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 علاقة بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الأرتكاز

 اتجاهها ( بدقة التهديف  -) مكانها 

 من ركلات الجزاء
 

                      م. م حبيب شاكر جبر  
 

 التعريف بالبحث : -1

 المقدمة وأهمية البحث : 1-1

يتم باسللوبين الل س سلير المبلاراة يعد التصويب على المرمى من أهم المهارات بكرة القدم حيث يمكن ان 
، يتبعها الفريق والكرة الارج اللعبعن طريق الطط اللعب والكرة في حالة اللعب أو عن طريق الطط اللعب التي 
 .ضربات الجزاءوان العديد من االهداف ما تسجس من الحاالت والكرة الارج اللعب والاصة في 

 لرجللس االرتكللاز  البايوكيحماتيكيللةةقللة بعللت المت يللرات ع مللن حاحيللة  الحالللةدراسللة هلل   للل ا ارتللاب الباحللث 
لمللا لهلا مللن اهميلة بال للة فللي  اتجاههللا ب بدةقلة التهللديف ملن ركلل ت الجللزاء ل عبلي اللللباب بكلرة القللدم –) مكاحهلا 

 ت ير مجرب المباريات .
 

 مشكلة البحث : 1-2

دةقلة التهلديف ملن و اتجاهها ب  –كاحها لرجس االرتكاز ) م البايوكيحماتيكيةبعت المت يرات  بينع ةقة ال ما 
 ؟ رك ت الجزاء ل عبي اللباب بكرة القدم

 
 اهداف البحث : 1-3

دةقللة و اتجاههللا ب  –لرجللس االرتكللاز ) مكاحهللا  البايوكيحماتيكيللةبعللت المت يللرات بللين ع ةقللة الالتعللرف علللى 
 .  التهديف من رك ت الجزاء ل عبي اللباب بكرة القدم

 

 فروض البحث : 1-4

دةقلة و اتجاههلا ب  –لرجلس االرتكلاز ) مكاحهلا  البايوكيحماتيكيلةبعلت المت يلرات هحاك ع ةقة احصائية بين 
 .  التهديف من رك ت الجزاء ل عبي اللباب بكرة القدم

 

 مجالات البحث :-1-5
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 . 2112 – 2111العبو محتالب لباب محافظة القادسية بكرة القدم للموسم المجال البشري : -1-5-1
 . 2111/  12/  1ول اية   2111/  7/  7: للفترة من المجال الزماني-1-5-2
جامعلة  –: م علب حلادا الديواحيلة ، وحلادا االتفلاق وملعلب كليلة التربيلة الرياضلية المجال المكااني -1-5-3

 القادسية .
 : والدراسات السابقة الدراسات النظرية -2

 الدراسات النظرية :2-1

 انيكي لمهارة ركل الكرة بالقدم :يكالتحليل البيوم 2-1-1

بعد ان كاحت المهارة ت حظ من ال س ملاهدتها بالعين المجردة للوةقوف على حقاط القوة والضعف في 
مسارها برزت الحاجة الى استالدام االجهزة العلمية المتطورة للتلاليص العلمي لكس مراحس الحركة و لك من 

لكي يتم فهم طبيعة ه   االجزاء وايجاد الع ةقة فيما بيحها مع االال  بعين  ال س تجزئة المهارة الى اجزاء مترابطة
االعتبار ان تجزئة المهارة ليس هدفا بحد  اته واحما وسيلة للوصوس الى االدراك اللمولي للظاهرة ككس وه ا ما 

ظاهرة موضع الدراسة يسمى بالتحليس ال ا يمكن تعريفه بأحه " الوسيلة المحطقية التي يجرا بمقتضاها تحاوس ال
بعد تجزئتها الى عحاصرها االولية االساسية المؤلفة لها ، إ  تبحث ه   العحاصر االولية ك  على حدة تحقيقا 

 "  ب1)لفهم أعمق للظاهرة ككس
ومن اجس ان يكون األداء متكام  يجب تقسيم المهارة الى اجزائها ومراحلها حيث ةقسم بعت الباحثين 

ة مراحس وهي ) المرحلة التحضيرية ، والمرحلة الرئيسة ، والمرحلة الحهائية ب اما البعت االالر المهارة الى ث ث
 .فقد ةقسموا المرحلة الرئيسة الى مرحلتين هما ) المرجحة ، ومرحلة ركس الكرة ب 

 

 ركلة الجزاء: 2-1-2

كلة حرة مبالرة ب وأن إ ا ارتكب ال عب مالالفة متعمدة في محطقة جزائه فأن عقوبتها ركلة جزاء ) ر  
ه   الركلة من حيث األهمية تلي أهمية تسجيس الهدف حفسه ، ل لك فأن الفرق أال ت تولي ه   الركلة أهمية 

 متزايدة .
وان القاحون الدولي أعطى له   الركلة أهمية أالرب في تحديد الفريق الفائز بقاعدة كسر التعادس في 

، ل ا اصبح تحفي  ركلة الجزاء ليس من واجب واحد أو أثحين  ب 2)الفريقين المباريات التي يجب ان تحتهي بفوز احد
حما من واجب جميع ال عبين .  من العبي الفريق ال ا يجيدون التصويب وا 

                                      
، يركنت اا  ، ياساان  :    يرتح  ااع ير  يك ناال  ن  رح:ناالا نساا  يا ساالت ) يسساا( يت    لتاا( (عاال ع ع اا  ير عاا : ع اا     ( 1)

 .  22، ص 2002يركع:   ر   لع  يير ش: ييرتيز ع ، 
  WWW. FIFA. com..Law of the game2008-2009( :ن   يرنزيء  42( ير ل يت ير ير  رن:ة ير    ، يركل ة )  2)



عالقة بعض المتغيرات                                                                                م حبيب شاكر جبر                م.

