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 امللخص
وناه يزودناا النتائج في مجال رياضة المستويات العلياا ك أفضل احد العلوم التي تحققت عن طريقه ان علم البايوميكانيك هو
. حياث هاد  البحاث  المهاارات الحركياة أهادا الوسائل العلمية التي تسهم في بلوغ وتحقيق  أفضلبالمعلومات الدقيقة التي تعد من 

,  يةاألرضاي علاى جهااز بسااط الحركاات األماامالباياك ياة المتتوحاة و األمامبعض المتغيرات الميكانيكية لمهاارتي القلباة  إلى  التعر 
ية األرضاي علاى جهااز بسااط الحركاات األمامالبايك لمتتوحة و ية ااألمامن بعض المتغيرات الميكانيكية بين القلبة الهوائية التروق بيو 

وتحديااد أي المهااارتين أسااهل علااى وفااق الن,اارم تاتهااا , وشااملت مجااامت البحااث علااى  , المجااال البشااري   منت اا  اقلاايم كوردسااتان 
مجال المكاني   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / قاعة الشهيد )شا اوان ( . المجال ألزمااني العراق / اربيل  في الجمناستك . ال

. و اساات دم الباحااث الماانهج الوصااتي لمبيمتااه وطبيعااة البحااث . تاام ا تيااار عينااة البحااث  10/5/2018ولغايااة   8/5/2018  
وهم يمثلون منت   اقليم كوردستان العراق للجمناستك . تام جما  ,  ن في فعالية الجمبازة العمدية المتكونة من  مسة معبيبالطريق

صاورم   120( وبسارعة sport camوتلك بالتصوير التيديوي بآلة تصوير حديثة ), المعلومات عن طريق المبح,ة العلمية التقنية 
وتلك من اجل تحديد موق  آلة التصاوير  في الساعة الحادية عشرم صباحا   8/5/2018/ ثا . تم إجراي التجربة امستطبعية بتاريخ 

وفااي الساااعة الحاديااة عشاارم  2018/ 10/5الموافااق  ال مااي  يااومالحركااي لبعبااين . وفااي ال األداي وتهيئااة مسااتلزمات ةالتيديوياا
ليل البحث ببرامج ية المتتوحة . وتم تحاألمامية و القلبة الهوائية األمامصباحا  تم تصوير التجربة الرئيسة لعينة البحث لحركة البايك 

.  ان القلبااة  ان اصااة للتحلياال ووضااعت النتااائج فااي جاادول يبااين المعااالم امحصااائية ليتساانى مناقشااتها بوضااو  . واسااتنتج الباحثاا
ياة باياك وهاتا ماا يحقاق هاد  البحاث علاى وفاق الن,ارم األمامية المتتوحة كانت اكثر بتم  للجهد  مان القلباة الهوائياة األمامالهوائية 

على مدربي فعالية الجمناستك لتئة الشبا  او البراعم البدي بتادري  معبايهم بالمهاارم األساهل نيكية في تحديد أوجه المقارنة  و االميك
ومان ثام اعتمااد البارامج التدريبياة ال اصاة لبساتعداد فاي التادري  علاى القلباة  , ياة باياكاألماموهي القلبة الهوائية  األدايمن حيث 
 المتتوحة م  إعطاي فترم زمنية أطول لعملية التدري  . يةاألمامالهوائية 

بساااط الحركااات امرضااية, امداي المهاااري للحركااات الكلمااات المتتاحيااة  حركااة البايااك امماميااة, القلبااة الهوائيااة امماميااة المتتوحااة, 
 امرضية في الجمناستك.
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Comparative Mechanical Analysis between Open and Curved Frontal Air flip on 

Gymnastics Floor Mat  

 Dr. Abi Ramez Abdul Ghani al- Bakri           MS. Bashar chasm Mohammed  

 The science of biomechanics is one of the sciences that aided achieving best result in 

heigher levels of sport performance , as it provides us with accurate information, which  

considered as one of the best scientific means that contribute to achieve the goals of motor skills. 

