة واالنتذار ما (19الذكل )
 ( بالكخة الظائخة  4لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )الشيؾض بالقؾة السشتجة 

ملرحلت النهىض للقدم املعاكست  امليكانيكيبني التحليل  ما االرتباطعرض عالقت  4-2-2
 الطائرة:( بالكرة 4بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )

 (5ججول )ال
لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة بجاللة سعاكدة لمقجم ال السيكانيكييبيؽ عالقة األرتباط مابيؽ التحميل 

 الظائخة( بالكخة 4الشذاط الكيخبائي والفديؾلؾجي لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

 

 الداللة اختبار ف التغير في نسبة المساهمة نسبة المساهمة االرتباط المتغيرات

  وسط القدم االنسي
Medial mid-foot 0.579

a
 0.336 0.280 6.063 0.030

a
 

 الضغوط القصوى 
  pressures Max  0.750

b
 0.563 0.483 7.082 0.011

b
 

  معدل الضغوط
  pressures Ave 0.862

c
 0.742 0.665 9.600 0.003

c
 

  أصبع االبهام
Hallux 0.816

d
 0.666 0.605 10.952 0.002

d
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لسخحمة  جم السعاكدةلمق السيكانيكيالتحميل مابيؽ عالقة االرتباط ( ولجى دراسة 5مؽ الججول )
)بظخيقة االنحجار ( بالكخة الظائخة 4الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

قيسة معامل  كأىؼ متغيخ إذ بمغت وسط القجم االندي ( Medial mid-footمتغيخ)الستجرج( جاء 
عمى ندبة أ وىي ( 5.285ندبة السداىسة )( والتغيخ في 5.336( وندبة السداىسة )5.579االرتباط )

لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق لمقجم السعاكدة  سيكانيكيمتغيخات التحميل المداىسة مؽ بيؽ 
 pressures Ave  ,pressures Max  ,Hallux  ,2nd/ 3rd)( بالكخة الظائخة 4مؽ مخكد )

toes    ,4th/ 5th toes  ,Medial mid-foot   ,Lateral mid-foot  ,Medial heel  ,
Lateral heel )بالقؾة السشتجة  . 
إذ بمغت  قيسة معامل االرتباط بالتختيب الثاني  الزغؾط القرؾى ( pressures Maxوجاء متغيخ )

أعمى ندبة ثاني ( وىي 5.483( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.563( وندبة السداىسة )5.755)
لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق السعاكدة  لمقجم السيكانيكيمداىسة مؽ بيؽ متغيخات التحميل 

معجل ( pressures Aveجاء متغيخ )في حيؽ  , ( بالكخة الظائخة  بالقؾة السشتجة4مؽ مخكد )
( 5.742( وندبة السداىسة )5.862إذ بمغت  قيسة معامل االرتباط ) لثبالتختيب الثا الزغؾط

ندبة مداىسة مؽ بيؽ متغيخات التحميل  أعمى لث( وىي ثا5.665والتغيخ في ندبة السداىسة )
( بالكخة الظائخة  4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة السيكانيكي 

إذ بمغت قيسة معامل  خابعبالتختيب ال أصبع االبيام( Halluxجاء متغيخ )بيشسا  , بالقؾة السشتجة
( وىي ثالث أعمى 56655لتغيخ في ندبة السداىسة )( وا5.666( وندبة السداىسة )5.816االرتباط )

لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب لمقجم السعاكدة ندبة مداىسة مؽ بيؽ متغيخات التحميل السيكانيكي 
  ,  2nd/ 3rd toes)اتغيخ متغيخ تبيشسا لؼ , ( بالكخة الظائخة  بالقؾة السشتجة4الداحق مؽ مخكد )

4th/ 5th toes  Lateral mid-foot , Medial heel , Lateral heel)  مؽ خالل معادلة
 أخخ.االنحجار بدبب  تؾقفيا عؽ استخالص متغيخ 

 



 56                                عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                            لرابع الفصل ا      

 

 
لسخحمة لمقجم السعاكدة  السيكانيكيالتحميل بيؽ  يؾضح شكل العالقة واالنتذار ما (20الذكل )

 ( بالكخة الظائخة4الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )
ملرحلت للقدم املعاكست  النشاط الكهربائي للعضالثبني  ما االرتباطعالقت  عرض 4-2-3

 :( بالكرة الطائرة4النهىض بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )
 (6ججول )ال

سخحمة الشيؾض بالقؾة للمقجم السعاكدة بيؽ الشذاط الكيخبائي لمعزالت  ما االرتباطيبيؽ عالقة 
 ( بالكخة الظائخة4السشتجة بجاللة الشذاط الكيخبائي والفديؾلؾجي لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

 لمقجم السعاكدة الشذاط الكيخبائي لمعزالت( ولجى دراسة عالقة االرتباط مابيؽ 6مؽ الججول )
( بالكخة الظائخة )بظخيقة االنحجار 4لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

كأىؼ متغيخ إذ بمغت  قيسة  العزمة الفخحية االمامية( RECTUS FEM. LTالستجرج( جاء متغيخ)
( وىي 5.369( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.418( وندبة السداىسة )5.646معامل االرتباط )

 الداللة اختبار ف التغير في نسبة المساهمة نسبة المساهمة االرتباط المتغيرات

 العضلة الفخذية االمامية
RECTUS FEM. LT 0.646

a
 0.418 0.369 8.606 0.013

a
 

   العضلة الساقية االمامية 
TIB.ANT. LT  0.784

b
 0.614 0.544 8.756 0.005

b
 

 العضلة التؤامية الوحشية
LAT. GASTRO LT 0.890

c
 0.793 0.731 12.761 0.001

c
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لسخحمة الشيؾض  لمقجم السعاكدة تالشذاط الكيخبائي لمعزالأعمى ندبة مداىسة مؽ بيؽ متغيخات 
 ,RECTUS FEM. LT  TIB.ANT. LT( بالكخة الظائخة )4لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

LAT. GASTRO LT    ,BICEPS FEM. LT  . بالقؾة السشتجة ) 
بالتختيب الثاني إذ بمغت  قيسة معامل  العزمة الداقية االمامية( TIB.ANT. LTوجاء متغيخ )

( وىي ثاني أعمى 5.544( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.614( وندبة السداىسة )5.784)االرتباط 
لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب  لمقجم السعاكدةندبة مداىسة مؽ بيؽ متغيخات التحميل السيكانيكي 

 LAT. GASTRO  ( بالكخة الظائخة  بالقؾة السشتجة , في حيؽ جاء متغيخ )4الداحق مؽ مخكد )

LT )( وندبة 5.895بالتختيب الثالث إذ بمغت  قيسة معامل االرتباط ) عزمة التؤامية الؾحذيةال
( وىي ثالث أعمى ندبة مداىسة مؽ بيؽ 5.731( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.793السداىسة )
لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ لمقجم السعاكدة  الشذاط الكيخبائي لمعزالتمتغيخات 
العزمة ( BICEPS FEM. LT) غيخ متغيخي, بيشسا لؼ  ( بالكخة الظائخة  بالقؾة السشتجة4مخكد )

 مؽ خالل معادلة االنحجار بدبب  تؾقفيا عؽ استخالص متغيخ أخخ.الفخحية الؾحذية الخمفية 

 

لمقجم  بيؽ الشذاط الكيخبائي لمعزالت يؾضح شكل العالقة واالنتذار ما (21الذكل )
( بالكخة 4الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لسخحمة  السعاكدة

 الظائخة
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ملرحلت للقدم املعاكست  النشاط الفسيىلىجيبني  ما االرتباطعرض عالقت  4-2-4
 :الطائرة( بالكرة 4النهىض بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )

 (7الججول )
لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة بجاللة لمقجم السعاكدة  الفديؾلؾجي بيؽ الشذاط ما االرتباطيبيؽ عالقة 

 ( بالكخة الظائخة 4الشذاط الكيخبائي والفديؾلؾجي لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )
 

 

 

لسخحمة لمقجم السعاكدة  الشذاط الفديؾلؾجي( ولجى دراسة عالقة االرتباط مابيؽ 7مؽ الججول )
( بالكخة الظائخة )بظخيقة االنحجار 4الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

( وندبة 5.775كأىؼ متغيخ إذ بمغت  قيسة معامل االرتباط ) Cpkأنديؼ ( Cpkتغيخ)الستجرج( جاء م
( وىي أعمى ندبة مداىسة مؽ بيؽ متغيخات 5.559( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.593السداىسة )

( بالكخة 4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة  الشذاط الفديؾلؾجي
 ( بالقؾة السشتجة .  ATP ,CP    ,Cpkالظائخة )

معامل االرتباط  بمغت قيسةبالتختيب الثاني إذ اديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات ( ATPوجاء متغيخ )
( وىي ثاني أعمى ندبة 5.769( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.854( وندبة السداىسة )5.897)

لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق ة لمقجم السعاكد الشذاط الفديؾلؾجيمداىسة مؽ بيؽ متغيخات 
مؽ  كخياتيؽ فؾسفات( CPغيخ متغيخ )يبيشسا لؼ  , ( بالكخة الظائخة  بالقؾة السشتجة 4مؽ مخكد )

 خالل معادلة االنحجار بدبب  تؾقفيا عؽ استخالص متغيخ أخخ.
 
