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جامعة بنها. –كلية التربية الرياضية للبنين  –استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة   

 تسهيل الدوران حول احملور الطويل ملتابعة الكرة بني التمرير بالرفع واالستقبال يف كرة القدم

 أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي

Tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.eg 

01005402100 
 مقدمة ومشكلة البحث:

ي كرة 
 
 القدم ال يتوقف سواء باالتطور الحركي ف

 
ي حركة الجسم ف

 
كرة القدم الحديثة ستخدام الكرة أو ف

 أن نبدع 
ً
ي األداء بكل أشكاله المعروفة. وهذا التطور يفرض علينا تلقائيا

 
ي التفكير أو ف

 
تتسم بالرسعة العالية سواء ف

 من السمات المهارية 
ً
 لمجريات المنافسة. ولما كان تغيير اتجاه الكرة عرضيا

ً
أو نقدم ما يخدم هذا التطور طبقا

ي كرة القدم، ف
 
ي أي اتجاه بنفس كفاءة الحديثة ف

 
ضنا أنه عندما تكون استجابة الالعب بالدوران ف ورسعة تحرك افير

 خط سير 
ً
 أو بالنظر وإنما يستجيب الالعب بجميع حواسه متوقعا

ً
ي أن تكون متابعة الكرة جريا

الكرة. فلم يعد يكف 
 .
ً
 أو مستقبال

ً
 الكرة مرسال

 من معلومات الالعب عن أدائه لل
ً
 ألن كال

ً
حركة، والمعلومات الصادرة إليه من المدرب تحمالن ونظرا

وري أن تحتوي  ي للتوجيه الواعي للمؤثرات الموضوعية للحركة لذا أصبح من الض 
ي وهذا ال يكف 

ر
الطابع الذات

المعلومات اإلضافية الصادرة من المدرب عىل بيانات عن الجانب الكمي للحركة، والذي يتطلب استخدام وسائل 
ات هذه الحركة. )تكنولوجيه متخص ي القياس الرسي    ع لمتغير

 
 (7:27صة ف

ي تتطلب دقة التحليل لكل من العمل العضىلي المصاحب  ي يقوم بها الجسم البرسر
ودراسة الحركة التر

باالضافة إىل ما يمكن أن يحكم هذه الحركة من قوانير  ومبادئ للحركة وذلك من خالل معرفة ما يحدث للحركة 
وطه ولماذا تحدث عىل النحو الذي تتم به. حتر يتم التعرف عىل كيفي  ة األداء ورسر

ي صورة عظام ويربط تلك 
 
ويحتوي كل جزء من أجزاء الجهاز الحركي لجسم االنسان عىل هيكل محوري ف

وفية لضمان الوفاء بالمتطلبات  العظام بعضها ببعض مفاصل تحتوي عىل أربطة ومحافظ زاللية وأنسجة غض 
ي، فإ ذا كانت هذه المتطلبات استاتيكية فإن الجهاز الحركي يتحمل قوى ساكنة أما إذا كانت الحركية للجسم البرسر
 (10-9: 4). ل العظام والمفاصل كمحاور للحركةمتطلبات ديناميكية فتعم

ي البطوىلي حيث تفوق عملية 
وتمثل اإلصابات الرياضية العائق األساسي أمام تطور المستوى الرياض 

. )التطور المرحىلي لخطط التد ي
ي مما يمنع تحقيق األهداف المرحلية للتدريب الرياض 

 (13: 6ريب الرياض 

ي يقوم بها 2008وتشير أمال جابر )
( أن الميكانيكا الحيوية تساعد المدرب عىل فهم الحركات المختلفة التر

ي العوامل المسببة لإلصابة وبالتاىلي تؤدى الحركة
 
بطريقة صحيحة ويتم تجنب الالعب  الالعب والعمل عىل تالف

 (20-19: 1ألخطاء والحوادث. )ل

ي تتطلبها رياضة 
ي جميع المواقف التر

 
ي يحتاج الالعب إىل أدائها ف

وتعتير المهارات الحركية األساسية هي التر
ي المجهود، ويجب عىل الالعبير  اإلجادة التامة 

 
واالتقان كرة القدم بغرض الوصول إىل أفضل النتائج مع االقتصاد ف

ي الملعب ليحققوا 
 
آلداء هذه المهارات الحركية األساسية لتمكنهم من مقابلة احتياجات المواقف المختلفة ف

