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 المستخلص

على المسار الحركى لمهارة الوثب مع الدوران والدفاع بسيف اليد  (االطراف الحرة الممرجحة) تأثير الدفوع اإلضافيةهذا البحث الي  يهدف

اسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي باسـتخدام التحليـل الميكـانيكي معتمـدًا علـى أسـلوب  :اإلجـراءات  بالجملة الحركية إمبي لالعبي الكاراتيه
وجهـاز منصـة قيـاس ث /كـادر 011كـاميرا تـردد ( 8)م عـددبإسـتخدا  Simi Motionالتصوير بالفيديو والتحليل الحركي باستخدام برنامج 

توصـل الباحثـان إلـى االسـتنتاجات التاليـة أنـه بلغـت النسـبه : الدراسـة العـب دولـى للكاراتيـة  ونتـائجعينـة  .Force Plate Formالقـوة 
للرجل الحرة فى حـين بلغـت لحظـة ( ٪28)للذراعين و( ٪22)تمثلت في ( ٪51)المئويه للدفع اإلضافي لألطراف الحرة خالل لحظة التخميد 

وجد عالقة عكسيه بين زمن التخميد وأقصى إرتفاع كما ت .للرجل الحرة( ٪25)للذراعين و( ٪02)تمثلت في ( ٪30)باألرض  كسر االتصال
تعليم مهـارة جوهـو كـايتن تـوبي  ضرورة : التوصياتعالقه طردية بين الدفوع اإلضافية وأقصى إرتفاع لمركز ثقل الجسم و لمركز ثقل الجسم 

الـدفوع االضــافية ) تصـميم تــدريبات نوعيـه تعتمــد علـى المرجحــات لألطـراف الحــرهوعـدم تجزئــة المهـارة، كــذلك الطريقـة الكليــة يشـوتو أوكــي 
 ( .بالذراعين والرجل الحرة

 جوهو كايتن توبي شوتو أوكي، الدفوع الإلضافية :  الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

This research aims to use the effect of additional prompted force (free swing of parties)  on 

the kinatic chain of  joho kaiten tobi Shuto uke . Methods: The researchers used the 

descriptive method using biomechanical analysis based on video and kinematic analysis using 

Simi Motion program 3D  by using  (8) camera  at a frequency of 100 cadres / second  and 

force plate form The study sample is an international karate player 

Results: The researchers reached the following conclusions that the percentage of additional 

prompted force during the moment of damping (50%) was (22%) for the arms and (28%) for 

the free leg , while the moment of breaking the contact with the ground (37%) was 

represented in ( 12%) for the arms and (25%) for the free leg. There is also an inverse 

relationship between the time of damping and the maximum height of the center of gravity of 

the body and the direct relationship between the additional prompted force and the maximum 

height of the center of gravity of the body. 

Recommendations: The necessity of teaching the skill of Joho Kaiten Tobi Shuto Uke by total 

way and not to defragment the skill, as well as designing specific exercises based on the Swing 

of the free parties (additional prompted force  in the arms and the free leg). 

 

Keywords: additional prompted force , Joho Kaiten Tobi Shuto Uke  
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 :مشكلة البحث
اعتبـارًا مـن دورة لقد حققت رياضة الكاراتيه العديد مـن النجاحـات المتتاليـة أخرهـا انضـمام الكاراتيـه لأللعـاب األوليمبيـة 

حيث أصبحت محط أنظار العديد من الدول التى لم يكن لها تصنيف فى بطوالت الكاراتيه العالمية والدوليـة ولـم ( 2121طوكيو )
 .تكن مهتمه بهذه الرياضة لذا زادت حدة المنافسة فى رياضة الكاراتيه

الحركــة يبــرز لنــا الفــارق الكبيــر للتطــور فــى المســتويات أن التطــور العلمــي لــألداء الحركــي قــديمًا وحــديثًا  للمهــارات "
ويرجع هذا التطـور بالمهـارات مـن خـالل اإللمـام الكـافى بالمبـادئ واألسـس الميكانيكيـة المرتبطـة بحركـة جسـم الالعـب ، الرقمية 

يوميكـانيكى يعتبـر مـن أهـم والذى يعتبر من المقومات األساسية فى نجاح أساليب تنمية األداء وتطويره ، حيث يعتبـر التحليـل الب
وســائل المعرفــة الدقيقــة للمســار الحركــى للمهــارات مــن خــالل اخضــاعها للقــوانين الطبيعيــة والميكانيكيــة واســتثمار هــذه القــوانين 

 (008، 000ص ، 2101،عبدالحميد و البدري ." )لتحسين وتطوير الحركات الرياضية

يتحـتم علينـا وضـعها موضـع االعتبـار ( حيويـة)ميكانيكية بيولوجيـة إن جسم اإلنسان كجهاز حركي يتصف بخصائص "
عند دراسة ميكانيكية حركة جسم اإلنسان ، وهذا يعنى انه عند إيجاد المنحنى الخصائصـي للتكنيـك األنسـب للقواعـد الميكانيكيـة 

ــًا  ــى الجهــاز الحركــي لإلنســان، وانطالق ــة الموجــودة ف ــًا لالســتعدادات والخــواص البيولوجي ــادًا علــى وفق مــن هــذه األهــداف واعتم
المنحنيات الخصائصية للتكنيك األنسب لكثير من األنشطة المتنوعـة وضـع خمـس أسـس عامـة للحركـة تحتـوى علـى المعلومـات 
العامة التي تسـاعد االسـتخدام األنسـب للقـوانين الميكانيكيـة والبيولوجيـة خـالل أداء المهـارات الرياضـية،وتلك األسـس للميكانيكـا 