 
 
 

 الداللة اختبار ف التغير في نسبة المساهمة نسبة المساهمة االرتباط المتغيرات

أنزيم    
Cpk 0.770

a
 0.593 0.559 17.499 .001

a
 

ثالثي ادينوسين 
 الفوسفات
  ATP 

0.897
b
 0.804 0.769 22.601 .000

b
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لسخحمة السعاكدة لمقجم  بيؽ الشذاط الفديؾلؾجي يؾضح شكل العالقة واالنتذار ما (22الذكل )

 ( بالكخة الظائخة4الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )
 
ملرحلت للقدم املعاكست القىة املنتجت و األداء املهاري بني ما االرتباطعرض عالقت  4-2-5

 :( بالكرة الطائرة4لضرب الساحق من مركز )لالنهىض 
 (8الججول )

األداء السياري والقؾة السشتجة لقجم االرتكاز لسخحمة الشيؾض لمزخب بيؽ  ما االرتباطيبيؽ عالقة 
 ( بالكخة الظائخة4الداحق مؽ مخكد )

 

لمقجم السعاكدة بيؽ األداء السياري والقؾة السشتجة  ( ولجى دراسة عالقة االرتباط ما8ججول )مؽ ال
البديط معامل االرتباط  قيسة عيخت ( بالكخة الظائخة4لسخحمة الشيؾض لمزخب الداحق مؽ مخكد )

ندبة عالية تجل ( وىي 5.614( والتغيخ في ندبة السداىسة )5.644( وندبة السداىسة )5.852)
لسخحمة الشيؾض لمزخب لمقجم السعاكدة بيؽ األداء السياري والقؾة السشتجة  ماعمى قؾة العالقة 

  . ( بالكخة الظائخة4الداحق مؽ مخكد )

 الداللة اختبار ف التغير في نسبة المساهمة نسبة المساهمة االرتباط المتغيرات

 4الضرب الساحق من مركز 
Spiking  

Position 4 
0.802

a
 0.644 0.614 21.685 0.001

a
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لمقجم األداء السياري والقؾة السشتجة بيؽ  يؾضح شكل العالقة واالنتذار ما (23الذكل )

 بالكخة الظائخة( 4لسخحمة الشيؾض لمزخب الداحق مؽ مخكد ) السعاكدة
 مناقشت النتائج  4-4

الكهربائي  والنشاطبني التحليل التشرحيي وامليكانيكي  ما االرتباطعالقت مناقشت  4-4-1
ملرحلت النهىض بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق للقدم املعاكست والفسيىلىجي 

 الطائرة ( بالكرة 4من مركز )
ملرحلت النهىض للقدم املعاكست التحليل التشرحيي بني  ما االرتباطمناقشت عالقت  4-2-1

 الطائرة( بالكرة 4بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )
التحميل  ؽما بيالبديظة والستعجدة  االرتباطىشاك مجسؾعة مؽ عالقات ( عيخت 4) ولمؽ خالل الجج

( بالكخة 4الزخب الداحق مؽ مخكد )لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة لمقجم السعاكدة التذخيحي 
 الستعجد.مؽ خالل استخجام معادلة االنحجار الظائخة 

كأىؼ متغيخ ( القؾس الظؾلي االندي medial longitudinal archوتخى الباحثة أن عيؾر متغيخ)
 لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجةلمقجم السعاكدة التحميل التذخيحي مابيؽ عالقة االرتباط لجى دراسة 

متغيخات )بظخيقة االنحجار الستجرج( مؽ بيؽ ( بالكخة الظائخة 4لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )
( بالكخة 4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة التحميل التذخيحي 

 BMD shin   ,BMD foot ,shin bone length   ,foot length ,medial)الظائخة 

longitudinal arch ) طبيعة حخكة العب الكخة الظائخة أثشاء اداء الزخب الداحق مؽ وذلػ بدبب
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( وخرؾصًا في مخحمة الشيؾض ) االرتقاء ( عشجما تزخب القجميؽ االرض نالحظ أن 4مخكد )
الالعب يكؾن أخخ نقظة يختكد عمييا قبل فػ االترال مع االرض ىي عمى القجم السعاكدة لمحراع 

( في تخررية السخكد أن معغؼ الالعبيؽ ىؼ مسؽ 4يد الالعب الزارب مخكد )الزاربة , ومايس
يتسيدون بالحراع السسيدة وىي يج اليسيؽ والقجم السعاكدة التي يختكد عمييا في اخخ نقظة اترال ىي 
قجم اليدار ليحا ومؽ خالل الشتائج التي تؼ التؾصل الييا تبيؽ ان الالعبيؽ الحي يكؾن قؾس القجم 

لمقجم سؼ( يتسيدون بان القؾة السشتجة لجييؼ  365 -2644بسدتؾى ارتفاع مشاسب مابيؽ )لجييؼ 
تكؾن عالية مقارنة باقؾاس القجم السشخفزة مسا تعظي زخسًا واسعًا لديادة العسل الحخكي السعاكدة 

القؾس الظؾلي اإلندي أذ يعتبخ ,  (4عشج أداء الزخب الداحق مؽ مخكد ) عشج دفع القجم لالرض
جسل حخكات التي وعمية يعتسج م . (1)وزَن الجدؼ  تحسلُ يَ الجاخمي( مؽ أىؼ أقؾاس القجم وأقؾاىا كؾَنُو )
 لمقجم,العب الكخة الظائخة أثشاء االرتقاء لمكيام بالزخب الداحق عمى القؾس الظؾلي االندي بيا  قؾمي
لتكؾنان  إلييةبذكل ىشجسي بحكسٍة  وَتَخَكبتاإن القجماِن صسست لَتكؾناِن )قاعجة انتراب القؾام(  ثُ يح

ونغامي مؽ  مدتكيؼقؾام الجدؼ بذكل  جعلعمى  ميكانيكيمؽ الجانب  وقادرتان ومخنتان قؾيتان
" ان الزغِط الؾاقع عمى Colinوكسا أكج  مشغؼمختمف الحخكات بذكل  تأديةخالل التؾازن وكحلػ 

يجعل ىشاك حخية لالعب لمقفد وضخب . مسا  (2)بفزِل أقؾاسيسا"  خففيعبَخ مفاصل الجدؼ  القجم
باالضافة الى ذلػ مؽ االسباب االخخى في زيادة  .ظؾلي االنديلاالرض بذكل اكبخ بفزل القؾس ا

القؾة السشتجة مؽ خالل أىسية الجانب التذخيحي مؽ خالل القؾس الظؾلي االندي لمقجم ىؾ مخونة 
زيادة الحخكة أثشاء الشيؾض عشج ضخب في تمػ القؾى و  خيالتي تديؼ بذكل كبوقؾة عزالت القجم 

" أن عزالت قؾس القجم عشجما  ( أذ4االرض لقجم االرتكاز عشج اداء الزخب الداحق مؽ مخكد )
بالحخكات السختمفة وبتؾازن وثبات فيي تعسل عمى  اميلمك الجدؼتُتكدب السخونة والقؾة الالزمة تداعج 

كسا تداعج عمى سخعة الحخكة ومخونتيا فزاًل عؽ وزن الجدؼ ,  تحسلالقجم وتسكشو مؽ  كليل ةيتقؾ 
,  (3) مفاصل الجدؼ" ةيعمى بك عيايلمرجمات الؾاقعة عمى القجم وتؾز  بامتراصيالمجدؼ  تيايحسا

مع عشرخ القفد وبؾجؾد األقؾاس االندي الظؾلي قؾس القجم  عمى أىسية وتأثيخ واضحج يكتأوىحا 

                                      
 .7ص, 1996 ,القاىخة , دار الفكخ العخبي,  لمجسيع  الدميؼالقؾام  :ودمحم عبج الدالم  ؽيدمحم صبحي حدان -1

: mechanics of left ventricular systolie and diastolie function Colin  -2

.1997.p268.ysiologyinph 

(3) Hill, JS ,and Others : Effect Of Frequency of Exercise on Adult fitnlt 

.Since in Sports no,3,p129,Med 
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سشح يوبأقل جيج, و  ةيابيفتؤدي واجباتيا بتؾازن واند يايعمعاداًل لمؾزن الداقط  عاً يتزسؽ القجم تؾز 
أثشاء حخكة العب الظائخة أثشاء القفد لمكيام بالزخب  ةيالشابز خاصية القؾس الظؾلي االندي لمقجم

أثشاء لقؾس القجم  خيالكب خيالتأثالداحق . وايزًا لقؾس القجم الظؾلي االندي اىسية كبيخة مؽ خالل 
بيا  قؾمي( , ويكؾن مؽ اساسيات التي 4عمى لمكيام بالزخب الداحق مؽ مخكد )الشيؾض والقفد لال