 لفرقهم النجاح والتقدم والفوز. 
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ي  
 
كونها محاولة علمية لمنع وتقليل حدوث اإلصابة كأحد أهم أهداف وتتحدد مشكلة البحث ف

درجة وهذا سوف  180الميكانيكا الحيوية من خالل اكتساب الالعب لحركة الدوران حول المحور الطوىلي 
 يسمح له: 

  .زيادة رقعة الرؤية البعيدة والقريبة 
  .التيقن من معرفة مكان إرسال أو استقبال الكرة 
  ي تتبع الكرة. تسهيل االنتقال

 
 من حالة السكون إىل الحركة ف

  وهذا يتطلب كفاءة حركية متفوقة وجاهزية لعضالت الجسم وكذلك سالمة وقوة العضالت العاملة عىل
اض أن حركة الدوران حول  ، وذلك بافير العمود الفقري وتركير  قوى لتفادي االصطدام بالزمالء المنافسير 

ي حركة الالعب. المحور الطوىلي ستتيح امكانية حركة 
 
ي االستجابة لرسعة التغيير ف

 
 أكير للالعب ف

  بية الرياضية هو عمل تحليالت ي مجال الير
 
حيث ان أحد الواجبات الخاصة بالميكانيكا الحيوية ف

 بيوميكانيكية للحركات الرياضية للتأكد من مسايرتها لطرق األداء الفنية وسالمة الحركة. 

 أهمية البحث والحاجة إليه:
ات  تتمثل ي كونها محاولة علمية للوصول إىل بعض المعلومات الكيفية والمقادير الكمية للمتغير

 
ف

 ألن المعلومات المتوفرة مازالت قارصة وخاصة 
ً
ي األداء الحركي للمهارة قيد البحث نظرا

 
ي تؤثر ف

البيوميكانيكية التر
ي تناولت هذه المهارة. ما يتعلق بجانب التحليل البيوميكانيكي للمهارة قيد البحث باإلضافة إ

 ىل ندرة البحوث التر

 األهمية العلمية:

  .ي توجيه التدريب عىل المهارات المختلفة
 
 محاولة تفعيل دور استخدام الميكانيكا الحيوية ف

  شاد بالتحليل البيوميكانيكي لألداءات كمدخل لمعرفة التطور الحركي الذي طرأ
توجيه االهتمام نحو االسير

 المختلفة. عىل المهارات 

 األهمية التطبيقية:

  ي
 
ي الناتج الحركي المستهدف منها ف

 
ي تؤثر بدورها ف

قد تسهم نتائج هذه الدراسة وأسلوب المعالجة والتر
ي االرتقاء 

 
توجيه استخدام المدرس للميكانيكا الحيوية لتصبح بمثابة مرشد عمل للمدربير  الستخدامها ف

ي كرة القدم. 
 
 بالعملية التدريبية ف

  ي تدريب الالعبير  عىل المهارة قيد البحث
 
 لعدم وجود قصور من جانب المدربير  ف

ً
بشكل جيد وذلك نظرا

ي تتيح لهم سهولة عملية التعليم والتدريب 
توفر معلومات عن خصائص األداء المهاري لتلك المهارة والتر

 لتصحيح األخطاء وكذلك للوقاية من االصابات. 

 هدف البحث:
امن لرسعة الدوران حول المحور الطوىلي مع رسعة الرفع للكرة أثناء متابعة يهدف البحث إىل ال ير 

 الكرة من خالل: 

  ي األداء الحركي لمهارة متابعة الكرة لدى عينة
 
ات البيوميكانيكية المؤثرة ف التعرف عىل بعض المتغير

 البحث. 
  ات البيوميكانيكية المؤثرة ي التعرف عىل العالقات االرتباطية بير  المتغير

 
ي األداء الحركي لمهارة المتابعة ف

 
ف

 كرة القدم لدى عينة البحث. 
  .أفضل تحرك لالعب اثناء أداء المهاجمير  للركلة الطويلة من خالل التحليل الناتج عن التصوير 
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 تعاريف ومصطلحات البحث:
/ ثانية. ) :Velocityالسرعة  ي المسافة بالنسبة للزمن وتقدر بوحدات مير

 
 (475: 8معدل التغير ف

/ ثانية. ) :Accelerationالعجلة   (8/475معدل تغير الرسعة بالنسبة للزمن وتقدر بالمير

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وهي تساوي ناتج قسمة  :The Massالكتلة 
𝑾 الوزن