 ة .....كنماتييالبايوك

 

 

 3102 / الجزء األول املجلد الثاني/ العدد األول                                          مجلة املثنى لعلوم التربية الرياضية

 
 
222 

 
 الدراسات السابقة : 2-2

 : (1) 2112دراسة زياد محفوظ  2-2-1

م وعلاقتهااا بدقااة )بعااض المتغياارات البايوكينماتيكيااة لمهااارة التهااديف الااباا  بوجاا  القااد

 التهديف(

 هدفت ه   الرسالة الى: 
 .  هارة التهديف الثابت بوجه القدمالتعرف على الع ةقة بين اهم المت يرات البايوكيحماتيكية لم -

ولقد تم االتيار مجتمع البحث بصورة عمدية المتمثلة لفريق حادا دهوك الرياضي بكرة القدم الملارك في 
ب العبلين عللوائيا للتجربلة الرئيسلة 8ب العبلا تلم االتيلار )22والبالغ علددهم ) 2112-2111دورا الحالبة للموسم 

وةقد استالدم الباحلث الملحها الوصلفي كوحله االحسلب لحلس مللكلة البحلث وللملت اجلراءات البحلث الميداحيلة تهيئلة 
قاسللة والوسللائس جميللع مسللتلزمات اجللراء الدراسللة وعمليللة التصللوير الفللديوا فضلل  عللن المت يللرات الكيحماتيكيللة الم

االحصائية واهم ما اسلتحتجه الباحلث هلو هحلاك ضلعف واضلح فلي دةقلة التهلديف الثابلت بوجله القلدم لعيحلة البحلث 
وك لك هحاك ضلعف فلي اسلتثمار القلواحين الميكاحيكلة عحلد تحفيل  الضلربة الحلرة المباللرة للدب عيحلة البحلث وكل لك 

 .تيكية لمهارة التهديف بوجه القدموكيحماوجود ع ةقة ارتباط معحوية بين بعت المت يرات الباي
  
 

 

 منهجية البحث وإجراءات  الميدانية :-3

 منهج البحث :-3-1

 لم ئمته طبيعة الملكلة .   باحث المحها الوصفيأستالدم ال 
 
 مجتمع البحث :-3-2

ب  19باعملار دون )  وهلم العبلي محتاللب للباب محافظلة القادسلية بكلرة القلدم حدد الباحلث مجتملع بحثله
ًً من احدية الديواحية واالتفاق 33ويضم المجتمع )  2112 – 2111للموسم الرياضي  سحة  . ب العبًا

 المتغيرات البايوكينماتيكية ودقة التهديف في ضربة الجزاء : 3-3

 المتغيرات البايوكينماتيكية المبحوثة : 3-3-1

 المسافة الافقية : 3-3-1-1

                                      
القتهال   قا  يرتها  ف ، ير : فنل      عض يركتغ :يا ير ل ي ن  كلت ن    ركهل:ة يرته  ف يرثل اا  ينا( ير ا   يع ز ل  كحفيظ ( 1)

 . 2002،  :سلر  كلنست : غ : ك شي:ة ، نلكع  عالح ير  ت ،ن    يرت:    ير: لض  
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ة ومركز ثقس ةقدم االرتكاز لحظلة وضلع ةقلدم االرتكلاز باكملهلا عللى هي الالط الواصس بين مركز ثقس الكر 
 ب  1االرت . كما في اللكس ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 0شكل ) 

 يوضح قياس املسافة االفقية 

 

 

 

 

 

 المسافة العمودية :  3-3-2-2

. هلي  بأحها الفراغ المتلا  عموديلا بلين مركلزا الكلرة وةقلدم االرتكلاز سلواء كلان املام مركلز الكلرة او اللفهلا
الالللط الواصللس بللين مركللز ثقللس الكللرة والالللط الللوهمي المللار مللن مركللز ثقللس  ةقللدم االرتكللاز لحظللة اتصللالها بللاالرت 

 ب  2باكملها . وكما موضح في اللكس ) 
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 ( 3شكل ) 

 يوضح قياس املسافة العمودية 
 

 اتجاه قدم الارتكاز : 3-3-2-3

الوهمي والالط الواصس من مركلز ثقلس ةقلدم االرتكلاز ملرورا وهي الزاوية المحصورة بين المستوب العمودا 
 ب . 3بمقدمتها لحظة اتصالها باالرت باكملها ، وكما مبين في اللكس )

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شكل ) 

 يوضح قياس زاوية اتجاه قدم االرتكاز

 

 زاوية انطلاق الكرة :  3-3-2-4

رت وبلين الاللط الملار بالحقلاط التلي تمثلس وهي الزاوية المحصورة بين المستوب االفقي الموازا لسطح اال
 الوضع ال ا يلي لحظة ركس الكرة -2لحظة ركس الكرة . -1المسار الحركي للكرة في الوضعين 
 ب .  4مبالرة ، وكما مبين في اللكس ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4شكل )

 يوضح قياس زاوية انطالق الكرة 
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 زاوية أنحراف الكرة :  3-3-2-5