The aim of the research to identify some of the mechanical variables of the skills of the open 

frontal air flip frontal pike flip on the gymnastic floor  mat, the differences between some 

mechanical variables between the two flips, and which skills are easier to perform. The study 

was carried out on the sample of the Erbil Gymnastics Team on the floors of (Shahid Shakhwan) 

Gymnasium in the Faculty of Physical Education for the period from 8/5/2018 until 10/5/2018. 

The researcher used the descriptive method  appropriate to the nature of the study. The sample 

of the study was chosen in a random  way , consisting of five players in gymnastics events 

representing the Kurdistan Region of Iraq for the gymnastics. The information was collected by 

the means of a technical scientific observation by videotaping with a modern camcorder (sport 

cam) at a speed of 120 frames/second. The exploratory experiment was conducted on 8/5/2018 at 

11:00 am in order to fix the location for the camera and provide the performance requirements 

for the athletes performance in . May 10, 2018, at 11:00 am, the main experiment of the study 

sample performing the front pike flip and open frontal aerial flip was filmed. The research was  

analyzed by special programs of analysis  and the results were tabled showing the statistical 

parameters for  clearly discussion.  

The researcher concluded that there are statistical differences in the arithmetic means of 

all variables of both flips unless displacement, the potential energy and the full energy showed 

moreale significance differences for the sake of open frontal aerial flip which showed that it 

requires more effort than the Pike flip which achieves the research objective according to the 

mechanical approach in determining the comparative aspects. The trainers of Gymnastics  for 

Youth or juveniles should start training their athletes by using the easiest skill like the Pike flip, 

and then adopt special training programs to prepare for training in the open frontal areal flip by 

giving  longer period of training. 
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Keywords: Pike forward movement, open frontal cornea, floor mat, skillful performance 

of ground movements in the gymnastic. 

 التعري  بالبحث – 1
 المقدمة وأهمية البحث   1-1

 األرقامتحطيم  أصبحإذ ، في شتى الميادين ومنها الميدان الرياضي  ملحوظا   ا  تطور الحديث لقد شهد العصر             
التطور ان  . التي شملها هذا التطور األلعاباحد  والجمناستك ، االنجازات سمة من سمات هذا العصر  و تطور، القياسية 

 أداءين في يالحاصل في رياضة الجمناستك هو نتيجة للتقدم الحاصل على المستويين التقني والبحثي اللذين ساعدا الرياض
جحات كالدوران والمر  معقدا  ربطا  الجمناستك المختلفة تتطلب معظم مهاراتها  أجهزةالمهارات الصعبة والمعقدة وبما ان 

 إلىيحتاج  األداءلصعوبة والتعقيد في تعلم مهارات الجمناستك وبلوغ المستوى الجيد في ن اإوالقفزات والقلبات ، عليه ف
ال يعتمد فقط على زيادة الوحدات  األداءوالتنفيذ لتحقيق مستوى مرضي في  اإلعدادالعوامل المشتركة كلها في  تضافر

العب  وأالفنية التي يقع بها الطالب  األخطاءاف في اكتش لإلسهامكافة الوسائل المساعدة  التدريبية بل توفر أوالتعليمية 
جهد  بأقلالمثالي  األداءلتقنية الحديثة في رؤية وفقا  لالمثالي  األداءإظهار وذلك عن طريق  الجمناستك لالرتقاء بمستواه .