وية وضعها هوخموث عميد معهد الميكانيكا الحيوية بليبزج والتي يمكن تطبيقها بالمهارات الرياضية المرتبطة بالوثـب ومنهـا الحي
 (                                                    085ص ، 0338،عبدالبصير " ).أساس توافق الدفوع االضافية 

م كلــه أو بعــض أجزائــه ، ولكــن هــذه المشــاركة ال تــتم فــي وقــت واحــد ، وال إن اى مهــارة رياضــية تــتم بمشــاركة الجســ"
بسرعة واحدة، فجسم اإلنسان يحتوى على مفاصل عديدة تقوم بتحريكه إلى اتجاهات وأشكال مختلفة وهذا مايحكمة أساس مبـدأ 

 (03ص ، 2101،مدبولي .")توافق الدفع اإلضافى

لذراعين أثناء اإلرتقاءات مـع الوثـب تقـود الحركـة بقـوة ليـزداد رد فعـل األرض أن حركات المرجحة القوية للرجل الحرة وا"
ألعلى مما يسهم بشكل كبير في نجاح الوثبة والتى لها فائدة كبيرة في التـأثير علـى القـوة المنتجـه أثنـاء االرتقـاء باإلضـافة إلـى 

 (2،3ص، Malkeen& Steybe،2113 ." )المساعده على ارتفاع مركز ثقل الجسم في بداية مرحلة

رياضة الكاراتيه تعد من أهم الرياضات النزاليه والتى تهتم بالتكنيك الصحيح ألداء المهارات أن " الباحثان "ويشير 
ألداء البدني لذا يحتاج الالعب % 31لألداء الفني و% 01المختلفه وخاصه فى مسابقة الكاتا التي تعتمد فى تقيمها على 

امتالك المستوى البدنى المطلوب لتنفيذ تلك المهارات التى تتسم بالسرعه والقوة وتحتاج الى التوافق للفهم الصحيح للمهارات و 
 .والدقه فى ادائها

أن الالعب اليمكن إرتقاء أدائه لألساليب المهارية الخاصة برياضة الكاراتيه في حالة قصـور مسـتوى قدراتـه البدنيـة "   
ومن هذا المنطلق نجد أن المدرب من خـالل استخالصـه لنتـائج األبحـاث العلميـة والتجـارب المتخصصـة ، الخاصة بتلك األساليب
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وســيلة لزيــادة تطــوير وتنميــة القــدرات البدنيــة والحركيــة المرتبطــة بــاالداء المهــاري عليــة ترشــيد تلــك اإلستخالصــات والمعلومــات ك
 (                                             25ص، 2105،ابراهيم.")الحركي ألساليب الدفاع والهجوم برياضة الكاراتيه

ــي تتكــون مــن " ــة إمب ــة الحركي ــي ( 11)أن الجمل ــؤدى ف ــة ت ــاً ( ث21)حرك ــى و ، تقريب ــاعي ( 23)تحتــوي عل أســلوب دف
، تحمـل السـرعة، القوة المميزة بالسـرعة)أسلوب هجومي وتحتاج إلى العديد من المتطلبات البدنية والحركية الخاصة مثل ( 00)و

،  2115،ابـراهيم وأباظـه (.")التـوازن، حركـي-اإلدراك الحـس، المرونـة، القـوة اإلنفجاريـة، التوافـق، الرشاقة، الدقة، تحمل األداء
 (301ص

ومن خالل المالحظة من الباحثين وتحليلهم لنتائج البطوالت المحليـة المختلفـه وجـدوا قصـور فـى تكنينـك االداء لمهـارة 
جوهو كايتن توبى شوتو أوكي فى الجملة الحركية إمبي ويرجع الباحثان ذلك للقصور ووجـود أخطـاء فـى تعلـيم الناشـئين لتكنيـك 

لمـدربين بتعلـيم المهـاره قيـد البحـث بالطريقـه الكليـه ممـا ينـتج عنـه تركيـز الالعـب علـى اإلرتقـاء أداء المهارة حيـث يقـوم معظـم ا
بالرجل اليسرى وعدم استغالل الدفوع اإلضافيه للذراعين والقدم الحره وهذا يضع عْب كبير على رجل اإلرتقاء ويؤثر على اإلرتفاع 

قا للهـدف الميكـانيكى للمهـارة وهـو ارتفـاع مركـز ثقـل الجسـم القصـى ارتفـاع وف الرأسي لمركز ثقل الالعب من الناحية الميكانيكية
 .وعدم أتاحة الفرصه له ألداء مهارة الدفاع بسيف اليد بالتكنيك الصحيح لها راسى وبتالى

ويترتب على ما سـبق ترسـيخ التكنيـك الخـاطئ عنـد الالعبـين مـن الصـغر ممـا يجعـل االمـر أكثـر صـعوبه عنـد تصـحيح 
ع تقدم العمر التدريبى لالعب وما يزيد أهمية التركيز على التكنيك الصحيح لمهارة جوهو كايتن تـوبى شـوتو أوكـي فـى التكنيك م

الجملة الحركية إمبي أنها اولى مهارات الوثب مع الدوران التى يتعلمها الالعب وذلك إلدراج الجملـه الحركيـة إمبـي ضـمن الجمـل 
( كـانكو شـو  -أونسو) ى تعد حجر األساس لمهارات الوثب بالجمل الحركيه التاليه مثل سنوات لذا فه 01اإلختياريه لسن تحت 

وتعد مهارات الوثب فى هذه الجمل الحركيه من أهـم درجـات الصـعوبه المميـزه لهـا لـذلك يـرى الباحـث ضـرورة التركيـز علـى تعلـيم 
 .ول الى االداء االمثلالالعب استغالل الدفوع اإلضافيه منذ البدء فى تعليم تكنيك الوثب للوص

