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 ث: التعريف بالبح-1

 المقدمة واهمية البحث:  1-1

معا في انتاج نظريات حديثة    وتداخلهايتجلى المفهوم العلمي في توظيف العلوم األخرى  
حلول شافية ألسئلة كثيرة او مشاكل تعوق التقدم العلمي الحضاري،    وفق واكتشافات تأخذ بالباحثين  

وهذا نتاج من االبداع واالبتكار وهو مزيج الفكر المتعمق في فهم المشاكل الحادثة وفهم الحلول  
الم األسس  يضع  الذي  وهذا  الحل  او  الفكرة  نضوج  حتى  المتعدد  األفكار  ت والتطبيق  من  راكبة 

 في انتاجها.  ةالممزوج 

الحاجة    ، اذعلوم الرياضة مجموعة ال تتجزأ في تكوين االبطال والرياضيين العالميين  ان
هذه العلوم واتحادها في انتاج النظريات والوسائل التعليمية واألجهزة التدريبية والوصفية    لتعاضد

ذها  العمل ، فمنها من اتخذ لعبة معينة او فعالية محددة ومنها ما شملها كلها وأيضا هناك من اخ 
من الجانب التدريبي لذلك ترى العديد من األجهزة تتجمع في تكوين موحد لخدمة المدرب في  
عمله مع الالعب في تطويره وابرازه بطل عالمي جديد ينافس في المباريات العالمية، اخذت علوم 

  حذوا جديدا ومسارا ذو منعطف تكنولوجي وصناعي في ابراز الحلول العلمية على   تحذو   الرياضة
فهذا الشك فيه هو األمثل للباحثين في تحديد نصاب    ااو عالمي   امحلي   اتصنيع  مصنعةشكل أجهزة  

 . رفد المكتبات العلمية لالبحث العلمي 

األجهزة    في صناعة  واألدق  األكبر  النصيب  اخذت  التي  العلوم  من  البايوميكانيك  فعلم 
بها ضمن القوانين البايوميكانيكية فهناك ما  الحديثة التي تعطي قراءات دقيقة حول العمل المنوط  

الباحث بالنتائج التي    تزويدمع أداء الالعب ومنها ما هو ثابت وكلها تصب في    كان محموال
الحركي أكثر فاعلية وإيجابية    التحليل يجعل عملية    مثل هذه االجهزة  تعمالاس  إن  ، صممت ألجلها

التعامد المستمر على  من أهمها    ، ئف عديدةله فوائد ووظا  تصوير التجاربفي    عمالهاألن است
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الالعب الصحيحة  ،أداء  الحركية  المسارات  والزوايا،  وتحديد  الفوائد    ذلك  وغير  والمسافات  من 
 .   الدقيقة النتائجكبر قدر ممكن من أالمهمة التي تعمل على تحقيق 

للمهارة المنفذة من    الرقميفي هذا العلم اال وهو التصوير    اتكرار   أكثرلكن هناك ما هو  
الالعبين ومع تطور األداء لدى الالعبين وتحقيق اإلنجازات وكذلك تعدد مراحل بعض األلعاب  

  ، رة تصوير  ي من كام   أكثر   استعمالاو الفعالية الرياضية المراد البحث فيها أدى بالباحثين الى  
وهذا واضح في    ،ومتراكما  طويال  وتكاليف كثيرة وعمال  اتعاب االمر الذي يضيف على الباحث ا

وتعتمد على بعضها    مراحل متعددة  اتوذو   ةالتي تأخذ مسافات طويلالعاب القوى  بعض فعاليات  
تحتاج في  لعاب القوى  اومنها أيضا ذو مراحل متعددة ولكن مسافة قصيرة لألداء فعموم    بعضا

 تصوير.  كاميراتحليلها وتصويرها الى اكثر من  

في تصنيع جهاز تعقبي يعمل على التقليل من المجهود من قبل    برزت أهمية هذه الدراسة
علمية   وتسهيل  البيوميكانيكية  المتغيرات  استخراج  دقة  في  منه  االستفادة  مدى  وأيضا  الباحثين 

تصوير    كاميرا  تتيح حملو   تقنية تتبع  يجهاز ذبالوقت والمجهود  اختصار  وأيضا في    التصوير
 .العاب القوى التي تصور طول مرحلة معينة او جميع مراحل الفعالية لبعض    كاميراتالنوب عن  لت 

 : مشكلة البحث  1-2

  كاميراتكثرة    تكمن فيعمله    أداء  مجمل المشاكل والمعوقات التي يواجهها الباحث في
التي يحتاجها لتصوير فعالية تحتاج الى   الثابتة  واحدة وكذلك تزامن    كاميرامن    أكثر التصوير 

الذي يأخذه العمل والتكلفة المادية بالعمل والحاجة الى كادر مساعد   والوقتمقاطع فيديو التصوير  
لتي غاية الباحث واالخطاء المتكررة ا  افهامهبعدد يصعب في بعض األحيان التعامل معه او  

ان استخراج المتغيرات ودقتها من اهم األمور األساسية في دراسة الحركة والمهارات  يقعون فيها،
  البايوكينماتيكيةوالفعاليات الرياضية ومنها العاب القوى لما تحتويه من فعاليات وان دقة المتغيرات  

وكذلك فان    لكل منها  الكبير في تطوير اإلنجاز النهائي   التأثيرالمستخرجة لهذه الفعاليات لها  
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التصوير الثبتة فيه نسبة خطا في القياس ناتجة عن بعد الجسم عن بؤرة   كاميراالبعد البؤري ل
تصوير    كاميراالباحث الى تصنيع    ارتأىوعليه    التصوير وفقا لنظرية فيثاغورس   كاميراعدسة  

 . تعقبية ممكن ان تسهل عمل الباحثين في التصوير

 اهداف البحث:  1-3

 يهدف البحث الى: 

  كاميراتاثناء أداء التجربة بالقياس اليدوي ومقارنتها مع  التعرف على قيم بعض المتغيرات   -1
 التصوير الثابتة والمتعقبة. 

المتغيرات  -2  بين    كيةالبايوكينماتي التعرف على  الفرق  و   التصوير  كاميراومعرفة   كاميراالثابتة 
 .القوى  لبعض فعاليات العاب pixy2بتقنية  المتعقبة   التصوير

كينماتيكية في بعض فعاليات العاب القوى وفق على الفرق بين اهم المتغيرات البيو التعرف    -3
 والثابتة.  Pixy2 بتقنية التصوير المتعقبة   كاميرا

 فرض البحث:  1-4

التعقبية  التصوير    كاميرا  استعمالعند  البيوكينماتيكية  المتغيرات  في قيم  تظهر فروق معنوية   -1
 . ولصالح التعقب الثابتة كاميرابالمقارنة   القوى لبعض فعاليات العاب 

  كاميرات تظهر فروق معنوية في قيم المتغيرات البيوكينماتيكية بين قيم القياس الحقيقي وقيم   -2
 التصوير المتعقبة.  كاميراالتصوير المتعقبة والثابتة ولصالح 

 . pixy2بتقنية   التصوير التعقبية كاميراهناك تأثير إيجابي في استخدام  -3
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 البحث:  مجاالت 1-5

 نادي عفك لفئة الشباب  ي العب  البشري:المجال  1-5-1 

 2021/  10/ 17 – 2020/ 7/  2 المجال الزماني: 1-5-2 

 ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية المجال المكاني: 1-5-3 
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 الدراسات النظرية والسابقة -2

 الدراسات النظرية  2-1

 : األجهزة في مجال علوم التربية الرياضية 2-1-1

ان استخدام االجهزة والطرق الموضوعية في مجال تحليل الحركة الرياضية ودراستها لم يأتي  
التطور واالرتفاع  الة  استوحتها مساعتباطا بل كان نتيجة وضرورة من ضروريات التطور العلمي الذي  
 بمستوى األداء واالنجاز الحركي الرياضي لهذا بدء االهتمام باألجهزة.  

أصبحت ممارسة الرياضة مطلب أساسي لجميع االفراد وخصوصا بعد الثورة العلمية الصناعية  
من  ت د وحدووسائل التكنولوجيا الحديثة محل عمل االنسان  كاميرا بعد اذ احتلت ال  االتفي جميع المج 

لتعمل على   الرياضية  األجهزة  جاءت صناعة  وقد  العامة.  الصحة  انعكس على  مما  حركته وطاقته 
اختصار الوقت والجهد في تطوير القابليات البدنية والحركية إضافة الى إمكانية استخدامها بدون وجود  

التعلي  اتباع  التي  المدرب من خالل  بها وتحديد وتصنيف مجاميع مختلفة من األجهزة  الخاصة  مات 
تهدف الى تنمية او تعليم المهارات الحركية وغيرها وقد امكن الجميع من استخدامها وظهرت على اثرها 

والتخصصات الرياضية مما جعل    االتبتصميم وتصنيع األجهزة في جميع مج   الشركات المتخصصة
تلك الشركات في استقطاب ممارسي الرياضي القتناء األجهزة المختلفة حسب هناك منافسات كبيرة بين  

الهدف التدريبي المطلوب والتي اختصرت الكثير من المجهود لإلنسان فاصبح باإلمكان اقتنائها في 
المنازل والمناطق العامة والسياحية لنشر ثقافة الصحة البدنية وان توافر مثل هذه األجهزة بالمدارس  

الرياضية سوف   االت هد والكليات واألندية ومراكز الشباب والمنازل والفنادق والقرى السياحية والصوالمعا
لرفع مستوى صحة االنسان ومستوى اللياقة البدنية لجميع األفراد وتصريف طاقات الة اتكون وسيلة فع

 المجتمع تصريفا نافعا. 

( 72، صفحة 2011)شلش،    
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 بايوميكانيك العاب القوى: -2-1-2

 حواجز: 110بايوميكانيك  2-1-2-1

 التسلسل الحركي الكامل: 

 
 ( توضح ركض الحواجز التكنيك 1صورة )

 : المراحل وصف

يتكون عد الحواجز من عنصرين: العدو بين الحواجز واجتياز الحواجز، يمكن تقسيم اجتياز   
 والطيران ثم الهبوط. الحاجز الى االرتقاء 

 بالنسبة لسرعة عدو الحواجز فعلي الالعب التركيز على تكرار تزايد سرعة الثالث خطوات. 

 التالية.  عدووفي مرحلة اجتياز الحاجز فعلي الالعب تقليل زمن طيرانه في الهواء واالعداد لخطوة ال

 :االقتراب/ إيقاع الثالث خطوات

 الحاجز األول والعدو بين الحواجز. العدو بأقصى سرعة حتى  األهداف:

 الخصائص الفنية: 

 ثماني خطوات حتى الحاجز األول )قدم االرتقاء يجب ان توضع في المكعب االمامي(.  •
 منه في العدو.   أسرعيتم ارتفاع الجذع عاليا  •
 قصيرة(. -طويلة-ثالث خطوات بين الحواجز )قصيرة •
 ارتفاع مركز ثقل الجسم بين الحواجز.  •
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 الخطوات الثالثة وإيقاع( توضح االقتراب  2صورة )

 : االرتقاء مرحلة

 الحفاظ على منحنى الجسم الذي يقلل من ارتفاع الجسم فوق الحاجز.  .1
 امتداد كامل لمفاصل الحوض والركبة والقدم.  .2
 مرجحة فخذ الرجل الحرة بسرعة الى الوضع االفقي.  .3

 :مرحلة اجتياز الحاجز الرجل الحرة

 الفنية: الخصائص 

 . عدويجب امتداد الجزء السفلي من الرجل الحرة بنشاط وفي اتجاه ال •
 (. 1)يثني مفصل قدم الرجل الحرة  •
 يجب ثني الجذع جيدا في الحواجز المرتفعة أكثر منها في الواجز المنخفضة. •
 يجب االحتفاظ بموازاة الكتفين للحاجز.  •
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 ( توضح اجتياز الحاجز 3صورة )

 : مرحلة اجتياز الحاجز لرجل االرتقاء

 تقليل مستوى االرتفاع فوق الحاجز واالعداد لهبوط نشط.  األهداف:

 الخصائص الفنية: 

 تسحب قدم االرتقاء بجانب الجسم.  •
الساق  • بين  الزاوية  االجتياز وتكون  اثناء  في  تقريبا  االرتقاء األرض  قدم  فخذ  يوازي  ان  يجب 

 درجة.  90والفخذ 
 (. 1)يثنى مفصل قدم االرتقاء بشكل واضح واالصابع تتجه ألعلى   •
 (. 2يجب الحفاظ على ارتفاع ركبة رجل االرتقاء وكذلك سحبها لألمام ) •

 
 ( توضح اجتياز الحاجز للرجل االرتقاء4صورة )
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 : مرحلة الهبوط

 . عدوالدخول بأقصى سرعة لل األهداف:

 الخصائص الفنية: 

 (. 1الهبوط يجب ان تكون ثابتة والهبوط على امشاط القدم )قدم  •
 يجب عدم ميل الجسم للخلف في اثناء الهبوط.  •
 (. 2يجب ان تثنى قدم االرتقاء حتى لمس األرض ثم تسحب بسرعة وبنشاط لألمام ) •
 صال قصيرة وان تكون الخطوة األولى قوية. االتيجب ان تكون فترة  •

 
 الهبوط ( وضع الجسم بعد 5صورة )

( 81-79، الصفحات 2009)زاهر،   

 الثالثية: بايوميكانيك الوثبة  2-1-2-2

واعقد السباقات والقفز في العاب القوى لما تتطلب    أصعبتعد فعالية الوثب الثالثية هي احدى  
مما يتوجب على الواثب من ضبط جميع    الفعالية من ضبط األداء الحركي المختلف في أداء مراحلها،

 المتطلبات والمتغيرات الميكانيكية الخاصة في كل مرحلة من مراحل الفعالية لغرض تحقيق اإلنجاز. 

عوبة من قبل المدرب او المختص على العملية التدريبية من  ومن الناحية التدريبية فهنالك ص
خالل تطوير وتحسين وضبط األداء من قبل الواثب اذ تكمن الصعوبة في تحديد اهم النقاط الخاصة 
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حركات الفعالية الثالث لما تتمتع به هذه الحركات من سرعه في أدائها وكذلك ترابط وتسلسل   في أداء
وجود حد فاصل بين بداية ونهاية الحركة من جهة ومن جهة أخرى ظهور    الحركات فيما بعضها وعدم

هذه الحركات وما تتبعه من متطلبات ميكانيكية بمده قصيره جدا )لحظية( خاصه في مرحلة االرتقاء 
لكل حركة ، لذلك توجب ذلك االستعانة في التحليل الحركي المستخدمة في الكاميرات السريعة لتحديد  

ا  ودراسة  ذلك وضبط  بالفعالية، فضال عن  والمرتبطة  األهمية  ذات  الميكانيكية  والمتغيرات  النقاط  هم 
تصبح لدى الواثب معرفه حول أدائه وصورة توضيحية لما هو مطلوب منه خالل ضبط كافة المتغيرات 
لألداء خالل   المشابهة  والحركات  التمرينات  أداء  عليه  يسهل  مما  كافة  األخطاء  وتالفي  الميكانيكية 

 ( 50، صفحة 2016)القطبي،  قان لألداء الحركي. االت التدريبات بأعلى درجة الضبط و 

 يجب ان يوفر االرتقاء للحجلة مطلبين أساسيين هما:  الوثبات الثالثة:

 ضمان مسار طيران طويل لمركز ثقل الجسم. -
 األماكن.المحافظة على السرعة االفقية قدر  -

ولكل منها متطلبات حركية تقضييها متابعة    وهبوط،ان لكل وثبة من الوثبات الثالث ارتقاء وطيران  
، أي ان يكون الهبوط خياضييييييييييييييعيا في أدائيه فييا بين االقتراب والطيران للمحيافظية قيدر بياألخرى كيل وثبية  

 ليتين، والتي ترتبط بها:األماكن على قدر مناسب من الدفع الالزم لمتابعة الحركة في الوثبتين التا

 كتلة وسرعة الواثب. -أ
 زاوية انطالق وهبوط مركز الثقل. -ب
 مهارة الوثب. -ت
 مقاومة الهواء. -ث

سييييييم في الخطوة،   21سييييييم من الحجل،    38ان المعدل التقريبي الرتفاع مركز ثقل الجسييييييم فهي  
ب للحصييييييييييول على  سييييييييييم في الوثبة النهائية، والتي يتبين من خاللها المقاومة التي يواجهها الواث   35

االرتفياع المنياسييييييييييييييب في الخطوة والوثبية، وتقيدر قوة اليدفع بعيد الحجيل بميا يسيييييييييييييياوي أربع مرات وزن  
 مرة من وزن الجسم.  3.8الجسم، اما بعد مرحلة الخطوة فتساوي 
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اميا بيالنسييييييييييييييبية الى زمن كيل منهيا فقيد أظهرت النتيائك لألبحياث العمليية بيان كيل الواثبين بيدون  
ول فترة تماسييهم مع األرض، والخسييارة التدريجية في معدل السييرعة االفقية وفي  اسييتثناء يتصييفون بط

 قيمتها، وكانت أطول فترة زمنية في الطيران واالقصر عند الخطو.

وتمثل الخطوة أهمية خاصييييييييية، يسيييييييييتطيع الواثب انجاز مسيييييييييافة طويلة في الخطو، ويجب ان يقطع  
 الحجلة.% من مسافة 85-80الواثب الخطوة في مسافة تعادل  

تتحد الحجلة من وضع القدم على لوحة االرتقاء، وتنتهي بوصع نفس القدم إلنجاز الخطوة،    : الحجلة
 أي من االرتكاز الخلفي ثم الطيران للوصول الى االرتكاز االمامي الخاص بالوثبة التالية: 

للجسييييييييييم، حي  يواجه  ان من األسييييييييييس الميكانيكية في هذه المرحلة هو تجنب حركة الدوران الخلفي 
 الواثب ذلك بطريقتين:

قييام بع  الواثبين بيأداء حركيات الرجلين المتعياكسيييييييييييييية وبنفس قيم عزم القصييييييييييييييور اليذاتي حول   -أ
 مفصل الورك.

