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التصويب الحر لدى العبي كرة السلة على الكراسي  والدقة لمهارةقيم بعض المتغيرات الكينماتيكية العالقة بين  تحديد
 .المتحركة

 3، قبلي  عيد القادر2بسنوسي حاج أحمد إسالم ،رقيق مداني1
 ر  جامعة مستغامن ب/ معهد ت/1

 .جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفخمرب نشاط البدين والرياضي، اجملتمع، الرتبية والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية،  1،2
 ملخص:ال

 تنظم اجلزائر ففي فردية، أو حتتوي على منافسات سواء كانت مجاعية إذتعترب رياضة املعوقني حركيا كغريها من الرياضات     
وحتتل كرة السلة على  .دولية أو وطنية بطوالت تنظيم قصد وذلك يف خمتلف التخصصات  أبطال اختيار أجل من منافسات

ك مكانة لالدويل و حتتل كذاملستوى  متثيال علىألهنا الرياضة األعلى ،رياضات الالكراسي املتحركة أمهية مميزة من بني سائر أنواع 
ممارس  25000( حيث حسب بعض اإلحصائيات فقد بلغ عدد املمارسني 1996)اخلويل، 1960يف الدورات الباراملبية منذ 

ومما يزيد من أمهيتها وشعبيتها الكبرية هو تركيبتها التنظيمية بالنسبة للفرد املعاق حركيا ولفوائدها النفسية  .دولة 80وممارسة يف 
  .،(Basketball, International Welchair1996) واالجتماعية

ساعد يف االرتقاء مبستوى اللعبة لذى هذه الفئة.   ولني يف هذا اجملال والذي  ؤ وبالرغم من اجملهودات املبذولة من طرف املس    
حيث حقق الفريق الوطين لكرة السلة على الكراسي املتحركة نتائج جد مرضية على املستوى العريب و اإلفريقي بتمكنه من الفوز 

-Rioبــ   " ليت أهلته إىل املشاركة يف الدورة األخرية لأللعاب االوملبية لذوي االحتياجات اخلاصة بالبطولة اإلفريقية وا
Déjaniro ,2016  بالربازيل ، إال أن نتائجه على هدا املستوى ال تزال جد متأخرة ، حيث متثلت نتائجه يف هذه األخرية"

حماولة هتديف مبعدل جناح  718نقطة من  238ائجه الرقمية فيها واليت بلغت نت ( هزائم متتالية يف دور اجملموعات.6يف )
والذي ميثل معدل ضعيف مقارنة باملستويات  %30عن التهديفات املباشرة  نقطه ناجتة  100، خاصة وان منها   30.5%

ل الالعبني ، وميثل النجاح اليت جيب إجادهتا من طرف ك هاراتالتصويب مبختلف أنواعه أحد أهم امل باعتبارو  العاملية واألوملبية.
 .إىل املستويات العالية لالرتقاءيف أدائها  املعيار الرئيس 

دراسة عالقة بعض املتغريات الكينماتيكية بنسب التصويب احلر  حثون إىل ابارتأى اليف هذا اجلانب قلة الدراسات  وبالنظر إىل    
حاملي التصنيف  أربعة العبني ممثلة يفعينة لهذا على املنهج الوصفي، لالعيب كرة السلة على الكراسي املتحركة، و اعتمدنا يف 

وبرامج  ( من نادي اسود وهران لكرة السلة على الكراسي املتحركة معتمدين يف ذلك على التصوير السينمائي4.5-4الوظيفي )
املؤشرات ( ، بغية حتليل وتفسري العالقة بني خمتلف   Adobe Premier - kinovea) - Dartfish التحليل املعتمدة
  . ذه الفئة مبا يتماشى و املستويات العامليةهلاليت مبكن ان تساهم  يف تطوير مستوى اإلجناز احلركي للتصويب  الكينيماتكية

  .احلر تصويبال املعاقون، السلة كرة العبو الكينماتيكية، املتغريات ،التحليل احلركي الكلمات األساسية: -
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 مقاربة بيوميكانيكية لكمية الدفع الحركي
 3، ، رقيق مداني2/ مويسي فريد1سبع بوعبداهلل

 .جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفخمرب نشاط البدين والرياضي، اجملتمع، الرتبية والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية،  1،2
 جامعة  مستغامن3

b.sba@univ-chlef.dz  
 ملخص:
هتدف  البحوث يف جمال بيوميكانيك األنشطة البدنية والرياضية إىل  دراسة تطبيق القوى على سري احلركات الرياضية وفق      

، وال ختلو  وحتسني األداءعلى احلركات الرياضية لكشف األخطاء  أهدافها  األساسية، كما  تبحث يف تطبيق  القوانني امليكانكية
النشاطات الرياضية والبدنية بعد حتليل مراحل مهاراهتا من الدفع  الذي يعترب أساس احلركة سواء  يف االجتاه األفقي أو الشقويل او  

ركية واألنشطة البدنية، إذ أنه مرحلة  أساسية أو حيث يلعب هذا األخري دورا أساسيا يف الكثري من املهارات احل ،مع بعضكيالمها 
بسهولة مباشرة من منصة قياس القوة، إال ان هذه األدوات غري متاحة يف الكثري من ه حيدد  طبيعة املرحلة اليت تليه. وميكن قياس

للقوة املرتبط بزمن  مرحلة االتصال  الكثري من  املخابر واملدربني، ويف الواقع، حيدد الدفع بالقيمة  القصوى ىاألنشطة البدنية  ولد
 باألرض، أين يظهر يف ذروة القوة وقيمة منطقة الدفع.

يبدو أن هذه احملددات غري كافية للحكم على العالقة بني األداء والدفع  ألهنا ال تأخذ تطور قوة رد الفعل خالل الزمن،    
أداء متقدم، إال ان تقدم التكنولوجي يوفر طرقا جديدة لتحديد  وبالتايل ال تسمح مبالئمة خمتلف التقنيات املستخدمة لتحقيق

األداء. حيث  تسمح الطرق الرقمية للتثمني واحملاكاة أن تتيح إمكانية حتديد بدقة أساسيات النشاط و هذه الروابط بني الدفع 
قبلية  موجهة إىل املدربني حملاكاة  أثر  الرياضي ومتابعة التقدم املنجز  من قبل الرياضي، وميكن أن تصبح هذه التقنيات أداة مست

التقنيات اجلديدة على تطور األداء. ويقودنا هذا للتساؤل حول احملددات اليت متيز الدفع واملفسرة  لطرق املستخدمة  يف مجع 
 .املعلومات  عن مؤشراته

 الكلمات الدالة:
 . الطرق غري املباشرة.كمية احلركة  كمية الدفع احلركي،  األداء الرياضي، القياسات األنرتوبومرتية،  

 

 .على دقة ركلة حرة مباشرة في كرة القدمالمؤثرة  اثناء مرحلة التصادمدراسة العالقة بين سرعة القدم وسرعة الكرة 

 ، رقيق مداني1، سبع بوعبداهلل1بسنوسي حاج احمد إسالم
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر.خمرب نشاط البدين والرياضي، اجملتمع، الرتبية والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية،  1

 chlef.dz-i.bessenouci@univ /bessenouci.islem@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

  الملخص:

بني املتغريتني البيوميكانكيني )سرعة القدم الضاربة وسرعة الكرة( اثناء مرحلة  العالقةطبيعة على  إىل التعرف هتدف الدراسة 
داللة إحصائية بني ذات  االرتباطية عالقةاحلرة املباشرة يف كرة القدم، وذلك بطرح الفرضية بأن هناك  ركلةالتصادم املؤثرة على دقة 

 12.4سنة، اخلربة:  2.59±  22.8)العمر:  ( العبني أكابر شبه حمرتفني05. عينة البحث مكونة من مخسة )يناملتغري  ينهذ

mailto:b.sba@univ-chlef.dz
mailto:i.bessenouci@univ-chlef.dz
mailto:bessenouci.islem@gmail.com
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 احلرة ركلة وأداة مجع البيانات هو اختبار الدقة ،م( 0.04±  1.75كغ، الطول:  4.27±  67.8سنة، الوزن:  ±1.86 
 االرتباطية وكشفت النتائج أن هناك عالقة، مرتا 20)ميني، وسط، يسار( على مسافة  ( وضعيات خمتلفة03ثالثة ) يف مباشرة

، وسرعة الكرة p <0.05( عند مستوى الداللة 0.488ذات داللة إحصائية بني دقة ركلة حرة مباشرة وسرعة القدم )
 .p <0.05( عند مستوى الداللة -0.788)

 كرة القدم، سرعة القدم، سرعة الكرة، دقة، ركلة حرة مباشرة.  المفتاحية:الكلمات 
 

L’étude de la relation entre la vitesse du pied et la vitesse du ballon au 

moment de l’impact influant sur la précision du tir du coup franc direct 

dans le football. 