نتيجة القؾة مؽ عغؼ الكعب الى مقجمة القجم و نقل مخكد الثقل  ةيعسمىؾ الظؾلي االندي قؾس القجم 
 .(1) تعظي الجفع والقفد السشاسب لمقجم" ثيالحخكة الستعاقبة لعغؼ العقب مع أصابع القجم ح

ان مؽ اىؼ اسباب عيؾر ىحا الستغيخ تخى فان الباحثة ( foot length) ة لستغيخ أما بالشدب
لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب لمقجم السعاكدة مؽ بيؽ متغيخات التحميل التذخيحي بالتختيب الثاني و 

ىؾ طؾل القجم يتشاسب بذكل طخدي مع القؾة  ( بالكخة الظائخة  بالقؾة السشتجة4الداحق مؽ مخكد )
( أذ 4لمحراع الزاربة لالعب الكخة الظائخة أثشاء الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة شتجة الس
فأن القجم تزخب العب الكخة الظائخة أثشاء اداء الزخب الداحق في مخحمة الشيؾض ) االرتقاء (  أن

شيؾض يدتفاد الالعب مؽ طؾل القجم والسداحة الدظحية ليا لتذكيل قؾة اكبخ لماالرض بذكل 
ومؽ خالل الشتائج التي تؼ مقارنة بالالعبيؽ الحيؽ تكؾن اقجاميؼ اقل طؾال واقل مداحة سظحية 

2562-24مشاسب مابيؽ ) طؾللجييؼ بسدتؾى طؾل القجم التؾصل الييا تبيؽ ان الالعبيؽ الحي يكؾن 

ل عمى تؾليج تعستكؾن عالية مقارنة مسا لمقجم السعاكدة سؼ( يتسيدون بان القؾة السشتجة لجييؼ  
قؾة اكبخ عمى االرض وبالتالي زيادة القؾة السشتجة مؽ القجم وبالتالي يكؾن االداء اكثخ انديابية واكثخ 

 . (4عشج أداء الزخب الداحق مؽ مخكد )تاثيخ واكثخ ارتفاع 
 
 
 
 
 
 

                                      
 , Forth Edition, The RolandAdapted and Corrective physical EducationKeiiy, E.D.:  )1(

press Company, New York, 1995, p147. 
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ملرحلت للقدم املعاكست  امليكانيكيبني التحليل  ما االرتباطمناقشت عالقت  4-4-2-2
 الطائرة( بالكرة 4بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )النهىض 

التحميل  ؽما بيىشاك مجسؾعة مؽ عالقات االرتباط البديظة والستعجدة ( عيخت 4مؽ خالل الججول )
( 4لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة  السيكانيكي

 الستعجد.الل استخجام معادلة االنحجار مؽ خبالكخة الظائخة 
لررجى دراسررة كررأىؼ متغيررخ  وسررط القررجم االندرري( Medial mid-footوتررخى الباحثررة أن عيررؾر متغيررخ)

لسخحمرررة الشيررررؾض برررالقؾة السشتجرررة لسيررررارة لمقررررجم السعاكدرررة  السيكرررانيكيالتحميرررل مررررابيؽ عالقرررة االرتبررراط 
متغيررخات التحميررل )بظخيقررة االنحررجار الستررجرج( مررؽ برريؽ ( بررالكخة الظررائخة 4الزررخب الدرراحق مررؽ مخكررد )

( برررالكخة الظرررائخة 4لسخحمرررة الشيرررؾض لسيرررارة الزرررخب الدررراحق مرررؽ مخكرررد )لمقرررجم السعاكدرررة التذرررخيحي 
(pressures Ave  ,pressures Max  ,Hallux  ,2nd/ 3rd toes    ,4th/ 5th toes  ,

Medial mid-foot   ,Lateral mid-foot  ,Medial heel  ,Lateral heel ) نتيجرة العسرل
السيكررانيكي ودور وسررط القررجم االندرري فرري زيررادة القررؾة السشتجررة لررجى العبرري الكررخة الظررائخة أثشرراء عسميررة 

( لقرررجم االرتكررراز بحيرررث دراسرررة الجؾانرررب 4الداء الزرررخب الدررراحق مرررؽ مخكرررد )) االرتقررراء ( الشيرررؾض 
واليرة تمررػ ؾىخيرة تدرراعج عمرى فيررؼ طبيعرة ودقررائق السيكانيكيرة السختبظررة بالحخكرة تعظرري نترائج ججيررجة وج

وإن جدرررؼ اإلندررران لرررو خررررائص ميكانيكيرررة وحيؾيرررة معرررا, لرررحلػ يجرررب وضرررعيسا مؾضرررع الحخكرررات , 
االعتبار عشج دراسة أية ميارة حخكية " وان ىحه الخرائص ليرا درجرة كبيرخة مرؽ حخيرة الحخكرة بالشدربة 

أجررداء الدمدررمة الكيشساتيكيررة  مررؽ جيررة وتررأثيخ قررؾى  ألطخافيررا الترري باإلمكرران إحررجاث تررأثيخ لمقررؾى برريؽ
 .(1)الجدؼ في سظح االرض مؽ جية اخخى " 

داء االولى عمى تكشيػ التعتسج بالجرجة ا( 4مؽ مخكد )لسيارة الزخب الداحق  ءألدااطخيقة أذ ان 
از الؾاجب كسا أنيا تتظمب الديظخة التامة عمى حخكة أجداء الجدؼ السختمفة أثشاء تشفيح القفد وانج

ء الحخكي االداوتتؾقف الرعؾبة في  السعقج,داء الرعب االالسياري إذ تتسيد بشؾعية معيشة مؽ 
تعجد السخاحل التكشيكية والستدمدمة بجقة عالية ليحه السيارة لمؾصؾل الى تحقيق ىجفيا نتيجة 

 .ائيا بؾقت قريخالى اعمى نقظة عشج ضخب الكخة والتي يتؼ أدالشيؾض )االرتقاء( السيكانيكي وىؾ 

                                      
. ت ج ة ك  ل ع د      د ،   كز   كت ب      ك   ك        ة    ق     ث    ل    ل  ك ت      ض ة:خ  ث ج  د ه  -1

 . 11ص  1111،  1 ل ش    ق ه ة :   



 64                                عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                            لرابع الفصل ا      

 

 3والستغيخات السيكانيكة وفق مشغؾمة )لمقجم السعاكدة ليحا عسمية الخبط مابيؽ القؾة السشتجة 
Dynafoot )  ومشيا وسط القجم االندي الحي اخح التدمدل االول مؽ بيؽ الستغيخات السيكانيكية

ء عسمية الشيؾض لمكيام االخخى تعظي داللة واىسية واضحة ليحا الستغيخ السيكانيكي الحيؾي اثشا
 (. 4بالزخب الداحق مؽ مخكد )

ومعجل الزغؾط الزغؾط القرؾى ( pressures Max  ,pressures Aveأما بالشدبة لستغيخ  ) 
مؽ بيؽ متغيخات  والثالث وبالتختيب الثاني يؽالستغيخ  يؽفان الباحثة تخى ان مؽ اىؼ اسباب عيؾر ىح

( بالكخة 4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة  السيكانيكيالتحميل 
اثشاء عسمية لقجم السعاكدة اأن كسية الزغط السدمط عمى االرض مؽ قبل ىؾ  الظائخة  بالقؾة السشتجة

 , الشيؾض لمكيام بالزخب الداحق تختفع بارتفاع القؾة السشتجة لمقجم أي ان العالقة طخدية فيسا بيشيسا
واتجاه حخكتو ,  الالعبوضعية جدؼ وكسيتيا تعتسج عمى  ومعجل الزغؾط قرؾى أذ أن الزغؾط ال

واتجاه حخكتو برؾرة صحيحة ووضع مخيح مؽ لحغة الؾقؾف  الالعباذ كمسا كانت وضعية جدؼ 
 االداءالسشاسب كمسا زاد في امكانية تحقيق  االرتفاعوالشيؾض والحرؾل عمى  لالقتخابوالتييؤ 

ل جياز الالداحقة . لحا فالشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا لتؾزيع القؾى مؽ خ الرحيح والسؤثخ لمزخبة
والتي كانت بحق غاية في الجقة تؾضح وتدمط الزؾء عمى عجة امؾر تداعج  Dynafoot 3الر 

 الخياضي والقائسيؽ عمى عسمية التجريب الستفادة مشيا وبالخرؾص وتأثيخ القؾى والزغؾط 
لالعب الكخة الظائخة اثشاء الشيؾض لمكيام بالزخب لقجم السعاكدة اؾص عمى القجم وبالخرالسدمظة 

مؽ القؾى السدمظة باتجاه  أكبخلحا فان معخفة السشاطق التي يقع عمييا كسية  .(4)الداحق مؽ مخكد 
بسبجأ قانؾن نيؾتؽ اًل والعسل عمى زيادة ىحه القؾى سؾف تديؼ في تحقيق ارتفاعات اعمى عس االرض