  قيام بع  الواثبين بمد الرجل الحرة باستقامة، وثني الرجل الواثبة اثناء الطيران. -ب

ان اليدفع القوي والسييييييييييييييريع بقييدم االرتقيياء يعمييل على انجيياز الحركية في اقيل زمن ممكن من نياحييية،  
وتقليل المفقود من السيييرعة االفقية المكتسيييبة من مرحلة االقتراب من ناحية أخرى، وبذلك يجب التركيز  

اوية حادة على مد كل من مفصيل المقعد والركبة حتى يصيل الفخذ الى المسيتوى االفقي ، حي  تعمل ز 
مع السياق بمسياعدة حركة الذراعين التبادلية وبذلك تيدي الحجلة بسيرعة، حي  يعمل مركز ثقل الجسيم 
قوس طيران منخف  نسيييييييييييبيا، ثم يحدث تبديل بحي  تمرجح رجل االرتقاء اماما عاليا حتى وصيييييييييييول  

االعيداد للمرحلية   الفخيذ الى المسييييييييييييييتوى االفقي فميا تليك اللحظية تمرجح الرجيل الحرة خلفيا، وبيذليك يبيدا
قييدم من الخط العمودي النييازل   1.5، وعلى بعييد  الثييانييية )الخطوة( بهبوط رجييل االرتقيياء على األرض  

 من مركز ثقل الجسم .
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قبيل هبوط القيدم بلحظية قصيييييييييييييييرة، حيي  يبطيل عملهميا    تبيدأاميا مرجحية اليذراعين او الرجيل الحرة  
يتوقف طول الحجلة على تكتيك الواثب ومسيييتواه،   مرحلة الدفع عند االرتقاء الثاني وبذلك  تبدأعندما  

 ية:كاالت وترتبط حركة الذراعين بالمواصفات 

 المحافظة على إبقاء الجذع منتصبا. -أ
 تساعد الحركة القوية للذراعين على تطوير مركبة الدفع االفقية للرجل الدافعة في االرتقاء. -ب
 للذراعين.تطوير السرعة العمودية عن طريق التعجيل العالي  -ت
الصييييييييييييييفيية المثييالييية لمرجحيية الييذراعين والتي تخييدم األغراض المييذكورة بييالمرجحيية القوييية للخلف  -ث

 .ولإلمام

او للخلف او الحد الجانبين مع   لألماماما وضييييع الجذع فيجب ان يأخذ اسييييتقامته مع تحاشييييي ميله  
كبيرة، لذا كانت أهمية ان االخذ باالعتبار ان حركة الذراعين التبادلية تعمل على توازن الجسيييم بصيييورة 

 على:يركز الواثب 

 العمل على تقليل المفقود من السرعة االفقية. -1
 انجاز انسب مسافة للحجلة مع ارتباطها بمرحلة الخطوة التالية. -2
 د بقدم االرتقاء واالعداد الرتقاء الخطوة.ي الهبوط الج  -3
  سم.المحافظة على استمرارية انسياب الحركة والمحافظة على توازن الج  -4

 
 مسافة الحجلة( توضح 6صورة )

مسافة  الطيرانمسافة  الهبوطمسافة    
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  الخطوة:

تخضع هذه المرحلة الى القواعد العامة للوثب الطويل وتختلف عنه في خطوة االرتقاء بالدرجة  
خاصة، والمركبة  األولى بما تتميز به من خواص تيثر او ترتبط بفاعلية مقدار المركبة االفقية بصفة  

والعمودية   االفقية  المركبتين  قوى  فيه من  ييثر  بما  والخلفي  االمامي  االرتكاز  لحظتي  في  العمودية، 
وزاوية الطيران الميثرة على مسافة الطيران المطلوب تحقيقها، كما ان فترة الطيران وسرعة الهبوط اقل 

 خطوة بصورة صحيحة. عما عليه في الوثب الطويل، فيما لو أدى الواثب الحجل وال

الناحية المهمة لالرتقاء هو ان   الرجل، انان السرعة االمامية للهبوط تيدي بالواثب الى الجلوس على  
يتم الثني الجيد للرجلين، ثم تمدان على استقامتها مما يقلل من عزم القصور الذاتي، ومساعدة الجذع  

 على البقاء في وضع متوازن عند الطيران. 

( درجة والحصيول  45األخيرة هي نتيجة زاوية انطالق قد تصيل زاوية االنطالق )  كما ان الوثبة
 على وضع اعلى لمركز ثقل الجسم عند االنطالق في الهواء.

نالحظ ان هنياك تنياقص في المركبية االفقيية من الحجلية الى الخطوة الى الوثبية لتنياقص مقيدار  
ي في المركبة العمودية كضييرورة أسيياسييية للحصييول الدفع لألمام من وثبة الى أخرى، يقابل تزايد تدريج 

على محصييلة مناسييبة، مع محاولة االسييتفادة من زيادة الزاوية، وارتفاع نقطة االنطالق، لتحقيق مسييافة 
 مناسبة للطيران.

لذا تبدأ الخطوة بعد هبوط قدم االرتقاء، حي  تبدأ مباشيييييييييرة وبسيييييييييرعة حتى ال تطول فترة بقائها  
نيية نجييد ان قترة بقيياء القييدم في تلييك اللحظيية أكبر، وحتى يقييل زمن انجيياز تلييك على األرض، وبييالمقييار 

 اللحظة، يجب ان يساعد العمل بالتوافق في حفظ التوازن للجسم اثناء تأدية الخطوة.

ان مرجحة الرجل الحرة يجب ان تيدى بقوة وسييييييييرعة حتى يصييييييييل الفخذ الى الوضييييييييع االفقي،  
ة، بعدها تبدأ الرجل الحرة في الهبوط بكامل القدم على األرض  وحتى يعمل الفخذ مع السييياق زاوية حاد

م، وعلى ذلك   1.5الخط العمودي النازل من مركز ثقل الجسيييييييييييم بمسيييييييييييافة  مألنهاء الخطوة، وذلك اما
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يجب ان يكون الهبوط بالقدم نشييييييييييطا قويا سييييييييييريعا، حتى ال يفقد الواثب كثيرا من سييييييييييرعته الناتجة من  
  ارتطام القدم باألرض.

 
 ( توضح التسلسل الحركي للخطوة7صوة )

في حفرة هذه المرحلة بوضع قدم الرجل الحرة على األرض لالرتقاء بها وتنتهي بالهبوط  تبدأ  :الوثبة
 الوثب. 

وبالرغم من المحاوالت المبذولة في تقليل السييرعة المفقودة من الجسييم بسييبب الجهد المبذول في 
كل حجلة والخطوة، اال انه من الميكد زيادة تلك النسيبة من مرحلة الوثبة، حي  تقل سيرعة الجسيم بعد  

ة مباشيييرة والمسيييتخدمة  مرحلتي الطيران المتتاليتين وبذلك تبدأ الوثبة بعد الهبوط قدم الرجل الحرة المظلل
 .والوركوالركبة   القدمكقدم لالرتقاء دفع قوي وسريع، والذي يعتمد على إمكانية مد مفصل كل من 

من تلك اللحظة يجب ان يكون الجذع مسيييتقيما مع عمل المرجحة القوية والسيييريعة بفخذ الرجل  
الواثب لعمل زاوية طيران كبيرة نسبيا،  األخرى، حتى يصل الى المستوى االفقي، وهنا يقع العبء على 
على  الية    ان ارتفياع تليك النقطية ديي والتي تعتميد على ارتفياع نقطية طيران مركز الثقيل عن األرض، ح 
، الصيفحات 2000)حسيين و محمود،   انجاز قوس طيران عال، والذي ييثر على طول مسيافة الوثب.

319-329) 
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لوثبة ل التسلسل الحركي ( توضح8)صورة   

 بايوميكانيك رمي الرمح:  2-1-2-3

 رحلة التحضيرية ومرحلة الرمي. ممن مرحلتين، ال  يتألفرمي الرمح   -

يتم تناوب الحركة حول المسطحات االفقية واالمامية والجانبية اما المحاور الطولي واالفقي والعميق   -
 والمرفق والكتف. واهم المفاصل هي الورك 

 الورك يشترك مع الجذع والفخذ.  -

 نه. يالمرفق مفصل يشترك كل من عظما العضد والزند في تكو  -

 اما الكتف فهو من نوع مفاصل الكرة والحق يشترك بين عظم العضد والكتف.  -

 لة الرمي: مرح  - 

( يبين مرحلة الرمي 1جدول )  

( 457- 456، الصفحات 2018)الفضلي و الماجدي،   

 ميثرة عضلة  عمل توضيح العظام المفاصل المعنية 

 ثني ومد  الفخذ والجذع  الورك 
عند المد العضالت االليوية )الكبرى والصغرى(، وعند  
 الثني الفخذية المستقيمة والمجموعة الرباعية للعضالت 

 عظم العضد والكتف الكتف
االنحناء  
 االفقي

 الدالية االمامية وصدرية كبيرة 

 عظم العضد والزند  المرفق
 الثني 
 مد

 الراسين العضدية العضلة ذات 

 الثنية للرسغ -الثالث رؤوس العضدية 
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 ونذكر أيضا الخطوات الفنية للرمح وهي: 

 مسك الرمح وحمله والتهيي لالقتراب.  -1
 االقتراب. -2
 الخطوات االيقاعية )خطوات الرمي(.  -3
 خطوة الرمي النهائية والتهيي للرمي.  -4
 زان. االت الثبات و  -5

 :  النهائيوضع الرمي 

" اهم متغيرات البايوميكانيك والمتمثلة بزاوية انطالق الرمح    أحدتتضمن مرحلة الرمي النهائي  
المقصود بزاوية انطالق الرمح هي الزاوية المحصورة بين مسار مركز ثقل الرمح والخط األفقي عند  
لحظة ترك الرمح يد الرامي وتلعب زاوية انطالق الرمح دورا أساسيا في مسافة االنجاز وتعد العامل  

 ( 82، صفحة 1991)العبيدي و الهاشمي،  الثاني من االهمية بعد سرعة االنطالق ".

ا  وهي  االنطالق  بعد سرعة  األهمية  لها  االنطالق  زاوية  أن  األداة  حي   اكتساب  في  ألساس 
إن مقادير السرعة العمودية واألفقية تعتمد على قيم    االنجاز. حي  السرعة االبتدائية الالزمة لتحقيق  

انطالق الرمح من األفق وتتناسب زاوية االنطالق طرديا مع مركبة السرعة العمودية وعكسيا مع  زاوية  
( سوف ييدي الى خسارة في  45زاوية االنطالق عن )مركبة السرعة األفقية إن أي زيادة في قيمة  

 ( 93، صفحة  1991)العبيدي و الهاشمي،  مركبة السرعة األفقية وبالتالي خسارة في مسافة االنجاز"

(  بعد ان يصل الرياضي الى الخطوة االيقاعية األخيرة يقوم الرامي بتثبيت الرجل القائدة )اليمين 
وهي ممدودة من مفصل الركبة ابتداءا من كعبها وان المسامير الموجودة بحذاء رامي الرمح تساعده 
على قوة اإليقاف والثبات والتي تتناسب مع طبيعة ملعب رمي الرمح المصنوع من مادة التارتان التي  

وبالتال االحتكاك  معامل  زيادة  على  بدورها  تساعد  والتي  الحذاء  مسامير  فيه  الزخم  يغرس  تخفيف  ي 
السابقة ومح  المراحل  المكتسب من  الرامي بحركة مد  االت  الحركي  يقوم  التي  الجسم  أجزاء  الى  نقله 

-37المفاصل ابتداءا من مفصل الركبة الى ان يصل الى تفريغ القوة بالرمح ويطلق الرمح بزاوية من ) 
م/ثا( عند    25م/ثا( عند الرجال ومعدل )  53درجة( وتزيد سرعة االنطالق األولية عن معدل )  38
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الحصول على نتيجة عالية من المهم ان يكون الجهد النهائي متوافق مع المحور الطولي    وألجلالنساء  
القوة في مركز ثقل الرمح لك ينطلق ويطير ويهبط الرمح بشكل مستقيم وبزاوية   لألداة ويكون تفريغ 
)الجنابي،   . انطالق وطيران وهبوط مناسبة وان تكون الحركة النهائية عبارة عن حركة واحدة كاملة  

 ( 175-174، الصفحات 2019

 : انطالق الرمح بعدة عوامل منها زاويةوتتأثر 

 . ارتفاع نقطة االنطالق -1
 التوجيه.  زاوية  -2
 . الوضع زاوية  -3
 . الجسم الني م زاوية -4
 . طول خطوة الرمي -5
 .حي سرعة واتجاه الر  -6

( 308، صفحة 1998)حسين و الشخيلي، مبادئ األسس الميكانيكية للحركات الرياضية،   

 
 ( توضح وضع الرمي النهائي 9صورة )

سارهبوط القدم الي هبوط القدم اليمين  الرمي 

 النقل الحركي الدعم الفردي
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المحافظة على التوازن بعد أداء الرمية يقوم الرامي بتخميد وإيقاف استمرار   لغرض :  والتوازن الثبات  
حركة جسمه الى االمام عن طريق تبديل الرجلين واالنتقال للرجل اليمنى بالنسبة للرامي بالذراع اليمين  

 ( 175صفحة ، 2019)الجنابي،  وبرجل الشمال بالنسبة للرامي بذراع الشمال.

 
 ( توضح الثبات والتوزان بعد الرمي 10صورة )
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 الدراسات السابقة:  2-2

 "2014دراسة " يوسف بدر جحيل  2-2-1

بإنجاز  طول الخطوة وزمنها وعالقتها كاميراتحديد مناطق ظهور التغيير واالنتظام في السرعة بدل
 متر  100ركض 

الوصفي وكانت عينة البح  متكونه من ) المنهك  الباح   ( العبين من المركز الوطني  10استعمل 
تصوير  كاميرا  لرعاية الموهوبين )الساحة والميدان( والستخراج متغيرات البح  تم التصوير بإحدى عشر  

ة تتحرك  متر حي  تكونت من عشرة كاميرات ثابته وألول مره ثم استخدم كاميرا متحرك  100لمسافة  
متر على طول مسافة السباق وتم استخراج المتغيرات الخاصة بالبح  باستخدام    114على سكه بطول  

 ( حي  استخرج الباح  متغيرات البح  الخاصة. Kinoveaبرنامك حاسوبي خاص وهو برنامك )

 تصنيع السكة الحديدة للكاميرة المتحركة: 

للباح  من تصنيع سكة    الرئيسية للبح  وتحقيق اهدافه كان البدلغرض السيطرة على اجراءات التجربة  
مسافة   كاميرا100سباق  حديدية على طول  لتثبيت  كوسيلة  بشكل    متر  السيطرة على حركتها  يمكن 

 متر. 100سباق مستقيم في  يضمن مسارها مع مسار العداء عند الرك  بشكل

فاق الذي تم مع  ت اال   االخير عليها من خاللوقد باشر الباح  العمل بالتصنيع بعد ان استقر الرأي  
مهمة التصميم والتصنيع وكذلك   المشرف والجهة المصنعة، وقد أخذت الجهة المصنعة على عاتقها

عن طريق االنترنيت واجراء عدد من المحاوالت    التشغيل، وبعد ان تم االطالع على عدد من المخططات 
تتحرك وفق منظم    اكامير يدة التي يمكن من خاللها تثبيت  الحد  تم االستقرار على الشكل النهائي للسكة

 متر. 100سباق يتماشى مع حركة العداء عند الرك  في  يدوي يتم التحكم به بشكل

 األهداف:

 متر في الكاميرات الثابتة والكاميرا المتحركة.  10التعرف على الزمن لكل   -1
 الكلة في الكاميرات الثابتة. التعرف على مسافة وزمن كل خطوة خالل مسافة السباق  -2
 سرعة كل خطوة. بداللة  تحديد ظهور بداية ونهاية التغير اإليجابي والسلبي في السرعة وانتظامها   -3
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لكل   -4 االزمان  متغيرات  لنتائك  مقارنة  وإنجاز    10اجراء  الثابتة    100متر  الكاميرات  بين  متر 
 والكاميرا المتحركة. 

متر بين    10المسافة والزمن لكل  بداللة  والتعجيل ومناطقها  اجراء مقارنة لنتائك متغيرات السرعة   -5
 الكاميرات الثابتة والكاميرا المتحركة. 