 

Résumé : L'objectif de cette étude est de définir la nature de la relation entre les 

deux variables biomécaniques (vitesse du pied et vitesse du ballon) au moment 

de l’impact, influant sur la précision du tir du coup franc direct dans le football, 

en émettant l'hypothèse qu’il existe une corrélation statistiquement significative 

entre ces variables. L'échantillon de cette étude est composé de cinq (05) joueurs 

séniors semi-professionnels (Age: 22,8 ± 2,59 années, Expérience: 12,4 ± 1,86 

ans, Poids: 67,8 ± 4,27 kg, Taille: 1,75 ± 0,04 m), et l’outil de la collecte des 

données est un test de précision du tir du coup franc direct sur trois (03) 

positions différentes (à droite, au centre, à gauche) à 20 mètres, et les résultats 

ont révélé qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre la 

précision du tir du coup franc direct et la vitesse du pied (0,488) au niveau de 

signification p <0,05, et la vitesse de la balle (0,788 -) au niveau de signification 

p <0,05. 

balle, précision, coup franc : football, vitesse de pied, vitesse de  clés-Mots

direct. 
 

 
 دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية ألسلوب المشي للممارسين النشاط البدني والرياضي

 ( سنة12- 9فئة )
 4بن القمر هشام /3برادعي عبد الحميد  / 2فريد مويسي / 1بلحاج العربي جمال 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر.خمرب نشاط البدين والرياضي، اجملتمع، الرتبية والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية،  1
d.belhadjlarbi@univhb-chlef.dz 

 الملخص
يعترب املشي أحد احلركات االساسية اليت يتعلمها الفرد يف طفولته وهي الوسيلة االساسية لعملية تنقله، ويتبني أمهية هذه        

احلركة عند عدم القدرة عليها او يف صعوبة تأديتها او ما يرتتب على ذلك من مشاكل حياتية، كما تعترب مرحلة الطفولة 

mailto:d.belhadjlarbi@univhb-chlef.dz
mailto:d.belhadjlarbi@univhb-chlef.dz
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مهمة كغريها من املراحل. حبيث تتميز هذه املرحلة من حياة الطفل بالزيادة البطيئة ولكنها مستقرة ( سنة مرحلة 12-09املتأخرة)
يف كل من الطول والوزن، والتقدم املتزايد يف تنظيم أجهزة اجلسم احلسية واحلركية. بينما التغري يف البناء اجلسمي يكون حمدودا 

سنة للبنني. وبالرغم ان هذه الفرتة العمرية تتميز  13سنة للبنات  11يف سن خالل هذه السنوات. وحتدث طفرة منو قبل البلوغ 
بالبطء واستقرار النمو، فان الطفل حيقق منوا سريعا يف نواحي التعلم واألداء لأللعاب وبعض األنشطة الرياضية، حيث ان متيز هذه 

ستخدام جسمه. وذلك يفسر لنا التحسن الواضح للطفل الفرتة بالبطء يف منو الطول والوزن يعطي الطفل فرصة أفضل للسيطرة وا
يف هذه املرحلة العمرية من حيث التوافق والتحكم احلركي، من هذا املنطلق جاءت هذه املداخلة لتجيب عن بعض التساؤالت اليت 

رسني للنشاط البدين باتت تطرح وبإحلاح: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتغريات الكينماتيكية ألسلوب املشي للمما
والرياضي تعزى ملتغري "السن، اجلنس؟، هل هناك عالقة بني طول األطراف السفلية وطول خطوة املشي للممارسني للنشاط البدين 

 والرياضي.
رياضي وقد افرتضنا انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املتغريات الكينماتيكية ألسلوب املشي للممارسني للنشاط البدين وال

 تعزى ملتغري )السن، اجلنس(، هناك عالقة بني طول األطراف السفلية وطول خطوة املشي للممارسني للنشاط البدين والرياضي.
 12ونظرا لطبيعة الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي االرتباطي، حيث كان اختيار العينة بطريقة عمدية، حيث مشلت  

وحامل ثالثي اللة التصوير،  Nikonلبدين والرياضي، ومت االعتماد على التصوير بكامريا فيديوتلميذ من املمارسني للنشاط ا
، وقد مت التوصل اىل انه ال 2017جلمع وحتليل املعلومات وذلك يف شهر ماي   Kenovaميزان رقمي ، ديكامرت و برنامج 

شي للممارسني للنشاط البدين والرياضي تعزى ملتغري توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املتغريات الكينماتيكية ألسلوب امل
 )السن، اجلنس(، هناك عالقة بني طول األطراف السفلية وطول خطوة املشي للممارسني للنشاط البدين والرياضي.

 : املتغريات الكينماتيكية ألسلوب املشي، املمارسني للنشاط البدين، الطفولة املتأخرة.الكلمات الدالة

 

 دراسة بعض المتغيرات البايوكنماتيكية لمرحلة االرتقاء وعالقتها باإلنجاز الرقمي للناشئين في الوثب الطويل .    

 زين الدينقدار      /فريد مويسي  /مفيدة مقشوش 
 الشلف، اجلزائر.جامعة حسيبة بن بوعلي خمرب نشاط البدين والرياضي، اجملتمع، الرتبية والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، 

 :ملخصال

تعد فعالية الوثب الطويل من الفعاليات املركبة اليت تتعامل مع أقصى جهد ، حيث توجد حركات مهمة تظهر يف مدة قصرية    
جدا ومن الصعب على املدرب حتديدها ومتييزها بدقة ال سيما مرحلة النهوض ، ومن هنا جاءت أمهية حبثنا هذا الذي يهدف إىل 

على قيم املتغريات البايوكينماتيكية ملرحلة االرتقاء وعالقتها باإلجناز الرقمي للناشئني ، وهلذا فقد اعتمدنا على املنهج التعرف 
مت اختيار جمتمع البحث بالطريقة العمدية من العيب الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية  ملالئمته طبيعة وهدف املوضوع ،وقد 

و سنة ( ،   15-12)مخيس مليانة ( الذين تراوحت أعمارهم بني )   wakوفاق أمل اخلميس نادي الوثب الطويل  الناشئني ل
ميثلون املستوى االفضل إجنازا بفعالية الوثب الطويل بني أقراهنم  على  وهم( واثبني 06التجربة امليدانية على عينة من )  بإجراءقمنا 

ذات    sony( نوع 1مستوى البطوالت اجلهوية والوطنية  ، ولتحقيق هدف البحث جلأنا إىل تصوير الواثبني بكامريا فيديو )
ت هبا احلركي جلميع احملاوالت اليت قاميل سرعة جيدة للتعرف على املتغريات الكينماتيكية واإلجناز لعينة البحث ، وبعد التحل
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( للتحليل احلركي واستخراج املتغريات توصلنا إىل وجود عالقة   kinovea 0.8.15باستخدام بعض الربامج وبرنامج ) البحث 
 ب الطويل .                             ارتباطية بني بعض املتغريات البايوكينماتيكية ملرحلة االرتقاء و مسافة الوثب املنجزة للناشئني يف فعالية الوث

 املتغريات البايوكنماتيكية ، االرتقاء،اإلجناز ، الوثب الطويل .  الكلمات المفتاحية : 

Abstract : 

       The long jump activity is a complex event that deals with the maximum 

effort. There are important movements that appear in a very short period of time. 

It is difficult for the trainer to identify them and accurately distinguish them, 

especially the stage of advancement. From this, our research aims to identify the 

values of the biokenimatic variables and its relation with the achievement of 

young people. 

       We have relied on the descriptive approach in the manner of  relation  to 

suit the nature and purpose of the subject,  the sample of this research was 

chosen in a deliberate manner, and the number of sample is (06) players with 

(12-15 years) from WAK team of "Khmis Miliana" in the wilaya of Ain –Dafla , 

and we conducted the field experiment on this sample, which are the best level 

achievement in the long jump efficiency among their peers at the level of 

regional tournaments and national. 

       We use a camera SONY with a frequency of 50 fps, and the motions was 

analyzed by Kinovea motion analysis program. We found a correlation between 

some biokenimatic variables for the stage of elevation and the distance of the 

jump. 

Keywords: biokenimatic   variables, take-off phase , achievement, long jump. 