𝑮 عجلة الجاذبية
  (2 :393) 

 عىل المستوى الثالث. ) المحور:
ً
 (6: 5خط تقاطع مستويير  ويكون عموديا

ي تنطلق بها الكرة. ) :Release Velocityسرعة انطالق الكرة 
 (6: 3الرسعة التر

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

ي حيث انه المنهج المناسب لطبيعة البحث. 
 استخدم الباحث المنهج الوصف 

 عينة البحث:
ي لكرة 

ي نادي بنها الرياض  ( 1994القدم مواليد )تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية الطبقية من العتر
( العبير  يقوم العبان بالتصويب واستالم الكرة ويقوم الالعب )محور الدراسة( بمتابعة 3وتمثلت عينة البحث من )

 .  الكرة بالدوران حول المحور الطوىلي

 أسباب اختيار العينة:
 لطبيعة البحث، تم اختيار الباحث لعينة البحث بالطريقة العمدية حيث أن طبيعة

ً
هذا البحث  نظرا

ي تجرى بهدف الفهم الدقيق لبعض النواحي 
ي عاىلي حيث ان البحوث التر

تطلب اختيار العبير  ذو مستوى فت 
 البيوميكانيكية تتم عىل الالعبير  ذوي المستويات العليا. 

 خصائص العينة:
  .ي ال يقل عن خمس سنوات  أن يكون لديه عمر تدريتر
  ندية المضية باالتحاد المضي لكرة القدم. أن يكون من ضمن الالعبير  المسجلير  بأحد األ 
  .ي األداءات الحركية

 
 ف
ً
ا  متمير 

ً
 أن يكون العبا

  .ي قد تمنعه من التدريب
 من اإلصابات التر

ً
 أن يكون الالعب خاليا

 (1جدول )

 توصيف عينة البحث

  وحدة القياس 

 175 متر الطول

 75 نيوتن الوزن

 22 عام السن

 9 عام العمر التدريبي
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 أدوات ووسائل جمع البيانات:

 دوات القياس الجسميةوأأجهزة 
  .جهاز الرستاميير لقياس طول الالعب 
  .ان رقمي معاير لقياس ةون الالعب  مير 
  . / بالمير يط قياس بالسنتيمير  رسر

 األدوات المستخدمة في التصوير بالفيديو
  ا فيديو فائقة الرسعة، رسعة تردد  كادر/ ثانية. 30كامير
  . ي

 
 حامل ثالت

 أجهزة وأدوات التحليل الحركي
  .  جهاز حاسب آىلي
  .جهاز الطابعة 
  برنامج التحليل الحركيSimi Motion 

 الخطوات التنفيذية للبحث
 ي ملعب كرة القدم بتم إج

 
ي يومإراء الدراسة ف

 م17/5/2016الموافق الثالثاء  ستاد بنها الرياض 
  .ية وبومير  إجراء القياسات االني 
  .إعداد مكان التصوير 
  .إعداد الالعبير  للتصوير 
  .المعايرة 
  .التصوير 

 خطوات إدخال وتحليل البيانات
  .ا  بعد تصوير المحاوالت وتسجيلها عىل الكامير
  . ي جهاز الحاسب اآلىلي

 
 إدخال المحاوالت قيد البحث ف

  تم التحليل بواسطة برنامج التحليل الحركيSimi Motion 
 ي كل محاو تم التعرف عىل رقم وعد

 
كادر/ ثانية، وتحديد زمن كل مرحلة من   23لة بواقع د الكادرات ف

ي زمن الكادر 
 
ب  ها ف ي للمهارة المختارة عن طريق معرفة عدد كادرات كل مرحلة ورص 

مراحل األداء الفت 
 . الواحد 

  العبان من فريق : ي كرة القدم يقوم بها ثالث العبير 
 
ي تم تصويرها من جملة حركية ف

وتتكون المحاولة التر
يق المنافس وهو محور الدراسة أو المحاولة حيث يقوم أحد الالعبان بتصويب الكرة إىل والعب من الفر 

 ا  وذلك كمزميلة ويقوم الالعب من الفريق المنافس بعملية المتابعة للكرة بالدوران حول المحور الطوىلي 
 : هو موضح بالشكل التاىلي 

   

 (1شكل )

 تخطيط توضيحي للمهارة
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 :عرض ومناقشة النتائج
امن لرسعة الدوران حول المحور الطوىل مع رسعة الرفع للكرة -1  الير 