ومناطقها   -6 والتعجيل  السرعة  متغيرات  نتائك  بين  مقارنة  مع  بداللة  اجراء  وزمنها  الخطوة  طول 
 متر في الكاميرات الثابتة.   10المسافة والزمن لكل بداللة النتائك 

طول الخطوة وزمنها مع  بداللة  قة بين المتغيرات السرعة والتعجيل ومناطقها  التعرف على العال -7
 م(. 100زمن انجاز )

 : الفروض

إحصائية بين نتائك الكاميرات الثابتة والمتحركة لمتغيرات االزمان لكل  داللة  هناك فروق ذات   -1
 متر.  100متر وإنجاز  10
المسافة والزمن  داللة  إحصائية لنتائك متغيرات السرعة والتعجيل ومناطقها  داللة  هناك فروق ذات   -2

 متر بين الكاميرات الثابتة والمتحركة.  10لكل 
طول الخطوة وزمنها  داللة  إحصائية بين نتائك متغيرات السرعة والتعجيل  داللة  هناك فروق ذات   -3

 لثابتة. متر في الكاميرات ا 10المسافة والزمن لكل داللة النتائك مع 
والتعجيل ومناطقها  داللة  توجد عالقة   -4 السرعة  لمتغيرات  الخطوة وزمنها  داللة  إحصائية  طول 

 م(. 100لمراحل السباق مع مستوى انجاز )

سلس دون ان    وقد تم التصميم والتصنيع للسكة الحديدة على شرط انه يمكن فكها ونصبها بشكل 
منها من خالل نصبها في    الكلية كذلك امكانية االستفادةتيذي ارضية الملعب للحفاظ على ممتلكات  

 ية: تال كاتكون السكة الحديدية من االجزاء  أي مكان اخر الستخدامها في بحوث مستقبلية اخرى، وقد

لكي تمنع  (  م 3)قطعة تمثل الحامل للسكة الحديدة وقد صممت بشكل لها قاعدة طويلة  (  20) -1
االرض ومن االعلى اخذت    السكة من حركتها امام خلف وللزيادة من اتزانها كونها غير مثبتة في 

 ( مقلوب في نهايتها ثقب متثبت في صامولة. L)شكل  
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 من الدراسة السابقة (  11صورة )

وبعرض  األسفل  متر مسطحة من    6منها  قطعة تمثل السكة الحديدية طول كل واحد     (19) -2
السكة وفي بداية نهاية كل    سم( وعلى طول  5سم( اما من االعلى فيوجد بروز على ارتفاع )31)

سم( الغرض منها هو ربط قطع السكة    10)  قطعة توجد وصلة مثبتة بشكل عمودي ارتفاعها 
بالحامل بواسطة برغي، وفي اخر قطعة يوجد بكرة من البالستك   بت الحديدية بعضها مع بع  وتث 

 . سم( عن االرض وكما مبين 60مثبتة من االسفل وهي على ارتفاع ) سم(  10قطرها )

 
 ( من الدراسة السابقة 12صورة )

 سم( مثبت داخل10) محرك كهربائي ذا قوة حصانية مقدارها ) ( فيه من االمام بكرة معدنية قطرها  -3
سم(  60وارتفاع المحرك عن االرض ) سم(50صندوق حديد بارتفاع حامل السكة وقاعدة مربعة )

 .وكما مبين
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 ( من الدراسة السابقة 13صورة )

السكة الحديدية الغرض   م( مثبت بمادة الصقة على جانبي228شريط مصنوع من مادة مرنة بطول ) -4
 .الكاميرا عند حركتها على السكة وكما مبين  بصندوق منه امتصاص التردد الحاصل للعجالت الخاصة  

 
 ( من الدراسة السابقة 14صورة )

الشكل مثبت عليها  ة  صندوق للكاميرا المتحركة وهو عبارة عن لوحين من مادة الفايبركالس مثلث  -5
الداخل مثبت   للكاميرا وفي  بالستيكية ترتكز على سطح السكة   عجالت  أربعمن االمام حامل 

وترتكز على السكة من االسفل ويوجد ناب  حلزوني    ضافة الى عجلتين مزودة بناب الحديدة ا
م( وكما  230تربطان الصندوق بسلك معدني ناقل للحركة بطول )  ( مثبتة من الوسط2)عدد  
 . مبين
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 ( من الدراسة السابقة 15صورة )

 مناقشة الدراسة السابقة:

 أوجه التشابه: 

الدراستين في فكرة الكاميرا المتحركة، أي بمعنى تصنيع جهاز له القدرة على حمل  تضمن التشابه في 
 كاميرا لتصوير الالعب اثناء األداء وعلى طول المسافة المستقيمة لألداء. 

 أوجه االختالف:  

 ي: كاميرات في  اختلفت الدراستين من ناحية تصنيع الجهاز 

 التقنية الحديثة:   -

 الدراسة السابقة أي تقنية متطورة في التتبع او التحكم بالسرعة.لم يتضمن جهاز 

 التكلفة: -

( الى  التي وصلت  المالية  بالتكلفة  السابقة  الدراسة  في  الباح   اسرده  فيما  دينار    6حي   مليون 
 مليون دينار عراقي(.  2عراقي( بينما الجهاز التعقبي التلقائي كانت تكلفة العمل فيه ) 

 والتنفيذ: التخطيط  -
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الباح  الدراسة السابقة  حي  استعانة  بفريق خاص في تخطيط هيكل الجهاز وتصنيعه،    في 
بينما في الدراسة الحالية فكان الباح  هو المسيول عن التخطيط والتصنيع فيما عدى البرمجة  

 االلكترونية التي كانت من تنفيذ مبرمك متخصص. 
 طريقة التركيب ومكونات الجهاز:  -

ة التركيب في الدراسة السابقة ذو وقت طويل في العمل والتركيب والذي اتضح من  كانت طريق
السابق الشرح  الربط خالل وقت قصير  خالل  فيمكن  التعقبي  الجهاز  تركيبها    اما في  ويمكن 

 . حسب مسافة التصوير المطلوبة بينما في الدراسة السابقة ال يمكن ذلك بسبب حبل السحب
 ميزة العمل:  -

فولت( أي يجب توفر    220الموتور الذي يحرك الكاميرا على القدرة الكهربائية العالية )يعمل  
مصدر كهربائي دائم بينما في الجهاز التعقبي فان الجهاز يعمل على بطاريات شحن وتعمل  

 ( ساعة ومن الممكن زيادة الوقت باستخدام بطاريات ذات قدرة عالية. 1لمدة )
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 "انوتساكوبولوس ، إيراكليس إيه كولياسفاسيليوس بدراسة "  2-2-2

 (World Athletics  ،2008 ) 

 األساسية في أسلوب القفز الثالثي لإلناث  المؤشرات 

كان الغرض من هذه الدراسة هو فحص أداء العبات الوثب الثالثي في ظل ظروف تنافسية. تم تسجيل  
في   العشرة  المشاركين  القوى قفزات  أللعاب  المتميز  األوروبي  االجتماع  في  للسيدات  الثالثي  الوثب 

"Thessaloniki 2008  الثانية، في    صورة  100" باستخدام كاميرتين فيديو رقميتين تعمالن بمعدل  
 المختارة. لحساب المعلمات الميكانيكية الحيوية  2D-DLTواستخدم التحليل الحركي 

 جمع العينات والبيانات 
عات هذه الدراسة هي المشاركات العشرة في الوثب الثالثي للسيدات في االجتماع األوروبي  كانت موضو 

"ثيسالونيكي   القوى  أللعاب  كاميرات 2008المتميز  من  اثنين  باستخدام  القفزات  جميع  تسجيل  تم   ."
 صورة  100اليابان( تعمل عند    فيكتور، )شركة    JVC GR-DVL 9600EGالفيديو الرقمية الثابتة  

الكاميرات  / تم وضع  بعد  ثانية.  بارتفاع    م  15على  للمدرج  األيسر  الخط  تم وضع   1.15من  م. 
 . الكاميرات بشكل عمودي على مستوى الحركة 

 
 ( يوضح ابعاد الكاميرات المستخدمة في الدراسة السابقة 1شكل )
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 مناقشة الدراسة السابقة 
 أوجه التشابه: 

التشابه بين الدراستين هو في مواضع الكاميرات الثابتة التي استخدمت لتغطية مساحة التصوير  كان 
( متر من موقع األداء وكانت عمودية على مستوى األداء االفقي  15للوثبة الثالثية فكانت على بعد )

 لالعب.
 أوجه االختالف: 

 هناك العديد من مواضع االختالف بين الدراستين من حي : 
 ة وعددها. العين  -1
 اختالف أسلوب المقارنة.  -2
 اختالف موقع وحدث التجربة.  -3
 . ةالمدروسالمتغيرات  -4



لثالث  الفصل ا  28      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية  -3

 منهج البحث   3-1

ان البحث الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة وانما يذهب الى ابعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن 
ويقيم الوصول الى تقييمات ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة. فضال عن ان األبحاث الوصفية  

  تقتصر على التنبؤ بالمستقبل بل انها تنفذ من الحاضر الى الماضي لكي تزداد تبصرا بالحاضر. ال  
   (97، صفحة 2008)كرو العزاوي، 

 لمالءمته لطبيعة مشكلة البحث.  التحليليبأسلوب  الوصفيوبناء على ذلك فقد استخدم الباحث المنهج 

 البحث مجتمع  3-2

  (143، صفحة  2016)شرارة،    البحث.فراد أو األحداث أو األشياء الذين يكونون موضوع  ألجميع ا  هم
عددها القوى و لبعض فعاليات العاب    الشبابفئة    العبي نادي عفكمن    حدد الباحث مجتمع البحثوقد  

اختيار   اذفعاليات  (  3) العمدية  تم  بالطريقة  الدراسة  هم  التي  على أساس تحقيق أغراض  الن األهداف 
وكانت العينة بواقع   ستحدد طبيعة العينة التي سيختارها  يستعملهايضعها الباحث لبحثه واإلجراءات التي  

 إعطاء مع  رمي الرمح  ( ل1والعب )الوثبة الثالثية    وفعاليةحواجز    متر  110فعالية  لكل من  العب  (  1)
 . لكل العب  ( محاوالت3)

 الفعاليات المحددة للدراسة:  3-3

القوى والتي تحتوي على عدد من  3تم اختيار ) العاب  تمثل كل فعالية واحدة من فعاليات  ( فعاليات 
بالركضة التقربية في فعاليات الرمي   تبدأوقد تم اختيار الفعاليات التي    والرمي، المهارات كالركض والقفز  

وهي فعاليات تحتاج  والقفز واختيار االركاض التي تتطلب أداء مهاري خاص فضال عن الركض فيها  
 التصوير، وهذه الفعاليات هي:  ألالتالى تحرك كبير 

 متر حواجز(.   110فعاليات االركاض )سباق  -1
 . ( الوثبة الثالثيةفعاليات الوثب والقفز ) -2
 . ( رمي الرمحفعاليات الرمي ) -3
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 : البيوكينماتيكيةالمتغيرات  3-4
 متر حواجز: 110متغيرات فعالية  3-4-1

وتقاس من نقطة الورك الى امتداد الخط العمودي الوهي للحاجز لحظة   :ارتفاع ابتعاد اقصى  -1
 وصول الالعب الى اعلى ارتفاع قبل الحاجز. 

: وهو الزمن المقاس من اخر ترك لألرض الى اقصى ارتفاع  ارتفاعزمن الوصول الى اقصى  -2
 قبل الحاجز. 

 وتقاس من امتداد الرجل مع الورك مع الخط االفقي لألرض.  :زاوية النهوض قبل الحاجز -3

 
 متر حواجز   110( توضح المتغيرات البايوكينماتيكية لفعالية  16صورة )

( 2014)عمر،   

المرفق: -4 العضد    زاوية  وعظم  الساعد  عظم  بين  المحصورة  الزاوية  للذراع  وهي  وتكون 
 . اللة التصويرالمواجهة 

 . كلتيهما  لساقينلوهي الزاوية المحصورة بين عظم الساق وعظم الفخذ وتكون    زاوية الركبة:  -5
المائل المتمثل بالجذع )من   االفقي األرضي واالخروهي الزاوية المتمثلة بالخط  زاوية الجذع: -6
 طة الورك الى نقطة الكتف(. نق
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م قياس طول خطوة الحاجز من اول تماس لقدم الدفع قبل الحاجز الى ت   :خطوة الحاجزطول   -7
نقطة وسطية )تكون هذه النقطة وسط بين انتقال صورتين لنفس قياس المسافة( واالنتقال بالفيديو الى  

 . ومن ثم جمعهما الوسطية الى تماس القدمسقوط القدم بعد الحاجز وتكملة القياس من النقطة 

 
 ( توضح طريقة قياس طول خطوة الحاجز 17صورة )

تم قياس أطول الخطوات لالعب من بداية االنطالق أي    اذ  اطوال الخطوات الى الحاجز األول: -8
بالنسبة للتصوير المتحرك )نقطة مرجعية(    ةبداية اول خطوة، وكانت عملية القياس تتبع النقاط الثابت 

  عن طريقها( متر وتم  2وذلك بسبب عدم ثبات لنفس الصورة فوضع الباحث شواخص على بعد كل )
 ل يؤخذ قياس الى شاخص وسط بين تكملة القياس االخر وهكذا. تتبع قياس الخطوة، من الموضع األو 
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 ( توضح عملية قياس اطوال الخطوة الى الحاجز األول 18صورة )

 متغيرات فعالية رمي الرمح:  3-4-2
ناتج قسمة المسافة من بداية االقتراب الى قبل الخطوة االيقاعية    و ه   االقتراب:معدل طول خطوات   .1

 الخطوات. االولى على عدد 
الزمن المحصور بين لحظة هبوط القدم اليمنى )االرتكاز( حتى هبوط    هو  األخيرة:زمن الخطوة   .2

 باألرض. واتصال القدم اليسرى)التثبيت(  

1 2 

3 4 
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 األخيرة( يوضح زمن الخطوة 19صورة )

 . الرمي وضعوهي المسافة بين قدم االرتكاز وقدم التثبيت في  :االخيرة الخطوةطول  .3

 
 

 االخيرة طول الخطوة حيوض (20)صورة 

  الرمح.وهي زاوية محصورة بين عظمي الساعد والعضد لحظة رمي  المرفق:زاوية  .4

 
 يوضح زاوية المرفق  (21) صورة



لثالث  الفصل ا  33      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

الرامي  وهي زاوية المحصورة بين الخط العمودي على االرض وميل جذع    الجذع: زاوية ميالن   .5
 الرمي. بداية وضع  في

 
 يوضح زاوية ميالن الجذع (22) صورة

 

الزاوية المحصورة بين الفخذ وساق الرامي من الخلف عند اخذ    وهي   التثبيت: زاوية الركبة لرجل   .6
 . الرامي وضع الرمي 

 
 ( يوضح زاوية الركبة لرجل التثبيت 23) صورة

الالعب كتلة الجسم  وهي المسافة العمودية بين مركز    الرمي:الجسم في وضع    كتلةارتفاع مركز   .7
  .الرميومستوى االرض في وضع 



لثالث  الفصل ا  34      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

 
 ارتفاع مركز ثقل الجسم في وضع الرمي ( يوضح 24) صورة

 متغيرات فعالية الوثبة الثالثية:  3-4-3
 زاوية مفصل الورك:  -1

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين نقطة الجذع الى نقطة مفصل الورك من جهة ومفصل  
 الركبة ونقطة مفصل الورك من جهة أخرى. 

 
 الورك  مفصل ( توضح قياس زاوية25صورة )

 :  زاوية مفصل الركبة  -2

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل الورك الى نقطة مفصل الركبة من جهة 
 ومفصل كاحل القدم ونقطة مفصل الركبة من جهة أخرى. 



لثالث  الفصل ا  35      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

 
 ( توضح قياس زاوية مفصل الركبة 26صورة )

 زاوية مفصل الكاحل:  -3

الواصل من نقطة مفصل الركبة الى مفصل كاحل القدم من جهة وهي الزاوية المحصورة بين الخط 
 ونقطة مقدمة القدم من جهة أخرى. 

 
 مفصل الكاحل زاوية ( توضح قياس 27صورة )

 : زاوية القدم -4

 وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من مقدمة القدم الى الكاحل وخط األفق المتمثل باألرض.  



لثالث  الفصل ا  36      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

 
 زاوية القدم( توضح قياس 28صورة )

 :  الرتقاءزاوية ا -5

  مفصل الكاحل ترك األرض الى  قبل لحظة في ال.ج كهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من م. 
 . مفصل الكاحل من جهة ومستوى الخط الوهمي االفقي )مستوى األفق( الصادر من   لقدم االرتقاء

 
 رتقاء زاوية اال ( توضح قياس 29صورة )

 للجسم( للحجلة والخطوة والوثبة: مامي  الهبوط )زاوية االرتكاز اال ةزاوي -6

وذلك عن طريق   األرض كاملة على الواثبتوضع بها قدم تم قياس هذه الزاوية في اللحظة التي   
 األفق. مع   لقدم االرتكاز مفصل الكاحل ونقطة  الجسم كتلةمركز  الخط الواصل بين 
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 زاوية الهبوط ( توضح قياس 30صورة )

لحظة اللمس األول للنهوض لوضع )بداية االصطدام( للحجلة والخطوة  .جك م.ارتفاع -7
 والوثبة:  

الى األرض، تم قياس هذا االرتفاع في بداية النهوض )اول   م.ث.جل من ز وهو الخط الشاقولي النا
 . لمس للوحة النهوض(

 
 االصطدام( توضح قياس ارتفاع م.ث.ج )مركز ثقل كتلة الجسم( بداية 31صورة )

 لحظة الترك في النهوض لوضع )نهاية الدفع( للحجلة والخطوة والوثبة: .جك م.ارتفاع -8
 تم قياس هذا االرتفاع في اللحظة التي يترك الواثب األرض اخر تماس مع األرض. 
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 ارتفاع م.ث.ج )مركز ثقل كتلة الجسم( نهاية الدفع ( توضح قياس 32صورة )

( 2016عبد الرحمن,  , pp. 65-67) 
 القفزة(:  –الخطوة  – طول الخطوة )الحجلة  -9

عدة نقاط مرجعية بسبب تحرك الة التصوير   عن طريققياس طول كل من الحجلة والخطوة والقفزة تم 
من    أكثر المستمر وعدم ثبات النقطة المرجعية المحددة على نفاذة التحليل مما أدى بالباحث الى تحديد  

تم   القدم الى أقرب نقطة  مثال  قياس الحجلة  نقطة مرجعية اذ  مرجعية على  من اول تماس ألمشاط 
  تكملة القياسمتر( وتم  2بمقدار )  بعضابتعد عن بعضها  األرض والمتمثلة بشواخص ارشادية ملونة ت 

 (. 52جمع القياسين كما في الصورة )ومن ثم  ن النقطة المرجعية األخرى م

 
 ( توضح قياس طول الحجلة33صورة )
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أيضا بأخذ القياس األول وتحديد نقطة  اما بالنسبة لقياس الخطوة فكان كما في قياس الحجلة  
 وتكملة القياس الى سقوط القدم وجمع القياسين.  مرجعية

 
 ( توضح قياس الخطوة34صورة )

وكذلك بالنسبة لقياس طول القفزة فكانت من اخر موضع القدم من الخطوة ومن بداية القدم  
 .في الجفرة االمشاط الى اخر سقوط خلفي لقدم الالعب

 
 ( توضح قياس القفزة35صورة )

 المستخدمة وسائل جمع المعلومات واألجهزة  3-5

 وسائل جمع المعلومات:  1- 3-5

 المصادر العربية واألجنبية. -1
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 المقابالت الشخصية واراء الخبراء.-2

 المالحظة والتحليل. -3

 شبكة المعلومات العالمية. -4

والتطبيقات    -5 )  المستعملةالبرمجيات  الحاسوب   ، Excel  ,format factoryفي 
Kinovea-0.8.26) . 