أي  إدراكفي  البحث أهميةمن هنا تكمن ، التي سيتعلمها أي العب  مهارةعلى وفق ال ةالتدريبيالعملية ممكن او وضع 
على الالعب وايهما تتطلب جهد  ( يةاألرضية ) بايك ( والمفتوحة على بساط الحركات األمامالقلبة الهوائية  )سهلأ المهارتين

 .قل أ
النتائج في مجال رياضة المستويات العليا كونه  أفضل ن علم البايوميكانيك احد العلوم التي تحققت عن طريقهإ  

ذ إ" ،  المهارات الحركية أهدافالوسائل العلمية التي تسهم في بلوغ وتحقيق  أفضللدقيقة التي تعد من يزودنا بالمعلومات ا
،وان هذا الهدف يشكل القاعدة التي نستطيع من خاللها تصنيف المهارات  يسعى الالعب لتحقيقه ا  ن لكل مهارة هدفإ

 حسام الدين،)"  متها لتحقيق ذلك الهدفءة المعينة ومدى مالللمهار  الميكانيكية باألسسعموما،وان تحقيق هذا الهدف يرتبط 
271،1993  ).    

 مشكلة البحث    1-2
برنامج لتحليل الحركتين وايجاد الفروق  هيئةولمعرفة الفروق يتطلب ت المهاري للحركتين متقاربة جدا   األداءإن 

 ( ، A)والمنحنية من صعوبة ( B)ة ) بايك ( من صعوبة الميكانيكية لهما وبشكل مباشر علما  ان القلبة الهوائية المفتوح
. على فرض انه ال يوجد من يستعين به من  (االوتوماتالب)و (الماكس تراك)وذلك عن طريق التحليل الحركي باستخدام 

من  أسهلانه سيختصر الوقت في التعرف على أي المهارتين  الباحثان وبرأيهذا البحث  إنأي ذوي االختصاص الدقيق . 
التي  الميكانيكيةبآلة تصوير فديوية عوضا عن القيم  مهارةوذلك بسرعة تنفيذية واحد ثانية فقط بعد تصوير ال األخرى

 سنحصل عليها وبشكل دقيق جدا بعد عملية التنفيذ للبرنامج المستخدم . 

 التعرف على ما يأتي . إلىحيث هدف البحث    البحث هدفا 1-3
ية ) بايك ( والمفتوحة على بساط األماملقلبة الهوائية عض المتغيرات الميكانيكية لحركتي االتعرف على قيم ب 1-3-1

 .  يةاألرضالحركات 
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ية ) بايك ( والمفتوحة على بساط األماملحركتي القلبة الهوائية  الميكانيكيةبعض المتغيرات قيم بين  ايجاد الفروق 1-3-2
 . ة الحسابي األوساطمن خالل  يةاألرضالحركات 

 فرضية البحث   1-4
( والمفتوحة على بساط ية ) بايك األمامالقلبة الهوائية  و احصائية بين حركتيفروق ذات داللة معنوية أ يوجد 1-4-1

 يةاألرضالحركات 
 مجامت البحث    1-5
 .  الجمناستكمنتخب اقليم كوردستان العراق / اربيل  في ل البشري : المجا 1-5-1
 . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / قاعة الشهيد )شاخاوان (  مكاني :المجال ال 1-5-2
 .  10/5/2018ولغاية   8/5/2018المجال ألزماني :  1-5-3
 المصطلحات المست دمة    1-6
  الباحثان: ويعرفها  ية األمامحركة البايك  1-6-1
عب بعد الية . يقوم الاألرضى جهاز بساط الحركات الحركات التي تؤدى من ركضه تقربيه ال تقل عن ثالث خطوات علب

ثم يعمل على أقصى  ، ماميةالجذع ويؤدي قلبة أ إلى الرأسثني مع ارتفاع مع مد جميع مفاصل الجسم  أعلى إلىذلك بالقفز 
 إلىل جل الوصو إرتفاع يصله من أ أعلىم يعمل على فتح زاوية الورك بعد الجذع ث إلى الرأسثني لمفصل الورك مع ثني 

 ( . 1الحركي في الملحق المرقم ) األداءثم الثبات وكما موضح  معا  لالرتكاز على القدمين  األرض
 بأنها الباحثانالمفتوحة : ويعرفها  يةاألمامالهوائية  قلبةال 1-6-2