 ( التوزيع الزمنى 2جدول )

 لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال فى كرة القدم

 المرحلة 
 الصور

 )كادر(

 الزمن

 )ث(

 النسبة

)%( 

 الشكل

1 
مرحلة الترقب 

 للكرة 
1 0 0% 

 

2 

 مرحلة اللف

لفة ¼  

 )التسهيل(

(2- 9) 1.01 
36.59

% 

 

3 

 مرحلة اللف

لفة ½   

 )التجهيز(

(10- 12) 0.37 
13.40

% 

 

4 

 مرحلة الجرى

والتتبع للكرة  

 قبل الهبوط

(13- 23) 1.38 50% 

 

  %100 2.76 23 اإلجمالى
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 (23 -1الحركة مفرودة فى تتبع الكرة )

 بالرفع واإلستقبال فى كرة القدم( التوزيع الزمنى لمتابعة الكرة بين التمرير 2شكل )

قب  ، ومرحلة التسهيل ، 2يتضح من الشكل ) ( أن مهارة التتبع للكرة مرت بأربعة مراحل وه مرحلة الير
ث( 1.01مرحلة التجهير  ، مرحلة الجرى والتتبع للكرة فنالحظ أن مرحلة التسهيل قد إستغرقت زمنا ً قدره )

إجماىل المهارة ، أما بالنسبة لمرحلة التجهير  لوضع الجرى فقد إستغرقت ( من %36.59وحازت عىل نسبة قدرها )
ة لصغر مرحلة التجهير  التر %13.40ث( بنسبة )0.38زمنا ً قدره ) ( حيث أتاحت مرحلة التسهيل فرصة كبير

إستغرقت  من أداء المهارة ، أما مرحلة الجرى والتتبع %50يعقبها الجرى والتتبع للكرة، هذين المرحلتير  يمثالن 
 المرحلة التمهيدية وقع عىل مرحلة التسهيل إلنجاز ما بعدها.  50%

 
ئ األكير ف  من المهارة.فالعتر

 
 
فكلما زاد التدريب عىل حركة النقل وتحركات القدمير  كلما قل زمن األداء وبالتاىل زادت فرصة الالعب ف

 خصم المستقبل للتمرير. الجرى والتتبع للكرة واإلستحواز عليها قبل الوصول اىل الالعب ال
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 ( المسافة األفقية بين القدمين3جدول )

 لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال فى كرة القدم

 الزمن الصور المراحل
 القدمين

 اليسرى اليمنى 

 0.55- 0.14 0 1 مرحلة الترقب

 لفة¼ اللف مرحلة 
 )التسهيل( 

2 0.13 -0.06 -0.55 

3 0.25 -0.10 -0.53 

4 0.38 -0.10 -0.46 

5 0.5 -0.09 -0.18 

6 0.63 -0.09 -0.09 

7 0.75 -0.09 -0.06 

8 0.88 -0.17 0.08 

9 1.01 -0.15 0.17 

 لفة½  مرحلة اللف 
 )التجهيز( 

10 1.13 -0.13 0.17 

11 1.26 -0.17 0.17 

12 1.38 -0.14 0.15 

 مرحلة الجرى والتتبع 
 الهبوطللكرة قبل 

13 1.51 -0.05 0.10 

14 1.63 -0.01 0.10 

15 1.76 0.01 0.23 

16 1.88 0.01 0.25 

17 2.01 0.06 0.38 

18 2.14 0.11 0.43 

19 2.26 0.17 0.24 

20 2.39 0.28 0.30 

21 2.51 0.60 0.37 

22 2.64 0.62 0.42 

23 2.76 0.70 0.58 
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 األفقية بين القدمين لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال( منحنى المسافة 3شكل )

 فى كرة القدم 

قب للكرة 3يتضح من الجدول )  مرحلة الير
 
( قد بلغت 1) الكادر ( أن المسافة األفقية بير  القدمير  ف

ا 0.69ً)  إتجاه القدم اليمت  حتر بلغت )( مير
 
 مرحلة التسهيل فقد تحركت القدم اليرسى للخلف وف

 
 0.17، أما ف
 الجهة 

 
ا ً( ف ا ً( أى تحركت مسافة قدرها ) 0.55-ما كانت عليه )الموجبة من العالمة اإلرشادية عنمير  0.72مير

ا(، حيث مكنت حركة الرجل اليرسى الالعب من الدوران جهه اليسار   لفة. ¼ مير

 خط مستقيم أثناء الجرى  ياألمر الذ
 
يدل عىل أن القدم اليرسى قد فتحت مجاال للقدم اليمت  للتحرك ف

 عكس اإلتجاه كما هو موضح بالشكل )
 
( لذلك أطلق الباحث عىل حركة الرجل التر سوف يتم ناحيتها الدوران 3ف

 كلمة مرحلة التسهيل. 