 

 
  الثالثي الوثب في االرتكاز لمراحل الكينيماتيكية المتغيرات بعض مركبات

 الرقمي االنجاز بمستوى وعالقتها
 الجزائرية النخبة فريق لعناصر تحليلية دراسة 

 3 بسنوسي اسالم أحمد حاج ،²مداني رقيق ،¹القادر عبد قبلي
 .،الشلف بوعلي بن حسيبة جامعة والرياضية، البدنية الرتبية معهد والصحة، والتعليم واجملتمع، والرياضي، البدين النشاط خمرب1،3

 .مستغامن باديس، بن احلميد عبد جامعة والرياضية، البدنية الرتبية معهد االنسانية، احلركات يف املطبقة العلوم خمرب 2
+213(0)771.55.02.84    abdelkader85@windowslive.com 

 :الملخص
 يتميز الذي و احلركي االداء يف اخلاصة القدرات و املتطلبات ذات القوى العاب فعالية ضمن من الثالثي الوثب فعالية تعد     

 عالقة االثر اجياد اىل الدراسة هذه هدفت ،حبيث وثبة اىل خطوة اىل حجلة من االداء مراحل و خصائص يف التشابك و بالتعقيد
 اعتماد كما ، اجلزائرية النخبة فريق لعناصر الرقمي االجناز مستوى على االرتكاز ملراحل كمركبات( ،دفع ،امتصاص اصطدام)زويا
:  املوالية النتائج جاءت ذلك أساس على و الزوايا القيم استخراج يف احلركي التحليل برامج و تصوير طريقة على البحث طاقم
 عالقة ،وجود الوثبة و الدفـع و احلجلة خالل االصطدام يف اجلذع ،زاوية الورك ،زاوية الساق لزاوية موجبة ارتباطية عالقة وجود
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 ساهم درجة 170 املثالية الزاوية اىل الركبة زاوية اتسعت كلما ، احلجلة مرحلة خالل االصطدام يف الركبة لزاوية سالبة ارتباطية
  ان حيث املنجز الرقمي املستوى زاد درجة 90 للجذع املثالية الزاوية عن االحنراف قل ،كلما الرقمي االجناز مستوى يف ذلك

 الوضع اختاذ على التأكيد: البحث طاقم يوصي النتائج تلك أساس على و ، السالب لالحنراف منه احسن املوجب االحنراف
 املثالية القيم اعتماد ضرورة اىل اضافة احلركي األداء متطلبات مع ينسجم مبا  األداء مراحل من مرحلة كل يف املطلوب امليكانيكي
 على ،االعتماد الثالثي الوثب فعالية يف العاملي املستوى بواثيب مقارنة لواثبينا احلركي األداء مستوى لتقومي امليكانيكية اتللمتغري 
 . التقدم مستوى تقيم و الربامج االسس بناء يف الدراسات هده

 .الرقمي االجناز مستوى ، الثالثي ،الوثب االرتكاز ،مراحل الكينيماتيكية املتغريات:  املفتاحية الكلمات

Abstract: 

The triple jump among the requirements of special abilities of the locomotors 

performance, Winch is characterized by complex and angles in the properties 

phases (hop, step, and jump). The study aimed to find effect relationships angles 

(Collision, absorption, push) as combination of the pushes phases on results. Our 

sample was the Algerians elite team, based on the kinematics analysis we 

confirm:  There is positive Relationship between angle of the leg, hip angle, 

angle of the trunk in Collision During (hop, step, and jump). There is a negative 

correlation to the angle of the knee relationship in a collision during.  The 170 

degrees truck angle is the ideal angle to contribute the level of the achievement 

distance. The less deviation from the ideal angle of the trunk 90 degrees 

increased the achievement.  

  Based on those results we recommend: Review the requirements of 

movement; review the evaluations requirements; based on those results we 

recommend our coach to establish the training programs. 

Key words: Kinematics variables, the focal push, the triple jump, achievement 
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 . (سنة 14 -13عالقة قيم بعض المتغيرات الكنماتيكية لمرحلة الدفع  باالنجاز في رمي الجلة لفئة الناشئين)   

 والية عين الدفلى .   دراسة ميدانية بملعب خميس مليانة

 2سبع  بوعبداهلل/  1طوالبية عمراالسم:  

 .خمرب النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف 1
touaamar@yahoo.fr 

 :ملخصال

نقطة  زاوية االنطالق، يهدف هذا البحث إىل التعرف على قيم بعض املتغريات الكنماتيكية التالية "سرعة انطالق االداة،      
العبني  6 تتكون منارتفاع الرمي" ملرحلة الدفع وعالقتها باالجناز يف رمي اجللة ، ومت اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة ، 

حماوالت  04مع احتساب   "مخيس مليانة " والية عني الدفلى،  WAKبني أقراهنم من فريق  لإلجنازميثلون املستوى األفضل 
لة آالتصوير بمت املنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية ملالءمته لطبيعة البحث، و  إستخدم الصحيحة لكل العب. و قد 

. و لقد  Kinoveaيل احلركة بواسطة برنامج التحليل احلركي مت حتلكما صورة يف الثانية ، 50ذات تردد   sonyتصوير نوع 
توصل الباحث إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض املتغريات الكنماتيكية قيد الدراسة ملرحلة الدفع باالجناز يف رمي 

 اجللة .
 االجناز.   املتغريات الكنماتيكية، التحليل احلركي، الكلمات الدالة :

 في الكرة الطائرةوعالقتها بالدقة بعض المتغيرات الكينماتيكية في أداء مهارة اإلرسال الساحق ل تحليليةدراسة 
للكرة الطائرة رجال الشلف نهضة تقدم دراسة أجريت على فريق  

3تركي احمد/ 2سبع بوعبداهلل /1قراشة طيب  
النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف خمرب3،2،1  

 ملخص :ال
هدفت الدراسة إىل  التعرف على قيم بعض املتغريات الكينماتيكية اليت متيز أداء مهارة اإلرسال الساحق يف الكرة      

، باإلضافة إىل معرفة العالقة   (ضرب الكرةزاوية تقوس اجلذع حلظة كذا زمن طريان الكرة  و ق الكرة و الطائرة)سرعة وزاوية  انطال
يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة البحث ، كما اشتملت  نا.وقد استخدمبينها وبني دقة األداء اليت متيز هذه املهارة

، ومن اجل  2017-2016للكرة الطائرة للسنة الرياضية  POCالعبني من فريق  هنضة تقدم الشلف  06عينة الدراسة على 
 ناحليل نتائج الدراسة استخدماختبار قياس دقة اإلرسال الساحق يف الكرة الطائرة  ، ولت منااستخد قيم هذه املتغرياتمعرفة 

هناك األساليب اإلحصائية التالية )املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، معامل االرتباط بريسون ( وقد توصل الباحثون إىل أن 
 ضربحلظة  زاوية تقوس اجلذعوكذا  الكرة  طريانوزمن   انطالق الكرة الدقة وسرعة وزاوية عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  بني

 أداء مهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة .يف  الكرة
 : الدقة ، اإلرسال الساحق ، الكينماتيك .الكلمات الدالة
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دراسة عالقة طول الذراعين ببعض المتغيرات البيوكينماتيكية في أداء الرمية الحرة لدى العبي كرة السلة على الكراسي 
 المتحركة

 -ذكور -نور المسيلة لكرة السلة على الكراسي المتحركة فئة أكابردراسة ميدانية لفريق 
 /مخلوف إسماعيلبلعايبة الصالح

 النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية خمرب
 :ملخصال

هتدف دراستنا إىل التعرف على العالقة اليت تربط طول الذراعني لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة ببعض 
املتغريات البيوكينماتيكية يف أداء الرمية احلرة، إىل جانب تسليط الضوء على القيم احلقيقية لبعض املتغريات البيوكينماتيكية اليت 

للكرة حماولة من الباحث توجيه بعض املساعدة للمدرب خالل عملية التعلم ومراعاة خصوصية كل تتوافق وطول الذراع الرامية 
ذوي  -العب. كما نربز من خالل هذه الدراسة أمهية التحليل البيوكينماتيكي لألداء املهاري خاصة لفئة املعاقني حركي

 .-االحتياجات اخلاصة
العب مت أخذ عينة  15صفي، حيث بلغ اجملتمع األصلي للدراسة ولتحقيق هذه األهداف استخدم اباحث املنهج الو 

، برنامج dartfishالعبني، كما اعتمد الباحث يف مجع البيانات كل من شريط قياس، برنامج التحليل احلركي  05مكونة من 
spss .يف التحليل اإلحصائي 

عب كرة السلة على الكراسي املتحركة وبعض املتغريات وقد خلصت هذه الدراسة إىل إبراز العالقة بني طول الذراع الرامية لال
 البيوكينماتيكية يف أداء الرمية احلرة. إىل جانب توضيح طبيعة هذه العالقة.

اإلعاقة  -الرمية احلرة -كرة السلة على الكراسي املتحركة  -األداء املهاري -القياسات األنثروبومرتية -الكينماتيكالكلمات الدالة:
 السرعة -ويةالزا -احلركية

 
 دور البيوميكانيك في تطوير األجهزة الرياضية الحديثة.