ضافة لما ذكر ومن خالل المسح المرجعي للعديد من الدراسات المرتبطة وجد انه لم توجد دراسة  في حدود علم  -وا 
الدفوع  التعرف على  مما دعا الباحثان إلى تناول مثل هذه المشكلة وذلك بهدف ،تناولت مثل هذه المشكلة بالبحث -الباحث

 هيالکارات یلالعب یبالکاتا إمب یشوتو اوک یتوب تنيلمهارة جوهو کا یوعالقتها بالمسار الحرک ةياالضاف

- :المصطلحات المستخدمة فى البحث

  :اإلضافيالدفع  -0
األطراف الحرة بحيث ينتهى تأثير جميع القوى المشـتركة فـى كمية الحركة اإلضافية التى يكتسبها الجسم نتيجة مرجحة        

 (3ص ، 2101،مدبولي ) .والمسببة للعجلة فى لحظة واحدةالحركة 

  (:تعريف إجرائى*)جوهو كايتن توبي شوتو أوكي -5
 .مهارة الوثب مع الدوران في الهواء ألداء مهارة الدفاع بسيف اليد اليمني أثناء الهبوط على االرض
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 :هـدف البحث
 یلالعب یبالکاتا إمب یشوتو اوک یلمهارة جوهو کايتن توب یالدفوع االضافية وعالقتها بالمسار الحرک:" يهدف البحث الى 

 :وذلك فى ضوء الکاراتيه

أقصـى تخميـد و كسـر )لحظتـى ( االطـراف الحـرة)التعرف على أهم المؤشـرات البوميكانيكيـة المرتبطـة بالـدفوع اإلضـافية  -0
 . أثناء أداء مهارة الوثب مع الدوران( اتصال القدم اليسرى باألرض

أقصـى تخميـد و كسـر اتصـال القــدم )لحظتــى ( االطـراف الحـرة)النسـب المئويـة لمشــاركة الـدفوع اإلضـافية التعـرف علـى  -2
 .أثناء أداء مهارة الوثب مع الدوران (اليسرى باألرض

 :تساؤالت البحث
ال أقصـى تخميـد و كسـر اتصـ)لحظتـى ( االطـراف الحـرة)ماهى أهم المؤشرات البوميكانيكية المرتبطـة بالـدفوع اإلضـافية  -0

 . أثناء أداء مهارة الوثب مع الدوران( القدم اليسرى باألرض

أقصـى تخميـد و كسـر اتصـال القـدم اليسـرى )لحظتـى ( االطـراف الحـرة)ماهى النسب المئوية لمشاركة الـدفوع اإلضـافية  -2
 .أثناء أداء مهارة الوثب مع الدوران والنسب المئويه لمشاركتها(باألرض

 

 :الدراسات السابقة

الـى دراسـة حيـث اشـارات  ، البيوميكانيكي لمهارات الوثب مع الدوران فى الكاراتيهتعددت الدراسات التى تناولت التحليل   
اهــم المؤشــرات البيوميكانيكيــة للمهــارة وقيــاس التحليــل الكهربــي للعضــالت وربطهــا بقــوة رد فعــل األرض وتوجيــه نتائجهــا لعمــل 

، ودراسات أخري تناولت المتغيـرات (2102،صقر ()2100،رفاعي )مل الحركيه المختلفه تدريبات نوعية للمهارات الوثب فى الج
ومهــارات أخــرى  الميكانيكيــة للمهــارة حيــث أشــارت دراســات الــي أهــم المتغيــرات الكينماتيكيــة التــي تحكــم أداء المهــارة قيــد البحــث

ي  حين اتجهت بعض الدراسات الى التحليل الميكـانيكي ، فالكاراتيهنجاز لالعبي ال مستوي إمشابهه لها وعال قة هذه المؤشرات ب
الـي أهـم المتغيـرات الكينماتيكيـة التـي تحكـم أداء المهـارة قيـد البحـث، وباسـتعراض  ،للمهارة  قيـد البحـث  حيـث توصـلت دراسـة  

الميكانيكيـة أو التـدريبات النوعيـة، الدراسات السابقة الحـظ الباحـث ان بعـض الدراسـات تناولـت المهـارة قيـد الدراسـة مـن الناحيـة 
 VencesBrito( )2112، جــزر ( )2102،الزيــدي )والــبعض تناولــت التحليــل الكهربــي للعضــالت ولكــن علــى لكمــات وركــالت 

، ولم توجد دراسة فى حدود علم الباحث تناولت مهارة الوثب مع الدوران مـن حيـث النشـاط الكهربـي (2118،مختار ( ) 2100،
، ولقـد اسـتفاد الباحـث مـن هـذه الدراسـات فـى تحديـد مشـكلة بحثـة  force plateارتباطها بجهاز منصـة القـوة  للعضالت ومدي

 .    وصياغة االهداف والفروض وتحديد الخطوات االجرائية واالسلوب االحصائي المناسب وعرض ومناقشة النتائج

 :لبحثاإجراءات 

 :البحثمنهج  -0
المنهج الوصفي باستخدام التحليل الميكانيكي معتمدًا على أسلوب التصوير بالفيديو والتحليل الحركـي  اناستخدم الباحث

 .Force Plate Formوجهاز منصة قياس القوة   Simi Motionباستخدام برنامج 
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 :عينة البحث -2
اصـل علـى العديـد مـن متمثلة فى العب دولـي ضـمن العبـى منتخـب مصـر وحتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 

محاولة فنية للمهارة قيد البحث واجراء التحليل البيوميكانيكى لها ويتضح ذلك من خالل ( 02) أفضل البطوالت الدولية، تم إختيار 
                       (.0)جدول 