 الشيؾض واالرتقاءوتحقيق  . (1) تجاهاالفعل رد فعل يداويو في السقجار ويعاكدو في  الثالث لكل
  الذبكة.الزخب الداحق كي يمتقي مع الكخة في اعمى نقظة فؾق  العبالعالي ىؾ احجى غايات 
 السيكانيكيمؽ بيؽ متغيخات التحميل ( أصبع االبيام بالتختيب الخابع Halluxفي حيؽ عيخ متغيخ )

 السشتجة الظائخة بالقؾة( بالكخة 4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )السعاكدة لمقجم 
الباحثة تخى ان مؽ اسباب ذلػ ىؾه أن عسمية الشقل الحخكي أثشاء عسمية الشيؾض واالرتقاء لمكيام فان 

ع ( نالحظ أن اخخ نقظة تالمذ االرض قبل فػ االترال ىي اصب4بالزخب الداحق مؽ مخكد )
االبيام وبالتالي فان العالقة القؾية والعالية مابيؽ القؾة السشتجة واصبع االبيام ىي عالقة مشظكية 

                                      
 ،ش كة  2،    ج     ش   ،           ك   ك ف      ك ت      ض ة   د ع د    ن :  ،   ن   د ن  -1
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ومؽ خالل تظؾر التقشيات العمسية السيكانيكية  القجم.حكيكية تبيؽ مجى اىسية ىحا الجدء الحيؾي في 
ق الحخكات واىسيتيا جعل امامشا سبل ميسة لمؾصؾل الى دقائ Dynafoot 3الحيؾية ومشيا مشغؾمة 

 الحخكات.العسميات السيكانيكة لتمػ ودورىا في الحخكات الخياضية وبالخرؾص 
ما يدعى إلى تحكيقو الالعب ىؾ الؾصؾل إلى أعمى ارتفاع بدخعة كبيخة لزخب ان  ةخى الباحثتو 

في ضخب  الكخة في السخحمة الخئيدية مؽ مخاحل األداء فحخكة الحراع وحجىا ال تكؾن كافية لمتأثيخ
الجحع مخكد " النالكخة وتؾجيييا إلى ساحة السشافذ بل يجب أن تخافق حخكة الحراع حخكة الجحع 

لكي يكؾن انجاز الؾاجب و  , (1)"القؾة بالجدؼ ألنو كبيخ ججا وعزالتو كبيخة تسثل نرف الجدؼ تقخيبا
راع ليكدبيا طاقة الحخكي قؾي ومؤثخ , فالشقل الحخكي لمستغيخات يدتسخ حتى يرل إلى حخكة الح

حخكية بعج إيقاف حخكة الجحع قبل تؾجيو الحراع لزخب الكخة عشجىا تتحؾل الحخكة الستأتية مؽ 
أىسا تخخ نقظة اترال وىي اصابع القجم التي عؽ طخيقيا يتؼ السخاحل الدابقة إلى طاقة كامشة ومؽ 

ؾيل الظاقة الكامشة إلى طاقة ثؼ حخكة الحراع لزخب الكخة بعج نقل وتحالشقل الحخكي لمخجل والجحع 
إذ إن طبيعة القؾى تكؾن مفيجة  , حخكية لمحراع ثؼ إلى ضخب الكخة لتؾجيييا وانجاز الؾاجب الحخكي

بالحخكة والدبب ىؾ تحؾيل ما يكتدبو الجدؼ مؽ قؾى مؽ شكميا االفقي إلى عسؾدي أو شبو عسؾدي 
عالقة أصبع القجم الحظ مؽ ىحه الشتائج ومؽ الس ,(2)وىحا يتظمب فؽ في كيفية تحؾيل ىحه القؾى 

عالقة مؽ بيؽ مشاطق القجم االخخى نتيجة الشقل الحخكي الحي يتؼ عؽ ىي مؽ سجمت بالقؾة السشتجة 
في انتقال القؾى مؽ وسط ( لقجم السعاكدةا), وىحا يجل عمى انديابية االداء لمقجم اليدخى  طخيقيا

 .لقجم اليدخى مع االرضالقجم الى االصابع وىي اخخ مشاطق تالمذ ا
االول ىؾ التاثيخ الحي تستمكة  بالقؾة,ونحؽ في دراستشا في البايؾميكانيكيا نخكد عمى تأثيخان مختبظان 

اي جدء او جدؼ صمب بيشسا التاثيخ الثاني ىؾ التاثيخ الحي تستمكة اي قؾة لتغييخ شكل  عمىلقؾة اي 
 .(3)الجدؼ او السادة 

 

                                      
  .224, مرجر سبق ذكخه , ص  عمؼ الحخكة ) التعمؼ الحخكي ( ب : وجيو محجؾ  -1
  ت ل ل         ك   ك    فق   ظ  ة د    ف ت    ع ه   ث  ت     ت  ك     كز  تخصص   ض ب      ق  -: دمحم ع د هللا     س -2

كل ة   ت   ة    د  ة  عل م      ضة ، ج   ة أ    ة دكت   ه ،     ض    تغ   ت       ك    ت ك ة  دقة   د ء    ك ة     ئ ة 
 .11، ص 2111  ق د  ة ، 

 .    كت ة  1   د   .     د ء    ك   ك        ة    تق  م    ق  س   ت ل ل  ف   -ع دل ع د    ص   عل  :-3
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للقدم املعاكست بني النشاط الكهربائي للعضالث  ما رتباطاالمناقشت عالقت  4-4-2-3
 الطائرة( بالكرة 4ملرحلت النهىض بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )

الشذاط  ؽىشاك مجسؾعة مؽ عالقات االرتباط البديظة والستعجدة ما بي( عيخت 5مؽ خالل الججول )
الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد  لسخحمةلمقجم السعاكدة الكيخبائي لمعزالت 

 الستعجد.مؽ خالل استخجام معادلة االنحجار ( بالكخة الظائخة 4)
كأىؼ  ( العزمة الفخحية االماميةRECTUS FEM. LT) متغيخوتخى الباحثة أن عيؾر 

حمة الشيؾض بالقؾة لسخ لمقجم السعاكدة  الكيخبائيمابيؽ الشذاط عالقة االرتباط لجى دراسة متغيخ 
( بالكخة الظائخة )بظخيقة االنحجار الستجرج( مؽ بيؽ 4السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ لمقجم السعاكدة الشذاط الكيخبائي لمعزالت متغيخات 
 RECTUS FEM. LT ,  TIB.ANT. LT , LAT. GASTRO( بالكخة الظائخة )4مخكد )

LT BICEPS FEM. LT  ) الى أن طبيعة االداء السبحول مؽ قبل الالعبيؽ أثشاء اداء بدبب
( أدت الى زيادة االستثارة العزمية لقجم السعاكدةا( لقجم اليدار )4ميارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

العزمة وبالتالي زيادة الشذاط الكيخبائي لمعزالت لسذاركة العزالت العاممة باالداء وخرؾصًا 
الفخحية االمامية ودورىا في عسمية تؾليج القؾة أثشاء عسمية الشيؾض لمرؾل بالالعب الى أعمى نقظة 
لزخب الكخة اثشاء الزخب الداحق وطبيعة العسل العزمي العالي الؾاقعة عمى عزالت الالعب بسا 

الى الشيؾض  يتشاغؼ مع طبيعة لعبة الكخة الظائخة خالل فتخات الشقل الحخكي مؽ ضخب االرض
واالرتقاء الى اعمى نقظة  كميا عسميات تحتاج الى تشاغؼ عزمي مسيد وعالي وبالتالي تحتاج الى 
زيادة الفعالية الؾعيفية لمعزالت وبالتالي زيادة االستثارة وزيادة نذاط العزالت الكيخبائي ألتسام 

  .األداء بالذكل الحي يؤمؽ متظمبات العسل الؾعيفي
أىؼ ثاني كاالمامية الداقية ( العزمة TIB.ANT. LT)متغيخ عيؾر  سبب لباحثة أنتخى اايزًا و   

لسخحمة الشيؾض لمقجم السعاكدة مابيؽ الشذاط الكيخبائي لمعزالت عالقة االرتباط لجى دراسة متغيخ 
( بالكخة الظائخة )بظخيقة االنحجار الستجرج( مؽ 4بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ لمقجم السعاكدة الشذاط الكيخبائي لمعزالت متغيخات يؽ ب
نتيجة الجور الحي يخبط العزمة الداقية االمامية بارتباطيا بالقجم وعسمية  ( بالكخة الظائخة4مخكد )

الى عزمة  وضخبيا لالرض اثشاء عسمية الشيؾض التي تشتقلم الشقل الحخكي عؽ طخيق حخكة القج
الداق االمامية عؽ طخيق حخكة مفرل الكاحل مؽ االصابع في اخخ نقظة اترال باالرض الى 



 67                                عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                            لرابع الفصل ا      

 

العزمة الداقية االمامية التي يكؾن عمييا دور ميؼ وبارز في تحسل القؾى والزغط عمييا ودورىا في 
االداء الحخكي  نقل الحخكي الى العزمة الفخحية االمامية والخمفية عؽ طخيق مفرل الخكبة ليتكامل