      3محمد بن حامد/2بدرالدين داسة/ 1نورالدين بن حامد
       النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية خمرب 2،1 

 3جامعة اجلزائر 3 
    الملخص:

تشـهد احلركــة الرياضــية تطــورا غــري مســبوق مــن حيــث االجنـازات لــيت حيققهــا خمتلــف الرياضــيني يف املســتويات العليــا ، ســواء مــن      
حـ  االجتماعيـة، و قــد ني بالفائـدة البدنيـة و النفسـية و حيـث حتطـيم االرقـام القياسـية ، أواجلوانـب العالجيـة الـيت تعـود علـى املمارسـ

يات مي االضـافة و اجلديـد لتطـوير مسـتو اح علمـاء الرياضـة علـى خمتلـف العلـوم االخـرى الـيت مـن شـأهنا تقـدساهم يف هذا التقدم انفتـ
االجناز لدى الرياضـيني علـى اخـتالف أعمـارهم ومسـتوياهتم. و يف هـذا الصـدد جنـد علـم البيوميكانيـك الـذي احتـل مكانـة راقيـة يف 

اماته يف رياضة املسـتوى العـايل أصـبحت مـن االمـور الـيت ال ميكـن االسـتغناء دعم اجلانب التطبيقي للحركة الرياضية ، بل إن استخد
عنهـا بــاي شــكل مـن االشــكال . و لعــل التطـور احلاصــل يف االجهــزة الرياضــية الـيت انتشــرت يف العصــر احلـديث لــدليل علــى التوجــه 

علــى هــذه االجهــزة الــيت متتــاز بالدقــة و الرتكيــز اجلديــد لطرائــق التــدريب الــيت تســعى إىل  تطــوير القــدرات البدنيــة للرياضــيني اعتمــاد 
املداخلــة نسـعى إىل إعطــاء صــورة حيــة مدعومــة بــبعض  للوصـول االمثــل إىل أهــداف التمــارين الرياضــية املمارسـة. و مــن خــالل هــذه
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اضـيون يف تـدريباهتم التجارب الواقعية عن دور البيوميكانيك يف دعم التطور الرياضي من خالل االجهـزة احلديثـة الـيت يسـتعملها الري
 اليومية.

 : البيوميكانيك ، األجهزة الرياضية احلديثة.الكلمات الدالة

ذات البناء البيوكينماتيكي في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بأداء مهارة الضرب  اتتأثير بعض التمرين
 " سنة16-15الساحق العالي )القطري( لدى أصاغر الكرة الطائرة "

 -دراسة ميدانية على أندية القسم الوطني الثاني "جهوي الوسط" بالجزائر 
ــد/  1بن هيبة تاج الدين  3لبـــوخ توفيق   /2بــعــــوش خــالـ

 النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف خمرب 1
             جامعة البويرة 3،2  

tadjou06@hotmail.fr 
 ملخص:ال

 ذات البناء البيوكينماتيكي يف تطوير بعض املتغريات الكينماتيكية اتعلى تأثري بعض التمرينيهدف البحث إىل التعرف     
املرتبطة بأداء مهارة الضرب الساحق العايل )القطري( لدى أصاغر الكرة الطائرة، حيث اتبع الباحثون املنهج التجرييب ملالئمته 

العب مقسمة إىل جمموعتني "جتريبية وضابطة" متمثلة بنادي القادرية  (20)طبيعة البحث، وأجري البحث على عينة مكونة من 
 (08)جمموعة من التمرينات لغرض تطوير جمموعة من املتغريات البيوكينماتيكية وذلك خالل فرتة ونادي الكرمة، ومت استخدام 

أسابيع وبواقع ثالث وحدات تدريبية أسبوعيا، وبعد إجراء القياسات الالزمة ومجع النتائج مت معاجلتها إحصائيا باألسلوب املناسب 
 .spssوباستخدام برنامج 

سرعة اخلطوة األخرية من هناك تأثري واضح وحقيقي للتمرينات يف تطوير املتغريات قيد الدراسة )ويف األخري مت التوصل إىل أن     
، ارتفاع نقطة الورك حلظة الضرب، زاوية الورك حلظة ضرب الكرة، زاوية الكتف حلظة ضرب زاوية النهوض من األرض، االقرتاب

التأكيد على أن تكون التمارين اليت تستخدم يف تعليم وتطوير مهارات الكرة وعليه أوصى الباحثون ب (،الكرة، سرعة انطالق الكرة
إجراء دراسات مشاهبة الطائرة ومنها مهارة الضرب الساحق ذات طابع ميكانيكي من أجل توفري تعلم مبين على أسس علمية، 

 وعلى فئات عمرية خمتلفة.
 تغريات الكينماتيكية، مهارة الضرب الساحق.التمرينات، امل الكلمات الدالة:
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 دراسة تحليلية لبعض المؤشرات البيوميكانيكية لمهارة الصد لدى العبي الكرة الطائرة صنف أكابر
 3بن شهرة ياسين /2سبع بوعبد اهلل /1بن القمر هشام

 النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف خمرب2،1
 جامعة اجللفة3
 :ملخصال
يف حتليل و توضيح و تعليل و تفسري للنتائج مث إعطاء التوصيات الالزمة و خاصة  إن اعتماد الفرق اليوم على البيوميكانيك  

ذلك مبعرفة القوانني امليكانيكية مهاراهتا، فضال عن مهارة الصد و  للعبة الكرة الطائرة سيعمل على تطويرها عن طريق تطوير خمتلف
 اليت تتحكم فيها.

 العالقة بني املغريات الوصفية لالرتقاء مبستوى أداء املهارة و حتقيق اهلدف منها. فضال عن معرفة دقائق مسار احلركة و مدى       
لك الكشف عن األخطاء يف احلركة و اإلخفاقات عند أدائها و تقدير النتائج ،حيث أصبح البيوميكانيك يف وقتنا احلاضر و كذ

 و دراسة مراحل احلركة من أهم العلوم كونه يقوم بدراسة الظاهرة و حتليل احلركة إىل أجزاء ،
العبني من نادي الكرة الطائرة املسيلة ،و مت استخدام املنهج الوصفي ،حيث قمنا  3قمنا بالدراسة على عينة قوامها     

ة بالتصوير الفيديوي هلذه املهارة و مت استخراج كل من املتغريات التالية ) مركز ثقل اجلسم ،زاوية الركبة ،زاوية مفصل الكاحل، زاوي
 . اجلذع، مسافة الطريان، زمن االرتكاز ، السرعة العمودية(

 االهتمام بزوايا األطراف السفلية و العلوية  ذاو أوصى الباحث بضرورة االهتمام حبركة اجلسم و تقليل امليالن أثناء القفز ،و ك
 املتغريات البيوميكانيكية  الصد .الكلمات الدالة: 

 
 

 الميكانيك الحيوية تطبيقات قوانين األنتروبومترية فيأهمية القياسات 
 بنور معمر
 -جامعة الشلف  –معهد الرتبية البدنية والرياضية 

chlef.dz-m.bennour@univ 
 :ملخصال

االنرتوبومرتية يف تطبيقات قوانني امليكانيك احليوية، وخاصة إبراز أمهية القياسات  املداخلةاهلدف األساسي من هذه يتمثل       
يف جمال التحليل احلركي، لذا ال ميكن ان تتم عملية حتليل حركات اإلنسان وخاصة يف اجملال الرياضي بدون األخذ بعني اإلعتبار 

اسات األنرتوبومرتية وكذا أمهيتها يف اجملال القياسات االنرتوبومرتية، ويف هذه املداخلة سنحاول يف البداية بالتعريف مباهية القي
الرياضي مث بعد ذلك سنتطرق إىل التعريف بأهم التقنيات املستعملة يف هذا اجملال وكذا شروط جناحها، مث يف األخري نقوم بشرح  

    كيفية إستغالل املعطيات املتحصل عليها من خالل القياسات االنرتوبومرتية يف القوانني امليكانيكية.
 امليكانيك احليوية تطبيقات قوانني ،األنرتوبومرتيةالقياسات   الكلمات الدالة:

 
 
 

mailto:m.bennour@univ-chlef.dz
mailto:m.bennour@univ-chlef.dz
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تمرينات خاصة في تعديل وتحسين بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بأداء اإلرسال الساحق لكرة الطائرة.أثر   
 بوعلي لخضر.

 النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف خمرب
bouali.lakhdar@yahoo.fr  /zchlef.d-l.bouali@univhb 

  :ملخصال
على املتغريات الكينماتيكية وقيمها لإلرسال الساحق لدى أفراد عينة البحث. وكذلك وضع مترينات يهدف البحث إىل التعرف    

املرتبطة بأداء اإلرسال الساحق يف الكرة الطائرة. وأيضا التعرف على تأثري التمرينات  خاصة لتحسني بعض املتغريات الكينماتيكية
 اخلاصة يف تعديل وحتسني بعض املتغريات الكينماتيكية املرتبطة بأداء اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة 

( العب من العيب 12عينة مكونة من ) اتبع الباحث املنهج التجرييب ملالئمته طبيعة البحث. وأجرى الباحث الدراسة على    
 نادي مطاط الشلف لكرة الطائرة.