ركة حوهي تشابه ، يةاألرضعلى جهاز بساط الحركات  خطوات ثالثالتقل عن  تقربيه ركضهالحركات التي تؤدى من 
مع توجيه الحركة رتفاع إ أعلى إلى وصوال  ، العب يبقى بمد جميع مفاصل الجسم من مرحلة بداية الطيران لن االبايك إال أ

 األرض، ثم الهبوط بكلتا القدمين على الصدر إلىالقيادية بعد ثنيه  الرأسلقلبة الهوائية عن طريق حركة للعمل على ا
 ( . 2ي في الملحق المرقم )الحرك األداءوكما موضح . لالرتكاز 

 المشابهة  الدراسات  -2

  ( 1995حسين   دراسة ) حسني سيد أحمد    1– 2 
األمامية على اليدين وعبقتها ية المستقيمة المسبوقة بالشقلبة األمام" دراسة المتغيرات الكينماتيكية للدورم الهوائية 

المهاري لبعبي التريق القومي للجمباز " بمستوى األداي  
ية المستقيمة المسبوقة بالشقلبة األمامدراسة المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الدورة الهوائية  إلىيهدف البحث    

بأجراء التصوير  الباحثانوقد قام عبي الفريق القومي للجمناستك . المهاري لال األداءية على اليدين وعالقتها بمستوى األمام
التصوير عمودية على المستوى  آلةالقومي بمركز تدريب االسكندرية ، وقد وضعت ( من العبي الفريق  7ي على ) السين

التصوير عن منتصف مجال المهارة المؤداة  آلة( سم وكان بعد عدسة  165الفراغي الذي ستتم فيه المهارة وكان ارتفاعها ) 
ينماتيكية من خالل اجراء تحليل ( صورة / ثانية . وتم استخراج المتغيرات الك 64( م وتم التصوير بتردد ) 10) 

ية ل ) الرأسبايوميكانيكي للنموذج التخطيطي القياسي ، وتم استخراج التركيب الزمني لسرعة الزاوية ، مركبة السرعة االفقية و 
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ت يجاد العالقة بين هذه المتغيرابإ الباحثانم . ث . ج ( ومحصلتيهما فضال عن زاوية االنطالق وزاوية الهبوط ، ثم قام 
قل زمن ممكن وسرعة زاوية ج البحث ان مرحلة االرتقاء حققت أهم نتائلمهاري موضوع الدراسة . وكان من أ ا األداءومستوى 

الساق و  ،الفخذ و العضد  ، و الجذع ، و  ، الرأس، وحققت جميع الزوايا )  األداءكبيرة وكانت العالقة سلبية بينهما وبين مستوى 
المهاري في حين كانت العالقة سلبية في مرحلة  األداءمرحلة الصعود بين سرعة الزاوية و  أثناء القدم ( عالقة ايجابية فيو  ،

العمودي عن االفقي واقتربت  باالرتفاعالجذع (. امتازت المهارة  –الجذع ( وزاوية ) العضد  – الرأسالهبوط فيما عدا زاوية )
ية وكانت العالقة ايجابية بينهما وبين مستوى الرأسكبر من ية أالوضع العمودي ، وكانت السرعة األفقزاوية االنطالق من 

بالقوة المميزة لسرعة عضالت الرجلين  واالهتمامبضرورة تطبيق هذه النتائج على عملية التدريب  الباحثان، وقد اوصى  األداء
 ية .  األمامواجراء دراسات على مهارات الدوران 

 إجرايات البحث    - 3
    منهج البحث 3-1 
 لمالءمته وطبيعة البحث . المقارن  باألسلوبالمنهج الوصفي  الباحثاناستخدم   
 عينة البحث    3-2

ن فممي فعاليممة الجمبمماز وهممم يمثلممون منتخممب اربيممل المتكونممة مممن خمسممة العبمميبالطريقممة العمديممة  تممم اختيممار عينممة البحممث
 .المعيارية ومعامل االختالف لمواصفات عينة البحث الحسابية واالنحرافات  األوساط يبين ذلك والجدول.  للجمباز 