 األجهزة المستخدمة األدوات و -3-5-2

 . ( 3عدد )  تصوير فيدوي سريعة الة-1

 .hp cori 5جهاز حاسوب حديث -2

 . مقياس رسم-3

 عدد من الحواجز.  -4

 شريط قياس متري. -5

 عالمات إرشادية. -6

 (. 2حامل ثالثي عدد )  -7

 . (1عدد ) مساند البداية  -8

 . ذو مواصفات دولية رمح -9

 . Pixy 2جهاز التتبيع التلقائي بتقنية  -10

 : Pixy2 الجهاز التعقبي التلقائي واليدوي بتقنية -3-5-3

العمل   تلقائي  تعقبي  جهاز  تشغيله  و )هو  على    (أيضا  ا يدوي يمكن  التصوير يعتمد  تعقب    الة 
تعتمد على التغذية الواردة للون مالبس الشخص المراد تعقبه ويتم  وهي بدورها     pixy2لونيه

الخاص   برنامجها  بواسطة  الالبتوب  طريق  عن  معها    PixyMon v2تغذيتها  مربوط 
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من    Arduinoاردوينو  اإلشارة  نقل  على  يقوم  خاصة  برمجة  التصوير بواسطة    ة التعقبي   الة 
( الذي يعمل على تحريك  Brushless Motorعالية )وتحويلها الى كونترول الموتور ذو قدره  

متر والسكة مصنوعة من الحديد ومحمولة بواسطة ستاند ارضي    102الجهاز على سكة بطول  
( متر وترتبط بواسطة قفل سحب  6( قطعة طول الواحدة منها )17وتكون السكة مقطعة بعدد )

( ببطاريات  الجهاز  ويعمل  بعضها  مع  القطع  يربط  اسفلها  البطاريات  60من  وعدد  فولت   )
الواحدة )5الخاصة لعمل الموتور )  البطارية  ( امبير وربطت جميعها  9( فولت )12( وتكون 

( الكلي  الفولت  مجموع  ليكون  التوازي  )60على  الكلي  واالمبير  بتحكم  9(  الموتور  ويعتمد   )
ساعة اما مع  ( كم/80السرعة اليدوي والتلقائي أيضا حيث تبلغ سرعته الكاملة بدون حمولة )

(  45-25الموتور على ثالث سرع هي )   ة( كم /ساعة حيث تتراوح سرع45الحمولة فتبلغ )
الجهاز لتعقب الالعبين للفعاليات واأللعاب التي يكون أدائها بشكل مستقيم    يستعملكم/ساعة  

يكون لتصوير    والغرضتصوير    الة( متر والغرض الرئيسي من الجهاز حمل  100وعلى مسافة )
 . ( (4) ينظر ملحق )تصوير تربط مع الجهاز  الةحاث واالختبارات البحثية بواسطة أي األب 

 
( تبين مخطط الجهاز36صورة )  



لثالث  الفصل ا  42      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

  

  
ي ( تبين الجهاز بالشكل النهائ37صورة )  

 ( Pixy2 الجهاز التعقبي التلقائي واليدوي بتقنية) صالحية الجهاز   3-6

المختصينعلى  بأجزائه    الجهازتفاصيل  عرض  تم   • مجال    بعض    الهندسةتخصص  في 
في    ومساعدا    الجهاز. ليكون هذا الجهاز وافيا    حولبمالحظاتهم العلمية    والبايوميكانيك لألخذ
 الغاية التي وجد لها. 

 ( ( 1وقد حصل الجهاز على براءة اختراع من جهاز السيطرة والتقييس )ينظر ملحق ) •
 التجارب االستطالعية:  3-7
 التجربة االستطالعية األولى:  3-7-1

تجربة    مدةبعد   بأجراء  الباحث  قام  والسكة  الجهاز  هيكلة  متطلبات  على  العمل  من  زمنية 
الساعة الثانية ظهرا في كراج الشامية محافظة القادسية والكائن    10/2/2021بتاريخ  استطالعية  

تمت التجربة في الكراج ألنه ذو    -خلف كلية االمام الكاظم بعد اخذ االذن من مسؤول الكراج  
مع فريق العمل وبحضور السيد المشرف حيث تم نصب السكة   –مساحة كبيرة وارض مستوية  

 والبدء بالعمل االتي: 

 خطيط وفكرة الهيكل ناجحة من حيث مقتضياتها. كان الت  -1
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 يوجد اهتزاز في الفيديو المصور بالتصوير السريع.  -2
 تم التعرف على مسبب االهتزاز.  -3
 تم التعرف على عدد الكادر المساعد. -4
 تم التعرف على زمن نصب الجهاز.  -5
 تم التعرف على وسيلة النقل المطلوبة.  -6

 
 الجهاز والمؤثر على التصوير ( توضح االهتزاز في 38صورة )

 التجربة االستطالعية الثانية:  3-7-2
صالح الخلل  إل  2021/ 3/  29بتاريخ    نفسه   تم اجراء التجربة االستطالعية الثانية في المكان 

 الى: تم التوصل  اذعلى الحل المناسب  فوالوقو 

 بهيكل الجهاز كانت ناجحة. التعديالت المتعلقة   -1
 على التصوير.  ويؤثرتم التخلص من االهتزاز الذي يصدر من الجهاز   -2

 ة: لثالتجربة االستطالعية الثا  3-7-3
حيث تم في ملعب    4/2021/ 9تم اجراء التجربة االستطالعية الثالثة في ملعب النجمة بتاريخ  

 حقيقي حتى نقف على األخطاء التي قد تحصل اثناء التجربة وقد تم في هذه التجربة: 

واحدة تلو األخرى للتأكد من تحمل الهيكل    ، الثالث كلها  اتشغيل الجهاز على السرعت  -1
 للسرعة العالية وأيضا من ثبات الجهاز على السكة. 



لثالث  الفصل ا  44      منهجية البحث واجراءاته امليدانية  

وأيضا  الة التصويرللوقوف على األداء خالل عمل  pixy2التعقبية  الة التصويرتم ربط  -2
  ة التعقبي   اللة التصويرتثبيت لونية مالبس الالعب    طريق   عنتطبيق خطوات العمل بها  

 اثناء األداء. 
 % بشكل جيد ومتوافقة مع حركة الالعب. 100تعمل  الة التصوير -3
 فكرة العمل.  ومتوافقة معكانت البرمجة ناجحة  -4

 
 ( توضح نصب الجهاز في الملعب 39صورة )

 : التجربة الرئيسة  3-8
ملعب   في( عصرا 4:00) الساعةفي تمام  2021/  9/   17بتاريخ تم إجراء التجربة الرئيسة 

الدنية  التربية  القادسية  )كلية  جامعة  الرياضة  عينة  وعلوم  على  البالغ(  (  2)  اعدده  البحث، 
حواجز(( لالعب    3جواجز )اختبار تزايد السرعة )   110حيث تم اجراء االختبار لفعالية  .  العب

(  3حواجز، يأخذ العداء وضع البدء على المسند وعند سماع االيعاز ينطلق الجتياز )   110الــ  
( متر. باالعتماد على  .910( باالرتفاع القانوني بارتفاع )3  -2  –  1حواجز وهي الحواجز )

 . ( محاوالت3) ( اعطي لالعب 3)وصول الرجل القائدة األرض بعد الحاجز الــ  
( 92، صفحة 2019)عبد الحسن و حميد،   

  حواجز   110الـ  العب  ل   نفسه  لملعب لوتم اجراء اختبار لالعب الوثبة الثالثية على مضمار الوثب  
وأيضا ما يخص فعالية رمي الرمح فقد اعطي للرامي   ، محاوالت(  3)حيث اعطي لالعب    نفسه

محاوالت3) رمي  (  ومضمار  الركض  لمضمار  المخصصة  االبعاد  ضمن  االختبارات  وتمت   .
 الرمح ومضمار وجفرة القفز. 
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 المتعبة:  والة التصويرالثابتة  االت التصويرأماكن نصب  3-8-1
 حواجز: 110اختبار 

 الثابتة لالختبار:  االت التصويرموضع نصب 
( عمودية على  2تصوير ثابتة بعدد )  االتاستنادا الى الدراسات السابقة في هذا المجال تم وضع  

ميدان التجربة بحيث تغطي المسافة المتوقعة للتجربة وهي )من البدء الى منتصف الحاجز األول  
الحاج   13,72 بين  المسافة  لها  يضاف  وهي  متر  والثاني  األول  لها    9,14زين  ويضاف  متر 

متر    32متر لتصبح المسافة القانونية هي    9,14المسافة بين الحاجزين الثاني والثالث والبالغة  
مترا( تم تقسيم    36، تم إضافة مترين قبل البدء ومترين بعد البدء فتصبح المسافة النهائية هي  

  الثانية  الة التصوير( وتسحب    الة تصوير كل    متر لتغطية  18هذه المسافة الى قسمين أي )
(  1متر( بين الكامرتين وكما موضح في الشكل )   2لحين تغطية منطقة تداخل بواقع )  للخلف

( متر عموديا على  25ن على بعد ) ان قد غطت مجال االختبار، وكانت الكامرت اتكون الكامرت 
 مجال األداء. 

 
 

 حواجز  110الثابتة الختبار   االت التصوير( يبين مواضع 2شكل )

متر 25  
متر 25  

 منطقة تداخل
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 المتعقبة لالختبار:  الة التصويرموضع نصب 
التلقائي بتقنية  تم نصب   التتبيع  ( متر من الالعب وعلى طول  5على بعد )  Pixy 2جهاز 

 ( حواجز الى اخر موضع لسقوط الرجل القائدة. 3مرحلة األداء والتي هي مرحلة الــ)
 

 
 

 
 
 

 
 

 حواجز  110الختبار  ةي التعقب الة التصويرموضع ( يبين  3شكل )
 

حواجز:  110اجراء االختبار لفعالية اثناء   لالعب الة التصويرصور متسلسلة لتعقب   

  

  

Dead zone 

 الكاميرا المتحسسة

متر 5  

الرجل القائدة بعد الحاجز 

 الثالث

 اتجاه مجال الحركة

 انتهاء مجال التصوير

تكملت مسار الحركة 

 للتوقف التدريجي
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 اختبار الوثبة الثالثية: 

 الثابتة لالختبار:  االت التصويرموضع نصب 
وكان بعدهما    لألداء الفني للوثبة الثالثية ن لتصوير المتغيرات البايوميكانيكية  ي تم وضع كاميرت 

 . أمتار  10عن ميدان التجربة وبعدهما عن بعضهما يبلغ  امتر  15

(Panoutsakopoulos   وA. Kollias ،2008 3، صفحة ) 

 
 

 الوثبة الثالثية الثابتة الختبار   االت التصوير( يبين مواضع 4شكل )
 
 

متر 15 متر 15   

متر 10  

 منطقة تداخل
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 المتعقبة لالختبار:  الة التصويرموضع نصب 
التلقائي بتقنية  تم نصب   التتبيع  ( متر من الالعب وعلى طول  5على بعد )  Pixy 2جهاز 

 مرحلة األداء. 

 
 الوثبة الثالثية الختبار  التعقبية الة التصويرموضع ( يبين  5شكل )

 اختبار رمي الرمح:  
 الثابتة لالختبار:  االت التصويرموضع نصب 

وكان بعدهما    لألداء الفني للوثبة الثالثية ن لتصوير المتغيرات البايوميكانيكية  ي تم وضع كاميرت 
 ( 50، صفحة 2015)الالمي،   . أمتار 10متر عن ميدان التجربة وبعدهما عن بعضهما  13

 

 رمي الرمح الثابتة الختبار   االت التصوير( يبين مواضع 6شكل )

Dead zone 

الكاميرا 

 المتحسسة

متر 5  

اتجاه مجال 

 الحركة

انتهاء مجال 

 التصوير

تكملة مسار 

الحركة للتوقف 

 التدريجي

 منطقة تداخل

13 

 متر

13 

 متر

10 
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 المتعقبة لالختبار:  الة التصويرموضع نصب 
التلقائي بتقنية  تم نصب   التتبيع  ( متر من الالعب وعلى طول  5على بعد )  Pixy 2جهاز 

 مرحلة األداء. 

 
 

 رمي الرمح الختبار  التعقبية الة التصويرموضع ( يبين  7شكل )
 القياس على األرض:  3-8-2

حيث قام الباحث خالل التجربة الرئيسية وللفعاليات الثالثة بأخذ قياس على األرض من خالل  
والماء على مجال األداء فعند مرور الالعب    ص شريط قياس وذلك من خالل وضع بعض الج 

الماء والج  ذلك اخذ قياس كل من    صفوق  خالل  سوف تطبع قدمه على األرض ويمكن من 
حواجز وكذلك كتغير طول الحجة لفعالية الوثبة الثالثية    110متغير طول خطوة الحاجز لفعالية  

وأيضا طول الخطوة األخير لفعالية رمي الرمح، وكانت كل القياسات على األرض مقاربة للتعامد  
الثاب  التصوير  القياسات    تة والمتحركةالبؤري ألالت  بين  للمقارنة  والغرض من هذا االجراء هو 

على أساس القياس على األرض ألنه يعتبر قياس صحيح ودقيق وال يقبل الخطأ وأيضا غرض 
 . المقارنة هو لمعرفة ايهما من قياسات االت التصوير اقرب الى القياس على االرض 

Dead zone 

 الكاميرا المتحسسة

متر 5  

 اتجاه مجال الحركة

 انتهاء مجال التصوير

تكملت مسار الحركة 

 للتوقف التدريجي
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 رات الفعاليات المدروسة( توضح اخذ القياس على األرض لمتغي 40صورة )

 الوسائل اإلحصائية:  3-9
نتائج عينة   نتائج االختبارات    استعمل  الدراسة،للتعرف على    برنامج   كافةالباحث في استخراج 

(spss ،)   الوسائل االحصائية اآلتية:  عن طريقهامستخرجا 

 األوساط الحسابية.  .1
 المعيارية.  االنحرافات .2
 . االلتواء .3
 . معامل االختالف .4
 (. Fتحليل التباين ) .5
 (. T-testاختبار ) .6
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 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4

لفعالية    للحواجز الثالثة الثابتة والمتحركة(    كاميرا التصوير التحليل )عرض وتحليل ومناقشة نتائج  4-1
 حواجز متر  110

 ( يبين اإلحصاء الوصفي لنتائج البحث 2جدول )

وحدة   المتغيرات  ت
 الحواجز  القياس 

 متحرك ثابت 
 التواء  انحراف  وسط التواء  انحراف  وسط

 سم افقي  ابتعاد اقصى ارتفاع 1

1 62.67 2.08 1.29 72.00 2.00 0.00 
2 58.00 4.36 1.63 73.00 2.00 0.00 
3 63.66 1.15 1.73 60.00 1.00 0.00 

جزء من   زمن الوصول الى اقصى ارتفاع  2
 الثانية 

1 17.02 0.01 0.00 17.53 0.31 -0.94 
2 17.03 0.01 1.73 17.40 0.10 0.00 
3 17.07 0.01 0.00 17.36 0.26 -0.63 

 درجة  زاوية النهوض قبل الحاجز  3

1 70.00 1.00 0.00 65.00 1.00 0.00 
2 67.00 1.00 0.00 63.33 0.58 1.73 
3 70.00 1.00 0.00 66.00 1.00 0.00 

 درجة  زاوية المرفق يسار  4

1 86.00 2.00 0.00 117.33 9.29 -1.19 
2 96.67 1.53 -0.94 116.67 6.81 -1.36 
3 105.33 5.86 1.51 121.67 1.53 -0.94 

 درجة  زاوية الركبة اليمين  5

1 102.00 6.93 1.73 102.33 16.26 0.88 
2 94.33 4.73 -1.39 86.00 7.55 0.59 
3 82.00 3.46 1.73 83.00 3.61 -1.15 

 درجة  زاوية الركبة اليسار  6

1 144.33 2.31 1.73 137.33 1.15 -1.73 
2 147.00 1.73 -1.73 143.00 2.65 -1.46 
3 141.67 2.08 1.29 136.33 2.08 -1.29 

 درجة  زاوية الجذع  7

1 51.00 8.72 1.63 42.00 2.65 -1.46 
2 49.33 11.02 1.67 41.00 1.73 1.73 
3 42.67 1.53 -0.94 43.33 2.08 -1.29 

 سم طول خطوة الحاجز  8
1 209.00 9.54 -0.47 287.00 7.00 0.00 
2 225.00 7.81 -1.70 282.33 10.07 0.59 
3 209.00 9.54 -0.47 287.00 7.00 0.00 

اطوال الخطوات من البداية الى   9
 سم الحاجز األول 

1 154.92 40.08 -2.13 151.98 41.01 -2.17 
2 154.39 39.19 -2.16 151.42 40.50 -2.10 
3 153.04 39.63 -2.19 150.42 41.20 -2.11 
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يتبين من الجدول أعاله ظهور الوسائل اإلحصائية منها الوسط واالنحراف وااللتواء لمتغيرات الدراسة والتي  
الثابتة لعينة البحث الخاصة بفعالية    التصوير  كاميرا  المتحركة و   التصوير  كاميرا  انقسمت الى قسمين ل

اذ يالحظ بانه من طبيعة بعض المتغيرات ان    ( ±3، وقد اعتمد الباحث على التواء )متر حواجز   110
تظهر التواءات ومثال ذلك اطوال الخطوات اذ تكون قصيرة في البداية وتبدا تكبر كلما تقدم الالعب نحو  