إستخدم الباحث جمموعة من التمارين لغرض حتسني جمموعة من املتغريات البايوميكانيكية يف مهارة اإلرسال الساحق بالكرة      
ختبارات البعدية، وجد أن هناك حتسن يف الطائرة وخالل فرتة ستة أسابيع وبواقع حصتني تدريبيتني أسبوعيا، وبعد إجراء اإل

هناك تأثري واضح وحقيقي للتمرينات يف تعديل مستوى األداء الفين، وفيما خيص املتغريات قيد الدراسة إستنتج الباحث أن 
سرعة إنطالق  وحتسني بعض املتغريات ومنها )سرعة اإلقرتاب، زاوية إنطالق الكرة، زاوية النهوض، السرعة احمليطية للذراع الضاربة،

مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج اإلختبارين القبلي والبعدي يف املتغريين )أقصى إرتفاع، املسافة  وكذلك .الكرة(
 األفقية لدخول امللعب(.

الفـين ملهـارة وأوصى الباحث بإجراء دراسات مشاهبة وعلى فئات عمرية خمتلفة. مع ضرورة الرتكيز على حتسني مسـتوى األداء       
 اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة ويف املتغريات الكينماتيكية املرتبطة هبا لدى العيب كرة الطائرة.

 األداء. مهارة اإلرسال يف كرة الطائرة، ،املتغريات الكينماتيكية: الكلمات الدالة

 دور بعض المتغيرات الكينيماتيكية في نجاح ضربة الجزاء في كرة القدم
 مقارنة بين منفذي ضربة الجزاء بالرجل اليمنى و الرجل اليسرىدراسة 

 3برجم رضوان/  2بوغربي محمد/ 1حاج أحمد مراد
 جامعة البويرة3،2،1

 :ملخصال
االجناز الرياضي ميثل أقصى القدرات اليت ميكن أن يصلها الفرد يف نشاط معني و خالل فرتة زمنية  (Platonov)حسب     

معينة من مساره التطوري، و لفهم هذه القدرات القصوى جيب األخذ بعني االعتبار مجيع العوامل اليت تساهم يف تطور هذا 
البيوميكانيك تسمح اليوم برفع الغموض عن املسار، السرعة و القوة  ة.االجناز، و من بني هذه العوامل جند العوامل البيوميكانيكي

اليت تكتسبها الكرة عند التسديد، هذا ما يسعى إليه املختصون يف هذا اجملال من خالل وضع معادالت رياضية ملختلف أشكال 
لكرة     و الوصول إىل التنبؤ بدقة التسديد من القوة اليت تؤثر على الكرة و ح  فهم قوانني الديناميكا اهلوائية  اليت تؤثر على ا

خالل معرفة سرعة الكرة، أحسن زاوية لضرب الكرة لتجنب حائط الصد أو التغلب على احلارس يف حالة ضربات اجلزاء، و يف 
بدون وجود احتكاك هذا اإلطار هذه املقاربة تسمح بفهم دقيق لألداء احلركي ملهارة التسديد خاصة يف حالة ضربة اجلزاء اليت تتم 

 مباشر مع اخلصم )التخلص من املتغريات املشوشة(.

mailto:bouali.lakhdar@yahoo.fr
mailto:bouali.lakhdar@yahoo.fr
mailto:l.bouali@univhb-chlef.dz
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هذه الدراسة هتدف إىل معرفة مسامهة بعض املتغريات الكينيماتيكية يف جناح ضربات اجلزاء عند العيب كرة القدم أكابر من    
ل اليسرى. دراسة أجريت على العيب كرة خالل إجراء مقارنة بني هذه املتغريات لضربات اجلزاء الناجحة بالرجل اليمىن و الرج

 .2017القدم أكابر الرابطة احملرتفة األوىل موبيليس 
 : البيوميكانيك، املتغريات الكينيماتيكية، ضربة اجلزاء.الكلمات الدالة

 

Rôle de quelques variables cinématiques dans la réussite du tir au but 

(pénalty) en football 

étude comparative entre jambe de frappe droite et gauche - 
 

« La performance sportive exprime les possibilités maximales d’un individu 

dans une discipline à un moment donné de son développement » (Platonov). 

Comprendre comment s’exprime ces possibilités maximales est un enjeu 

complexe tant celles-ci sont multifactorielles, parmi ces facteurs on peut citer les 

facteurs biomécaniques. 

La biomécanique permette aujourd’hui de démystifier un peu la trajectoire, la 

vitesse ou la force d’un ballon de football, les biomécaniciens et autres 

scientifiques ont cherché à décrire sous formes d’équations mathématiques les 

différences forces  qui s’exercent  sur le ballon de foot. Décrire la trajectoire 

d’un pénalty, montrer quelles sont les lois aérodynamiques qui influent sur la 

vitesse du ballon et son rebond, quel est le meilleur angle de frappe pour lifter et 

percer un mur. En effet l’approche biomécanique permet une compréhension 

précise de la performance motrice lorsque l’activité sportive peut se faire sans 

interactions directes avec l’adversaire.  

Notre étude vise à identifier le rôle de quelques variables cinématiques dans la 

réussite du penalty en se basant sur une comparaison entre les variables 

cinématiques d’un tir au but réussi réalisé de la jambe droite et celui réalisé da 

jambe gauche. Etude réalisée sur les footballeurs séniors Ligue 1 Mobilis 2017. 

Mots clés : Biomécanique, Variables Cinématiques, Penalty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2017نوفمرب 21    بيوميكانيك األنشطة البدنية والرياضية :األول امللتقى الوطينملخصات 
 

 

13 
 

 دور التحكم العضلي والميكانيكا الحيوية في تطوير مهارة الركل لدى رياضي الكراتي دو
 سنة لمدينة البيض 15 – 14بحث تجريبي أجري على رياضي الكراتي دو 

 3نحال حميد/ 2مسعودي خالد /1بن الدين كمال

 املركز اجلامعي بالبيض 3،2،1
 ملخص:ال

لنجاح العملية التدريبية جند أن علم احلركة وامليكانيكا احليوية حيتالن مكانًا مهماً يف برامج إعداد املدرب، فاملدرب يف مرحلة      
التكوين ميكنه أن يتعرف على مفهوم وتعريف وأمهية وأغراض وفروع وأقسام واجملاالت البحثية والتطبيقية لعلم احلركة وامليكانيكا 

وكذلك حركة اإلنسان واحلركات األساسية وتطورها وأنواع احلركة واحلركات الرياضية والعوامل املؤثرة يف حركة اإلنسان احليوية، 
 وكيفية تقومي احلركات الرياضية.

ل لقد عملت الطرق النوعية والكمية على تسهيل حتديد املزايا العامة للمهارات، فاستخدام الطرق النوعية كما يف مهارة رك     
اخلصم مثاًل ساعد كثريًا يف تعلم العديد من خصائص الركل ومن اجلوانب املتعددة للمشاركة يف املهارة فالركلة اجليدة متتاز بأهنا 
تعتمد على زاوية اقرتاب خبطوة أو أكثر حنو اخلصم فاالقرتاب يفرض على املصارع زيادة يف سرعته بينما يقتضي االقرتاب الزاوية أن 

يف وضع حبيث يستطيع فيه املصارع أن يدير احلوض يف جمال واسع قبل ملس اخلصم، وهذا الدوران جيعل اجلسم يكون اجلسم 
يتحرك باجتاه اليمني أو اليسار لكي يرفع الورك الذي تتصل به الساق الراكلة، ويعوض بذلك طريق أنثناء مفصل الركبة للرجل 

صل التماس بني القدم الراكلة واخلصم، لذا فإن األسلوب الزاوي جيعل الساندة واليت تعمل على خفض مركز ثقل اجلسم ليح
اجلسم يف وضع حبيث يستطيع املصارع فيه أن ميرجح الرجل الراكلة مبدى حركي واسع قبل حلظة ضرب اخلصم وهذه املرجحة كما 

"بالنسبة للمصارع الذي يركل برجله اليمىن" أشرنا جتعل الورك من اليمني إىل اليسار وبالتايل يصبح اجلسم مرتكزاً على رجل اليسار 
 واليت تعمل على خفض مركز ثقل اجلسم عن طريق ثين زاوية مفصل الركبة للرجل الساندة.