ي ن المسافة األ( أ3كما يتضح من الجدول )
 
( قد بلغت 12) مرحلة التجهير  الكادر  فقية بير  القدمير  ف

 مفصل رسغ القدم أو 0.29)
 
ا ً، مما يتيح للالعب مجاال للحركة بسهولة دون التعرض لإلصابات سواء كان ف ( مير

 تتبع الكرة والعدو بشكل خاطئ خلفها لمالحقتها. 
 
 الركبة كما كان يحدث من قبل ف
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 للركبتين ي( التغير الزاو4جدول )

 لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال فى كرة القدم

 الركبة اليسرى الركبة اليمنى  الزمن الصور المراحل

 145.19 174.70 0 1 مرحلة الترقب

 لفة¼ اللف مرحلة 
 )التسهيل( 

2 0.13 160.50 138.53 

3 0.25 146.62 146.18 

4 0.38 112.50 117.36 

5 0.5 96.95 72.26 

6 0.63 106.69 65.33 

7 0.75 114.67 72.04 

8 0.88 153.99 89.25 

9 1.01 131.44 111.39 

 لفة½  مرحلة اللف 
 )التجهيز( 

10 1.13 104.50 178.56 

11 1.26 113.59 177.65 

12 1.38 116.55 178.13 

 مرحلة الجرى والتتبع 
 للكرة قبل الهبوط

13 1.51 132.13 107.58 

14 1.63 131.90 36.53 

15 1.76 140.52 166.89 

16 1.88 167.21 178.24 

17 2.01 162.41 158.76 

18 2.14 106.66 142.34 

19 2.26 112.45 138.76 

20 2.39 146.05 119.40 

21 2.51 145.02 141.13 

22 2.64 144.19 130.76 

23 2.76 149.84 33.82 
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 ( منحنى التغير الزاوى للركبتين لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال4شكل )

 فى كرة القدم 

قب للكرة والتسهيل قد التغير الزاوى للركبتير  اليمت  و ( أن 4يتضح من الجدول )  مرحلتر الير
 
اليرسى ف

هذين المرحلتير  يجب أن يكون هناك إنثناء هذا يعت  أن  . ( درجة عىل التواىلي 146.18) (،174.7بلغت أكير قيمة )
 الركبتير  حتر يتمكن الالعب من تغير أوضاع القدمير  وبالتاىل تغيير اإلتجاه ناحية الكرة. 

 
 خفيف ف

للركبتير   ي، وكان المدى الزاو جة عىل التواىلي ( در 65.33) (،96.95حيث كانت أقل قيمة قد بلغت )
 ( درجة عىل التواىل. 80.85) (،77.75)
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 الكرة( -( السرعة المحصلة لـ )الالعب5جدول )

 لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال فى كرة القدم

 الكرة الالعب الزمن الصور

1 - >2 0.13 0.27 6.27 

2 - >3 0.25 0.44 1.63 

3 - >4 0.38 0.15 1.98 

4 - >5 0.5 0.63 3.54 

5 - >6 0.63 0.18 1.69 

6 - >7 0.75 0.11 1.90 

7 - >8 0.88 0.27 3.17 

8 - >9 1.01 0.26 1.99 

9 - >10 1.13 0.47 3.52 

10 - >11 1.26 0.57 1.54 

11 - >12 1.38 0.27 2.02 

12 - >13 1.51 0.44 2.32 

13 - >14 1.63 0.23 1.62 

14 - >15 1.76 0.49 2.12 

15 - >16 1.88 0.42 0.36 

16 - >17 2.01 0.60 1.01 

17 - >18 2.14 0.58 1.31 

18 - >19 2.26 0.64 1.46 

19 - >20 2.39 0.40 2.22 

20 - >21 2.51 0.96 1.54 

21 - >22 2.64 0.27 1.53 

22 - >23 2.76 1.02 2.17 
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 ( المسار الحركى للكرة لمتابعة الكرة بين التمرير بالرفع واإلستقبال فى كرة القدم5شكل )