( مشاهدات حيث تمثل المشاهدة  3) حيث تم اجراء إلحصاء عليها ولـ  ا للفعاليات األخرى،  الحاجز وهكذ
( أيضا لمتغير  2( مشاهدات للحاجز االول والمشاهدة رقم )3)ـ كانت ل ( لمتغير ابتعاد اقصى ارتفاع  1رقم )

(  3( كانت )3( مشاهدات للحاجز الثاني وأيضا بالنسبة للمشاهدة رقم )3)ـ ابتعاد اقصى ارتفاع كانت ل
بق اوهكذا بالنسبة لبقية المتغيرات المعروضة في الجدول وينطبق الكالم الس  مشاهدات للحاجز الثالث،

  كاميرا لالثابتة أيضا أي كانت بنفس طريقة اجراء التحليل واالحصاء    التصوير  كاميرا  على نتائج ومتغيرات  
 المتحركة.  التصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكال الكامرتين  ( يوضح كيفية اجراء اإلحصاء للمشاهدات8شكل )

 

 متغير ابتعاد اقصى ارتفاع

 المشاهدة الثالث المشاهدة الثاني المشاهدة األولى

 الحاجز األول  الحاجز األول  الحاجز األول 

 قيمة رقمية قيمة رقمية

 

 قيمة رقمية

 

 التواء انحراف وسط
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 البايوميكانيكية  للمتغيرات المتحركة والثابتة للكاميرا التصويريبين الفروق بين القياسين ( 3جدول )

  التصوير   كاميرا  بين نتائج القياس ل(  T-testيتبين من الجدول أعاله نتائج المقارنة بالوسيلة اإلحصائية )
في   والثابتة  بفارقالمتحركة  النتائج  واظهرت   ، الدراسة  يعزو    ا معنوي   امتغيرات  اذا  الدراسة  متغيرات  في 

وحدة   المتغيرات  ت
 الوسط الحسابي الحواجز  القياس 

 للفروق 
  االنحراف المعياري 

 للفروق 
قيمة )ت(  
 داللة  المحسوبة

افقي  ابتعاد اقصى ارتفاع 1  سم 

1 3.67 1.53 4.16 0.053 
2 -15.00 4.58 5.67 0.030 
3 -9.33 4.04 4.00 0.057 

 درجة زاوية النهوض قبل الحاجز  2

1 5.00 1.00 8.66 0.013 
2 3.67 1.15 5.50 0.032 
3 4.00 1.00 6.93 0.020 

 درجة زاوية المرفق )يسار( 3

1 -16.33 5.03 5.62 0.030 
2 -20.00 7.81 4.44 0.047 
3 -31.33 10.02 5.42 0.032 

 درجة زاوية الركبة )يمين(  4

1 -1.00 4.36 0.40 0.729 
2 8.33 12.22 1.18 0.359 
3 -0.33 22.01 0.03 0.981 

 درجة زاوية الركبة )يسار( 5

1 5.33 2.08 4.44 0.047 
2 4.00 1.00 6.93 0.020 
3 7.00 2.00 6.06 0.026 

الجذعزاوية  6  درجة 

1 -0.67 0.58 2.00 0.184 
2 8.33 9.29 1.55 0.261 
3 9.00 7.00 2.23 0.156 

7 
الى اقصى   زمن الوصول

 ارتفاع
جزء من 

 الثانية 

1 0.30 0.15 3.36 0.078 
2 0.30 0.15 3.36 0.078 
3 0.30 0.15 3.36 0.078 

 سم طول خطوة الحاجز  8

1 -60.00 14.00 7.42 0.02 
2 -57.33 17.39 5.71 0.03 
3 -22.67 93.54 0.42 0.72 

اطوال الخطوات من البداية الى   9
 سم الحاجز األول 

1 2.94 1.80 4.62 0.00 
2 2.97 1.65 5.09 0.00 
3 2.62 2.29 3.24 0.01 
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أداء الالعب  المتحركة كونها األفضل في تعامدها مع    التصوير  كاميرا  في النتائج الى    الفارق   اهذالباحث  
المتحركة مع الالعب تجد بان الالعب متعامد مع بؤرة   التصوير   كاميرا  وعلى طول مسافة األداء ، ففي  

يتيح لجميع    وهووهذا يعزز دقة عالية في التحليل الحركي من ناحية وضوح الفيديو ،    التصوير  كاميرا  
بن  اكثرها  أتت  والتي  بدقة عالية  تقاس  ان  الجسم  قبل  تيجة معنوية منها )متغيرات زوايا  النهوض  زاوية 

(، والسبب االخر الذي يعزوه   زاوية الركبة )يسار(  -زاوية الركبة )يمين( -زاوية المرفق )يسار( -الحاجز
هي  ف  ة معنوي داللة    اتليست ذاما التي    التصوير  كاميرا  الباحث هو ظهور الزوايا جانبيا مواجهة لبؤرة  

زاوية  والتي لم تأت بدقة عالية في القياس تضمنت )  التصوير  كاميرا  التي كانت على الجانب االخر من  
غير  داللة  متغير زاوية الجذع فكانت النتائج متقاربة فيما بينها فظهر ب   ص ( ، اما فيما يخ   الركبة )يمين( 

من الالعب التي تتيح    التصوير   كاميرا  معنوية، ويأتي متغير طول الخطوة بقياس معنوي ولذلك لقرب  
 رؤيا واضحة وقياس دقيق. 

تتصدر   ان  يتيح  الذي  الضمان  التصويران  التعامد    كاميرا  الثابتة هو  واالفضلية على  الدقة  المتحركة 
ان يتحرك    بيج   (شاكروايمان    دعبد الحمي   روانم)   ويرى المستمر مع الالعب على طول مرحلة األداء،  

 هذه   وتعد )البعد البؤري للعدسة(    التصويركاميرا  ( درجة مع  90تصويره بزاوية قائمة )  العداء الذي يجب
بقيمتها    لبعض المتغيرات ال يمكن الحصول عليها   على االرضالنقطة غاية في االهمية. اذ ان القيم  

ح  في  اال  والدقيقة  مع    الةالحقيقية  قائمة  بزاوية  العداء  محمود،    . فقط  تصوير كاميرا  تحرك  و  )ابراهيم 
 ( 480، صفحة 2014

  ( درجة مع 90ان يتحرك الالعب الذي يتم تصويره بزاوية قائمة )  وجوب وذكر )ياسر نجاح واحمد ثامر(  
الباحث او الدارس  ية في االهمية عندما يقومغاهذه النقطة  وتعد)البعد البؤري للعدسة(   التصوير كاميرا 

تحرك الالعب    الةالحصول عليها اال في ح   بقياس المتغيرات الكينماتيكية، اذ ان هذه المتغيرات ال يمكن
يؤدي الى اختالف    التصوير  كاميرا  ير العمودي لغالوضع    فقط، حيث ان   التصوير   كاميرا  بزاوية قائمة مع  

تأثيره على السرع او    من ثمالمسافات االفقية او االرتفاع العمودي، و  في القيم الكينماتيكية مثل الزوايا او
  كاميرا   المحتسب، وان مقدار هذا االختالف في القيم الكينماتيكية يكون حسب وضعية تحريك  التعجيل
 عن وضعها العمودي.  التصوير

 ( 126، صفحة 2015)حسين و محسن، 
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الحاجز فكانت ذات   بالمتغير طول خطوة  المتمثلة  المسافة  المشاهدة داللة  اما فيما يخص  معنوية في 
وقياس    والمتحركة،   ة( فكانت غير معنوية بسبب تعامد بؤرتي الكاميرتين الثابت 3( اما المشاهدة رقم )1،2)

أن  وذلك بسبب "    نفسه   المتحركة من القياسات الدقيقة والصعبة في الوقت  التصوير   كاميرا  المسافة في  
المتحرك عند استخراج المسافات التي تعتمد على نقطتين ألكثر من    التصوير الثابت أفضل من التصوير

من    ة معينة أي على أكثر عند استخراج الزوايا التي تعتمد في حسابها على مسار نقط  صورة، وكذلك
 ."األولىثبات النقطة   الى صورة والسبب يعود

وفي    تيناما التصوير المتحرك فهو أفضل من التصوير الثابت عند استخراج مسافة بين نقطتين مختلف "
عند نهايات مجال الحركة، وكذلك عند استخراج زوايا مفاصل الجسم او وضع الجسم والتي    نفسها  الصورة

تعتمد في استخراجها على صورة واحدة عند نهايات مجال الحركة أيضا هو األفضل، وعند استخراج الزمن 
التعامد  النتقال الجسم وعلى طول مجال الحركة وخصوصا للمسافات الطويلة نسبيا وهذا كله يأتي بسبب 

 ( 136، صفحة 2015)حسين و محسن،   ."المستمر على الجسم المتحرك

اما فيما يخص صعوبة استخراج المسافة وألكثر من صورة فيمكن حلها بواسطة وضع شواخص متقاربة  
فهذه الطريقة تتيح للباحث تتبع المسافة بين الصور   كاميرا التصوير المسافة فيما بينها وعلى طول حركة 

 بواسطة الشواخص. 

 

 ( 1ز األول )المشاهدة ( وضح النتائج الخام لمتغير اطوال الخطوات الى الحاج 9شكل )

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12345678

اطوال الخطوات الى الحاجز االول

1سلسلة 2سلسلة



لرابع  الفصل ا  56      عرض وحتليل ومناقشة النتائج 
 

 

 ( 2( وضح النتائج الخام لمتغير اطوال الخطوات الى الحاجز األول )المشاهدة 10شكل ) 

 
 ( 3( وضح النتائج الخام لمتغير اطوال الخطوات الى الحاجز األول )المشاهدة 11شكل )
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الثابتة والمتحركة( لفعالية الوثبة   كاميرا التصويرعرض وتحليل ومناقشة نتائج التحليل ) 4-2
 الثالثية 

 ( يبين اإلحصاء الوصفي لنتائج البحث 4جدول )

( مشاهدات 3يتبين من الجدول أعاله التوصيف االحصائي لمتغيرات فعالية الوثبة الثالثية والتي أتت على ) 
مشاهدة   كل  مجموعها ضمن  وتضمنت  )الخطوة(  بالنسبة  وأيضا  الثالثة  للمشاهدات  )الحجلة(  مجموع 

 (. 3( وكذلك االمر بالنسبة )القفزة( مجموعها ضمن المشاهدات الـ)3)المشاهدات الــ 

وحدة   المتغيرات  ت
 القياس

 المرحلة  المشاهدات 
 متحرك  ثابت 

 التواء  انحراف  وسط  التواء  انحراف  وسط 

 درجة  زاوية مفصل الورك  1
1 
2 
3 

 1.73- 1.15 82.33 0.00 2.00 84.00 حجلة 
 1.29- 2.08 86.33 0.00 1.00 79.00 خطوة 
 0.00 3.00 82.00 1.73 2.31 87.33 قفزة 

 درجة  زاوية الركبة  2
1 
2 
3 

 0.94 1.53 171.33 0.00 1.00 166.00 حجلة 
 1.46 2.65 159.33 0.94 1.53 155.00 خطوة 
 0.94 1.53 171.33 1.73- 0.58 166.67 قفزة 

 درجة  زاوية الكاحل   3
1 
2 
3 

 0.00 2.00 135.00 0.42- 10.54 119.00 حجلة 
 0.94 3.06 112.67 0.94 1.53 107.33 خطوة 
 0.59- 2.52 142.67 0.94- 1.53 161.67 قفزة 

 درجة  زاوية القدم  4
1 
2 
3 

 1.73 1.15 80.67 1.73- 1.15 75.33 حجلة 
 0.00 3.00 66.00 0.00 2.00 66.00 خطوة 
 1.73 1.73 81.00 0.42 3.51 70.33 قفزة 

 درجة  االرتقاء زاوية  5
1 
2 
3 

 0.94 1.53 61.33 1.73 0.58 60.33 حجلة 
 1.73- 0.58 59.67 0.94 1.53 55.33 خطوة 
 0.00 1.00 59.00 0.00 2.00 55.00 قفزة 

 زاوية الهبوط  6
 درجة  للجسم(  االمامي)زاوية االرتكاز  

1 
2 
3 

 1.73 0.58 64.33 1.73- 0.58 69.67 حجلة 
 0.00 1.00 83.00 1.46- 2.65 77.00 خطوة 
 1.60- 3.79 77.33 0.94- 1.53 71.67 قفزة 

 سم  ج لحظة اللمس  .ك م.ارتفاع  7
1 
2 
3 

 1.73- 1.15 85.33 0.94- 1.53 82.67 حجلة 
 0.00 2.00 86.00 0.00 3.00 83.00 خطوة 
 1.39- 4.73 83.33 1.06 6.66 85.67 قفزة 

 سم  ك. ج لحظة الترك م.ارتفاع  8
1 
2 
3 

 1.46 2.65 95.00 0.94- 1.53 97.67 حجلة 
 1.09 5.13 94.33 0.94 1.53 93.33 خطوة 
 0.00 1.00 96.00 0.00 6.00 96.00 قفزة 

 سم  قفزة(-خطوة-)حجلةطول خطوة   9
1 
2 
3 

 0.94- 1.53 269.67 1.21- 5.69 256.33 حجلة 
 0.94- 3.06 262.33 0.30 10.02 239.67 خطوة 
 0.59 2.52 257.33 1.55- 6.43 245.33 قفزة 
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المذكورة وهي )الوسط   الثالثة  الوسائل اإلحصائية  التوصيف االحصائي يتضمن    –االنحراف    –وكان 
 االلتواء(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكال الكامرتين ( يوضح كيفية اجراء اإلحصاء للمشاهدات12شكل )

 

 زاوية مفصل الورك

(3-2-1ات )المشاهد (3-2-1ات )المشاهد   

 

(3-2-1ات )المشاهد  

 

حجلة(-حجلة-المرحلة )حجلة خطوة(-خطوة-المرحلة )خطوة  قفزة(-قفزة-)قفزةالمرحلة    

 

 قيمة رقمية قيمة رقمية

 

 قيمة رقمية

 

 التواء انحراف وسط
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 البايوميكانيكية  للمتغيرات المتحركة والثابتة للكاميرا التصويريبين الفروق بين القياسين ( 5جدول )

 

وحدة   المتغيرات  ت
 المشاهدات القياس 

الوسط 
 الحسابي
 للفروق 

االنحراف  
 المعياري 
 للفروق 

قيمة )ت(  
 داللة  المحسوبة

 درجة زاوية مفصل الورك 1

1 
2 
3 

5.33 1.53 6.05 0.03 
-7.33 3.06 4.16 0.05 
1.67 1.15 2.50 0.13 

 درجة زاوية الركبة  2

1 
2 
3 

-4.33 1.53 4.91 0.04 
-4.33 1.15 6.50 0.02 
-5.33 1.53 6.05 0.03 

 درجة زاوية الكاحل 3

1 
2 
3 

19.00 3.61 9.13 0.01 
-5.33 2.08 4.44 0.05 
-16.00 11.79 2.35 0.14 

 درجة زاوية القدم 4

1 
2 
3 

-10.67 4.04 4.57 0.04 
0.00 4.36 0.00 1.00 
-5.33 2.31 4.00 0.06 

 درجة االرتقاءزاوية  5

1 
2 
3 

-4.00 1.00 6.93 0.02 
-4.33 1.53 4.91 0.04 
-1.00 1.00 1.73 0.23 

  االماميزاوية الهبوط )زاوية االرتكاز  6
 درجة للجسم( 

1 
2 
3 

-5.67 2.31 4.25 0.05 
-6.00 2.00 5.20 0.04 
5.33 0.58 16.00 0.00 

 سم لحظة اللمس ك. ج  م.ارتفاع  7

1 
2 
3 

2.33 11.02 0.37 0.75 
-3.00 1.00 5.20 0.04 
-2.67 2.52 1.84 0.21 

 سم لحظة الترك ج  .ك م.ارتفاع  8

1 
2 
3 

0.00 6.56 0.00 1.00 
-1.00 5.20 0.33 0.77 
2.67 2.52 1.84 0.21 

 سم قفزة( -خطوة-طول خطوة )حجلة 9

1 
2 
3 

-12.00 5.00 4.16 0.05 
-22.67 7.09 5.53 0.03 
-13.33 5.77 4.00 0.06 
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المتحركة والثابتة    التصوير   كاميرا  يتبين من الجدول أعاله عرض التوصيف االحصائي لنتائج المقارنة بين  
من الجدول وجود فوارق معنوية في    تبين ( ، ومثلما  t-testلمتغيرات البحث بواسطة الوسيلة اإلحصائية )

المتحركة لما أتت به من تصوير متعامد ودقيق    التصوير  كاميرا  القياسين وكان الفرق المعنوي لصالح  
تقدم التقنيات العالمية التي ترافق بطوالت العاب الساحة والميدان افضل التقارير والتحليالت    "  لصورة  ل

التصوير السريعة واألجهزة الراكضة مع العدائين    كاميراتالعلمية اذ ان التقنية المتطورة المستخدمة مثل  
(track runner  قد وفرت بيانات هائلة عن المسابقات )مي هذه البطوالت باعتماد  ولقد سعت منظ  بأجزائها

 ( 193، صفحة 2019)عمر ،  .  محللين ونشر نتائج التحليل عبر مواقعها االلكترونية"

البايوميكانيكي " الجسم او الهدف   التحليل  وذكر )بسمان عبد الوهاب( بان من األخطاء العشوائية في 
 ( 2021)عبد الجبار ،   ."كاميرا التصويرموضع التحليل ال يكون عموديا على بؤرة 

االرتفاع فكان هناك تقارب كبير بين الكامرتين  لكن هناك مالحظة يجب التطرق لوصفها اال وهي متغيرات  
وذلك بسبب تقارب نتائج القياس فيما بينهما وهذا يوحي الى ان االرتفاعات من الممكن ان تأتي بنتيجة  
معنوية بين التصوير المتحرك والثابت وذلك بسبب وجود ثوابت من الممكن ان يستند عليها القياس لكال  