رياضيني من  06للتحقيق يف ذلك إستخدم الباحثون املنهج التجرييب ملالئمته هلذه الدراسة على عينة مقصودة فبلغ عددها      
 ملدينة البيض. النادي الرياضي اهلاوي

 .رياضي الكرايت دو التحكم العضلي، مهارة الركل، امليكانيكا احليوية، الكلمات الدالة:
 

 االنتقاء الرياضي حسب المحددات البيوميكانيكية
 3حسن معاش /2عبد الحق مقنين /1بن عبد الرحمان سيد علي
 جامعة البويرة 3،2،1

 benabdsidali@gmail.com 
 ملخص:ال

من خالل تسليط  كيف ميكن أن يساهم التحليل احلركي يف االنتقاء الرياضيهندف من خالل هذه الورقة البحثية أن نبني      
وسيلة من وسائل القياس يف الضوء على البيوميكانيك أو امليكانيك احليوية على وجه العموم ، وعلى التحليل احلركي الذي يعترب 

ف على تغريات احلركة طبقا للهدف من دراستها وبصورة أكثر تفصيال عن احلركـة ومكوناهتا مما امليكانيك احليوية من خالل التعـر 
 والتحليل احلركي بصفة عامة مهما اختلفت مستوياته يوفر للمـدرس و املـدرب النقاط األساسية التالية: تعطيه العني اجملردة،

تعليمها أو التدريب عليها من الناحية الفنية واألسس العلمية املرتبطة هبذه املعرفة التامة و الدقيقة باملهارات و احلركات املراد  -
 . الفنيات
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 . املعرفة املسبقة باستعدادات املمارسني وإمكاناهتم اخلاصة  -
 إمكانية ترمجة احلقائق العلمية املرتبطة باألداء إلـى مواقـف تعليميـة يسهل استيعاهبا . -
 . بناء الربامج التدريبية سواء يف اإلعداد البدين أو اإلعـداد املهـاري واخلططي بناء على هذه احلقائق  -

 االنتقاء الرياضي -التحليل احلركي   الكلمات الدالة:
 

مهارة المؤشرات البيوميكانيكية كأساس لتوجيه التدريب النوعي لمهارة الدورتين الهوائيتين المستقيمتين الخلفيتين من ال
 .التحضيرية على جهاز الحركات األرضية

 4علوان رفيق /3وناس عبد اهلل، علوان رفيق /2يوسف عشيرة المهدي /1لمنصوري نبي
 .حسيبة بن بوعليجامعة: خمرب النشاط البدين والرياضي، اجملتمع، الرتبية والصحة. 2أحمند أكلي أوحلاج، البويرة،  جامعة 1،3،4

Mehdi.yachira@hotmail.fr 
 
 ملخص:ال

ملهارة الدورتان اهلوائيتان اخللفيتان  يهدف البحث إىل التعرف على املؤشرات البيوميكانيكية املؤثرة على مراحل األداء الفين    
ن من الشقلبة اجلانبية مع ربع لفة( كأساس لتوجيه التدريب السريعة على اليديشقلبة اخللفية املستقيمتان من املهارة التحضريية )ال

 النوعى للمهارة قيد الدراسة. حيث سوف حناول اإلجابة عن التساؤالت التالية:
ن املهارة ملهارة الدورتان اهلوائيتان اخللفيتان املستقيمتان م ينية املؤثرة على مراحل األداء الفماهى املؤشرات البيوميكانيك -

 لفة(؟ الشقلبة اجلانبية مع ربع من نشقلبة اخللفية السريعة على اليديالتحضريية )ال
 هل ميكن وضع تدريبات للمهارة قيد الدراسة ىف ضوء املؤشرات البيوميكانيكية املستخلصة؟ -

 النوعيالبيوميكانيكية لتوجيه التدريب مت احلصول عليها أمكن اإلستعانه مبجموعة من املؤشرات  ضوء النتائج اليت يف
للمهارة موضوع الدراسة. حيث مت تقسيم املهارة إىل عدة مراحل لكل منها مواصفاهتا الفنية ال  ميكن اإلعتماد عليها كمؤشرات 

 .النوعيلتوجيه التدريب 
لفية ال  تسبق أداء الدورتان اهلوائيتان التحضري : يتضح من جدول النسب املئوية ملراحل األداء أن مهارة الشقلبة اخل مهاريت -

اخللفيتان املستقيمتان إستغرقت زمن يقل عن نصف الزمن املطلوب  ألداء املهارة األساسية مما يشري على أمهية توافر عنصر سرعة 
هارة من أمهها فرتة األداء هلذه املهارة مع وجود بعض اإلختالفات ىف خصائصها التكنيكية عما هو معروف عن طبيعة أداء هذه امل

%( من الزمن الكلى ألداء املهارة ويشري ذلك على أمهية تقليل زمن الطريان 4.2ثا( أى حواىل ) 0.08الطريان ال  إستغرقت )
إمكان حتقيق دفع بالرجلني يتيح زمن طريان أطول. لذا يوصى  وبالتايلكبري على سرعة األداء   بشكلىف املهارة التحضريية مما يؤثر 

هذه املهارة بإعداد العضالت املسئولة عن حتقيق هذه املعدل من السرعة من خالل برامج  يفباحثان بضرورة توجيه األداء ال
تعمل على زيادة القدرة العضلية لكل من عضالت الذراعني والكتفني وكذلك العضالت املادة  اليت( 1للتمرينات النوعية )مرفق 

 مع متطلبات املهارة. الديناميكيتركيبها  يفبه للجذع والرجلني بعمل مترينات تتشا
%( من الزمن الكلى لألداء ، وعلى الرغم 54.2وح  اهلبوط ) االرتقاءمن  اعتبارازمن أداء املهارة  استغرقاملهارة األساسية:  -

د زاد عن نصف هذا الزمن ثا( فإن زمن الطريان ق 1.92من أن الزمن الكلى ألداء املهارة مبا ىف ذلك مهارات التحضري قد بلغ )
بضرورة  ونيتم خالله عمل دورتني هوائيتني خلفيتني مستقيمني، لذا يوصى الباحث االرتفاعمما يشري اىل أمهية حتقيق حد أدىن من 

mailto:Mehdi.yachira@hotmail.fr
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اسبة املن االنطالقوزاوية  االرتقاءتتطلب باإلضافة إىل قوة عضالت الرجلني توفري متطلبات سرعة  واليتمبرحلة الطريان  االهتمام
 .االرتفاعلتحقيق هذا 

 الشقلبة اخللفية السريعة على اليدين. الشقلبة اجلانبية على اليدين مع ربع لفة ، ،املتغريات الكينماتيكية الكلمات الدالة:
 

 التحليل الكينماتيكي لمهارة البدء في السباحة الحرة
 .2/ عبد اللطيف شنيني1محمد العيد ماكني

 03والرياضية، جامعة اجلزائر معهد الرتبية البدنية 2،1
dzabdelatif@gmail.com 

 ملخص:ال
ملهارة البدء وعالقتها باملسافة املقطوعة، حيث استخدم  هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على قيم بعض املتغريات الكينماتيكية    

فرباير للناشئني  18الباحثان املنهج الوصفي، نظرا ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة، وقد أجريت هذه الدراسة على سباحي نادي مسبح 
( 30( برتدد )GoPro Hero 4 Black( سباحا مت تصويرهم بواسطة كامرييت فيديو نوع )12بورقلة، على عينة قوامها )

(، إلجياد قيم املتغريات الكينماتيكية منذ حلظة ترك السباح ملكعب البدء Kinoveaصورة/ثا، مستخدمني برنامج التحليل احلركي )
(، الستخراج  املتوسطات احلسابية SPSSوح  خروجه لسطح املاء، وقد متت معاجلة البيانات بواسطة برنامج احلزم اإلحصائية )

رافات املعيارية ومعامل ارتباط بريسون ملتغريات الدراسة، وقد دلت النتائج على اخنفاض مستوى أداء أفراد عينة الدراسة، وعلى واالحن
 وجود عالقة ارتباطية قوية بني املتغريات الكينماتيكية واملسافة والزمن الكلي ملهارة البدء، وانتهت الدراسة إىل ضرورة إيالء السرعة

 فقية أمهية خاصة يف مهارة البدء.اللحظية واأل
 التحليل الكينماتيكي، السباحة، البدء.الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

    The purpose of this study was to determine the kinematics characteristics starting 
on front crawl swimming and the relation with the horizontal distance. Twelve (12) 
young swimmers has been filmed using two (GoPro Hero 4 Black) video cameras 
with 30 hertz/sec. Agroup of movement analysis program form (Kinovea) were used 
to find out the values of kinemetics variables the starting movement tell the 
swimmers get out from the water services. The data were analysed using SPSS 
package to get the means, the standared deviation and persson’s correlation for the 
variables. The results indicated a decrease of performance level of swimmers and a 
strong relationship between some of the kinematics variables, the distance and the 
total time for starting. It concluded that there is a deep need to give a special 
importancy to the starting subjects skills. 