والشقل الحخكي لتؾليج اكبخ قؾة لمقفد الى اعمى نقظة يحتاجيا العب الكخة الظائخة اثشاء االداء السياري 
العزمة الفخحية ( LAT. GASTRO LTعيؾر متغيخ), وكحلػ ( 4لمزخب الداحق مؽ مخكد )

لمقجم ط الكيخبائي لمعزالت مابيؽ الشذاعالقة االرتباط لجى دراسة أىؼ متغيخ ثالث ك الؾحذية الخمفية
( بالكخة الظائخة 4لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد ) السعاكدة

لسخحمة لمقجم السعاكدة الشذاط الكيخبائي لمعزالت متغيخات )بظخيقة االنحجار الستجرج( مؽ بيؽ 
الباحثة الدبب مؽ خالل ماذكخ  تخى  ( بالكخة الظائخة4الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

مؽ دور العزالت لمداق االمامية والعزمة الفخحية االمامية مؽ خالل حخكة العزالت االساسية 
لقجم اوالسعاكدة نتيجة طبيعة حخكة االنكباض مؽ عسمية الزغط عمى االرض مؽ خالل قجم اليدار )

( تحتؼ ىحا 4لزخب الداحق مؽ مخكد )( السختبظة بالسيكانيكية الحخكية وااللية لحخكة االسعاكدة
الجور التفاعمي التكاممي مابيؽ العزالت لمداق والفخح ليكتسل ميا االداء بالذكل الحي يخجم الؾاجب 

 الحخكي .
الرفيحة بر )يتؼ بآلية مؽ خالل الميف العربي أذ يشتيي  العربي لمعزمةاذ ان عسمية نقل التحفيد 

ائي وىي تقؾم بشقل التأثيخات العربية مؽ الميف العربي إلى التي تذبو القظب الكيخب الحخكية(
وجسيع األلياف العزمية تدتجيب  العزمي,فيحجث الخاجفان  العزمي,الميف  ساكخوبالزم غذاء

بسعجل الشرف  طؾلووعشجما يشكبض الميف العزمي فإنو يشقص مؽ  واحجة.لمتأثيخ العربي كؾحجة 
القؾة  العزمية, وأنمعجل الحخكة يعتسج عمى طؾل األلياف  وىحا يؤدي إلى حكيقة أن الثمثيؽ,أو 

 العربيالشاتجة تعتسج عمى عجد الؾحجات الحخكية التي استجابت لمتأثيخ 
(1 )

وأن عسمية الشذاط  .
(ىي طخيقة تدتخجم لتدجيل التيارات الشاتجة عؽ العزالت والجيؾد  EMGالكيخبائي لمعزالت )

كؽ الكذف عشيا بؾاسظة األقظاب الدظحية أو داخل التي تغيخ عمى مدتؾى العزالت يس
, ولحلػ فأن العزالت تتكؾن مؽ عجد كبيخ مؽ الؾحجات الحخكية التي تتشاوب في  ( 2)العزالت 

عسميا تباعًا خالل أنكباض العزمة أداء واجب معيؽ , وطالسا أن السثيخ لتذغيل العزمة مدتسخ  

                                      
 . 201ص ,2018,, معة الكؾفة مظبعة جا ,بغجاد,2ط , فديؾلؾجيا االندان العامة وفديؾلؾجيا الخياضة اسعج عجنان عديد: ( 1)

 , DGE et al. Electromyographic Kines,kiology In RobertsonKamen, Gary-2 
,p27.  Research Methods in Biomechanics Champaing IL: Human Kinetics Publ.2004 
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, وىحا مانالحظ مؽ  ( 1)التشاوب عمى أندجة العزمة فأن حسل العسل الؾاقع عمى العزمة يتؾزع ب
بحيث كان ( 4االداء السياري الحي يقؾم بة الالعبيؽ لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )خالل 

األرتفاع بشتائج الشذاط الكيخبائي كانت متشاسبة ألكسال متظمبات األداء وىحا ماعيخ مؽ خالل الخسؼ 
, أذ أن زيادة نذاط وقؾة العزالت يراحبو عجة مغاىخ المامية العزمة الفخحية االكيخبائي لشذاط 

وعيفية مشيا زيادة القجرة العربية خالل تجشيج أكبخ عجد مؽ الؾحجات الحخكية فزال عؽ تدامؽ 
ويعتسج االنكباض  ( 2)أنكباض ىحه الؾحجات مع زيادة القابمية لألستثارة العربية في الخاليا العزمية 

فقط عمى مداحة سظح العزمة ونؾع األلياف, بل عمى قجرة التشبيو العربي  العزمي اإلرادي ليذ
  .أيزاً القادم إلى تمػ العزالت 

 
ملرحلت للقدم املعاكست  الفسيىلىجيبني النشاط  ما االرتباطمناقشت عالقت  4-4-2-4

 ( بالكرة الطائرة4النهىض بالقىة املنتجت ملهارة الضرب الساحق من مركز )
 الشذاط ؽىشاك مجسؾعة مؽ عالقات االرتباط البديظة والستعجدة ما بي( عيخت 6جول )مؽ خالل الج

( 4لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة  الفديؾلؾجي
 الستعجد.بالكخة الظائخة مؽ خالل استخجام معادلة االنحجار 

كأىؼ متغيخ لجى دراسة عالقة االرتباط  Cpk ( أنديؼCpkوتخى الباحثة أن عيؾر متغيخ)
لسخحمة الشيؾض بالقؾة السشتجة لسيارة الزخب الداحق مؽ لمقجم السعاكدة مابيؽ الشذاط الفديؾلؾجي 

لمقجم  الفديؾلؾجي( بالكخة الظائخة )بظخيقة االنحجار الستجرج( مؽ بيؽ متغيخات الشذاط 4مخكد )
 CPK ATP, ,CP)( بالكخة الظائخة 4الداحق مؽ مخكد ) لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب السعاكدة

يديج مؽ الشذاط الفديؾلؾجي لمفعاليات الحيؾية في الجدؼ الى أن طبيعة االداء السبحول بدبب  (
والحي يتسيد بدخعة العسل الحي يكؾن بذكل قرؾي وىحا مايسيد االداء لخجمة الجانب الحخكي 

ضسؽ عسل الشغام الفؾسفاتي السختبط بالقؾة السشتجة ( اي 4السياري لمزخب الداحق مؽ مخكد )
, ( CPKفعالية انديؼ )و نذاط زيادة في  ث يراحبةجبذكل اكبخ وىحا الشذاط الفديؾلؾجي الحي يح

الؾعائف الخئيدية لألنديسات ىؾ عسمية تدخيع التفاعالت الكيسيائية في داخل الخمية العزمية اذا أن 

                                      
, )تخجسة( مخكد التشسية األقميسي , األتحاد  التجريب العزمي والتشبية الكيخبائي , السجخل الى نغخيات التجريبقجري بكخي :  (1)

   16,ص1996أللعاب القؾى لميؾاه ,  الجولي
   372,ص1997, القاىخة , مخكد الكتاب لمشذخ , 1, ط السؾسؾعة العمسية في التجريب الخياضيطمحة حدام الجيؽ واخخون :  (2)
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ذاط العزمة يخافقو سمدمة مؽ التفاعالت التي تداىؼ فييا اإلنديسات إن نأذ إلطالق الظاقة الالزمة 
كعؾامل مداعجة , مداىسة نذظة فعالة , وبيحا تدداد برؾرة واضحة نذاط االنديسات التي تعسل 

 .(1)كعؾامل مداعجة في عسمية االيض الالىؾائي 
خيخ الظاقة في الجدؼ ( يعتبخ مؽ العؾامل السيسة والسباشخة في اإلسخاع بتحCPKوأن أنديؼ )

( عمى السخكب (ATP( إذ يعتسج الشغام الفؾسفاتي في إعادة بشاء (ATPعؽ طخيق إعادة بشاء 
( بشقل مجسؾعة الفؾسفات مؽ السخكب فؾسفات CPKالكيسيائي فؾسفات الكخياتيؽ  فيقؾم انديؼ )

ؽ ثالثي فؾسفات ( لتكؾيADP( الى ثشائي فؾسفات األديشؾسيؽ )Creatine Phosphateالكخياتيؽ )
ويحتاج الالعب لمظاقة لالستسخار في  ( , وبالعكذ Creatine( والكخياتيؽ )ATPاألديشؾسيؽ )

( تعتبخ ATPاالداء البجني اذ " ان الظاقة التي تتحخر خالل انذظار ثالثي فؾسفات األديشؾسيؽ )
( ATPان كسية ) السرجر السباشخ لمظاقة التي تدتخجمو العزمة في اداء الذغل السظمؾب , اال

( في ATPالسخدون في العزمة قميمة ججًا ال تكفي إلنتاج طاقة تتعجى بزع ثؾان , فبجون وجؾد )
الخمية العزمية لؽ تكؾن ىشاك حخكة او انكباض عزمي , لحا فأنو يتؼ برفة مدتسخة اعادة بشاء 

(ATP( عؽ طخيق انغسة اعادة بشاء )ATP " )(1)  . 