 توصيف عينة البحث(  0)جدول 

 التوصيف اسم الالعب

 محمد حمدي عبدالفتاح
 النادى

ارتفاع 
 القامة

 الوزن
العمر 
 الزمنى

العمر 
 التدريبي

 أعلى مركز دولي
درجة 
 الحزام

البنك 
 األهلي

المركز الثاني ببطولة  08 25 02 001
 م2101العالم برلين 

اسود  
 دان3

 .توصيف عينة البحث من حيث النادي التابع له والطول والوزن والعمر التدريبي ودرجة الحزام( 0)يوضح جدول رقم 

 :البحثمجاالت  -3
 .0/02/2103-02/00/2103من : المجال الزمنى -
 (ابو قير) معمل التحليل الحركى بكلية التربية الرياضية بنين باالسكندرية : المجال المكاني -

 

 (3)مرفق: أدوات ووسائل جمع البيانات -1
 .األجهزة واألدوات المستخدمة التحليل الحركي -

  وحدة كمبيوتر متطورة من نوع"Fujitsu Siemens-Server." 
 برنامج التحليل الحركيMotion Analysis"  Simi Reality . " 
  كاميرا فيديو من نوع ( 8)عدد(Basler scA640-120gc-High-Speed Camera ) 011عالية السـرعة تـردد 

 .ث/ كادر 

  كاميرا فيديو من نوعBasler scA640-120gc-High-Speed Camera 
  حامل ثالثي( 5)عدد . 

  حامل معلق( 3)عدد. 

 عصا المعايرةWand calibration 60 cm ) )L-fram calibration  لعمل المعايرة الديناميكية. 
  أسالك ووصالت كهربائية. 
 عالمات عاكسة لتوضع على النقاط التشريحية لوصالت الجسم(Reflective Markers) 

  منصة قياس القوة ( 0)عدد (Bertec-4060-10-Force Platform ) حيث تم قياس الوزن عن طريـق منصـة
 .قياس القوة 

 (0)مرفق   .شريط قياس لقياس الطول 
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 :الدراسة اإلستطالعية
ــ ــة البحــث بــإجراء الدراســة االســتطالعية علــى انقــام الباحث ــوم عين ــك ي ــد  02/00/2103الموافــق  الســبت، وذل للتمهي

لتصوير المهارة قيـد البحـث، حيـث تـم تصـوير التجربـة االسـتطالعية لهـذه الدراسـة بمعمـل البحـوث واإلستشـارات الرياضـية بكليـة 
 :التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية، وكان من أهم أهداف هذه الدراسة

 . ع البيانات المستخدمةلتصوير وأيضا وسائل وأدوات جمل واإلضاءة التأكد من صالحية المكان -
              .للمهارة قيد البحث لألداء المهارىوفقا ر تحديد مكان ووضع الكاميرا وزاوية التصوي -

كمـا  (كسـر االتصـال بالقـدم اليسـرى-التخميـد)حيث تم تحديد لحظتـى قيد البحث  ةللمهاراالزمنية المختارة  تحديد أهم اللحظات -
 (.2)بمرفق 

 :األساسية الدراسة

 ،تــواجههم  أن الممكــن مــن التــي المشــكالت معرفــة مــن انالباحثــ وتمكــن أهــدافها االســتطالعية الدراســة حققــت أن بعــد
 الدراســة إجــراء حيــث تــم للتصــوير النهائيــة االجــراءات الــى واوتوصــلفقــط  المتاحــة اإلمكانــات حــدود فــي عليهــا التغلــب موأمكــنه

 بمعمـل الميكانيكـا الحيويـة بكليـة التربيـة الرياضـية للبنـين بـأبو قيـر 25/00/2103 الموافق االثنين يومالبحث لعينة  األساسية
 حسـاب البيانـات والمتغيـرات، التعمـل مـع المحـاوالت بعـد التسـجيل  ، تنفيـذ وتسـجيل المحـاوالت   : جامعة اإلسكندرية من خـالل

 (.3)البحث كما بمرفق قيد  للمهارة البيوميكانيكة
 .قيد البحث التقييم الفنى للمحاوالت 

( 5)محاولة للمهارة قيد البحث قام الباحثان بعرض فيديوهات المحاوالت المصورة على ( 02)بعد أن تم تصوير عدد         
لتقييم المحاوالت فنيا طبقا لمعايير اصدار القرارات فى تحكيم الكاتا لتحصل كل محاولة على درجة من ( 0)حكام دوليين مرفق 

محاوالت تم تحليليهم ( 02)بالمتوسط الحسابى لدرجات الحكام فى تقييم المحاوالت للحصول على أفضل  ثم تم اإلستعانة 01
صحيحة مما دفع الباحثان ( درجات 3)فحصلت على متوسط( 02)ثم تم حساب المتوسط الحسابي للمحاوالت ال ، ميكانيكيا 

محاوالت بكل مهارة كمستوى لألداء وذلك لتحرى الدقة إلجراء إلستخدام متوسط أعلى ارتفاع لمركز الثقل العام لجسم الالعب لل
المعامالت اإلحصائية المختلفة لكل المؤشرات البيوميكانيكية وكذلك نتائج جهاز منصة قياس القوة وجهاز قياس النشاط 

 .الكهربي للعضالت

( spss)للبحـوث والعلـوم االجتماعيـةاسـتخدم الباحثـان حزمـة البرنـامج االحصـائى   :المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 :فى المعالجات االحصائية للبيانات باستخدام
 .Arithmetic Averageالمتوسط الحسابى  -
 Standard deviationاالنحراف المعيارى  -