 ( 1)  الجدول
 األوساط الحسابية وامنحرافات المعيارية ومعامل ام تب  لمواصتات عينة البحث

 
 بالشهرالعمر /  الكتلة / كغم الطول / سم اسم الالعب
 199 55.90 157 احمد جالل

 189 55.50 160 اسماعيل

 191 58.60 164 محمد هاشم

 202 66.80 168 ابراهيم

 200 62.90 160 علي بشتوان

 196،2 59،940 161،80 -س
ع±  4،266 4،838 5،8 

 *%2،956 *%8،071 *%2،636 معامل االختالف %
 .  ( % 30 ) *  العينة متجانسة الن قيمة معامل االختالف اقل من
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   وسائل جم  المعلومات واألجهزم واألدوات المست دمة  3-3
 وسائل جم  المعلومات   3-3-1

( sport camالمعلومات عن طريق المالحظة العلمية التقنية وذلمك بالتصموير الفيمديوي بآلمة تصموير حديثمة ) جمع تم
 .صورة  / ثا  120وبسرعة 

 األجهزم واألدوات المست دمة   3-3-2
 دولي . ال يةاألرض* بساط الحركات 

 ( . 1عدد )   (   sport camآلة تصوير فيديوية نوع )   *
 ( . 1عدد )  hp* حاسبة آلب توب نوع  ( . 1آلة تصوير عدد ) حامل * 

 ( .  1* شريط الصق رولة عدد )   ر .أمتا (5 )* شريط قياس  ( .  1* ميزان الكتروني عدد ) 
   برنامج اموتو ماتب  وارزمية  3-3-3
 إلىثم تحويل هذه الصورة على شكل نقاط ملونة  مركز ثقل الجسماج الستخر  (الماكس تراك)تكوين الصور في برنامج  -1

 .  (االوتوماتالب)وهذه الصور تحوي على ثمانية نقاط تفهم اوتوماتيكيا  من قبل برنامج  (االوتوكادبرنامج)
 قراءة صورة ملونة ويتم خزنها في مصفوفة ثنائية االبعاد . -2
 نجد ابعاد الصورة ) عدد الصفوف واالعمدة ( . -3
عن طريق المعالجة الصورية تم تحديد النقطة الصورية التي تحدد بداية الحركة ونهاية الحركة باالعتماد على حجم  -4

 الصورة .
 فقي والعمودي للنقطة .مة مقياس الرسم عن طريق البعد األتم تحديد قي -5
 طبيق القانون الخاص باالزاحة .ايجاد االزاحة عن طريق ت -6
 .لكال المهارتين في هذا البحث علما ان الركضة التقربية غير مشمولة في حساب الزمن ايجاد الزمن الكلي للحركة  -7
 عتماد على االزاحة والزمن .ايجاد السرعة لالعب باال -8
 ادخال كتلة الجسم . -9

 لكتلة .ايجاد قيمة الزخم باالعتماد على السرعة وا -10
 ايجاد قيمة الطاقة الحركية . -11
 . التغير في السرعة / الزمن  xايجاد قيمة القوة باالعتماد على الكتلة  -12
 ايجاد قيمة الشغل باالعتماد على القوة واالزاحة . -13
 ايجاد قيمة القدرة باالعتماد على الشغل والزمن . -14
ولى التي تمثل ارتفاع الالعب عن نقطة ثانية من الحركة ق تحديد النقطة األنة وذلك عن طريايجاد قيمة الطاقة الكام -15

 والكتلة .
 ايجاد قيمة الطاقة الكاملة باالعتماد على الطاقة الكامنة والطاقة الحركية . -16
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 التجربة امستطبعية    3-4

صممباحا  فممي )  ةالسمماعة الحاديممة عشممر فممي  ثالثمماءاليمموم  والموافممق 8/5/2018بتمماري  التجربممة االسممتطالعية  إجممراءتممم 
 ةالفيديويمم( وذلممك مممن اجممل تحديممد موقممع آلممة التصمموير / اربيممل / كليممة التربيممة البدنيممة وعلمموم الرياضممةكللجمناسممتالقاعممة الداخليممة 