جؾد في العزالت بغية انتاج الظاقة ألداء الجيج العزمي السظمؾب ( السؾ CPKيدداد انديؼ )و 
وتعج زيادة ندبتو في الجم مؤشخًا عمى تحدؽ نذاط ىحا االنديؼ في الجدؼ برفة عامة وبذكل 

( اضعاف الحالة 3–2مؾضعي في العزالت العاممة برفة خاصة اذ ترل ندبة ىحه الديادة مؽ )
( في الجم عؽ ندبتو الظبيعية لحلػ يعج معجلو CPKى زيادة ندبة )الظبيعية فالتسخيؽ الذجيج يؤدي ال

 .  (2) الخياضييؽالعالي امخًا طبيعيًا عشج 

أىؼ متغيخ لجى دراسة ثاني ك اديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات( ATPمتغيخ)وتخى الباحثة عيؾر 
السشتجة لسيارة لسخحمة الشيؾض بالقؾة لمقجم السعاكدة عالقة االرتباط مابيؽ الشذاط الفديؾلؾجي 

( بالكخة الظائخة )بظخيقة االنحجار الستجرج( مؽ بيؽ متغيخات الشذاط 4الزخب الداحق مؽ مخكد )
( بالكخة الظائخة 4لسخحمة الشيؾض لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )لمقجم السعاكدة  الفديؾلؾجي

(CPK ATP, ,CP بدبب )   الكيسائي والشذاط أن اديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات ىؾ محرمة التفاعل

                                      
 . 67 , ص1987دار الكتب لمظباعة والشذخ, : مقجمة في الكيسياء الحياتية , بغجاد ,  ( صفاء رزوقي السخعب1)

 . 353, ص 1984دار الفكخ العخبي ,  القاىخة, ,الخياضيفديؾلؾجيا التجريب  الفتاح:ابؾ العال احسج عبج  عالوي,دمحم حدؽ  (2)
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( والحي يتحتؼ 4الفديؾلؾجي لالعبي الكخة الظائخة أثشاء االداء لمكيام بالزخب الداحق مؽ مخكد )
عمى الالعب شحح كل ما لجية مؽ طاقة لمكيام بالؾاجب الحخكي وىشا سيكؾن الفاصل لمعسل والشذاط 

قؾة مشتجة عالية لقجم االرتكاز الحي لجييؼ قؾة انكباض عزمي كبيخ و الفديؾلؾجي ىؾ تسيد الالعبيؽ 
مقارنة مع الالعبيؽ االخخيؽ االقل  ATPنتيجة ضخب االرض بقؾة بان لجييؼ ندب مختفعة مؽ 

فعالية وىحا يعتبخ مؤشخ دقيقة لظبيعة الشذاط الفديؾلؾجي السراحب لالداء ويعتبخ مكياس دقيق 
ات مختبظة باالداء تؤىميؼ لمكيام وميؼ يزع امام السجربيؽ قيؼ رقسية عؽ مايستمكة الالعبيؽ قجر 

بالؾاجب الحخكي وانتاج قؾة تداعجىؼ لمقفد والؾصؾل الى اعمى نقظة لزخب الكخة اثشاء عسمية 
 الزخب الداحق .

في الخمية العزمية لؽ تكؾن ىشاك حخكة أو انكباض عزمي لحا فانة يتؼ  ATPفبجون وجؾد 
 .(1)ة اعادة بشاءة عؽ طخيق انغس ATPبرفة مدتسخ تكؾن واعادة تكؾيؽ 

عمى نغام الظاقة السدتخجم حدب شجة االداء وبسا ان االداء  تعتسج ATPبشاء وان عسمية 
( تعتسج عمى العسل الالىؾائي القرؾي أي اعتسادىا عمى نغام 4لسيارة الزخب الداحق مؽ مخكد )

 لمبشاء.الظاقة الفؾسفاتي 

ملرحلت النهىض للقدم املعاكست نتجت بني القىة امل ما االرتباطعالقت مناقشت  4-4-2-5
 الطائرة( بالكرة 4باألداء املهاري للضرب الساحق من مركز )

لمقجم السعاكدة ما بيؽ القؾة السشتجة  عالقة ارتباط بديط عالية( عيخت ىشاك 7مؽ خالل الججول )
 الظائخة.( بالكخة 4لسخحمة الشيؾض باألداء السياري لمزخب الداحق مؽ مخكد )

الباحثة ىحه العالقة مؽ خالل الخبط الجقيق والجرؾىخي مرابيؽ مثاليرة االداء والقرؾة السشتجرة اذ ان وتفدخ 
صحيح ودقيق يجب ان يتسيرد بقرؾة العب الزخب الداحق مؽ مخكد حتى يدتظيع اداء السيارة بذكل 

ى دفررع االرض الخرررخاج اكبررخ قرررؾة مشتجررة مرررؽ القررجم عمرررى االرض خررالل مخحمرررة الشيررؾض واالرتقررراء حتررر
 يدتظيع الؾصؾل العمى نقظة يدتظيع فييا ضخب الكخة بالذكل االمثل الرحي يخرجم الؾاجرب الحخكري , 

يتظمرب مخاعراة  (4مؽ مخكرد )اذا ما عمسشا إن تحقيق اليجف السظمؾب في أداء ميارة الزخب الداحق 
 خرائص التكشيػ السثالي لمسيارة بحيث يعكذ االستغالل الجيج لمسبادئ السيكانيكية.

                                      
 .165ص .82, ص 2555, دار الفكخ العخبي, القاىخة , 1, ط الفديؾلؾجيا والخياضة واألداء البجنيبياء الجيؽ سالمة :  (1)



 71                                عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                            لرابع الفصل ا      

 

 إسررتخجاميررجف إلررى دراسررة الحخكررة مررؽ خررالل تىررحا مرراتبيؽ مررؽ خررالل حرررؾل الباحثررة عمررى الشتررائج و 
نالحررظ أن السخحمررة الترري درسررتيا الباحثررة وكرران جررل عسميررا باتجرراه القررؾة ,  Dynafoot 3)) جيرراز

)قررجم اليدررار ( لررجى عيشررة البحررث بدرربب خرؾصررية السخكررد وكسررا ذكخنررا سررابقًا لمقررجم السعاكدررة السشتجرة 
( الشدرربة االكبررخ وجررل الالعبرريؽ ىررؼ مررؽ الالعبرريؽ الزرراربيؽ 4ن العبرري الزررخب الدرراحق مررؽ مخكررد )أ

بررحراع اليسرريؽ والقررجم السعاكدررة لمررحراع السسيرردة ىرري قررجم اليدررار والترري ىرري اخررخ قررجم تغررادر االرض بعررج 
ة القررؾة السحررخك الخئيدري الررحي يعظرري نتراج دقيقررة عرؽ طبيعررلقررجم السعاكدرة اكدرخ االترررال ليرحا تعتبررخ 

التري ( و 4السشتجة لتمػ القجم وعالقتيا الررسيسة والجقيقرة براالداء السيراري لمزرخب الدراحق مرؽ مخكرد )
تحققرررت مرررؽ خرررالل اليرررجف الخئيدررري فررري ىرررحه السخحمرررة وىرررؾ )تحقيرررق سرررخعة كبيرررخة فررري االقترررخاب حترررى 

عشي محاولة بشاء زخرؼ , وىحا ي (1)يدتظيع االستخجام االفزل لقؾة الجفع االمامية اثشاء مخحمة الشيؾض(
 . وسخعة أفكية تحؾل إلى زخؼ وقجرة إلى األعمى مسا يدسح ويداعج عمى القفد أعمى ما يسكؽ

( مختبط باالداء والقجرات البجنية الخاصة بالعب 4وىحا العسل السياري لمزخب الداحق مؽ مخكد )
بخ قؾة مسكشة عشج ارتظام الكخة الظائخة والحي تسيدة مؽ خالل قؾة ضخب االرض وبالتالي انتاج اك

الزخب الداحق مؽ  السشتجة ميارةالقؾة تديؼ بذكل كبيخ في عسمية الخبط بيؽ القجم باالرض والتي 
مؽ خالل عسمية التشغيؼ بدخعة ودقة متشالية ,  ارةمؽ متظمبات نجاح أداء ىحه السي ( وىؾ4مخكد )

 . (2)داء السيارة بذكل افزل سؾف يديج مؽ مقجرة الالعب عمى أوالحي الحخكة بيؽ القؾة و 
والقؾة السشتجة التي تؾلج قؾة قفد نحؾ االعمى بذكل كبيخ بحيث تداىؼ وبذكل فعمي مؽ زيادة امكانية 

أذ " ان نتيجة السباراة تتؾقف عمى مجى نجاح الفخيق في الجقة وان كل ما  دقتو,االداء وبالتالي زيادة 
تشفيح الخظط وما ىؾ اال اعجاد لتحقيق ىجف واحج وىؾ  يؤدى مؽ ميارات مع تعاون افخاد الفخيق في

تشفيح احدؽ االحؾال واكثخىا امانًا في سبيل ايجاد وضع مشاسب النياء عسمية اليجؾم بجقة عالية 
 . (3)وتؾقف وانديابية " 

                                      
 .53ص, 2555, مكتبة ومظبعة الغج,ةالقاىخ  ,1, طخةررخة الظائخة السعاصرررالك :عمي حدشيؽ حدب هللا )واخخون( (1)

 (2) • Magill  A. Richard. Motor learning and control : concepts and applications. USA : Mcgraw-Hill, 2010, 
P.230. 