 الورك ونقطة ثبات سطح األرض وعلى طول مسافة األداء. الكامرتين مثل نقطة ارتفاع
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 الثابتة والمتحركة( لفعالية رمي الرمح  كاميرا التصويرعرض وتحليل ومناقشة نتائج التحليل ) 4-3

 ( يبين اإلحصاء الوصفي لنتائج البحث 6جدول )

( متغيرات بايوميكانيكية  7)والتي تمثلت ب  رقمية لتحليل فعالية رمي الرمح  القيم  اليتبين من الجدول أعاله  
وعبرت عنها بقيمة  ( مشاهدات واخذ من كل مشاهدة الجزء الخاص بالمتغير المدروس 3والتي أتت من )

الكامرتين المتحركة    ولكلتا( المدروسة  7)الـــ ن المتغيرات  م تعد( مشاهدات والتي  3)الـــ رقمية واحدة تمثل  
 االلتواء(. -االنحراف المعياري -ها بالوسائل اإلحصائية منها )الوسط ت والثابتة، ومثلت دال 

 

وحدة   المتغيرات  ت
 المشاهدات القياس 

 متحرك ثابت 
 التواء انحراف  وسط التواء انحراف  وسط

 سم ارتفاع مركز ثقل الجسم في وضع الرمي  1

1 
112.33 2.52 0.59 99.67 2.08 1.29 2 

3 

 درجة الركبة لرجل التثبيتزاوية  2

1 
153.67 4.04 -1.73 148.00 2.65 -1.46 2 

3 

 سم طول الخطوة األخيرة  3

1 
92.00 10.15 -0.85 99.33 8.62 -0.84 2 

3 

 درجة زاوية ميالن الجذع 4

1 
16.00 1.00 0.00 15.67 2.52 -0.59 2 

3 

 درجة زاوية المرفق 5

1 
107.33 3.79 -1.60 96.00 1.00 0.00 2 

3 

 سم معدل طول الخطوات االقتراب 6

1 
102.33 2.52 0.59 125.67 2.08 1.29 2 

3 

 زمن الخطوة األخيرة 7
جزء 
من  
 الثانية 

1 
57.67 0.58 -1.73 72.67 6.03 0.49 2 

3 
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 البايوميكانيكية  للمتغيرات المتحركة والثابتة للكاميرا التصويريبين الفروق بين القياسين ( 7جدول )

  داللة( فروق ذات  T-testالوسيلة اإلحصائية )   استعمليتبين من التوصيف االحصائي في الجدول الذي  
المتحركة لما أتت  للكاميرا التصويرمعنوية بين الكامرتين الثابتة والمتحركة ويعزو الباحث الفرق المعنوي 

ارتفاع مركز ثقل  معنوية منها )  داللة  اتت المتغيرات ذبه من فروق في القياسين الثابت والمتحرك فكان
  -طول الخطوة األخيرة  -جل التثبيتزاوية الركبة لر   -زاوية الركبة لرجل التثبيت  -الجسم في وضع الرمي

 زاوية المرفق

وحدة   المتغيرات  ت
 المشاهدات القياس 

الوسط 
 الحسابي
 للفروق 

  االنحراف المعياري 
 للفروق 

قيمة )ت(  
 داللة  المحسوبة

 درجة ارتفاع مركز ثقل الجسم في وضع الرمي  1

1 
12.67 4.51 4.87 0.04 2 

3 

 درجة زاوية الركبة لرجل التثبيت 2

1 
5.67 1.53 6.43 0.02 2 

3 

 درجة طول الخطوة األخيرة  3

1 
-7.33  1.53 8.32 0.01 2 

3 

 درجة زاوية ميالن الجذع 4

1 
0.33 2.31 0.25 0.83 2 

3 

 درجة زاوية المرفق 5

1 
11.33 4.04 4.86 0.04 2 

3 

 درجة معدل طول الخطوات االقتراب 6

1 
-23.33 1.53 26.46 0.00 2 

3 

 درجة زمن الخطوة األخيرة 7

1 
-15.00 6.00 4.33 0.05 2 

3 
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اما المتغيرات    داللةة( فهذه المتغيرات كلها معنوية  زمن الخطوة األخير   -معدل طول الخطوات االقتراب  -
للتحليل  زاوية ميالن الجذع التي لم تكن معنوية فهي ) القيم الرقمية  الكامرتين    لكلتا( وذلك بسبب قرب 

فكانت نتيجتها غير معنوية وهذا ال ينطبق على طول مرحلة األداء وانما بسبب معدالت القيم التي ظهرت  
تقاربها مع    اذالثابتة    التصوير   كاميرا  لل في  السبب  ان  المتحركة  التصوير  كاميرا  كانت  وبما    كاميرا ، 

المتحركة أي ان   التصوير  كاميرا  المتحركة كانت قيمها لهذا المتغير تقريبا ثابتة تقاربت مع    التصوير
وفي وصف محدد نأخذ بنظر  الكامرتين،    لكلتاالتعامد كان له الدور األساس في استخالص نتيجة متقاربة  

عد البؤري أي بمعنى بعد  في توضيح القيم التي تتراكم بمعدالت نسبة الى الب   زاوية تغطية العدسةاالعتبار  
الثابتة   التصوير كاميرا الثابتة فكلما ابتعد الالعب عن التعامد ل التصوير كاميرا لل الالعب التعامد البؤري 

 والالعب .  التصوير كاميرا زادت نسبة خطا القياس وذلك بسبب ازدياد زاوية االنفراج بين بؤرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالعب ألداء  كاميرا التصوير( يوضح زاوية تغطية 13شكل )

 زاوية التغطية
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لالعب على طول مرحلة األداء   كاميرا التصويرفبهذا الشكل السابق يوضح الباحث الفكرة من زاوية تغطية  
اقترب الالعب   األداء، فكلمالميدان    كاميرا التصوير ومدى تأثير ابتعاد الالعب عن مدى تغطية عدسة  

الزيادة هي ابتعاد عن    هكلما زادت الزاوية المحصلة للعدسة وهذ  ميرا التصويركامن نهاية تغطية عدسة  
غير دقيقة من ناحية    ايضاالتعامد األساس مع البؤرة وبالتالي تكون القياسات كلها غير دقيقة ونتائجها  

 . العمل االحصائي لها

والتي   البايوميكانيكي  التحليل  الوهاب( ضمن األخطاء في  قاله )بسمان عبد  ينطبق مع ما    عدها وهذا 
)عبد الجبار ،   ( درجة بالنسبة للمهارة المراد قياسها".90أخطاء منهجية هي " زاوية التصوير ليست )

2021 ) 
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 عرض وتحليل ومناقشة محك المقارنة بين الثابت والمتحرك:  4-4

استخدم الباحث القياس على االرض من خالل االثار المتروكة على األرض كمحك للمقارنة بين الكامرتين   
المتحركة والثابتة في القياسات التي تم اعتمادها من برنامج التحليل الحركي، اذ تعد القيم القريبة على  

 الصحيحة والتي يمكن االعتماد عليها.  الحقيقة هي

عرض وتحليل ومناقشة محك المقارنة بين التصوير الثابت والمتحرك لطول خطوة الحاجز   4-4-1
 حواجز:  110لفعالية الــ 

 التباين  F( يبين قيمة تحليل 8جدول )

 

 المتحركة والثابتة والقياس على االرض  كاميرا التصويرن بي (L.S.D) يبين نتائج قيم  (9جدول )

 

 
 

 

 

 

 مصدر التباين  المتغيرات ت
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  fقيمة 
 المحتسبة 

 داللة 

1 
 الحاجزطول خطوة 
 االول 

 6136.44 2 12272.88 بين المجموعات 
125.80 0.000 

 48.77 6 292.66 داخل المجموعات 

 داللة  المعياري الخطأ  فروق األوساط المقارنة  ت
 0.000 5.70 78 بين الثابت والمتحرك  1
 0.000 5.70 78.66- على االرض بين الثابت والقياس  2
 0.910 5.70 0.66 على االرض بين المتحرك والقياس  3
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 حواجز  110الثابتة والمتحركة لفعالية  التصويركاميرا ل( يبين المقارنة بقيم النتائج الخام 14شكل )

 
 حواجز  110الثابتة والقيم على االرض لفعالية  التصويركاميرا ل( يبين المقارنة بقيم النتائج الخام 15شكل )

 
 حواجز  110المتحركة والقيم على االرض لفعالية  التصويركاميرا ل( يبين المقارنة بقيم النتائج الخام 16شكل )
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( بوجود فرق معنوي للمقارنة بين التصوير الثابت والمتحرك وكذلك بين التصوير  8جدول )يتبين من ال
الذي اخذ على ارض الواقع في اثناء أداء التجربة الميدانية وكان التصوير    على االرض  المتحرك والقياس

القياس   االر الثابت مع  بـــ    داللةب   ضعلى  التصوير  0.910)معنوية  تطابق  يتضح  النتائج  هذه  (، من 
لألداء وهذا يدل على دقة التحليل للفيديو المتحرك لما اتى به من وضوح   على االرضالمتحرك مع الواقع  

 الصورة وقربها من الالعب. 

كانت معنوية عالية وذلك بسبب    داللةأيضا فان    على االرضاما فيما يخص التصوير الثابت مع القياس  
مع القياس في    لى االرضعبعد القيم الرقمية للقياسين ويعزو الباحث هذه الى عدم التطابق بين القياس  

 الثابتة.  كاميرا التصوير 

( والسبب في ذلك يكون  0.00اما فيما يخص التصوير الثابت مع المتحرك فأيضا كان بنتيجة معنوية )
بؤرة   تطابق  التصوير في عدم  بعيدتين عن    كاميرا  البؤرتان  كانت  اخر  بمعنى  او  الثابتة  مع  المتحركة 

اذ يالحظ بانه فرق الوسط بين الثابت والمتحرك بلغ   أداء الالعببعضهما وليس على تعامد واحد مع  
الثابتة مما يؤدي الى ظهور هكذا   كاميرا التصويرجانبي   أحدسم( كان بسبب كون الحاجز يقع على  78)

عدد من الكاميرات كلما تقل هذه الفروق وهذه النتيجة ظهرت في   أكثرفروق، وكلما اعتمد الباحثين على 
 . طروحةاأل حدود هذه 

 
 الثابتة والمتحركة  التصوير كاميرا ( توضح التباعد البؤري بين 41صورة )
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عرض وتحليل ومناقشة محك المقارنة بين التصوير الثابت والمتحرك لطول الحجلة للفعالية   4-4-2
   الثالثية: 

 التباين  F( يبين قيمة تحليل 10جدول )

 

 على االرض  المتحركة والثابتة والقياس  كاميرا التصويرن بي (L.S.D) يبين نتائج قيم (11جدول )

 المقارنة  ت
فروق  
 األوساط

الخطأ  
 المعياري 

 داللة 

 0.006 3.25 13.33 بين الثابت والمتحرك  1
 0.056 3.25 7.66- على االرض بين الثابت والقياس  2
 0.132 3.25 5.66- على االرض بين المتحرك والقياس  3

  

 
لفعالية القفزة   االرض القيم على الثابتة و  كاميرا التصويرلالخام  المقارنة بقيم النتائج  ( يبين17شكل )

 الثالثية 

261 258 250 256

13.33

271 268 270 270

0

50

100

150

200

250

300

1مشاهدة  2مشاهدة  3مشاهدة  األوساط فرق األوساط

قيم القياس الثابت والمتحرك الخام وقيمة فرق االوساط

ثابت متحرك

 مصدر التباين  المتغيرات ت
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  fقيمة 
 المحتسبة 

 داللة 

 طول الحجلة 1
 134.33 2 268.66 بين المجموعات 

8.45 0.01 
 15.88 6 95.33 داخل المجموعات 
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  القيم على االرض الثابتة و  كاميرا التصويرلالخام  المقارنة بقيم النتائج  ( يبين18شكل ) 

 لفعالية القفزة الثالثية 

 
لفعالية   القيم على االرض و  المتحركة كاميرا التصويرلالخام  المقارنة بقيم النتائج  ( يبين19شكل )

 الثالثية القفزة 

الثابتة والمتحركة مع مقارنتها بالقياس    كاميرا التصوير الجدول أعاله تباين اختالف النتائج بين  يتبين من  
معنوية وهذا يدل على عدم تطابق    داللةلألداء فاتت نتائج التحليل للقياس الثابت والمتحرك ب   على االرض

القياس على برنامج التحليل بين الكاميرتين الثابتة والمتحركة واللحظة والمشاهدة نفسها وهذا يدل ويوضح  
على الخط العمودي نفسه للمستوى االفقي كان القياس غير صحيح    كاميرا التصويربان كلما تباعدت بؤرتا  

 لحظة األداء نفسها. 
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التصوير الثابتة فكان معنوي وذلك يدل على عدم تطابق    كاميرا  مع    على االرضقياس  اما فيما يخص ال
مع القياس على برنامج التحليل بسبب أخطاء القياس منها واوضحها وادقها هي    على االرضالقياس  

الى أحد    كاميرا  ابتعاد بؤرة   الالعب  تقدم  العمودي لالعب بمعنى كلما  المستوى  الثابتة على  التصوير 
التصوير كلما كان خطا القياس كبير، وهذا يوصلنا لفكرة انه   كاميرا  الجوانب البعيدة عن مستوى بؤرة  

كلما كبرت مساحة التصوير االفقية لمهارة معينة او حركة معينة كبرت نسبة خطا القياس والعكس بالنسبة  
 . التصوير مضاعفة لتقليل نسبة الخطأ كاميرا لكبر المسافة بان تكون هناك 

المتحركة وجود فرق غير معنوي وهذا يؤكد بان    كاميرا التصويرمع    على االرضونالحظ في القياس  
البؤري   التصويرالثبات  وقريبة جدا من   لكاميرا  قياس صحيحة  بنتائج  يأتي  الالعب  أداء  على مستوى 

جدا وتعزى  مرافق لألداء وبنسبة خطا قليله    على االرض، بمعنى اخر ان القياس  على االرضالقياس  
 هذه األخطاء القليلة الى التحديد اليدوي لنقاط مفاصل الجسم والتي تكبر كلما ابتعدنا عن المشهد. 

عرض وتحليل ومناقشة محك المقارنة بين التصوير الثابت والمتحرك لطول الخطوة االخيرة   4-4-3
 لفعالية رمي الرمح: 

 التباين  F( يبين قيمة تحليل 12جدول )

 المتحركة والثابتة والقياس على االرض  كاميرا التصويرن بي (L.S.D) يبين نتائج قيم( 13جدول )

 

 

 

 

 مصدر التباين  المتغيرات ت
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  fقيمة 
 المحتسبة 

 داللة 

1 
طول الخطوة 

 االخيرة
 318.111 2.00 636.222 بين المجموعات 

5.132 0.047 
 59.889 6.00 359.333 داخل المجموعات 

 داللة  الخطأ المعياري  فروق األوساط المقارنة  ت

 0.290 6.31 - 7.33 بين الثابت والمتحرك  1

 0.018 6.31 20.33- على االرض بين الثابت والقياس  2

 0.085 6.31 13.00- على االرض بين المتحرك والقياس  3
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ن  ابين القياس الثابت والمتحرك غير معنوي مما يعني ان القياسين متطابق  داللة   انيتبين من الجدول أعاله  
، اما فيما يخص القياس الثابت  ظاهريا وذلك لتطابق مستوى القياس مع بؤرتي الكامرتين الثابتة والمتحركة  

ن القياس على ارض الواقع والتحليل  معنوية وذلك لعدم التطابق بي   داللةفكانت ب   على االرضمع القياس  
التصوير الثابتة بمسافة غير قريبة على مستوى أداء الالعب،    كاميرا  الحركي وهذا يدل على وقوع بؤرة  

كانت غير معنوية مما يعني ان بؤرة العدسة  داللة مع المتحرك فان  على االرض اما فيما يخص القياس  
 . على االرضريب الى القياسات المتحركة كانت تغطي مساحة المشهد بشكل ق

 
لفعالية رمي   القيم على االرض الثابتة و  كاميرا التصويرلالخام  المقارنة بقيم النتائج  ( يبين20شكل )

 الرمح 

 
لفعالية  القيم على االرض الثابتة و  كاميرا التصويرلالخام  المقارنة بقيم النتائج  ( يبين21شكل )

 رمي الرمح 
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 المتحركة والقيم على االرض لفعالية رمي الرمح التصويركاميرا ل( يبين المقارنة بقيم النتائج الخام 22شكل )

 مع أداء الالعب(: الثابتة والمتحركة  كاميرا التصويراألولى )تعامد بؤرة  الةالح

وهي جميع المقارنات التي أتت بقياس غير معنوي ونصت على ان جميع القياسات التي اخذت كانت  
  التباين المتحركة والثابتة تطابقت تقريبا مع بعضهما في تحليل    كاميرا التصوير متقاربة، أي ان بؤرتي  

(F .) 

 

 المتحركة وابتعاد الالعب عنها كاميرا التصويرمركز بؤرة  ح( توض42صورة )
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 الثابتة وابتعاد الالعب عنها  كاميرا التصوير( توضح مركز بؤرة 43صورة )

 مع أداء الالعب(: المتحركة  كاميرا التصوير)تعامد بؤرة  الثانية الة الح

القياس كانت غير معنوية ولصالح    الحالة الحظ ففي هذه   نتائج  التصويرالباحث ان  المتحركة    كاميرا 
مع أداء الالعب وعلى طول مرحلة األداء، اما فيما يخص    كاميرا التصويربسبب التعامد المستمر لبؤرة  

على المستوى    كاميرا التصوير الثابتة فكانت معنوية وذلك البتعاد الالعب عن تعامد بؤرة   كاميرا التصوير 
 االفقي. 