ر تصمموي ينليتسمنى للبماحث مواتجماهه مية وممموقعهاألرضمبسماط الحركمات فيممما يتعلمق ب نلالعبميالحركمي  األداءوتهيئمة مسمتلزمات 
 .  وتدوين اعمارهم  وتم قياس اطوال الالعبون وكتلهمالحركي  األداء أثناءفي بتغطية كاملة  الحركتين

 التجربة الرئيسة    3-5
فمممي فعاليمممة  صمممباحا  تمممم تصمموير عينمممة البحممث ةوفمممي السمماعة الحاديمممة عشممر  2018/ 10/5الموافمممق  الخممميسفممي يممموم 

كمان البعمد األفقمي  آللمة و  ونيمة المفتوحمة ، ممن الجهمة اليسمرى لالعبماألماملهوائيمة ا قلبمةال و يمةاألمامالبايمك  لحركةالجمناستك 
 وأعطمي، متمر (1،25 )    األرضر عن وسط المسار الحركمي لالعمب وارتفماع وسمط بؤرتهما عمن أمتا( 6)التصوير الفيديوية 

( بعمد عبمدالرزاق عبمد الجبمارو ، ر غمازي تقدير الحكم المدولي ) حيمدل على وفق منها األفض تم اختيارمحاوالت  ثالث نيلالعب
 وبالتصوير البطيء عن طريق آلة التصوير .  مهارةلكل مرة يؤدي بها الالعب ال األداءتم استعراض  أن
    الميكانيكيةالمتغيرات  3-6
ماتيكيما  عمن طريمق السنتمتر الحقيقي اوتو  إلىبعد تحويل القيمة  (ماكس تراك)قيست ببرنامج  :اإلزاحة األفقية الكلية  3-6-1

 . (االوتوماتالب)برنامج 
( * زممن الصمورة الواحمدة ) 1-اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب )) عدد الصور  تم حسابه: الزمن الكلي  3-6-2

0،008)) 
 )حسب اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب( : االزاحة / الزمن الكليمتوسط السرعة الكلية  3-6-3
 ) الكتلة * متوسط السرعة ( )حسب اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب ( : متوسط الزخم األفقي  3-6-4
 حسب اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب ( : ) نصف الكتلة * مربع السرعة ( )متوسط الطاقة الحركية  3-6-5
 بت اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب (: ) الوزن * االرتفاع ( )حسالطاقة الكامنة  3-6-6
 + الطاقة الكامنة ( )حسبت اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب ( الطاقة الكاملة : ) الطاقة الحركية  3-6-7
 حسب اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب( : ) القوة * االزاحة ()متوسط الشغل األفقي  3-6-8
 حسب اوتوماتيكيا  عن طريق برنامج االوتوماتالب( :) الشغل / الزمن ()توسط القدرة االفقية م 3-6-9
 البرامج المست دمة في التحليل   3-7

 اسمتحدثهالبرنمامج المذي فضمال  عمن العالمي الخاص بالتحليل الحركمي ) المماكس تمراك ( البرنامج  الباحثاناستخدم  لقد
) االوتمو مماتالب (     يمه اسمم لع اوأطلقم مع المبرمجة )م.م فرح طارق / قسمم علموم الحاسموب ( د. ُأبي رامز البكري الباحثان

 .  وهي كلمة مشتقة من برنامج ماتالب العالمي 
هو البرنامج األكثر شيوعا في العالم الذي يستخدم من قبل االختصاصيين في التحليل الماكس تراك : برنامج  3-7-1

( من اجل استخراج المتغيرات البايوميكانيكية عن طريق هذا  1ما موضح صورته في الشكل ) الحركي العام والرياضي وك
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في ثالثة صور تمثل بداية  نقاط عدة للجسموتحديد بتحديد مفاصل الجسم لالعب من اجل استخراج  الباحثانالبرنامج قام 
 (  . 2و1ملحق ) وكما موضح في ال مهارةارتفاع لالعب ونهاية ال أعلىووسطها في  مهارةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح صورة البرنامج ( 1الشكل ) 
 