ة بللين المسللتوب االفقللي المللوازا لسللطح االرت وبللين اححللراف الالللط المللار بالحقللاط وهللي الزاويللة المحصللور 
الوضللع اللل ا يلللي لحظللة ركللس الكللرة -2لحظللة ركللس الكللرة . -1التللي تمثللس المسللار الحركللي للكللرة فللي الوضللعين 

 ب. 5مبالرة . وفي ه   الحالة يكون الالطين احدهما موازا االالر ، وكما مبين في اللكس ) 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 5ل ) شك

 يوضح قياس زاوية انحراف الكرة 

 

 سرعة انطلاق الكرة :  3-3-2-3
 ق الكرة بواسطة القانون التالي :تم حساب السرعة الخطية النطال

 
 

  المسافة                                   

 السرعة الخطية =       

 الزمن                                    

 

 : ة التهديف ) ضربة الجزاء (اختبار دق 3-3-2

  ع مة الجزاء بوجه القدم من الداالس ومن  التصويبهدف االالتبار : ةقياس دةقة. 
 : ب ، للريط لتعيلين محطقلة التصلويب ل التبلار ،  02عب كرة ةقدم ، كرات ةقلدم علدد ) لم االدوات المستالدمة

 .التصويب لتحديد مسافة  مسحوق ابيت ، لريط ةقياس
 تعليمات االالتبار  : 

  من ع مة الجزاء  التصويب محطقةيقف المالتبر في. 
 . يقوم احد المساعدين بجمع الكرات واعادتها الى مكان وةقوف المالتبر 
  . يمكن اعطاء محاولتين تجريبية للمالتبر ال تحتسب حتائجها 
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  ( محطقلللة ملللن  ب محلللاوالت فلللي كلللس 3للتصلللويب ملللن ع ملللة الجلللزاء )  محاوللللةب 12يملللحح كلللس مالتبلللر
 .التهديف االربعة محاطق

  : طريقة االداء 
الكلرة بوجله القلدم ملن بركلس ويقوم المالتبلر على ع مة الجزاء  لهايتم تثبيت الكرة في المكان المالصص 

علللى كللس محطقللة مللن محللاطق التهللديف االربعللة فللي المرمللى وحسللب التسلسللس حيللث تللم تقسلليم المرمللى الللى الللداالس 
حارس المرمى وسلميت العليلا ) أ ب والسلفلى ) ب ب ومحطقتلين عللى  اربعة محاطق محطقتين على جهة اليسار من

 جهة اليمين من حارس المرمى وسميت العليا ) جل ب والسفلى ) د ب .
  : التسجيس 

  تحتسب صفر . محطقة التهديفالكرات التي تسقط الارج 
  ب  1محاطق التهديف تحتسب ) تقسيم بلريط الكرات التي تصطدم. 

  ب2دااللة في محطقة التهديف تحتسب) والالكرات الحاجحة . 

  ( ب .  3درجة كس محطقة تهديفية هي 
 

 إجراءات البحث الميدانية : 3-4

 التصوير الفيديوي : 3-4-1

 ات سللرعة ب  Sony) حللو تلتللي تصللوير تصللوير فيديويللة ثلل ث تالت بوسللاطة  تصللوير عيحللة البحللثتللم 
وةقلد حصلبت  ،صلورة / ثاحيلة ب  25 ات سلرعة تلردد )  ب  Sonyوتللة تصلوير حلو  )    صلورة/ثاحيةب 111تلردد )

والكلرة ل علب عمودية عللى ا الكامرات الث ثة وةقد تم وضع إحدب  تلة التصوير الفيديوا على حامس ث ثي كبير
 الثاحيلة ، أملا الكلاميرا وعلى بعد ) صفر ب م ملن ال علب ب م من بؤرة العدسة عن األرت 2.40وكان ارتفاعها ) 

الى الجاحب االيسر من ال عب ال ا يؤدا الركلة بالرجس اليمين وعلى الجاحب االيمن ل علب الل ا فقد وضعت 
 1.10م وارتفا  )  ب 3.21وعلى بعد )  الحركة أداءوبلكس عمودا على الط يؤدا الركلة بالرجس اليسار والكرة 

فكاحلت مواجهلة للمرملى و للك لقيلاس دةقلة وهي الكلامرا البطيئلة ب م من بؤرة العدسة عن األرت اما الكامرا الثالثة 
واسلتالدم الباحلث مقيلاس  علن األرت ،من بؤرة العدسة  م  ب 1.31   ) وارتفا  م ب 9.81 وعلى بعد )التهديف 

 ب)وباالعتماد على متالصصين ببرمجيات الكومبيوتر والتحليس الحركي لأللعاب الرياضليةمب بالطبيعة ،  1رسم )
. 