مشيج تجريبي مقتخح في تظؾيخ القجرة الالاوكدجيشية عمى وفق نغام الظاقة االول وادوات تقييؼ لبعض رعج فاضل فشجان : تاثيخ  (3)
 137, ص 2013,  ة التخبية البجنية وعمؾم الخياضةكمي/ جامعة البرخة , بالكخة الظائخة , رسالة ماجدتيخ السيارات االساسية لمذباب 

 . 
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التظرررؾر الدرررخيع الرررحي يحرررجث فررري لعبرررة الكرررخة الظرررائخة وعمرررى وجرررو ومرررؽ خرررالل ماتقرررجم ترررخى الباحثرررة أن 
الترري اصرربحت ( بذرركل اكثررخ خرؾصررة ودقررة 4مررؽ مخكررد )ميررارة الزررخب الدرراحق  واداءالخرررؾص 

تخررية نتيجة إستخجام أحجث الؾسائل العمسية في ترؾفيخ السعمؾمرات لمؾصرؾل إلرى أعمرى السدرتؾيات 
وطخيقررة األداء الترري تعتسررج بالجرجررة األولررى عمررى تكشيررػ األداء كسررا إنيررا تتظمررب  مررؽ حيررث األداء الفشرري

 .الحخكيالتامة عمى حخكة أجداء الجدؼ السختمفة أثشاء تشفيح القفد وانجاز الؾاجب الديظخة 
 



 

 االستنتاجات والتوصيات-5

 االستنتاجات 5-1

 التوصيات 5-2

ماس خلالفصل ا  
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 االستنتاجات والتوصيات : -5

 االستنتاجات : 5-1
 : تيةلالستشتاجات األ ةالباحث تمن خالل عرض وتحميل البيانات ومشاقذتها توصم   

ندوووبة السدوووامسة مووون خوووالل د اسوووة  كووو مت مت يووور لووو  القوووول اليوووولي ا ندوووي  ظهوووو    -1
حموة الشهووض لوالقوة لسر  لمق م السعاكدوةمابين التحميل التذريحي معادلة ا نح ا  الستع د 

 .  ( لالكرة اليائرة4السشتجة لسها ة الزرب الداحق من مركز )

مت يوور لوو   د اسووة ندووبة السدووامسة موون وسووا القوو م ا ندووي كوو مت مت يوور مت يوور ظهووو    -2
لسرحموووووة لمقووووو م السعاكدوووووة  سيكووووانيكيموووووابين التحميووووول الخووووالل معادلوووووة ا نحووووو ا  الستعوووو د 
 .( لالكرة اليائرة4زرب الداحق من مركز )الشهوض لالقوة السشتجة لسها ة ال

مت يوور لوو   د اسووة ندووبة السدووامسة كوو مت مت يوور  العزوومة الذخة ووة ا ماميووةظهووو  مت يوور  -3
لمقوو م السعاكدووة  الشذوواا الكهرئووائي لمعزووالتمووابين موون خووالل معادلووة ا نحوو ا  الستعوو د 

 . لكرة اليائرة( لا4لسرحمة الشهوض لالقوة السشتجة لسها ة الزرب الداحق من مركز )

مت يووور لووو   د اسوووة ندوووبة السدوووامسة مووون خوووالل كووو مت مت يووور  Cpkأنوووزيت ظهوووو  مت يووور  -4
لسرحموووة الشهووووض لمقووو م السعاكدوووة  الشذووواا الذدووويولوجيموووابين معادلوووة ا نحووو ا  الستعووو د 

 . ( لالكرة اليائرة4لالقوة السشتجة لسها ة الزرب الداحق من مركز )

لسرحمووة لمقوو م السعاكدووة األداء السهووا و والقوووة السشتجووة مشوواع عالقووة ا تبوواا عاليووة مووابين  -5
 .( لالكرة اليائرة  4الشهوض لمزرب الداحق من مركز )

سوووت(  345 -2444ان الالعبوووين الوووةو  كوووون قوووول القووو م لووو مهت لسدوووتو  ا تذوووا  موووابين ) -6
تكووووون عاليووووة مقا نووووة لوووواقوال القوووو م لمقوووو م السعاكدووووة متسيووووزون لووووان القوووووة السشتجووووة لوووو مهت 

شخذزة مسا تعيي زخسًا واسعًا لزيادة العسل الحركي عش  دفع الق م لوال ض عشو  أداء الس
 .(4الزرب الداحق من مركز )

-24ان الالعبوووووين الوووووةو  كوووووون  وووووول القووووو م لووووو مهت لسدوووووتو   وووووول مشاسووووو  موووووابين )  -7
تكوون عاليوة مقا نوة مسوا لمقو م السعاكدوة ست( متسيزون لوان القووة السشتجوة لو مهت  2542 

توليوو  قوووة اكبوور عموو  ا  ض وئالتووالي زيووادة القوووة السشتجووة موون القوو م وئالتووالي  تعسوول عموو 
 كوووون ا داء اكثووور اندووويابية واكثووور تووواعير واكثووور ا تذوووا  عشووو  أداء الزووورب الدووواحق مووون 

 .     (4مركز )
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 :التوصيات 5-2
عم  الجوانو  التذوريحية عشو  انتقواء الالعبوين وخروصوا لسهوا   تركيز ا متسام ل   الس  ئين  -1

لسرحمووة  لمقوو م السعاكدووةالقووول اليووولي ا ندووي   الزوورب الدوواحق وتركيووز لالخرووو  عموو 
 .  لالقوة السشتجة لدب  ا تبا ها الوعيق الشهوض

قوووو م لموسووووا القوووو م ا ندووووي مت يوووور ا متسووووام لالجوانوووو  السيكيانيكووووة السرتبيووووة لووووا داء ومشهووووا   -2
لوالقوة السشتجوة لسهوا ة الزورب الدواحق مون لدوب  ا تبا هوا الوعيوق لسرحموة الشهووض السعاكدة 
 .( لالكرة اليائرة4مركز )

التركيووز عموو  الشذوواا الكهرئووائي لمعزووالت العاممووة السرتبيووة لووا داء لسهووا ة الزوورب الدوواحق  -3
الشذوووواا مووووت مت يوووور أ لاعتبا مووووا موووون  معزوووومة الذخة ووووة ا ماميووووةوخروصووووًا الشذوووواا الكهرئووووائي ل

 .لالقوة السشتجة لسها ة الزرب الداحقالسرتبية لسرحمة الشهوض لمق م السعاكدة الكهرئائي 

 نهووا تعيووي د ئوول عمسيووة  Cpkأنووزيت مرعووا  نتووائغ مت يوورات الشذوواا الكهرئووائي وئالخرووو   -4
هووووا ة لووووالقوة السشتجووووة لسدقيقووووة عوووون الت يوووورات الذدوووويولوجية السروووواحبة لووووالداء وموووو   ا تبا هووووا 

 . الزرب الداحق

ا سوووووتذادة مووووون الةووووويت الرقسيوووووة التوووووي توووووت الحروووووول عميهوووووا لمست يووووورات التذوووووريحية والسيكانيكيوووووة  -5
والذديولوجية   نها تعييشا د ئل واضحة عن الترالا بيشها وئين القوة السشتجة لمقو م السعاكدوة 

   .(4الزرب الداحق من مركز )أعشاء ا داء 

( ود اسوة 4مون مركوز ) في اداء مها ة الزرب الدواحق وا  تقاءالشهوض التركيز عم  مرحمة  -6
 .  في  بيعة خروصية السركزلسا لها من امسية  عسل الق م السعاكدة لمة ا  السسيزة 



 

 املصادر
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  العربية:المصادر والمراجع 

 الكخيؼ.ن القخآ .1

فديؾلؾجيا ومؾروفؾلؾجيا الخياضي وطخق  حدانيؽ:ابؾ العال احسج عبجالفتاح و دمحم صبحي  .2
 . 1997،  دار الفكخ العخبي ، القاىخة ، 1ط ،لمتقؾيؼالقياس 

 –احسج عبج الجايؼ الؾزيخ وعمى مرظفى طو: دليل السجرب في الكخة الظائخة اختبارات   .3
 .1999، دار الفكخ العخبي ،  1سجالت ، ط –تخظيط 

( وفق Dynamic,Static)خرائص السشحشى البياني لجوال )  ، أحسج عبج االميخ وأخخان .4
ة الزخب الداحق في ( لسيار 1,2وأثخىا في السخكد التخرري )  Dynafoot 3مشغؾمة 