   Equivalent percentage of improvement% معادلة النسبة المئوية  -

 :عرض ومناقشة النتائج     
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خالل لحظات  الکاراتيه یلالعب یبالکاتا إمب یشوتو اوک یأداء مهارة جوهو کايتن توبالبيوميكانيكية لمؤشرات ا(  2) جدول 
 االداءالمختارة

 البيوميكانيكية المؤشرات  م
وحدة 
 القياس

 لحظة كسر األتصال لحظة التخميد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 1020 2015 1022 0082 ث/م السرعه الراسية لمركز الثقل العام للجسم 0

 1003 2052 1051 2020 ث/م السرعه المحصلة لمركز الثقل العام للجسم 2

 10122 0025 10100 1033 متر ارتفاع مركز الثقل العام للجسم 3

 3083 82000 3022 50000 درجة زاوية الكتف االيمن 1

 1005 00011 3088 12021 درجة االيسرزاوية الكتف  5

 3020 55030 1001 32035 درجة زاوية الجذع االيمن 2

 السرعة الزاوية للجذع االيمن 0
درجه نصف 

 ث/قطرية
-532010 15003 -552033 031022 

 2013 022080 2058 022001 درجة زاوية الجذع االيسر 8

 1022 020033 2015 003031 درجة زاوية الركبة اليمنى 3

 2020 058000 0028 031010 درجة زاوية الركبة اليسرى 01

 العجلة الزاوية للركبة اليسرى 00
درجه نصف 

 2ث/قطرية
5822000 582081 -2538005 850002 

 1011 023058 1031 85030 درجة زاوية رس  القدم اليسرى 02

   10150 1053 ثانية زمن التخميد 03
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المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ألهم المؤشرات البيوميكانيكية أداء مهارة جوهو کايتن توبی شوتو ( 2)يتضح من جدول
 .اوکی بالکاتا إمبی لالعبی الکاراتيه خالل لحظات االداءالمختارة

الکاراتيه خالل  یلالعب یبالکاتا إمب یشوتو اوک یأداء مهارة جوهو کايتن توبالنسب المئوية للدفوع االضافية (  3) جدول 
 خالل لحظات االداءالمختارة لحظات االداءالمختارة

المتوسـط الحسـابى واالنحـراف المعيـارى والنسـب المئويـة للـدفوع االضـافية للـذراع االيمـن وااليسـر ( 3)يتضح من جدول
 .خالل لحظات االداءالمختارة الکاراتيه یلالعب یبالکاتا إمب یشوتو اوک یکايتن توبداء مهارة جوهو والرجل الحرة أل

 

 

 

 

 

 

 

 3033 0010 21035 2102058 نيوتن االرض الرأسيةقوة رد فعل  01

 البيوميكانيكية المؤشرات  م
وحدة 
 القياس

 لحظة كسر األتصال لحظة التخميد

المتوسط 
 الحسابى

 اإلنحراف

 المعيارى

النسبة 
 المئوية 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

النسبة 
 المئوية

 %0 1002 0002 %00 1032 0031 (2ث/م.كجم) كمية الحركة للذراع االيمن 0

 %5 1000 1088 %00 1053 0085 (2ث/م.كجم) كمية الحركة للذراع االيسر 2

 كمية الحركة  للرجل 3

 (اليمنى )الحرة
 %25 1012 1000 %28 1013 1058 (2ث/م.كجم)

 كمية الحركة لمركز الثقل 1

 العام للجسم
 %011 3028 02001 %011 3028 02001 (2ث/م.كجم)
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 :مناقشة النتائج

جراءاتـه والنتــائج التـي تـم التوصــل اليهـا واإلعتمـاد علــي  تسـاؤالتهفـي ضـوء هـدف البحــث و  وفـي حــدود عينـة البحـث وا 
  :البحث علي النحو التاليتساؤالت المراجع العلمية والدراسات المرتبطة تم مناقشة النتائج وفقًا ل

 :األول التساؤلمناقشة نتائج 

أقصى تخميد لمركـز )لحظتى ( االطراف الحرة)المؤشرات البيوميكانيكية المرتبطة بالدفوع اإلضافية ( 2)يتضح من جدول
أثناء أداء مهـارة الوثـب مـع الـدوران حيـث أن االداء خـالل المهـارة قيـد البحـث ( ثقل الجسم و كسر اتصال القدم اليسرى باألرض

قصـى ارتفـاع رأسـي والهبـوط المتـزن مـع أداء مهـارة الـدفاع بسـيف اليـد والـذى يتطلـب يرتبط بشكل بقدرة الالعـب فـي الوصـول أل
اإلستغالل االمثل للقوة المنتجه من الدفع برجل اإلرتكاز والدفوع اإلضافية لألطراف الحره وهنا وجب مناقشـة اداء الالعـب للمهـارة 

ية أداء المهـارة قيـد البحـث ، حيـث بلغـت السـرعة الراسـية خالل لحظتى التخميد وكسر االتصال ألهميتهما فى تحديد نجاح وفاعل
وهـذا يؤكـد ان الالعـب ( 2ث/م 2015)،( 2ث/م 0082)لمركز الثقـل العـام للجسـم لحظـة التخميـد وكسـر االتصـال علـى الترتيـب 

ة علـى ارتفـاع مركـز خالل اداءه يحاول تحويل السرعة المكتسبة من خالل الحركة التهميدية فى االتجاه الراسى والذى يـؤثر بـدور 
 (. م1022)خالل لحظتى االداء على الترتيب  بفارق بل ( م0025)،(م 1033)الثقل العام للجسم والذى بل  