                                      
(   يسكلء يرسل ة يركختع ت  لرتح  ع يرح:ن ) 
 .نلكع  ير ل س     يرت:    ير: لض  ، ن ل يك نل  ك،  أ .  .  يحك  ع   ياك :،  -4
 .نلكع  ير ل س     يرت:    ير: لض  ، ن  ك، ل يك نل   .   ع      يي  ل ي:،  -2
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 اعية :التجربة الاستطل 3-4-2

إ  ةقللام الباحللث بمسللاعدة فريللق عمللس مسللاعد بللاجراء التجربللة االسللتط عية علللى مجموعللة مللن ال عبللين  
وفي تمام  2111/  7/  11ب العبين في يوم االثحين المواةقف  8حالئة حادا الديواحية الرياضي والبالغ عددهم ) 

اضلي ، علملًا أن هل   المجموعلة هلي ملن اللارج الساعة الرابعة والحصف عصرًا ، وعلى ملعب حادا الديواحيلة الري
 عيحة البحث وةقد أظهرت التجربة ما يأتي : 

 م ءمة األجهزة واألدوات المستالدمة في االالتبارات .  .1
 . مدب استعداد المالتبرين ألجراء االالتبار .2

 تحديد االالطاء التي تحصس اثحاء تحفي  التجربة الرئيسية وت فيها. .3

 يو ومجاس حركة ال عب ضمن عدسة كاميرا التصويركيفية وضع كاميرات الفيد .4

 كفاية فريق العمس المساعد في أداء مهمتهم في أثحاء إجراء االالتبارات .  .5

 معرفة الوةقت المست رق إلجراء االالتبار وتحفي   .  .3

 

 : التجربة الرئيسية 3-4-3

فللي ملعللب جامعللة  2111/ 11/  2المصللادف   االربعللاءيللوم االالتبللارات لمجتمللع البحللث فللي تللم إجللراء         
وةقد ثبت الباحث الظروف المتعلقة باالالتبار من حيث الزمان والمكلان واألدوات  القادسية كلية التربية الرياضية ،

 المستالدمة وطريقة التحفي  وفريق العمس المساعد  .
 
 الوسائل الإحصائية : 3-5

 الوسط الحسابي.-1
 االححراف المعيارا.-2
 ط البسيط ) بيرسون ب .معامس االرتبا-3
 حسبة المساهمة  -4
 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 يركث ى.نلكع     يرت:    ير: لض  ، ن ل يك نل  ك،    .   يحك  ن:  عك:يت،  -3
 يرك  :   يرعلك  رت:    ير ل س   ل يك نل  ك، :هلت، لس ت    .   يسل    -2



عالقة بعض المتغيرات                                                                                م حبيب شاكر جبر                م.

 ة .....كنماتييالبايوك

 

 

 3102 / الجزء األول املجلد الثاني/ العدد األول                                          مجلة املثنى لعلوم التربية الرياضية

 
 
232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -4

 –لرجال الارتكااز ) مكانهاا  البايوكينماتيكياةعرض وتحليل ومناقشة علاقة قيم المتغيارات  4-1

 :   ونسبة مساهمتها  اتجاهها ( ودقة التهديف من ركلات الجزاء

 (1جدول )
 اتجاهها (   –لرجل االرتكاز ) مكانها    البايوكينماتيكيةالمتغيرات  يبين قيم  

 ودقة التهديف من ركالت الجزاء ونسبة مساهمتها

مكان  ت
معامس  المت يرات المحطقة التحفي 

 االرتباط
حسبة 
 الداللة المساهمة

1 

ضربات 
 الجزاء

 أ

 معحوا 2.0.0 2.000 المسافة االفقية
 معحوا 2.3.0 2.002 المسافة العمودية
 معحوا 2.002 2.0.2 زاوية اتجا  القدم

 معحوا ..2.3 2.032 زاوية اححراف الكرة
 معحوا 2.3.0 2.000 زاوية احط ق الكرة
 معحوا 2.000 2.0.0 سرعة احط ق الكرة

 ب 2

 معحوا 1.297 1.545 المسافة االفقية
 معحوا 1.331 1.311 المسافة العمودية
 معحوا 1.342 1.585 زاوية اتجا  القدم

 معحوا 1.423 1.351 زاوية اححراف الكرة
 معحوا 1.491 1.711 زاوية احط ق الكرة
 معحوا 1.341 1.583 سرعة احط ق الكرة
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 ج 3

 معحوا 0..12 125.0 المسافة االفقية
 معحوا 12.50 12510 المسافة العمودية

 معحوا ..124 ..126 قدمزاوية اتجا  ال
 معحوا .1204 125.0 زاوية اححراف الكرة
 معحوا .1200 12564 زاوية احط ق الكرة
 معحوا 12045 ..125 سرعة احط ق الكرة

 د 4

 معحوا 12014 12550 المسافة االفقية
 معحوا 12046 ..125 المسافة العمودية
 معحوا 12005 125.0 زاوية اتجا  القدم

 معحوا .1254 12.41 زاوية اححراف الكرة
 معحوا 12061 12611 زاوية احط ق الكرة
 معحوا 12000 ..125 سرعة احط ق الكرة

 

  0024=  0004( ع    س   خ أ  32 :ن  يرح:   ) 
 دةقة التهديف ب تبين وجود ع ةقة ارتباط بين جميع المت يرات البايوكيحماتيكية و 1من ال س الجدوس ) 

 ) ضربة الجزاء ب ويعزو الباحث  لك الى :
 
 متغير المسافة الافقية :-1

وجللدت هحللاك ع ةقللات ارتبللاط بللين مت يللر المسللافة االفقيللة ودةقللة تصللويب فللي الللرك ت مللن ع مللة الجللزاء  
ان تكلون  ولمحاطق التهلديف االربعلة ) أ ، ب ، ج ، د ب ، ويعلزو الباحلث سلبب  للك اللى ان ةقلدم االرتكلاز يجلب

في المكان المحاسب حتى يكون ت مس القدم الراكلة مع الكرة في المكان المحاسب الن اا االت ف في مكان ةقدم 
االرتكاز سوف يؤثر بالتالي على القدم الراكلة الن اجزاء الجسم مترابطة وال يمكن فصس احدهما عن االالر اثحاء 