Key Wards: Kinematics Analysis, Swimming, Starting.    
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م حواجز بالبطولة الجزائرية 110الصفات البدنية والقياسات األنتروبومترية إلنتقاء عداء الواسط في تخصص   
.فنكروز خالد  

 النشاط البدين والرياضي، واجملتمع، والتعليم والصحة، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف خمرب
ملخص:ال  
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الصفات البدنية  والقياسات األنرتوبومرتية اليت يعتمد عليها املدرب اجلزائري  يف      

م حواجز، كما هتدف التعرف على  التعرف على املراحل الفنية  يف هذا السباف اضافة اىل  التعرف  110انتقاء عداء 
بومرتية املسامهة يف اإلجناز، متثلت عينة البحث  يف مدريب الرابطة الغربية  على أهم الصفات البدنية  والقياسات األنرتو 

للنهائيات خالل املوسم السابق، ومت مجع البيانات عن طريق توزيع استبيان عددها  املشرفني على عدائي األواسط املتاهلني 
واألطوال اجلسمية  واحمليطات العضلية حماور  تتمثل يف الصفات البدنية  03نسخة، تتضمن  32نسخة  ومت اسرتجاع  40

وبعد املعاجلة اإلحصائية  أوضحت النتائج اهتمام املدربني بالصفات البدنية األساسية يف هذا التخصص واألطوال اجلسمية 
 .للعداء والرتكيز على طول القامة واألطراف السفلى وعدم إعطاء القدر الكايف للمحيطات العضالت

م حواجز 110ختصص ت البدنية ،القياسات األنرتوبومرتية،ا إلنتقاء، الصفاالكلمات الدالة:  
 

 مقارنة التطور المورفولوجي بين تالميذ المرحلة المتوسطة الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني و الرياضي"
2/ بزيو سليم1جبايلي لياس  

بسكرة جامعة محمد خيضر معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية2،1  
kilasess@gmail.com 

 
  :ملخصال
( املمارسني و غري املمارسني 15-12يهدف البحث إىل معرفة الفروق يف التطور املورفولوجي بني تالميذ املرحلة املتوسطة )   

واملتمثل يف الطول، الوزن،  للنشاط البدين و الرياضي. وقد افرتضنا وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياسات املورفولوجية
( ممارسني 15-12احمليطات، األعراض، و لغرض التحقق من الفروض سنقوم باختبار عينة تتكون من تالميذ للفئة العمرية )

للنشاط البدين و الرياضي، و تالميذ من نفس الفئة العمرية غري ممارسني للنشاط البدين و الرياضي. وهلذا سنستخدم املنهج 
ملقارن، إذ سنقوم من خالله جبمع البيانات عن طريق استخدام القياسات اجلسمية )االنرتوبومرتية( الالزمة لتحديد بعض الوصفي ا

املؤشرات املورفولوجية ) الطول، الوزن، احمليطات و األعراض(. مث املعاجلة االحصائية للبيانات، متبعني يف ذلك ) املتوسط 
 ل ت ستيودنت لداللة فرق متوسطني(.معام -االحنراف املعياري -احلسايب

 التطور املرفولوجي،  ممارة النشاط البدين والرياضي. الكلمات الدالة:
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 تأثير التحليل البيوميكانيكي على األداء المهاري لالعبي الكرة الطائرة.
 -أكابر -(رابطة الجهوية)ال  واليتي البويرة وبومرداس أنديةعلى دراسة ميدانية 

 .2لبوخ توفيق، بــوحــاج مـزيان1
 )الجزائر(جامعة البويرة  1،2

dr_b.mizou@yahoo.fr 
 الملخص:

لالعيب الكرة الطائرة". قمنا  تناولنا يف هذه البحث دراسة حتت عنوان: "تأثري التحليل البيوميكانيكي على األداء املهاري     
 -بتحديد منهج البحث واملتمثل يف املنهج التجرييب، وكذا حتديد عينة البحث واملتمثلة يف ثالثة أندية من القسم الوطين الثاين

العبا من كل ( 12الرابطة اجلهوية الوسطى، حيث ينتمي ناديان إىل والية البويرة والنادي الثالث إىل والية بومرداس، كما اخرتنا )
نادي ومت هذا بطريقة قصدية. وأدوات الدراسة اليت هي: املالحظة امليدانية )وكانت موجهة ملالحظة أداء الالعبني قبل وأثناء وبعد 
االختبارات القبلية والبعدية ومدى جناح عملية تصحيح األداء(. القياس )وهدفه قياس طول ووزن الالعبني الستعماله خالل 

وميكانيكي(. االختبارات )وهي اختبارات ألداء مهارات الكرة الطائرة، اهلدف منها تقييم أداء الالعبني كميا، وكذا التحليل البي
احلصول على فيديوات الستعماهلا يف التحليل البيوميكانيكي الذي يتم عن طريق بعض الربامج املعلوماتية(. والفصل اخلامس 

 املتحصل عليها من خالل تطبيق االختبارات. املتمثل يف عرض وحتليل ومناقشة النتائج
ويف األخري توصلنا إىل بعض النتائج نلخصها يف دور التحليل البيوميكانيكي يف املساعدة على اكتشاف وحتديد األخطاء احلركية 

رة من خالل يف أداء مهارات الكرة الطائرة، وكذا يف املساعدة على تقدمي التصحيحات الالزمة ألخطاء العيب الكرة الطائ
التدريبات لتعويدهم على األداء اجليد والصحيح هلذه املهارات، واملساعدة على حتديد الوضعيات املناسبة اليت يلعب فيها كل 
العب يف الكرة الطائرة وكيفية تصحيح األخطاء احملددة يف أداء مهارات الالعبني.املتغريات األكثر تأثريا على أداء العيب الكرة 

ليت هي املتغريات البيوكينماتيكية املتعلقة بالزمن، السرعة، التسارع والتغري يف املسافة )اإلزاحة(. وضرورة التحكم يف الطائرة وا
املبادئ واألسس البيوميكانيكية وحسن استعمال املتغريات والقوانني امليكانيكية ومعرفة احلدود التشرحيية والعضلية جلسم الالعب 

كية املتعلقة بأداء الالعب واملتطلبات احلركية اخلاصة بكل مهارة وأشكاهلا املتنوعة والطرق املختلفة وكذا معرفة اخلصائص احلر 
 لتأديتها يسهل حتليل األداء احلركي ملهارات العيب الكرة الطائرة باستخدام القوانني واملبادئ امليكانيكية.

 يب الكرة الطائرة.التحليل البيوميكانيكي، األداء املهاري، الع الكلمات الدالة:
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 استخدام زوايا أالداء الحركي في  اختباري القفز من الثبات األفقي والعمودي
 لدى العبي كرة اليد القوة االنفجارية بتطويرو عالقتها  

 دراسة حالة التصويب من  الوثب  لألعلى و اإلمام
 2/بورزامة رابح 1أوسماعيل مخلوف

 امعة حسيبة بن بوعلي الشلفوالرياضية جبمعهد الرتبية البدنية 
 

 الملخص :
العلمية اليت تزيد من  األسسعتبار العوامل امليكانيكية املصاحبة ألداء يف جمال التعلم الرياضي يشكل احد بنظر اال األخذ إن    

عبني لكثري من البحوث الختبارات الالل متابعة الباحث الياضية، ومن خر ملعظم الفعاليات واملهارات ال واألداءجنازات االتطور 
عدم  إىلختبار وتعزو الباحث سبب هذا الضعف الهذه ا أداء أثناءوتطبيقها عملياً من قبل املختربين يرى هناك ضعف للمختربين 

افة بل مس أفضلكما يرى بأن قوة الرجلني ليس كافية فقط من اجل احلصول على   األداءتطبيق الشروط امليكانيكية اليت يتطلبها 
زاوييت الركبة  وباألخص  ا كثري من املختربين مثل متغريات كينماتيكية زوايا اجلسمومل يهتم هب تقنية أخرى تدخل فيها متغريات

 .والورك
 احلركي األداءالتعرف على عالقة بني زوايا و مت  زوايا املرفق و اجلذع والركبة وامليل والنهوضمت استعانة يف هذا البحث إىل و      

لك على اختبار سارجن لقياس القوة مستعينا يف ذ والعمودي لدي عينة البحث األفقيمبسافة القفز الختباري القفز من الثبات 
االنفجارية للرجلني . كما مت األخذ بعني االعتبار إىل عاملني مهمني و هي زمن احلركة و زاوية . و من ما سبق فقد مت طرح 

 التساؤل التايل :
قة بني املتغريات البيوكينماتيكية املتعلقة باالجناز و حتسني قدرة التصويب من الوثب األعلى و األفقي لدى العيب كرة هل توجد عال