 
 المتحركة وابتعاد الالعب عنها كاميرا التصويرمركز بؤرة  ح( توض43صورة )
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 الثابتة وابتعاد الالعب عنها  كاميرا التصوير( توضح مركز بؤرة 44صورة )

 داء الالعب(: أل القياس على االرض معالمتحركة   كاميرا التصويربؤرة  تطابق )  الثالثة الةالح

قياسه ال يخطا وتم    على االرض تؤكد مصداقية القياس والنتائج المعلنة وذلك الن الواقع      الةوهذه الح 
التصوير المتحركة فبعضها كان قريبا جدا من التطابق وبعضها االخر    كاميرا  مقارنته مع نتائج القياس ل

ر الثابتة بسبب  التصوي   كاميرا  التصوير المتحركة أفضل من    كاميرا  كان مطابق تماما وهذا يدل على ان 
التصوير المتحركة ولجميع المتغيرات المقاسة وكانت  كاميرا  مع    على االرضاستمرارية تطابق القياسين  

المسافة من القياسات المهمة والتي عن طريقها يتم اثبات القياس واخذت المسافة ضمن نطاق حدود بؤرة  
 لالعب.  ى االرضعلالتصوير المتعقبة والتي تجاوزت المسافة لألداء  كاميرا 

 
 المتحركة  كاميرا التصوير( توضح قرب أداء الالعب من بؤرة 45صورة )
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 داء الالعب(: أل القياس على االرض  معالثابتة  كاميرا التصويربؤرة  عدم تطابق) الرابعة الة الح

من نتائج جداول تحليل التباين تبين ان هناك عدم تطابق في القياس المأخوذ من الواقع على االرض مع  
الثابتة وذلك سبق وان ذكر الباحث بان الالعب كلما يبتعد    كاميرا التصويرقياس التحليل الحركي لبؤرة  
دادت نسبة الخطأ في القياس على المستوى االفقي لألداء از   لكاميرا التصويرعن مستوى التعامد البؤري  

 على المستوى االفقي.   لكاميرا التصوير والعكس صحيح باقتراب أداء الالعب من التعامد البؤري 

 
 

 

 

 

 ومستوى خطا القياس  كاميرا التصوير( توضح ابتعاد الالعب عن منتصف بؤرة 46صورة )

 

 

 مجال القياس الدقيق

 مجال قياس بنسبة خطا 

 مجال قياس بنسبة خطا عالية 

 مجال قياس بنسبة خطا عالية جدا 

الالعب 
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 عند التحليل لكال الكامرتين الثابتة والمتحركة(:  تقريب)فرق ال   الخامسةالة الح

التي تضمنت عملية التحليل الحركي هي تقريب الصورة ضمن الفيديو الواقع    الةوالمقصود من هذه الح 
الثابتة خضعت للتقريب عند استخراج الزوايا او المسافات    لكاميرا التصويرعليها التحليل فكل نتائج التحليل  

دقة  المتحركة في األساس هي كانت قريبة من أداء الالعب واتاحت صورة واضحة وب  كاميرا التصويراما 
عالية فلم يكن هناك احتياج أساسي للتقريب عند اجراء القياس للزوايا او المسافات، وهذه الصفة تضفي  

 الثابتة.  لكاميرا التصويرالمتحركة بشكل أكبر منها  كاميرا التصويربضاللها على  

 
المتحركة عند اجراء  يرلكاميرا التصو الثابتة وغير المقربة  لكاميرا التصوير( توضح الصورة المقربة 47صورة )

 التحليل

 
 (zoom×2والتي تقدر بــ)  Kinovea( توضح مدى التقريب على برنامج 48صورة )
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 الثابتة   لكاميرا التصوير( توضح صورة غير مقربة 49صورة )



خلامس                                          الفصل ا   77      االستنتاجات والتوصيات        
 
 

 : االستنتاجات والتوصيات-5

 االستنتاجات:  5-1

في التعامد البؤري    وايضا  ان الكاميرا التعقبية أفضل من الكاميرا الثابتة في دقة وضوح الفيديو  -1
لألداء االفقي  المستوى  المستوى    وكذلك  على  في  الالعب  استخراج زوايا جسم  في  الثابتة 

 الظاهر امام الكاميرا.
من    وألكثراستخراج المسافة بصورة دقيقة  ان الكاميرا التعقبية أفضل من الكاميرا الثابتة في   -2

كل  لكون  ي مسافة األداء واألفضل ان    فيمقاسة وذلك من وضع أكثر من شاخص  صورة  
 لقياس المسافة وألكثر من صورة. ( متر شاخص ثابت يستدل به 1)

( متر  5أفضل نتائج يمكن استخالصها من التحليل الحركي عندما تكون الكاميرا على بعد ) -3
 ( متر. 5من األداء وبمسافة تغطية بؤرية تقريبا )

 بتوفر الكاميرا المتحركة.  أفضلان القياسات الحقيقة أصبحت  -4

 التوصيات:  5-2

 . في تتبع الالعب للكاميرا التعقبية والتعديل على سكة الكاميرا اإضافة تقنية أكثر تطور  -1
لألداء الثابت او الذي يكون  و   التي تتطلب التصوير  للبحوث   كافة   التجاربمن الممكن اجراء   -2

 ( متر بالكاميرا الثابتة. 5ضمن مسافة )
التي تتطلب أكثر  اعتماد الكاميرا المتحركة بدل الكاميرات الثابتة في جميع تجارب البحوث   -3

 من كاميرتين ولكل أداء مستقيم فقط. 
تصنيع سكة دائرية واجراء بعض    طريقمن  و ولكن ألداء دائري، أي    ةاجراء بحوث مشابه -4

 التعديالت على هيكل الجهاز لكي يلبي متطلبات العمل الدائري. 



 ب

 

 

 
 

 

 

 

ِء ِمْن عاطااِء رابِ كا ۚ   ُؤَلا ِء واهاَٰ ُؤَلا دم هاَٰ ُكًّلا ُّنِم
 (20) واماا كاانا عاطااُء رابِ كا َماْظُورًا

  

 العظيم  صدق هللا
 االسراء سورة 

 
 ( 20)اآلية 



 ت

 

 

 إقرار املشرف
الموسومة:االطروحةأشهدأنهذه

 الكاميراتدراسة تحليلية للمتغيرات البيوكينماتيكية في بعض فعاليات العاب القوى وفق  )
 ( والثابتة pixy2عقبة بتقنية  مال

  
ــــــــو اهوالمعدةمنطالب قدتمتتحتإشرافيفيكلية(مصطفىعليعبدهلل)الدكتــــ

دكتو اهنيلد جةجامعةالقادســـــــيةوهيجتطمنمتطل ات–التربيةالبدنيةوعلومالرياضـــــــة
.وعلومالرياضةةبدنيفيالتربيةالفلسفة




اإلمضاط


البياتيدحسينمردانعمر .أ

التربيةالبدنيةوعلومالرياضةجامعةالقادسية/
المشرف
2022التأ يخ//


للمناقشة.االطروحةبناّطعلىالتعليماتوالتوصياتأ شحهذه



 
 
 
 
 
 

 اإلمضاط

مشتاقعبدالرضاشرا ة.د.مأ
العميدللشؤونالعلميةوالد اساتالعلياوكيلمعاون

التربيةالبدنيةوعلومالرياضةجامعةالقادسية/
2022التا يخ//



 ث

 

 

 إقرار املقوم اللغوي 
 

الموسومة:االطروحةأشهدأنهذه

دراسة تحليلية للمتغيرات البيوكينماتيكية في بعض فعاليات العاب القوى  )

 (والثابتة pixy2عقبة بتقنية مال الكاميراتوفق 
من قدتمتمراجعتهامنالناحيةاللغويةتحتإشـرافيوأصـ حتسأسـلولعلميِامن

وقعت.األِطاطوالتعبيراتاللغويةغيرالصحيحةوألجله


 

 

 

 

 

 

 






التوقيع:
االسم:
كليةاآلدال–جامعةالقادسية:جامعة
2022//التأ يخ:
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جامعةالقادسية/كلية:


الد اساتالعليا


----------------------------------------الدكتو اه:نقرانناأعضاطلجنةمناقشةطالب
اطلعناعلىالتصحيحاتوالتعديالتالتيتماجرائها--------------------------------قسم:
من

في---------------------قبلالطالبوالتيتمإقرا هافيالمناقشةمنقبلنافهيجديرةبد جة
علوم

وعليهوقعنا.------------------------------------------------------
أعضاطلجنةالمناقشة:


 يصادق جملس كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة القادسية على قرار اللجنة 

 

 ا.د امحد عبد األمري عبدالرضا 
    العميد          

الصفةالتوقيعمياللقبالعلاالسمت

 ئيسا1

عضوا2

عضوا3

عضوا4

عضوا5

عضواومشرفا6

إقرار لجنة مناقشة اطروحه  
 ه الدكتورا
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 المتواضع الى... اهدي عملي 

 من ضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية من اجل اعالء كلم الحق.. 





 االهـــداء 

 الباحث 



 خ

 

 

 امتنان شـــــكر و
فكيفليأنأشكرهللاوقدأذهلني(7)سو ةإبراهيم:اآليةلئنشكرتمألزيدنكمتعالى:قام

محامدهنعنإقامةشكرهتتاسعطوله، وأعجتنيعنإحصاطثنائهفيُضفضلهنوشغلنيعنذكرن
هجمةضعفلسانيعنإحصائها…ونعماؤهكثيرةقصرفهميعنؤترادفعوائده…فآال

وشكريإياهيفتقرإلىشكر..فكلماالشكر؟إد اكهافضاًلعناستقصائهافكيفليبتحصيل
قلتلكالحمدوجبعليلذلكأنأقوملكالحمد…

ابي...شكرالكمنصميمقلبي.
سمالمحالشكرلك.امي...الاعرفكيفاغدو

اِوتيواِتي....شكرالكمعلىمساندتكملي.
الّلُهّمأدعوكساسمكالعليالقديرأنتثيبكلمنشا كنيفيهذاالجهد،وعّلمنيأنالحياة

أكلهاِيروعطاط، والشكرهلل الحمد المقاموبعد الشكروفيهذا أقدم أن جدمنواجبي
والتقديرلمنكانلهمفضلفيمساعدتيإلكمامهذهالد اسةالمتواضعةوإظها هاسشكلها

سالذكر الرياضةالحالي؛وأِص البدنيةوعلوم التربية القادسيةكلية سجامعة السيدالمتمثلة
فالححسنعبدمعاونالعميدالعلمي)أ.دو(الرضااحمدعبداألميرعبدالعميدالمحترم)أ.د

.والدكتو )مشرقعتيتالالمي((سمير اجياإلدا ي)ا.م.د(ومعاونالعميدهللا
مشرفيالعتيت)ا.دحسينمردانعمر(الذياتقدملهبوافرالشكروالعرفانسالجميلوفائق
التقديرواالحترامعلىتوجيهاتهالعلميةالتيعتزتمكانةال حث،ومامنحنيإياهمنأفكا ه

،حتىيعجتقلبيولسانيعنشكره،لوقوفهالىجانبي،غيرالمحدودالنيرةوعطائهالمميت
رافًامنيسكرمهالجميلادعو بيأنيحفظهويمنحهمتيدًامنالرفعةوالتقدم.واعت

انقلتشكرافشكريلنيوفيكمحقاسعيتمفكانالسعيمشكو ا..انجفحبريعنالتعبير
والمهندسغانم(علي)ذواألستا(وداعة)سعديةالدكتو ةيكت كمقلبسهصفاطالحبتعبيرا..

التهرة(حاتمعبدعبدالع اسالشي اني(و)محمدعبدزيا ةع اده(والدكتو )محمد)فراس
مومح ة.ؤطالماشجعونيووقفواالىجانبيسكلتفا

يدوموالجميلداي  وقفتجنبيعلىأنكأنسىالتفكرفييومفممحفوظ،عملالمعروف
لصديق)مهندعبدالكاظملطيف(اشكركسانغامأوتا قلبياألخواطوممشقةصناعةالجهاز
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واتقدمسالثناطواالمتنانألفراد)عينةال حث(الذينكانلهماألثرالكبيرفيإنجازهذاال حث،
سعيًامنهمفيتقديمالنفعوالفائدةللعلموطالسه،فجتاهمهللاعنيِيرالجتاط،ولفريقالعمل

.المساعد؛لمساعدتيفياجراطاتال حثالميدانية
أِصهمِيرالجتاط،فجتاهمهللاعنيتمالئيفيالد اسة،لوأيضًايسعدنيأنأقدمالشكر

ال وفرحي حتني في أصدقائي محنتي أصدقائيطوم انأستطيعمنهم لكمأصفكيف
حسيناحمدحران،،احمدجاللشعو يتجاهكم)محمد اسمحسين،عليمحمدِميس

الشكرالجتيلوالعرفانواالمتنانالىجميعسقدمتوا(،عليعوادإبراهيمحسنجاسم،محمد
بهاط)جامعةالقادسيةوبالخصوص–العاملينفيمكت ةكليةالتربيةالبدنيةوعلومالرياضة

العلمية(عليفالحوابراهيم والمراجع سالمصاد  انجازمتعلقاتلرفدي سخدمة التيصبت
.كافةاالطروحة

علومالرياضةالتربيةالبدنيةووكانوقتاعظيماانأكونحياواقومسال حثفيمجام
تصو ناللعالمتغيرسشكلكبيرفيالخمسينعامااألِيرةواناسعيدلوكنتقدأسهمتف

التغيير سسيطفيهذا ال شرونحن،سشكل نحن اننا أنفسناع ا ةعنمجموعةمنحقيقة
الجتيئاتاألساسيةفيالطبيعةقدنجحنافياالقترالبهذاالشكلمنفهمالقوانينالتيتحكمنا

اودانأشا كحماستيوشغفي،نصراعظيماتعدوتحكمالكونالذينعيشفيههذهالحقيقة
الىقدميكفياألسفلحومهذاالتحديتذكرانتنظردائماالىاألعلىالىالنجوموليس

وانتتسأمعمايجعلالكونموجودا،كنفضولياومهماهحاومانتفكرمنطقيافيماترا
بدتالحياةصع ةفهناكدائماامرمايمكنكانتنجحفيه،منالمهماالتستسلمب ساطة.

سهمبنصيحةاوجهدوكانأِالصشكريوتقديريواحتراميلكلمنأقدموفيالختام
ذكرهم.والتمسالعفومنكلمنلمتسعفنيذاكرتيالىاالطروحةلهفضلفيانجازهذه

“.اِطانأ بناالتؤاِذنااننسينااو"سفضلهم.واالعتراف
انالحمدهلل لالعالمين.دعواناِرآو
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 االطروحة مستخلص  
دراسة تحليلية للمتغيرات البيوكينماتيكية في بعض فعاليات العاب القوى وفق  

 والثابتة  pixy2عقبة بتقنية مال الكاميرات
 بإشراف                 الباحث                

 حسني مردان عمر البياتي  دأ.  مصطفى علي عبد اهلل       
م2022 ه  1443

يتمتركيبكاميراتالفيديواوايةفيتصنيعجهازتعقبيطروحةبرزتأهميةهذهاال
الالعبمما المستمرمعتحرك تواجدها تتطلب التقليلمناالتأِرىعليها يعملعلى

المتغيراتالبيوميكانيكيةوتسهلعلميةالتصويرفيقيمدقةواِطاطالقياسويوفرالمجهود
(التيPixy2)قنيةبتسالمقا نةمعكاميراتالتصويرالثابتةوالجهازيعملختصرالوقتتو

تموضعالجهازعلىسكةو بطسموتو يسيطرعلىسرعةتحريكهوتتعق ه،تتحسسساللون
اوالالعب،سرعة مستقيمة )س اقات الالعب أداط مسا  طوم على الجهاز تحريك وتم

(.ةالركضاتالتقريبي
ةوالمتحركةللد اسةتماِتيا سعضفعالياتالعالالقوىللمقا نةبينالكاميراتالثابت

حواجتمنفعالياتاال كاضوفعاليةالوث ةالثالثيةمنفعاليات110وهيكلمنفعالية
المتغيرات سعض اِتيا  وتم الرمي، فعاليات من الرمح وفعالية مي والوثب القفت

ةوكاميراتالبيوكينماتيكيةللفعالياتالثالثةواجريعليهاالمقا نةبينكاميراالتصويرالمتعق 
التصويرالثابتةوتممقا نتهماسمحكالقياسعلىاأل ضلألداط.

وكانالهدفمناعدادهذهاالطروحةهوالتعرفعلىالفروقفيقيمسعضالمتغيرات
وهيتال ايوكينماتيكيةالمتمثلةسالمسافاتواالزمنةوالتوايااثناطأداطالتجربةفيثالثقياسا

.(Pixy2القياسسالكاميراتالثابتةوالقياسسالكاميراتالمتعق ةبتقنية)القياسعلىاأل ضو
تماِتيا عددمنالالعبينألداطالفعاليةوتمتصويرهاسالكاميراتفينفساللحظة
معالقياسعلىاأل ضوتموضعأكثرمننقطةمرجعيةعلىمسا الحركةواجريتالتجربة

،وكانتالتجا لتعتمدعلىالقادسيةملعبكليةالتربيةالبدنيةوعلومالرياضةجامعةفي
ميراتالثابتةالمتداِلةمند اساتساسقةلقياسمسافاتكبيرةتطلبتانوجودعددمنالكا

تبتعدأكثرلغرضتغطيةالمساحة.



  

 

 

النتائجالمتعلقةانالكاميراالتعقبيةأفضلمنالكاميراالثابتةفيدقةاستنتجال احث
رلوأكثرالالعب،المشهدأص حأقعلىالمستمرالتعامدالبؤ يسالمسافاتوالتواياسسبب

وضوحا،تطلبتالتجربةتواجدأكثرمننقطةمرجعيةسسببتحركالكاميراوعدمقد ةبرامج
التحليلالحركيمنإسقاطالنقطةالمرجعيةثابتة.وقدأوصىال احثسإمكانيةاستخدامالجهاز

كمنها،وتصميميسكأكبرالتعقبيل عضاألجهتةالتيتكونمدياتبثهاثابتةوالمساحة
دائريةاومنحنيةاوعموديةلتصويرالحركاتسمختلفأنواعأدائها.