لى باةقي االجزاء االالرب وحتى تكون الركلة بلكس ال ا يريد  االداء وان االالت ف في اا االجزاء سوف يؤثر ع
 ال عب يجب ان تكون رجس االرتكاز في مكاحها المحاسب  

ولكللي يللتم  ضللبط الجللزء المالللتص مللن سللطح القللدم الم مللس للكللرة حيللث ان االللت ف وضللع القللدم اثحللاء 
تحقيللق الدةقللة يكمللن فللي كيفيللة التعامللس الركللس يللؤثر علللى اتجللا  ومسللار وسللرعة الكللرة إ  ان االسللاس الميكللاحيكي ل

المحاسللب لوضللعية الضللربة وةقاعللدة ارتكللاز ال عللب ) ةقللدم االرتكللاز ب وع ةقللة  لللك بللاالجزاء االالللرب مللن الجسللم 
 . ب1)والتي يكون لها دور فعاس ألداء مهارة الركس بحجا  وفاعلية 

حسبة الى الالط المار بالكرة فلي  ويقوس ) جيمس هي ب ان الوضع المثالي للقدم اليسرب ) ةقدم االرتكاز ب
سللم الللى اليسللار مللن هلل ا الالللط الللوهمي وضللعية تتفللق مللع التباعللد  11 – 5االتجللا  المربللوب للحركللة بوضللعية 

                                      

 .  430ص ، 2002،  يرت     يرك نل  ن  ف  ك :س  ن:ة ير   ( ع ي نلسب حست    1)
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الجاحبي المعتاد للقدمين حيمحا يجلب الفرد ةقدم واحدة مارة باالالرب في احلطة مثس المللي والجلرا ، ولكلن اءراء 
 . ب1)ية ةقدم االرتكاز في االتجا  االمامي والاللفيتالتلف بوضو  عحد الحديث عن وضع

 
 متغير المسافة العمودية :-2

ملن ع ملة الجلزاء  وجدت هحاك ع ةقات ارتباط بين مت ير المسافة العموديلة ودةقلة تصلويب فلي اللرك ت
للمحللاطق التهديفيللة االربعللة ) أ ، ب ، ج ، د ب ، ويعللزو الباحللث سللبب  لللك الللى ان تقللدم او تللأالر ةقللدم االرتكللاز 
عللن الالللط االفقللي الللوهمي المللار بمركللز ثقللس الكللرة سللوف يللؤدا الللى تحللو  ارسللاس الكللرة الللى االعلللى أو ان تكللون 

ة العليلللا ملللن الهلللدف فعليللله ان تكلللون رجلللس مرسللللة ححلللو االرت وا  ا ملللا اراد ال علللب ان يرسلللس الكلللرة اللللى الزاويللل
االرتكلللاز اللللى الالللللف ةقلللليً  وا  ا ملللا اراد ان يرسلللس الكلللرة اللللى الزاويلللة السلللفلى ملللن المرملللى فعليللله ان تكلللون رجلللس 

اا  االرتكاز الى االمام  ةقليً  وان ه ا التقدم والتأالر في رجس االرتكاز يحتا عحه تحو  في مكان ارساس الكرة اللى
 . يحتاجها ال عب الزوايا التي

ويلرب ) علدا جاسللب ب  ان االسلباب التلي تحللدث المللاكس المحتمللة فللي مراحلس تعللم الركلللة بوجله القللدم 
 :ب2)هي

ركس الكرة ححو االرت : أن سبب  للك يعلود اللى موضلع القلدم السلاحدة بعيلدًا اللى االملام فيملا ياللص صللتها  -1
لللط ولكللن فللي التللأرجح للسللاق بللالكرة ، وعلللى الللربم مللن حللدوث تمللاس الكللرة مللع الم

 .ان الكرة تض ط بين االرت والقدم الراكلة يحتا
الكرة حف ت لألعلى كثيرًا : يرب ايضا ان وضع القدم الساحدة بعيدًا جدًا الى الاللف من الكرة فأن تماس القلدم  -2

اصلة ، وربما يرافق ه ا ايضلا ملي ن الجسلم والتم عحد التأرجح ححو االعلى للقدمسي
 . للاللف بعيدًا عن الكرةالج   

 

 .ًا في تلاليص وتصحيح ملاكس االداءوان التمعن في ه   الع ةقات مفيد
ان ملن االالطلاء الللائعة هلو علدم توجيله ب   Duane V.Kundson , Crage S. Morrisonويلرب ) 

التصللادم واالفللراط فللي  االحتبللا  الللى الكللرة والللى موةقللع ةقللدم التثبيللت ) القللدم بيللر الراكلللة ب أمللام او اللللف الكللرة اثحللاء
 . ب1)الدةقة مما يولد احالافت سرعة القدم ومتابعة محدودة 

                                      
، ت:نكاا  ع اا  يراا:حكت  اات سااع  يرع  اا:ي ، ير: االض ، نلكعاا   يرك نل  ن اال يرح ي اا  اساالر ب يا يء ير: لضاا   ( ناا كه هاا   1)

 . 222، ص.  7002يرك ك سعي  ،  
 . 22، ص (ل ق  فسسيركع : ير( ع ي نلسب حست    2)
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 زاوية اتجاه القدم : -3