ويرى الباحثان أن مرحلة التخميد لها دور فعال حيث يمثل نجاح التخميد فى كيفية الربط بين الحركات التمهيديـة خـالل 
رض ومنهـا االسـتعداد للطيـران والهبـوط المتـزن وهـذا ماتحـدده اليـة وضـع قـدم االرتقـاء االداء وصوال للحظـة كسـر االتصـال بـالال 

وقـيم زوايتـى ( 1)، ( 3)واألشـكال ( 2)بدورها تؤثر فى مقدار القوة الراسية المنتجة يتضـح مـن جـدول بالصورة الصحيحة والتى 
و لحظـة كسـر إتصـال القـدم اليسـرى بـاالرض حيـث  الركبة اليسرى والقدم اليسرى خالل لحظتـى أقصـى تخميـد لمركـز ثقـل الجسـم

علـى الترتيـب حيـث سـجلت أقصـى قيمـه لهـا ( °0580055)و( °0310103)بلغت قيمة زاويـة الركبـة اليسـرى خـالل اللحظتـين  
ل خالل لحظة كسر أتصال القدم اليسرى باألرض وهذا ايضًا يدلل على أهمية الدفوع اإلضافيه فى اتاحة الفرصه لالعـب لإلسـتغال 

ويظهـر ذلـك ايضـًا فـى قـيم زاويـة القـدم اليسـرى خـالل لحظتـى أقصـى تخميـد ( اليسرى)األمثل لقوة الدفع الناتجه من رجل اإلرتكاز
لمركـــز ثقـــل الجســـم و لحظـــة كســـر إتصـــال القـــدم اليســـرى بـــاالرض حيـــث بلغـــت قيمـــة زاويـــة القـــدم اليســـرى خـــالل اللحظتـــين  
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سبق يتضح أهميـة وصـول الرجـل اليسـرى ألقصـى إسـتقامه لهـا فـى أقـل زمـن  على الترتيب ومما( °0230581)و( 850302°)
 .ويتطلب هذا األمر من الالعب سرعة دوران الركبة اليسرى والوصول للوضع األمثل للدفع فى اإلتجاه الرأسي

ٌاقصـى خـالل لحظـة ( 2ث/درجـه نصـف قطريـة 58220000)وهذا ماتعضده نتائج قيمة العجلة الزاوية للركبة اليسـرى  
خـالل لحظـة كسـر إتصـال القـدم اليسـرى ( 2ث/درجـه نصـف قطريـة 25380051-)تخميد لمركز ثقل الجسم بينمـا بلغـت قيمتهـا 

باألرض وينتج هذا اإلختالف الكبير فى قمية العجلة الزاوية للركبة اليسـرى خـالل اللحظتـين مـن فرملـة الحركـة الدورانيـه وتحويـل 
 .خالل سرعة مد الرجل اليسرى من مفصل الركبة اليسرى قوة الدفع فى اإلتجاه الرأسى من

كما يشير الباحثان ان قيم القوة المستخرجة من منصة قياس القوة قـد اظهـرت ان مؤشـر قيمـة رد فعـل األرض الرأسـية 
ظـة فى حين بلغت قيمة رد فعـل األرض الرأسـية خـالل لح( نيوتن 2102058)خالل لحظة أقصى تخميد لمركز ثقل الجسم بلغت 
وترجـع تلـك النتـائج الــى متطلبـات االداء الحركـى الميكــانيكى ( نيــوتن 00112)كسـر إتصـال القـدم اليســرى بـاألرض البلـ  قيمتهـا 

والـذى يتطلـب ان يخمـد الالعـب بقدمـة فـى اقـل زمـن ممكـن حتـى ال يفقـد مـا انتجـه مـن قـوة وهـذا ستضـح مـن خـالل قيمـة زمـن 
ب من الالعـب اسـتغالل الـدفع اإلضـافى للـذراعين والرجـل الحـرة والـذى يئـؤثر بـدوره علـى وهذا يتطل( ثانيه 1053)التخميد البال  

تقليل العبء الواقع على قدم اإلرتكاز واإلستغالل األمثل للدفع برجل اإلرتكاز للوصول إلى اقصى ارتفاع ممكن لمركز ثقـل الجسـم 
تو أوكـي حيـث يمثـل هـذا المؤشـر معيـارا ميكانيكيـا لنجــاح أثنـاء أداء مهـارة جوهـو كـايتن تـوبى شـو ( متـر 00552)البـال  قيمتـه 

 .المهارة قيد البحث

كمــا ســاهمت الؤشــرات البيوميكانيكــة المرتبطــة بالــدفوع اإلضــافية فــى زيــادة قيمــة الســرعة الزاويــة للجــذع األيمــن خــالل 
ــى بلغــت  ــل الجســم الت ــد لمركــز ثق ــة 5320112-)لحظــة أقصــى تخمي رحجــة بالرجــل الحــرة اســتعداد للم( ث/درجــه نصــف قطري

وبتالى تقليل زمـن االتصـال الرجـل المرتكـزة بـاالرض وتقليـل فقـدان القـوة المنتجـة، بينمـا تناقصـت قيمـة السـرعه الزاويـة ( اليمنى)
نتيجـه الفرملـة وتحويـل ( ث/درجـه نصـف قطريـة 2520338 -)خالل لحظـة كسـر اتصـال القـدم اليسـرى بـاألرض لتصـل قيمتهـا 

للمحور الرأسي إلستغالل القوة الناتجه من الدفع اإلضـافي للـذراعين والرجـل الحـره والـدفع النـاتج مـن رجـل  أتجاه عمل القوه على
 .اإلرتكاز للوصول ألقصى إرتفاع على المحور الراسي