 الكخة الظائخة (.
 .2016،  1، ط السجخل الى عمؼ التذخيح الؾعائفيأسامو احسج حديؽ واخخون  :   .5
، مظبعة جامعة  2، ط فديؾلؾجيا االندان العامة وفديؾلؾجيا الخياضةاسعج عجنان عديد :  .6

 .  2018الكؾفة  ، الشجف ، 
، مظبعة جامعة الكؾفة ، 2، طالسجال الخياضيتظبيقات عمؼ التذخيح في اسعج عجنان عديد:  .7

،2018. 
، الشجف، مظبعة الشجف 1، ط  الكخة الظائخةاسعج عجنان عديد ، عمي ميجي ىادي :  .8

 .2012االشخف
، االسكشجرية، مشذاة الكخة الظائخة دليل السعمؼ والسجرب والالعباليؽ وديع فخج :  .9

 .1996السعارف،
، دار الفكخ العخبي، 1، ط والخياضة واألداء البجني: الفديؾلؾجيا بياء الجيؽ سالمة  .10

 .2000القاىخة ، 
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،  1، ط : البايؾميكانيػ في الحخكات الخياضيةحديؽ مخدان عسخ، اياد عبج الخحسؽ  .11
 .2011دار الؾاثق ، بغجاد ، 

. تخجسة  السيكانيكا الحيؾية وطخق البحث العمسي لمحخكات الخياضيةجيخد ىؾخسؾث : .12
 .1999،  1كسال عبج الحسيج ، مخكد الكتاب لمشذخ القاىخة :  ط

التذخيح الؾعيفي صخيح. عبج الكخيؼ الفزمي ، عبج الخزاق جبخ الساججي :    .13
 .2018 1، ط  وميكانيكية االلعاب الخياضية

، 1، ط مبادئ عمؼ التذخيح لمخياضييؽصالح بذيخ ابؾ خيط ، يؾسف الزم كساش :  - .14
 .2011ىخان لمشذخ ، السسمكة االردنية الياشسية  ، دار الد 

، بغجاد ، دار الكتب لمظباعة  مقجمة في الكيسياء الحياتيةصفاء رزوقي السخعب :  .15
 .1987والشذخ، 

، مجمة الجراسات والبحؾث، جامعة  اإلصابات في األنذظة الخياضيةسسيعة خميل:  .16
 .1982حمؾان،السجمج الخامذ،العجد الثالث،

، القاىخة ، 1، ط السؾسؾعة العمسية في التجريب الخياضيم الجيؽ واخخون : طمحة حدا .17
 .1997مخكد الكتاب لمشذخ ، 

، السجخل الى نغخيات التجريب ،  التجريب العزمي والتشبية الكيخبائيقجري بكخي :  .18
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 (1ملحق )  
 ادماء الخبراء والمختصين الذين تمت مقابلتهم

 
 
 
 
 

 هكاى العول االختصاص اللقب العلوي االسن ت

 استاذ  حسين مردان عمرد.  1
/ ساحة  بايوميكانيك

 وميدان

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 جاهعة القادسية

 / كرة يدفسلجة  استاذ د. أحمد عبد الزهرة  2
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 جاهعة القادسية

  بايوميكانيك استاذ د. علي جواد كاظم 3
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 بابلجاهعة 

 / كرة يدفسلجة  استاذ د. قيس سعيد دايم 4
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 جاهعة القادسية

 / كرة سلةفسلجة  استاذ د. فالح حسن عبدهللا 5
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 جاهعة القادسية

  بايوميكانيك استاذ د. أحمد عبد االمير 6
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 القادسيةجاهعة 

 / الكرة الطائرةفسلجة  استاذ علي مهدي هاديد.  7
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 جاهعة القادسية

  عالجية مساعد استاذ د. علي بديوي طابور 8
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 القادسيةجاهعة 

 الطائرة/ الكرة فسلجة  مساعد استاذ بشير شاكر حسيند.  9
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 

 جاهعة القادسية
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 (2ملحق )
 الكيمائين المختصين بتحليل المتغيرات الكيمائية أدماء الدادة 

(ATP-CP-CPK) 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل االختصاص المقب العممي االسم ت

 جامعة بابل احياء مجهرية أ.د حسين عميهي مطمب 1

 جامعة بابل كيمياء سريرية أ.د الغزاليمؤيد عمران  2

 جامعة بابل احياء مجهرية  أ.م.د نهر سممان كاظم 3

 مستشفى مرجان عمهم الكيمياء بكالهريهس احمد راضي حسهن  4

 مستشفى االمام الصادق تقني تحميالت مرضية دبمهم كرار حيدر حداوي  5
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 (3)ملحق 

 والعمل المداعدDynafoot3 و EMGادماء كادر أجراء االختبارات منظومة  
 EMGمنظومة أجراء االختبارات كادر ادماء  

 مكان العمل االدم ت

 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسية حسين مردان عمرأ.د  -1

 الرياضة / جامعة القادسيةكمية التربية البدنية وعمهم  ا.م عمى خهمان عمهان -2

 Dynafoot3اسماء كادر أجراء االختبارات منعهمة  

 مكان العمل االدم 

 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسية أحمد عبد االمير أ.د  

 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسية م.د دمحم فائز  

 المداعدادماء الكادر  

 مكان العمل االدم 

 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسيةطالب دكتهراه /  عمي جهاد كاظم -1

 طالب دكتهراه / كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسية عمي سالم  -2

 / كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسية ماجستيرطالب  منتعر نجاح  -3

 احمد راضي -4
ومدرب  طالب دكتهراه / كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة القادسية

 نادي الكهفة 

 واسط/ كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة / جامعة  ماجستير حسين عبد الكريم  -5

 مدرب نادي الدغارة الرياضي لمشباب  كاظمحيدر جهيد  -6

 الرياضي لمشباب الجيشمدرب نادي مساعد  فارس عمي درويش -7
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Abstract 
Mechanical Anatomical Analysis Of The standing for the standing foot and 

its relationship to the productive force in terms of the electrical and 

physiological activity the skill of Spike in volleyball 

    PH.D Asaad Adnan Aziz                                           Elaf Reiyah Hassan 

4113                                                                                          0200              

The exact and essential link between the ideal of performance and 

the productive force of the hitting player so that he can perform the 

skill correctly and accurately must be characterized by the force of 

pushing the earth to bring out the largest productive force from the 

foot on the ground during the stage of advancement and 

advancement so that he can reach the highest point where he can hit 

the ball in an optimal manner that serves The motor duty, and this 

requires the participation of each of the anatomical variables for 

each of the mineral density of the tibia, the mineral density of the 

bones of the foot, the length of the tibia, the length of the foot, the 

medial longitudinal arch of the foot, if we know that achieving the 

desired goal in performing activity the skill of Spike Position 4 in 

volleyball. It requires taking into account the characteristics of the 

ideal technique for the skill, in addition to that, the extent of its 

relationship and interdependence with the studied mechanical 

changes in the Dynovot 3 system, and it includes the fulcrum points 

of the foot on the ground, which are the maximum pressure of the 

foot, the rate of foot pressure, the thumb, the second and third 

fingers of the man, the fourth and fifth fingers of the man, and the 

middle of the foot Medial, lateral medial, medial malleolus, lateral 

malleolus, which reflects the good exploitation of the mechanical 

principles associated with the productive force of the foot opposite 

to the stage of advancement in injury. b crushing volleyball, in 

addition to the nature of the muscle contraction associated with it. It 

is a new scientific study in this field. Hence, this study aimed to 

identify the values of the mechanical anatomical analysis of the 

opposite foot and its impact on the productive force in terms of the 

electrical and physiological activity of the stage of advancement in 

the crushing hitting of volleyball, and to identify the percentage of 

the contribution of the values of the mechanical anatomical analysis 

of the opposite foot and its impact on the productive force in terms 
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of Electrical and physiological activity of the stage of advancement 

in volleyball crushing strike. . In order to achieve these goals and to 

achieve the goals of the study, the researcher identified the research 

community, which are the players of the Middle Euphrates 

volleyball clubs participating in the Premier League for the sports 

season 2020-2021, numbering (16) players, and (2) players were 

excluded for not complying with the testing period, so that the 

number of the research sample became ( 14) players, and they 

constitute (87.5%) of the research community, knowing that all 

members of the sample are players who strike with the distinctive 

right arm and the opposite foot is the left foot (the pivot foot) on 

which all tests were conducted for the specificity of the center and 

as a total result of this work several conclusions were reached, 

including The emergence of the medial longitudinal arch as the 

most important variable when studying the contribution ratio 

through the multiple regression equation between the anatomical 

analysis of the opposite foot to the stage of advancement of the 

productive force for activity the skill of Spike Position 4 in 

volleyball. In light of these conclusions, the researcher reached 

several recommendations, including to take advantage of the 

numerical values obtained for the anatomical, mechanical and 

physiological variables, because they give us clear indications of 

the interrelationship between them and the productive force of the 

opposite foot during the performance activity the skill of Spike 

Position 4 in volleyball. 
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