من ال س عرت وتحليس الحتائا وجد الباحث أن هحالك ع ةقة وثيقة بين محلاطق الدةقلة وبلين زاويلة اتجلا   
حركلي للكلرة فكلملا كاحلت زاويلة اتجلا  القلدم ةقدم االرتكاز بحيث تكون زاوية اتجلا  القلدم عللى حفلس اتجلا  المسلار ال

فللي وضللعية محاسللبة وصللحيحة سللاهمت بلللكس كبيللر وفعللاس فللي دةقللة التهللديف للل لك فللأن العمليللة التوافقيللة مللا بللين 
الرجس الراكلة ورجس االرتكاز عامس مهم في دةقة التهديف " حيث ان االت ف وضلع القلدم اثحلاء الركلس يلؤثر عللى 

إ  أن االسللاس الميكللاحيكي لتحقيللق الدةقللة يكمللن فللي كيفيللة التعامللس المحاسللب لوضللعية  اتجللا  ومسللار وسللرعة الكللرة
الضربة وةقاعدة ارتكلاز ال علب ) ةقلدم االرتكلاز ب وع ةقلة  للك بلاالجزاء االاللرب والتلي يكلون لهلا دور فعلاس ألداء 

 .  ب2)مهارة الركس بحجا   وفاعلية " 
 
 زاوية انطلاق الكرة : -4

ع ةقلات ارتبلاط بلين مت يلر زاويلة احطل ق الكلرة  ائا البحلث الحلالي ايضلا ان هحاللكما اسفرت عحه حتلأن 
ودةقة التهديف في الرك ت من ع مة الجلزاء لمحلاطق الدةقلة االربعلة ) أ ، ب ، ج ، د ب ، ويلرب الباحلث ان هل   

رتكلاز املام مركلز ثقلس الكلرة الزاوية ترتبط بع ةقة مع المسافة العمودية لرجس االرتكاز حيث احها كلما تتقدم ةقدم اال
اا عحدما تكلون المسلافة العموديلة بالموجلب فلأن زاويلة احطل ق الكلرة تلحالفت وعليله سلوف تصليب الكلرة محلاطق 
الدةقللة التللي تكللون فللي اسللفس المرمللى وعحللدما تكللون ةقللدم االرتكللاز تتللأالر عللن مركللز ثقللس الكللرة أا تكللون المسللافة 

سلوف تكلون كبيلرة اا سليكون مسلار الكلرة اللى االعللى وبالتلالي سلوف  العمودية بالسالب فأن زاوية احط ق الكلرة
 تصيب الكرة محاطق الدةقة التي تكون في اعلى المرمى . 

وتعد زاويلة احطل ق الكلرة ملن العواملس المهملة والملؤثرة عللى تحقيلق الدةقلة إ  ان هل   الزاويلة تلرتبط بللكس 
كللس للكلرة إضللافة الللى مقللدار واتجللا  القللوة الدافعللة للكللرة ، للل ا مباللر مللع زاويللة القللدم الراكلللة والاصللة جللزء القللدم الرا

 بلللللللللات واضلللللللللحا ان ةقيملللللللللة هللللللللل   الزاويلللللللللة تعتملللللللللد عللللللللللى دةقلللللللللة الضلللللللللربة إ  أن الطريلللللللللق اللللللللللى االداء الحلللللللللاجح
يقتضللي كللون القللدم الراكلللة فللي المكللان المحاسللب والوةقللت المحاسللب كللي يسللتدعي حفللس القللوة لللدفع الكللرة وباالتجللا  

 . ب3)الصحيح 

                                                                                                                           
(1  )Duane V.Kundson , Crage S. Morrison     ت:نكا  عا: ع ع ا  يرنا:     ع ا  يرح:نا  يرتح  اع ير ايع  فا ،

 . 230يرفض   ، يه   ع ييت ير  لت   ، كع : س ق ذن:ه ، ص
 . 430، ص كع : س ق ذن:ه( ع ي نلسب حست    2)
 .  430، ص يركع : يرسل ق( ع ي نلسب حست    3)
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فعاس السريعة كركس الكرة ماهي إال أفعاس معقدة جدًا لها محدداتها المكاحية والزماحية التي تؤثر فلي إن اال
تحديلللد مسلللار الكلللرة الطلللائرة والبلللد ل علللب ان يسلللتجيب لجميلللع المتطلبلللات الرياضلللية فلللالطريق اللللى االداء الحلللاجح 

المحاسلب وفللي الوةقللت المحاسللب كللي  السلتالدام الطللرف المتحللرك حركللة مبابتللة يقتضلي كللون هلل ا الطللرف بالمكللان
يستدعي في حفس القوة لدفع الكلرة باالتجلا  الصلحيح ، ولجسلتجابة الجيلدة لمحلددات ركلس الكلرة بدةقلة البلد ل علب 
من التفاعس بين المعلومات التي يوفرهلا جهلاز اإلحسلاس عحلد ال علب ) وملن هل   األملور ملا يهلم وضلع ومسلار 

 .ب1)م الحركي التي ةقد يسلط الضوء على مكوحات حركة االحتقاس بالكرة وك لك معرفة مكوحات الحظا
 

 زاوية انحراف الكرة : -5

ع ةقللة ارتبللاط بللين مت يللر زاويللة اححللراف  ايضللا ان هحالللكمللن اللل س عللرت وتحليللس الحتللائا وجللد الباحللث 
ب الباحلث ان هل   الكرة  ودةقة التهديف في اللرك ت ملن ع ملة لمحلاطق الدةقلة االربعلة ) أ ، ب ، ج ، د ب ، ويلر 