ي  6.27رسعة الكرة قد بلغت )( أن 5يتضح من الجدول )
 
 بداية التمرير بالرفع ف

 
حير  أن رسعة  م/ث( ف

 نفس اللحظة قد بلغت )
 
م/ث( هذا يعت  أن الكرة سوف تسبق الالعب أثناء التمرير وبما أن الكرة  0.27الالعب ف

ة ثم تتن عة الالعب تبدأ ، عىل العكس أن رس بيةذاقص تدريجيا ً ألنها ضد الجاتعد مقذوف فإن الرسعة تبدأ كبير
ايد تدريجيا ً، وبالتاىل عند تتب ي ضعيفة ثم تير 

 
( قد تقاربت الرسعة بير  16) الكادر  ع منحت  الرسعة لكالهما وجد أن ف

 . ( م/ث عىل التواىلي 0.42) (،0.36الكرة والالعب حيث بلغت )

 االستنتاجات

ي البحث،
 
 لإلجراءات المستخدمة ف

ً
ي حدود عينة البحث المختارة وطبقا

 
ومن واقع البيانات أمكن  ف

 التوصل إىل: 

  كلما قل زمن األداء وبالتاىلي زادت 
ي كلما زاد التدريب عىل حركة النقل وتحركات القدمير 

 
فرصة الالعب ف

 المستقبل للتمرير.  منافسالجري والتتبع للكرة واالستحواذ عليها قبل الوصول إىل الالعب ال
   للقدم اليمت 

ً
ي عكس االتجاه لذلك القدم اليرسى قد فتحت مجاال

 
ي خط مستقيم أثناء الجري ف

 
 للتحرك ف

ي سوف يتم ناحيتها الدوران كلمة مرحلة التسهيل. 
 أطلق الباحث عىل حركة الرجل التر

 ي مرحلة التجهير  يسمح للالعب بمتابعة الكرة
 
اللتفاف القدمير  بشكل واضح دون أن يتعرض الالعب  ف

 والسقوط أثناء المتابعة. 
  ي الير

ي مرحلتر
 
ي الركبتير  حتر يتمكن الالعب من يالتسهيل قب للكرة و ف

 
جب ان يكون هناك انثناء خفيف ف

ي وضع االستعداد للجري وتتبع الكرة قبل الهبوط ووصولها للالعب المنافس 
 
نقل كتلة الجسم وهو ف

 المستلم. 
  ي

 
ي مستوى الرسعة ف

 
ي ف

ر
ايد لرسعة الالعب والتناقص لرسعة الكرة قد يؤدي إىل التالف  مرحلة ما، هذه الير 

ي تمكن الالعب من متابعة الكرة واالستحواذ عليها قبل وصولها إىل الالعب المنافس 
المرحلة هي التر

 المستقبل للكرة أثناء عملية التصوير. 

 :التوصيات
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ي تم التوصل إليها يوضي الباحث ب : 
ي ضوء حدود عينة البحث والنتائج التر

 
 ف

  ورة االهتمام بالتدريب عىل الجري وتغيير االتجاه خالل برامج التدريب وتخصيص األزمنة المناسبة رص 
امج التدريبية والخطط المختلفة.   لها ضمن محتوى الير

  ات البيوميكانيكية ألداء متابعة الكرة بالدوران ي توصل إليها الباحث بير  المتغير
االهتمام بالعالقات التر
 .  وتحركات المهاجمير 

 اب الالعب وزاوية االنطالق ورسعة  االهتمام أثناء التدريب عىل أداء متابعة الكرة بالدوران بمسافة اقير
 .  الكرة بالنسبة لتحركات المهاجمير 

 وات واألجهزة الالزمة للتدريب عىل المتابعة بالدوران. العمل عىل توفير األد 
 ي مراحل عمرية مختلفة ومن أماكن أخرى للوصول إ

 
ي كرة القدم ف ىل األداء إجراء دراسات مماثلة عىل العتر

 المثاىلي للمتابعة. 
  .مراعاة الفروق الفردية بير  الالعبير  عند أداء مهارة المتابعة 
  لالستفادة من الميكانيكا الحيوية ووسائلها المختلفة إلمكانية تطوير األداء الحركي 

ورة تأهيل المدربير  رص 
 .  لدى الالعبير 
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