 وتؤثر الدفوع اإلضافيه الناتجه عن الرجل الحره على زواية الجذع اليمنى ويظهر ذلك التأثير بمقارنة قيمة زاوية الجـذع
خـالل لحظــة كسـر إتصــال القــدم (°550312)خــالل لحظــة أقصـى تخميــد لمركـز ثقــل الجســم و(°320310)اليمنـى البــال  قيمتهـا 

اليسرى باالرض وتأتى هذه القيم نتيجة أن الرجل اليمنى خالل لحظة اقصى تخميد لمركز ثقل الجسم تكون زاوية شبه قائمه مـع 
المحـور الرأسـي ممـا يققـل مـن قيمـة الزاويـةاليمنى مـع الجـذع لتكـون زاويـة حـاده  الجذع وتظل الرجل الحره فى حالـة حركـة علـى
 .خالل لحظة كسر إتصال الرجل الحره باألرض

وفى المقابل تؤثر أيضـًا الـدفوع اإلضـافية للـذراعين علـى زاويـة الجـذع اليسـرى ويظهـر ذلـك التـأثير بمقارنـة قيمـة زاويـة 
خــالل لحظــة كســر (°0220813)خــالل لحظــة أقصــى تخميــد لمركــز ثقــل الجســم و(°0220133)الجــذع اليســرى البــال  قيمتهــا 

إتصال القدم اليسرى باالرض وتأتى هذه القـيم نتيجـة أن الجـذع يتجـه ألعلـى متـأثرا بالـدفع األضـافى للـذراعين فـى التوقيـت الـذى 
 .تبدأ فيه القدم اليسرى األتجاه ألعلى

 :ى ينص علىوبذلك يتحقق االجابة على التساؤل االول الذ

أقصـى تخميـد و كسـر اتصـال القـدم )لحظتـى ( االطـراف الحـرة)ماهى أهم المؤشـرات البوميكانيكيـة المرتبطـة بالـدفوع اإلضـافية  " 
  " .أثناء أداء مهارة جوهو كايتن توبي شوتو أوكي( اليسرى باألرض

 

 



328 
 

 :الثاني التساؤلمناقشة نتائج 

ـــام للجســـم ســـجلت قيمـــة أن ( 2)،(0)واألشـــكال ( 3)يتضـــح مـــن جـــدول ـــة الحركـــة لمركـــز الثقـــل الع  020231)كمي
فى لحظتي أقصى تخميـد لمركـز ثقـل الجسـم وكسـر اتصـال القـدم اليسـرى بـاألرض بينمـا كـان المحـك األساسـي خـال ( 2ث/م.كجم

ى تخميـد لمركـز اللحظتين هى كمية الحركه للذراعين والرجل الحره حيث بلغـت قيمـة كميـة الحركـة للرجـل الحـرة خـالل لحظـة أقصـ
 10003)وتناقصـــت قيمتهـــا خـــالل لحظـــة وكســـر اتصـــال القـــدم اليســـرى بـــاألرض لتصـــل ل( 2ث/م.كجـــم 10585)ثقـــل الجســـم 

لكميــة الحركــة للــذراع األيســرفى لحظــة أقصــى تخميــد لمركــز ثقــل الجســم ( 2ث/م.كجــم 00813)كمــا ســجلت قيمــة ،( 2ث/م.كجــم
فيما بلغت قيمة كمية الحركـة ،( 2ث/م.كجم 10880)م اليسرى باألرض لتبل  وتناقصت هذه القيمة خالل لحظة كسر اتصال القد

قى لحظة أقصى تخميد لمركز ثقل الجسـم وتراجعـت القيمـة خـالل لحظـة كسـر اتصـال القـدم ( 2ث/م.كجم 00831)للذراع األيمن 
الــذراع األيمــن عــن الــذراع  ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى حاجــه الالعــب لزيــادة ســرعة( 2ث/م.كجــم 00055) اليســرى بــاألرض لتبلــ  

أثنـاء ( شوتو أوكـي)االيسر الستخدام الذراع األيمن فى حركة التجميع على الكتف األيسر استعدادًا ألداء مهارة الدفاع بسيف اليد
حيـث ( 3)الهبوط وهذا ما تسـبب فـى زيـادة قيمـة كميـة الحركـه للـذراع األيمـن عـن الـذراع األيسـر وهـذا مـا يوضـحه الجـدول رقـم 

مـن القيمـه الكليـه لكميـة حركـة %( 00)اوى الذراعين فى النسبه المئوية فى لحظـة أقصـى تخميـد لمركـز ثقـل الجسـم البالغـه تس
بينمــا زادت النســبه المؤيــه لكميــة الحركــة للــذراع األيمــن عنهــا للــذراع األيســر خــالل لحظــة كســر اتصــال القــدم اليســرى ،للجســم 

 .على الترتيب%( 5)و %( 0)باألرضوبواقع 

حيث اظهرت نتائج  قيم زوايا الكتف األيمن واأليسر خالل اللحظتين قيد الدراسة لتبرهن على الـدور الهـام الـذي تؤديـه  الـذراعان 
مفى إنتاج دفع إضافي لكتلة الجسم في اإلتجاه الرأسي حيث بلغت قيمة زاوية الكتف األيسـر خـالل لحظـة أقصـى تخميـد لمركـز ثقـل الجسـم 

كمـا بلغـت قيمـة زاويـة الكتـف األيمـن خـالل ،( °000110)يمتها خالل لحظة كسر اتصال القدم اليسرى لألرض لتبل  وزادت ق( 120213°)
( °520003)ووصـلت قيمتهـا خـالل لحظـة كسـر اتصـال القـدم اليسـرى لـألرض لتبلـ  ( °500013)لحظة أقصى تخميد لمركـز ثقـل الجسـم 