الزاويللة تللرتبط بع ةقللة طرديللة مللع زاويللة اتجللا  ةقللدم االرتكللاز حيللث كلمللا تللزداد زاويللة اتجللا  القللدم سللوف تللزداد زاويللة 
اححللراف الكللرة وكلمللا تقللس زاويللة اتجللا  القللدم سللوف تقللس زاويللة اححللراف الكللرة وعحللدما تكللون زاويللة اتجللا  القللدم الللى 

الللى اليمللين وبالتللالي سللوف تصلليب الكللرة محللاطق الدةقللة التللي تكللون علللى  اليمللين سللوف تكللون زاويللة اححللراف الكللرة
يسار حارس المرمى وبالعكس عحدما تكون زاوية اتجا  القدم الى اليسار فان زاوية اححراف الكرة سوف تكون اللى 

 .ن على جهة اليمين من حارس المرمىاليسار ايضا وبالتالي سوف تصيب الكرة محاطق الدةقة التي تكو 
االرتكللاز لهللا دور كبيللر فللي تحديللد زاويللة اححللراف الكللرة علللى ضللوء زاويللة اتجللا  القللدم وهلل   الع ةقللة  فرجللس

ساهمت بلكس كبير في اتجا  الكرة ححو محاطق الدةقة بحيث تكون زاوية اتجا  القدم وزاوية اححراف الكلرة ومحطقلة 
مة ه   الزاوية تعتمد على دةقة الضلربة إ  الدةقة على اتجا  واحد وبحفس المسار الحركي للكرة " بات واضحا أن ةقي

ان الطريق الى االداء الحاجح يقتضي كون القدم الراكلة في المكان المحاسب والوةقلت المحاسلب كلي يسلتدعي حفلس 
 .ب2)القوة لدفع الكرة باالتجا  الصحيح "

   
 سرعة انطلاق الكرة : -3

تصلويب باط بين سرعة احط ق الكرة  ودةقلة ع ةقة ارت اسفرت حتائا البحث الحالي ايضا ان هحالكك لك 
للمحللاطق التهديفيللة االربعللة ) أ ، ب ، ج ، د ب ، ويعللزو الباحللث سللبب معحويللة  فللي بعللت احللوا  الللرك ت الجللزاء

ه   الع ةقة الى ان وضع ةقدم االرتكاز عحدما يكون في المكان المحاسب سوف يلوفر عللى ال علب فلي ان تكلون 

                                      
 .  424، ص يركع : يرسل ق( ع ي نلسب حست    1)
 . 430، ص يركع : يرسل ق( ع ي نلسب حست    2)
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ضللع افضلس مملا يتلليح لهلا االمتللداد الكاملس واكثلر ارتفللا  الللف الجسللم والل ا يجعلهللا ان الرجلس الراكللة للكللرة فلي و 
تكتسب سرعة محيطية كبيرة و لك من ال س زيادة حصف ةقطر الدوران ألن السرعة المحيطية تتحاسلب طرديلا ملع 

كللة مملا يلؤدا حصف ةقطر اللدوران تحاسلبًا طرديلًا حيلث كلملا زاد حصلف القطلر زادت السلرعة المحيطيلة للرجلس الرا
بدور  الى زيادة سرعة احط ق الكرة ، الن اا وضع بير محاسب لرجس االرتكاز سوف يقوم الجسم بازاحلة مركلز 
ثقس الجسم ازاحة افقية كبيرة وك لك مي ن الج   اكثر من ال زم سوف يولد عحه عدم امتداد الرجس الراكلة وعلدم 

االرتكاز في مكاحها المحاسب وبالتالي سوف يؤثر على سرعة ارتفاعها اللف الجسم و لك بسبب عدم وضع رجس 
 احط ق الكرة . 

ومللن حاحيللة االللرب فللأن رجللس االرتكللاز سللاحدة ةقويللة تعمللس لجيقللاف والتقليللس مللن السللرعة االحتقاليللة للجسللم 
 س وك لك فاحها تعمس على التثبيت والسيطرة الجيلدة لوضلع الجسلم والتلي تعملس عللى الحقلس الحركلي الجيلد ملن الل

  .ب1)حقس القوة ورد فعس ه   القوة والتي تؤثر بالتالي على زيادة سرعة الكرة 
بلين دةقلة التهلديف ومكلان وضلع ةقلدم االرتكلاز ، فكلملا  ويلير الصميدعي  اللى وجلود ارتبلاط وثيلق وعلاس  

 .ب2)كاحت ةقدم االرتكاز ةقريبة من الط الكرة االمامي كلما كاحت الدةقة اكبر
 

 توصيات :الاستنتاجات وال -5

 الاستنتاجات : 5-1

المسللافة  –إنَّ دةقللة التهللديف تللرتبط بع ةقللات دالللة مللع مت يللرات رجللس االرتكللاز ) المسللافة االفقيللة  -1
 –زاويللة احطلل ق الكللرة العموديللة  –زاويللة احطلل ق الكللرة االفقيللة  –زاويللة اتجللا  القللدم  –العموديلة 

 سرعة احط ق الكرة ب لعيحة البحث.
واتجاههللا ب يللؤثر بلللكس واضللح علللى  –بيوميكللاحيكي فللي رجللس االرتكللاز ) موةقعهللا  إنَّ أا ت يللر -2