 اهداف البحث: 
يهدفال حثالى:

التعرفعلىقيمسعضالمتغيراتاثناطأداطالتجربةسالقياساليدويومقا نتهامعاالت -1
التصويرالثابتةوالمتعق ة.

كاميراالتصويرالثابتةوكاميراومعرفةالفرقبينكيةالتعرفعلىالمتغيراتال ايوكينماتي-2
ل عضفعالياتالعالالقوى.pixy2التصويرالمتعق ةبتقنية

التعرفعلىالفرقبيناهمالمتغيراتالبيوكينماتيكيةفيسعضفعالياتالعالالقوىوفق-3
والثابتة.Pixy2التصويرالمتعق ةبتقنيةكاميرا

 فرض البحث: 
التصويركاميراعنداستعمامالبيوكينماتيكيةالمتغيراتمعنويةفيقيمتظهرفروق -1

 .الثابتةولصالحالتعقبكاميرامقا نةسالالتعقبيةل عضفعالياتالعالالقوى
تظهرفروقمعنويةفيقيمالمتغيراتالبيوكينماتيكيةبينقيمالقياسالحقيقيوقيم -2

 التصويرالمتعق ة.كاميراحاالتالتصويرالمتعق ةوالثابتةولصال
 .pixy2التصويرالتعقبيةبتقنيةكاميراهناكتأثيرإيجابيفياستخدام -3

 مجاالت البحث فهي: 
المجامال شري:العبوناديعفكلفئةالش ال

17/10/2021–2/7/2020:التمنيالمجام

الرياضةجامعةالقادسيةالمجامالمكاني:ملعبكليةالتربيةالبدنيةوعلوم



 ز

 

 

:االستنتاجات 
وايضافيالتعامدانالكاميراالتعقبيةأفضلمنالكاميراالثابتةفيدقةوضوحالفيديو -1

وكذلكالثابتةفياستخراجزواياجسمالالعبفيالبؤ يعلىالمستوىاالفقيلألداط
 المستوىالظاهرامامالكاميرا.

استخراجالمسافةسصو ةدقيقةوألكثرالكاميراالثابتةفيانالكاميراالتعقبيةأفضلمن -2
منصو ةمقاسةوذلكمنوضعأكثرمنشاِصفيمسافةاألداطواألفضلان

 (مترشاِصثابتيستدمسهلقياسالمسافةوألكثرمنصو ة.1يكونلكل)
(5عد)أفضلنتائجيمكناستخالصهامنالتحليلالحركيعندماتكونالكاميراعلىس -3

 (متر.5مترمناألداطوبمسافةتغطيةبؤ يةتقري ا)
انالقياساتالحقيقةأص حتأفضلبتوفرالكاميراالمتحركة. -4

 التوصيات: 
 إضافةتقنيةأكثرتطو افيتت عالالعبللكاميراالتعقبيةوالتعديلعلىسكةالكاميرا. -1
تتطلبالتصويرولألداطالثابتاوالذيمنالممكناجراطالتجا لكافةلل حوثالتي -2

 (مترسالكاميراالثابتة.5يكونضمنمسافة)
اعتمادالكاميراالمتحركةبدمالكاميراتالثابتةفيجميعتجا لال حوثالتيتتطلب -3

 أكثرمنكاميرتينولكلأداطمستقيمفقط.
ائريةواجراطاجراطسحوثمشابهةولكنألداطدائري،أيومنطريقتصنيعسكةد -4

 سعضالتعديالتعلىهيكلالجهازلكييلبيمتطل اتالعملالدائري.
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 : العربية
 القران الكريم. 

1. ( خالد.  احمد  الثالثة  2015,  3  8ازاد  الوثبات  نسب  في  البليومتريك  تدريبات  تأثير   .)
 واألنجاز لفعالية الوثب الثالثي. مجلة جامعة زاخو. 

(. أثر برنامج تدريبي مقترح  2011,  6  5امال سليمان الزعبي، و هاشم محمود ابراهيم. ) .2
م عدو. أبحاث  100بعض المتغيرات البدنية الخاصة والكينماتيكيـة والمستوى الرقمي لمسابقة  على  

 اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية". 
3. ( الجنابي.  جبر  حسين  العشرية  2019اكرم  لاللعاب  والبايوميكانيكي  الفني  التحليل   .)

 (. العراق: مطبعة صفر واحد. 2للرجال والسباعية للنساء وطرائق تدريبها )المجلد ط
(. محاضرة الكترونية . االخطاء في التحليل  2021بسمان عبد الوهاب عبد الجبار . ) .4

 البايوميكانيكي . سكوتلندا.
(. التصوير التلفزيوني االسس المبادئ التقنيات. القاهر: العربي 2019حسن علي قاسم. ) .5

 للنشر والطباعة. 
(. بعض المتغيرات الكينماتيكية كمؤشر لمرحلة  2014  حسين مردان عمر. )كانون الثاني,  .6

ة السرعة القصوى في  لالسرعة القصوى في فعالية. بعض المتغيرات الكينماتيكية كمؤشر لمرح 
 .researchgate. العراق: متر حواجز للناشئين  110 فعالية

  ،2، مطبعة جامعة ديالى ، ط(. مواضيع في البايوميكانيك  2019حسين مردان عمر . )  .7
 .العراق

 (. مقدمة في منهج البحث العلمي. عمان: دار دجلة. 2008رحيم يونس كرو العزاوي. ) .8
(. تمرينات خاصة بداللة جهاز  2019زهاء محمد عبد الحسن، و انتصار رشيد حميد. ) .9

  20م حواجز دون  110بعض المؤشرات البايوميكانيكية وانجاز ركض    تدريبي مقترح وتاثيرها في 
 سنة. مجلة كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد. 
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10. ( القطبي.  كلظم  محمد  مساعدين  2016سيف  جهازين  باستخدام  خاصة  تمرينات   .)
انجاز  وتاثيرهما في القوة الخاصة وبعض المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط الكهربائي للعضالت و 

 الوثبة الثالثية. العراق. 
(. الميكانيكا الحيوية التطبيقية  1991صائب عطية العبيدي، و سمير مسلط الهاشمي. ) .11

 . الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر. 
الماجدي. ) .12 التشريحي  2018صريح عبدالكريم الفضلي، و عبد الرزاق جبر  التحليل   .)

 لعراق: دار ومكتب عدنان للطباعة والنشر والتوزيع. الوظيفي وميكانيكية االلعاب الرياضية. ا
(. ميكانيكية تدريب وتدريس مسابقات العاب القوى. 2009عبد الرحمن عبد الحميد زاهر. ) .13

 القاهرة: مركز الكتاب للنشر . 
14. ( الشخيلي.  شاكر  ايمان  و  حسين،  حسن  الم1998قاسم  األسس  مبادئ    ة ي ك يكان ي(. 

 فكر للطباعة والنشر والتوزيع. . عمان: دار الةي اضي للحركات الر 
(. االسس الميكانيكية والتحليلية والفنية  2000حسن حسين، و ايمان شاكر محمود. )  قاسم .15

 في فعاليات الميدان والمضمار. االردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
عة  (. اختراع وابتكار االجهزة في علوم الرياضة. ديالى : المطب2020مهند كامل شاكر) .16

 المركزية جامعة ديالى . 
(. العراق.  البحث العلمي مفاهيم وتطبيقات في  2016مشتاق عبد الرضا ماشي شرارة. ) .17

 التربية البدنية وعلوم الرياضة . صفر واحد للطباعة واالعالن. 
18. ( العبيدي.  عالوي  مانع  المتغيرات  2012معد  لبعض  البايوميكانيكي  التحليل   .)

البايوميكانيكية لمرحلتي االقتراب والحجلة في فعالية الوثبة الثالثية وعالقتها باالنجاز. المؤتمر  
 العلمي الثالث للبيوميكانيك . العراق: جامعة القادسية . 

19. ( محمود.  شاكر  ايمان  و  ابراهيم،  المجيد  عبد  الحركي  2014مروان  التحليل   .)
 والرياضية.  البيوميكانيكي في مجاالت التربية البدنية 

(. بايوميكانيكية االداء الرياضي. العراق: دار الضياء للطباعة 2010مهدي شلش. )  نجاح .20
 والتصميم/ النجف االشرف. 
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)  نجاح .21 شلش.  ط2011مهدي  )المجلد  البايوميكانيكي  الحركي  التحليل  العراق.   .)1  .)
 االيك للتصميم والطباعة. 

)  وجيه .22 الحركي1990محجوب.  التحليل  العراق.  للحركات    (.  والفسلجي  الفيزياوي 
 الرياضية. مطابع التعليم العالي . 

23.  ( الالمي.  عبدهللا  المتغيرات 2015وائل  مساهمة  نسبة  وفق  على  تمرينات  تاثير   .)
البايوميكانيكية خالل المراحل الفنية النموذج في انجاز رمي الرمح البطال العراق فئة الشباب.  

 العراق.
(. التحليل الحركي الرياضي )المجلد  2015مر محسن. ) نجاح حسين، و احمد ثا   ياسر .24
 (. العراق: دار الضياء للطباعة. 1
(. تحديد مناطق ظهور التغيير واالنتظام في السرعة بداللة  2014يوسف بدر جحيل . ) .25

 متر.  110طول الخطوة وزمنها وعالقتها بإنجاز ركض 
 االنترنيت: 

1. https://www.slideshare.net/guidedbyboognish?utm_campaign=prof
iletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview 

2. https://www.csun.edu 
3. http://www.csun.edu/~med61203/Film Art Cinematography.pdf/ 
4. -camera-shot-https://www.studiobinder.com/blog/tracking

definition-movement 
5. .motion.com-https://xd 
(. جامعة الملك سعود. تم االسترداد  2020حبيب بن غالم بن محمد بلقاسم العبيدي. )  .6

 https://fac.ksu.edu.sa/hbelkacem/courseb -من كلية االداب قسم االعالم: 
(. دراسة تحليلية للعالقة بين المتغيرات البايوميكانيكية لمراحل الوثبة  2016عبد الرحمن. ) .7

دراسة تحليلية للعالقة بين المتغيرات البايوميكانيكية لمراحل    Inا بالمستوى الرقمي.  الثالثية وعالقته

https://www.slideshare.net/guidedbyboognish?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://www.slideshare.net/guidedbyboognish?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://www.csun.edu/
http://www.csun.edu/~med61203/Film%20Art%20Cinematography.pdf/
https://www.studiobinder.com/blog/tracking-shot-camera-movement-definition
https://www.studiobinder.com/blog/tracking-shot-camera-movement-definition
https://xd-motion.com/
https://fac.ksu.edu.sa/hbelkacem/courseb
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 Espace numerique Universite Abdالوثبة الثالثية وعالقتها بالمستوى الرقمي. الجزائر:  
El Hamid Ibn Badis Mostaganem. 

8. .https://www.ensjsi.dz/sites/default/files/fichiers/1053.pdf 
9. https://www.slideshare.net/guidedbyboognish?utm_campaign=prof

.iletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview 

10. -how-and-arduino-is-https://www.anaengineer.com/what
.works-it 
11. World Athletics ( .23 4 ,2008  تم االسترداد من .) 

https://worldathletics.org/search/?q=Essential+parameters+in+female

.+triple+jump+technique 

 

https://www.ensjsi.dz/sites/default/files/fichiers/1053.pdf
https://www.slideshare.net/guidedbyboognish?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://www.slideshare.net/guidedbyboognish?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://www.anaengineer.com/what-is-arduino-and-how-it-works
https://www.anaengineer.com/what-is-arduino-and-how-it-works
https://worldathletics.org/search/?q=Essential+parameters+in+female+triple+jump+technique
https://worldathletics.org/search/?q=Essential+parameters+in+female+triple+jump+technique
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( براءة االختراع1ملحق )
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 ( 2)ملحق رقم 
 عملهم  كنام او  المساعد العمل  فريق أسماء  يبين

 الجامعة التخصص االسم ت
 جامعة القادسية  طالب دكتوراه  احمد جالب حران 1
 جامعة القادسية  طالب دكتوراه  محمد راسم حسين  2
 القادسية جامعة  طالب دكتوراه  محمد  احمد حسين 3
 جامعة القادسية  طالب دكتوراه  إبراهيم حسن جاسم 4
 جامعة القادسية  طالب دكتوراه  علي محمد خميس  5
  طالب  عبد للا جون علي  6
  مهندس حاسبات  فراس عبد العباس 7
  مهندس ميكانيك  مهند عبد الكاظم لطيف  8
  فني   علي عواد غالي 9
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 ( 3)ملحق رقم 
 الخبراء 

 مكان العمل التخصص االسم ت
 جامعة القادسية  العاب مضرب -بايوميكانيك هشام هنداوي هويدي  1
 جامعة القادسية  الكرة الطائرة -بايوميكانيك احمد عبد األمير عبد للا  2
 جامعة القادسية  العاب قوى -تدريب أكرم حسين جبر  3
 جامعة بابل  الجمناستك الفني -بايوميكانيك علي عبد الحسن حسي 4
 جامعة القادسية  كرة السلة -بايوميكانيك قاسم محمد عباس 5
 جامعة القادسية  سباحة  –تدريب  حيدر مهدي سلمان 6
 جامعة القادسية  العاب قوى -علم نفس  محمد حاتم عبد الزهرة 7
 جامعة القادسية  كرة طائرة -فسلجة علي مهدي هادي  9

 جامعة بابل  بايوميكانيك  علي جواد العماري  10

11 
 لجنة الجهاز المركزي للتقييس

 والسيطرة النوعية 
 وزارة التخطيط 

 جامعة بغداد  بايوميكانيك  ياسر نجاح حسين  12
 وزارة الصحة مهندس حاسبات  فراس عبد العباس الشيباني 13
 وزارة النفط مهندس ميكانيك  مهند عبد الكاظم لطيف  14

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد .................... لسنة .................. 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي          

 جامعة القادسية              

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 الدارسات العليا / الدكتوراه    

  
 

للمتغيرات البيوكينماتيكية في  ةدراسة تحليلي
 الكاميراتبعض فعاليات العاب القوى وفق 

 والثابتة pixy2تعقبة بتقنية مال
وراه  دم ب    اطروحة  دكت  ق   الطالب    ة ت 

 هلل  ا مصطفى علي عبد  
 

وهي جزء  جامعة القادسية  – كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلسإلى 
 وعلوم الرياضة البدنيةفي التربية  دكتوراه فلسفة درجةمن متطلبات نيل 

راف    ش  ا   ب 

 أ.د حسـني مـردان عـمر البياتي 
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Abstract 

analytic study for Biomechanical variables in some athletics 

events according to tracker camera With a PIXY2 technology and 

the constant 
    PH.D Hussein Mardan Omar                           Mustafa Ali Abdullah 

3144                                                                    2220                       

The importance of this thesis emerged in the manufacture of a tracking 

device on which video cameras or any other machines are installed that 

require their continuous presence with the player’s movement, which 

reduces effort and measurement errors, provides accuracy in the values 

of biomechanical variables, facilitates the process of imaging and 

shortens time compared to fixed cameras and the device works with 

technology (Pixy2), which is color-sensitive and tracks, the device was 

placed on a rail and connected to a motor that controls the speed of its 

movement, the player's speed, and the device was moved along the 

player's performance path (straight races or approximate runs). 

Some athletics activities were selected to compare between fixed and 

mobile cameras for the study, which are the 110 hurdles activity from 

running activities, the triple jump activity from the jumping and 

jumping activities, and the javelin throwing activity from the throwing 

activities. stationary imaging and were compared to the benchmark on 

the ground for performance. 

The aim of preparing this thesis was to identify the differences in the 

values of some biokinetic variables represented by distances, times and 

angles during the performance of the experiment in three 

measurements, namely measurement on the ground, measurement with 

fixed cameras and measurement with tracking cameras using (Pixy2) 

technology. 

A number of players were selected to perform the event and were 

photographed by cameras at the same moment with the measurement 

on the ground. More than one reference point was placed on the 

movement path. The experiment was conducted in the playground of 

the College of Physical Education and Sports Sciences, University of 

Al-Qadisiya. The experiments depended on the presence of a number 

of overlapping fixed cameras from studies A precedent for measuring 

large distances required you to move further in order to cover the area. 

The researcher concluded that the tracking camera is better than the 

fixed camera in the accuracy of the results related to distances and 

angles due to the continuous perpendicular to the player, the scene 



Abstract                                                                         B 

 

became closer and clearer, the experiment required the presence of 

more than one reference point due to the movement of the camera and 

the inability of the kinetic analysis programs to keep the reference point 

fixed. The researcher recommended the possibility of using the tracking 

device for some devices whose transmission ranges are fixed and the 

area is larger than them, and to design circular, curved or vertical rails 

to depict movements of various types of performance. 

Conclusions: 

1- The tracking camera is better than the fixed camera in terms of video 

resolution, as well as the perpendicular focal point on the horizontal 

plane of performance, as well as the fixed camera in extracting the 

angles of the player’s body in the plane visible in front of the camera. 

2- The tracking camera is better than the fixed camera in extracting the 

distance in an accurate manner and for more than one measured image, 

than placing more than one person in the performance distance. 

3- The best results can be derived from kinematic analysis when the 

camera is at a distance of (5) meters from the performance and with a 

focal coverage distance of approximately (5) meters.  

4- Real measurements have become better with the availability of a 

moving camera. 

Recommendations: 

1- Adding a more advanced technology in tracking the player to the 

tracking camera and adjusting the camera rail. 

2- It is possible to conduct all experiments for research that requires 

photography and for fixed performance or that is within a distance of 

(5) meters with a fixed camera. 

3- Adopting the moving camera instead of the fixed cameras in all 

research experiments that require more than two cameras and for each 

straight performance only. 

4- Conducting similar research, but for circular performance, that is, by 

manufacturing a circular rail and making some modifications to the 

structure of the device in order to meet the requirements of circular 

work. 
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