 اليد ؟ 
 زوايا االداء . اختبار الوثب االفقي و العمودي . القوة االنفجارية . التصويب من الوثب لالعلى و االفقي  :الكلمات الدالة

 
 البيومكانيك الحيويةعلم  أهمية

 2حمزة عقون/  1خروبي محمد
 الرتبية البدنية والرياضية بالشلف2،1

hamzaaggoun05@gmail.com 
 :ملخصال

يعترب علم امليكانيكا احليوية يف مقدمة العلوم اليت هتتم بدراسة وحتليل حركة اجلسم البشري ، يف إطار العوامل املؤثرة عليه سواء      
بيولوجية أو تشرحيية او فيسيولوجية او عوامل ميكانيكية او نفسية ، مستهدفا الوصول اىل انسب احللول امليكانيكية كانت عوامل 

 للمشاكل احلركية مبا خيدم األداء الرياضي األنسب .
البحتة هو "  وقد كان االسم الشائع عندما بدأت مهارات األنشطة الرياضية ختضع للتحليل احلركي من زاوية امليكانيكا     

التحليل امليكانيكي " وعندما تطورت املعاجلة العلمية للتحليل احلركي حلركة جسم اإلنسان أطلق على املادة مصطلح " علم احلركة 
" ، وكان مصطلح علم احلركة يستعمل لوصف املستوى العلمي املتعلق بتكوين وظيفة اجلهاز العضلي العظمي جلسم اإلنسان ، 

 ك دراسة وتطبيق األسس امليكانيكية على حركة اإلنسان ضمن نطاق علم احلركة .وانتشرت بعد ذل
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ويعترب جمال الرتبية البدنية والرياضية هو اجملال احليوي بالنسبة لدراستنا احلالية ، حيث يهدف ذلك اجملال اىل اشرتاك    
والتشريح والبيولوجي والفسيولوجي جنبا اىل جنب لدراسة احلركة البشرية يف اجملال الرياضي ، خصوصا وان حركات  البيوميكانيك

اجلسم البشري معقدة اىل حد كبري ويتطلب دراستها التعمق العملي من اجل البحث يف أسرارها ، ويستطيع املسامهة يف ذلك 
ختلفة يف جمال لم من زاويته للحصول على معلومات متكاملة للمهارات احلركية املخمتلف العلوم سالفة الذكر حيث يتناوهلا كل ع

وليس من شك ان الدراسة املوضوعية للمهارة احلركية تساهم يف إجياد األسس والقواعد والشروط املناسبة ألفضل ، األنشطة البدنية 
 .وانسب وأعلى أداء مهاري ممكن

 القوانني امليكانيكية، التدريب الرياضي. يك احليوية،امليكان الكلمات الدالة:
 
 
 

Intérêt de l’analyse biomécanique dans l’apprentissage des habiletés 

motrices sportives 

« Cas de l’analyse biomécanique de la Technique de la course » 

Mourad Ait Lounis
1
, swanilda Mekioussa Izri

2
 , Samir Feghouli

3
 

1,2,3
STAPS – Faculté des Sciences – Université M’Hamed Bougara (Bougara) 

 

Abstract : 

        Avec l’évolution permanente de la performance sportive qui se complexifie 

de plus en plus, l’analyse  très poussée des habiletés motrices sportives, à l’aide 

de la biomécanique, est devenue indispensable. Pour analyser le comportement 

moteur d'un athlète, il est indispensable de savoir repérer des caractéristiques du 

mouvement à partir de critères d'observation pertinents afin de pouvoir 

différencier des niveaux de pratique et interpréter la motricité mise en jeu par 

chaque sportif. Dans ce contexte, l'analyse biomécanique va contribuer, donc, à 

fournir à l'éducateur sportif un ensemble d'outils qui va lui permettre d'exploiter 

des paramètres spatio-temporels dans le cadre d'une méthodologie d'observation, 

de les organiser pour définir un niveau d'expertise et de les Interpréter pour 

proposer des objectifs d'intervention permettant de progresser dans l'activité 

physique et sportive. C’est ce que nous allons essayer, dans ce travail, d’illustrer 

à travers l’analyse biomécanique de la technique de la course.  

Mots clés : Biomécanique, paramètres Spatio-temporels, Performance Sportive. 
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Étude du comportement biomécanique en rupture du ciment 

orthopédique de la prothèse fémorale 

N. DJEBBAR
1
, M. M. BOUZIANE

2
, S. BENBAREK

3
 

1
 University Hassiba Benbouali, Essalem of Chlef, N° 19 national road city, 

Chlef 02000, Algeria. 
2,3

LMPM, Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes BP89, Cité Ben M’hidi, 

Sidi Bel Abbés Algérie 

djebbarnour@yahoo.fr 

Résumé : En chirurgie orthopédique et plus particulièrement en prothèse totale 

de hanche (PTH), la fixation des implants s’effectue généralement au moyen 

d’un ciment chirurgical constitué essentiellement de polymère (PMMA). 

Généralement, la rupture du ciment est causée par l’accumulation des 

microfissures et la propagation des fissures initiées par des microcavités sous 

chargement cyclique. A cet effet, Notre étude se place dans ce contexte pour 

l’objectif d’analyser par la méthode des éléments finis le comportement d’une 

fissure émanant d’une microcavité présente dans le ciment orthopédique au 

niveau des zones proximale, médiale et distale de la PTH. L’amorçage de la 

fissure se fait sur le contour de la cavité caractérisée par son angle d’inclinaison. 

La fissure dans la zone distale peut se propager à la fois par ouverture et par 

cisaillement de ses lèvres. La présence d’une fissure dans la zone médiale peut 

provoquer la rupture par cisaillement. 

Keyword : Biomécanique, Contraintes, Fissure, Prothèse totale de hanche, 

Méthode des éléments finis. 

 
 

The biomechanics of direct free kick in football. 

 

BESSENOUCI HADJ Ahmed Islem
1
. 

1
Laboratoire APS, Société, Education et Santé, Institue d’Education Physique et 

Sportive, Université Hassiba Benbouali Chlef, Algérie.  

bessenouci.islem@gmail.com / i.bessenouci@univ-chlef.dz. 

 

Abstract:  
The kick in general and the direct free kick in football in particular have been 

the subject of several studies, so it is appropriate to review the scientific work 

that provides a basis for understanding this skill. 

This article examines: 

1- Components of the kick during the free kick; Approach to the Ball, 

Placement of the Supporting Leg and Foot, Limb swing and the rotation 

of the hip , Forward Movement of Thigh and Continued Knee Flexion , 

Impact foot/ball , The Follow Through. 

2- The forces applied to the ball; weight, drag force, and lift (Magnus effect). 

mailto:agk_bouziane@yahoo.fr
mailto:bessenouci.islem@gmail.com
mailto:i.bessenouci@univ-chlef.dz
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This is to approach coaches and the heart of biomechanical indices in order to 

optimize the success of the shooting of the direct free kick shot in football. 

Keywords: Football, Direct free kick, Biomechanics. 

 

 

La relation de quelques variables biomécaniques de l’envol du ballon sur la 

réussite du tir du coup franc direct dans le football. 

BESSENOUCI Hadj Ahmed Islem
1
, REGUIG Madani

2
. 

 

1
Laboratoire APS, Société, Education et Santé, Institue d’Education Physique et 

Sportive, Université Hassiba Benbouali Chlef, Algérie.  

2
Institut d’Education Physique et Sportive, Université Abdelhamid Benbadis 

Mostaganem, Algérie.  

i.bessenouci@univ-chlef.dz / bessenouci.islem@gmail.com 

Résumé :  

Le but de cette étude est de définir la nature de la corrélation entre quelques 

variables biomécaniques de l’envol du ballon influant sur la précision du tir du 

coup franc direct dans le football, en émettant l’hypothèse qu’il existe une 

corrélation statistiquement significative ainsi qu’un taux de contribution 

important entre ces variables. L’échantillon se compose de cinq (05) joueurs 

sénior semi professionnelle (Age : 22,8±2,59 ans, Expérience : 12,4±1,86 ans, 

Poids : 67,8±4,27 Kg, Taille : 1,75±0,04 m), l’instrument de collecte des 

données est un test d’aptitude de précision du tir du coup franc direct sur trois 

(03) positions différentes (Droite, Centre, Gauche) sur une distance de 20 mètre. 

Les résultats ont révélé qu’il y a une corrélation statistiquement significatives 

entre la précision du tir du coup franc direct et ; l’angle d’envol (p<0,05) avec 

un taux de contribution de 37 %, et la vitesse du ballon (p<0,05) avec un taux de 

contribution de 63 %, l’énergie cinétique (p<0,05) avec un taux de contribution 

de 62 %, et la quantité du mouvement (p<0,05) avec un taux de contribution de 

63%. 

Mots-Clés : Football, Variables biomécanique, Envol du ballon, Précision, 

Coup franc direct. 
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