 .االجزاء االالرب وبالتالي على دةقة التهديف بكرة القدم
 
 التوصيات : 5-2

 االهتمام بدراسة المت يرات البايوكيحماتيكية لرجس االرتكاز في تحديد زاوية التهديف المؤثرة لعيحة البحث. -1
 ملابهة في المت يرات المبحوثة على فئتي الحالئين والمتقدمين . اجراء دراسة -2
 

                                      
 .  22، ص يركع : يرسل ق( ع ي نلسب حست    1)
 420، ص 7892، نلكع  يركيعع ،  ي: يرنتب يير  لع  يير ش: ،  يرك نل  نل يير: لض   يرعك  ع  رؤي غل   ( 2)
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 : ادرااااااالمص

  ( ب ركلة الجزاء:14القاحون الدولي لكرة القدم ، المادة 

WWW. FIFA. com. Law of the game2008-2009  
 : الريلاتد العحقلرااللرحمن بلن سلع ، ترجمة عبدالميكاحيكيا الحيوية الساليب االداء الرياضي جيمس هي ، ،

 . .022جامعة الملك سعود ،  
 وجلله القللدم وع ةقتهللا زيللاد محفللوظ البريفكللاحي : بعللت المت يللرات البللايو كيحماتيكيللة  لمهللارة التهللديف الثابللت ب

 . 0220، رسالة ماجستير بير محلورة ، جامعة ص   الدين ،كلية التربية الرياضية ، بدةقة التهديف
 ب للداد ، مطبعللة دار  ،التحليللس الحللوعي فللي علللم الحركللة: وهبللي علللوان البيللاتي،  يصللريح عبللد الكللريم الفضللل

 .   02.2ال دير ، 
  : االسلكحدرية التحليس البيوميكاحيكي لحركات جسم االحسلان ) اسسله وتطبيقاتله بعادس عبد البصير علي ، ،

 .  25، ص 2114المكتبة المصرية للطباعة والحلر والتوزيع ، 

 022،  التقييم الميكاحيكي في مدرسة كرة القدم: عدا جاسب حسن.  . 

 جامعة الموصس ، دار الكتب والطباعة والحلر ،  الميكاحيكا والرياضة: لؤا باحم الصميدعي ،....  . 
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 ملخص

 علاقة بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز 

 زاء للاعبي الشباب بكرة القدماتجاهها ( بدقة التهديف من ركلات الج –) مكانها 
 م.م حبيب شاكر جبر

 
يعد التصويب على المرمى من أهم المهارات بكرة القدم حيث يمكن ان يتم باسللوبين الل س سلير المبلاراة 
عن طريق الطط اللعب والكرة في حالة اللعب أو عن طريق الطط اللعب التي يتبعهلا الفريلق والكلرة اللارج اللعلب 

، وان العديللد مللن االهللداف مللا تسللجس مللن الحللاالت الثابتللة والاصللة فللي ركلل ت الجللزاء . للل ا  ) الكللرات الثابتللة ب
ارتللاب الباحللث دراسللة هلل   الملللكلة مللن اللل س التعللرف علللى الع ةقللة بللين بعللت المت يللرات البيوكيحماتيكيللة لرجللس 

وأسللتالدم الباحللث .  لقللدماتجاههللا ب ودةقللة التهللديف مللن ركلل ت الجللزاء ل عبللي اللللباب بكللرة ا –االرتكللاز ) مكاحهللا 
ب  19المللحها الوصللفي وتمثللس مجتمللع البحللث العبللي محتالللب لللباب محافظللة القادسللية بكللرة القللدم باعمللار دون ) 

ب العبلللللًا ملللللن احديلللللة الديواحيلللللة واالتفلللللاق واهلللللم  33ويضلللللم المجتملللللع )  2112 – 2111سلللللحة للموسلللللم الرياضلللللي 
ارتبلللاط وثيقلللة بلللين المت يلللرات البايوكيحماتيكيلللة لرجلللس االسلللتحتاجات التلللي توصلللس اليهلللا الباحلللث هلللو وجلللود ع ةقلللة 

االرتكاز بدةقة التهديف ) الجزاء ب باالت ف محاطق التهديف المؤثرة اما اهم التوصيات التي توصلس اليهلا الباحلث 
 هو االهتمام بدراسة المت يرات البايوكيحماتيكية لرجس االرتكاز في تحديد زاوية التهديف المؤثرة لعيحة البحث.
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of Based Foot  Variables  Relationship between some Biokinematics

for ( its place and direction) and the Accuracy Penalty Kick Scoring 

Young Football Players. 

 
Assist Professor  Habeeb Shaker Jabur 

 

 
Shooting toward the goal is the most important skill of football game. It 

could be done by two ways during the game time the first when plan playing 
with the ball and the second with ball out of plan play (penalty and  free kicks). 
So many goals have been scored by free kicks especially penalty kicks. the 
researcher felt the need of studying this problem through  Recognition the 
Relationship between some Biokinematics  variables of based foot ( its place 
and direction) and the accuracy penalty kick scoring for young football players. 
The researcher used the descriptive method to carry out this study. The 
research  community was represented by the young players of AlQadisiya 
Province under 19 years old  of season 2011- 2012. the research community 
has 36 players from teams of Al Diwaniya and Alettifaq. the researcher has 
concluded that there is strong relationship between the  Biokinematics  
variables of the based foot and the accuracy of scoring (penalty kick) at 
effective different places of scoring. The most important recommendations that 
the researcher carry out is to pay attention to study  Biokinematics  variables of 
the based foot to determine the most effective scoring angle for the research.  
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