ركة الدفوع االضافية للذراعين معـا لتسـهم بشـكل فعـال فـى انتـاج قـوة أكبـر خـالل اداء خالل لحظة كسراإلتصال وهذا يوضع تتوافق وتتابع ح
 . المهارة قيد البحث

وهذا ماتوضحه قيمة التأثير الواضح للدفوع اإلضـافية للـذراعين خـالل لحظـة التخميـد مـن خـالل مسـاهمتها بقيمـة أكبـر 
ركـة الـذراعين والتـى تـؤثر بـدورها علـى سـرعة الـذراعين وبتـالى عن مثيلتها فى لحظة كسر األتصال حيـث يبـدا الالعـب بفرملـة ح

مقدار كمية الحركة لحظـة كسـر االتصـال بالقـدم اليسـرى حتـى يتثنـى لالعـب الـدوران والهبـوط بشـكل صـحيح حيـث بلغـت النسـبة 
اجمـالى كميـة مـن ( ٪02)من اجمالى كمية الحركة للجسـم خـالل لحظـة أقصـى تخميـد لمركـز ثقـل الجسـم و( ٪22)المؤيه لهما 

ان كميـة الحركـة للرجـل (0)والشـكل ( 3)الحركة للجسـم خـالل لحظـة كسـر اتصـال القـدم اليسـرى بـاألرض ، كمـا يوضـح الجـدول 
 .من قيمة كمية حركة الجسم %( 28)الحره بلغت نسبتها المؤيه 

لجســم البــال  قيمتــه قيمــة إرتفــاع مركــز ثقــل الجســم خــالل لحظــة أقصــى تخميــد لمركــز ثقــل ا( 2)ويشــيرنتائج الجــدول 
( متــر00255)وقيمــة إرتفــاع مركــز ثقــل الجســم خــالل لحظــة كســر إتصــال القــدم اليســرى بــاألرض البــال  قيمتــه ( متــر 10330)

سـاهمت فــى نقـل مركــز ثقــل الجسـم علــى المســتوى ( االطــراف الحــرة)وبالمقارنـه مــا بـين قــيم اللحظتــين نجـد ان الــدفوع اإلضـافيه 
من قيمة كميـة الحركـه للجسـم خـالل لحظـة أقصـى ( ٪51)وبواقه نسبة مؤية بلغت ( متر 10221)ا الرأسي لمسافة بلغت قيمته

للرجـل الحـره فـى حـين بلغـت للحظـة كسـر اإلتصـال نسـبتها ( ٪28)للـذراع األيمـن و( ٪00)للذراع األيسـر و ( ٪00)متمثله فى 
للـذراع األيسـر و ( ٪5)ثقـل الجسـم متمثلـه فـى  من قيمة كمية الحركـه للجسـم خـالل لحظـة أقصـى تخميـد لمركـز( ٪30)المؤيه 

 .للرجل الحره( ٪25)للذراع األيمن و( 0٪)

 :وبذلك يتحقق التساؤل الثانى والذى ينص على

أقصــى تخميــد و كســر اتصــال القــدم اليســرى )لحظتــى ( االطــراف الحــرة)مــاهى النســب المئويــة لمشــاركة الــدفوع اإلضــافية " 
 "؟ مع الدوران والنسب المئويه لمشاركتها أثناء أداء مهارة الوثب(باألرض
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 االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات -
في ضوء ما أسفرت عنة نتائج هذا البحث واستنادًا إلي ما تم تحقيقيه من أهداف وتساؤالت وفي حدود عينة البحث        

جراءاته ومن خالل المعالجات االحصائية المستخدمة توصل الباحثان إلى   :االستنتاجات التاليةوا 

من  (٪51)بلغت النسبه المئويه للدفع اإلضافي لألطراف الحرة خالل لحظة أقصى تخميد لمركز ثقل الجسم  -
 .للرجل الحرة  (٪28)للذراعين و( ٪22)تمثلت في النسبه المئوية لكمية حركة الجسم 

من  (٪30)صال القدم اليسرى باالرض بلغت النسبه المئويه للدفع اإلضافي لألطراف الحرة خالل لحظة كسر إت -
 .للرجل الحرة  (٪25)للذراعين و (٪02)تمثلت في النسبه المئوية لكمية حركة الجسم 

توجد عالقة عكسيه بين زمن التخميد وأقصى إرتفاع لمركز ثقل الجسم حيث كلما قل زمن التخميد زادت قيمة  -
 .أقصى إرتفاع لمركز ثقل الجسم

الدفوع اإلضافية وأقصى إرتفاع لمركز ثقل الجسم حيث كلما زادت قيمة الدفوع اإلضافية توجد عالقه طردية بين  -
 .زادت قيمة أقصى إرتفاع لمركز ثقل الجسم

  التوصيات -
في حدود ما توصلت إليه نتائج البحث وفى حدود العينة المختارة و في ضوء ما توصل إليه الباحثان من استنتاجات يوصي 

 :الباحث بما يلي

 .تعليم مهارة جوهو كايتن توبي شوتو أوكي بالطريقة الجزئية -

تصميم تدريبات نوعيه فى ضوء الدفوع االضافية التى تم التوصل اليها تعتمد على المرجحات لألطراف الحره   -
 .للمهارة قيد البحث

 تصميم تدريبات نوعيه لتنمية عنصر التوافق بين حركة الذراعين والرجلين للمهاره قيد البحث  -

تصميم تدريبات نوعيه تساهم فى تنمية قدم االرتقاء اليمنى وكذلك الرجل اليسرى فى ضوء الدفوع االضافية التى  -
 .تم التوصل اليها للمهارة قيد البحث 

 يه في وحدات االعداد البدني الخاص بالمهاره قيد البحث ان يتم ادراج هذه التدريبات النوع -
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