 برنامج اموتوماتب     3-7-2
هي متكونة من البرنامج العالمي الهندسي األوتوكاد فرمز ( االوتوماتالب)في البداية البد من توضيح معنى كلمة 

) ماتالب            من اللغة العالمية وهي لغة  له بم ) االوتو ( أما معنى كلمة  ) ماتالب ( هي مأخوذة  الباحثان
) كينماتك  ميكانيكيةاإلحصائية التي تستخدم في األمور الهندسية والفيزيائية ( . يعمل هذا البرنامج على استخراج متغيرات 
 (  .  2ل ) و كينيتك أفقية وعمودية ( بزمن وقدره ثانية واحدة بعد إعطائه أمر التنفيذ وكما موضح صورته في الشك
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 يوضح صورة البرنامج  ( 2الشكل ) 
 الوسائل امحصائية المست دمة   3-7-3

 الستخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  والنسبة االحتمالية .  SPSSتم استخدام الحزمة االحصائية 
 النتائج   ومناقشةعرض  -4

في جدول ية األمامالهوائية البايك  القلبةو  ية المفتوحةاألمامالهوائية  القلبةلمهارتي  ميكانيكية التم عرض قيم المتغيرات  :  1- 4    
 (  2) رقم وكما مبين في الجدول  ومناقشتهاجل تسهيل عملية قراءة النتائج واحد وذلك من أ

 ( 2الجدول ) 
 و قلبةية المتتوحة األمام القلبةالميكانيكية  لمهارتي لمتغيرات ية لالحسابية وامنحرافات المعيارية والنسبة امحتمال األوساطيبين قيم 

 نهاية مرحلة الثبات للحركة إلىالمرحلة التحضيرية بداية من  ية لعينة البحثاألمامالبايك 
  

 يةاألمامالهوائية البايك  القلبة ية المفتوحةاألمامالهوائية  القلبة
 بة االحتماليةنس ع± -س ع± -س المتغيرات الميكانيكية
 *0،030 0،228 2،528 0،140 م2،874 اإلزاحة األفقية الكلية
 0،405 0،228 4،168 0،192 ثا4،288 الزمن الكلي للمهارة

 0،148 0،052 0،610 0،026 م/ثا0،665 السرعة األفقيةمتوسط 
 0،173 5،431 36،695 2،362 وحدة39،837 الزخم األفقيمتوسط 
 0،194 2،601 11،382 0،824 جول13،255 الطاقة الحركيةمتوسط 
 0،471 1،362 8،797 0،220 جول9،251 القوة األفقيةمتوسط 
 0،183 5،355 22،556 1،645 جول26،431 الشغل األفقيمتوسط 
 0،308 1،291 5،422 0،287 واط6،164 القدرة األفقيةمتوسط 
 *0،004 147،826 945،735 114،521 جول1049،118 الطاقة الكامنةمتوسط 

 *0،004 149،804 957،062 115،055 جول1062،349 الطاقة الكاملة
 0،05 ≤*معنوية عند نسبة  

   مناقشة النتائج  4-2
الحسممابية التممي سممبق  األوسمماطه يوجممد فممروق ذات داللممة احصممائية لجميممع المتغيممرات فممي نممأ( تبممين ب 2) رقممم مممن الجممدول      

الفنممي للحركممة علممى وفممق  األداءاخممتالف  إلممىالسممبب  الباحثممانويعممزو  ،  يممة المفتوحممةماماألالقلبممة الهوائيممة مصمملحة عرضممها ول
المفتوحممة مممن يممة األمامالمصممنف مممن قبممل االتحمماد الممدولي للجمبمماز فانممه وكممما هممو متعممارف ان القلبممة الهوائيممة  األداءصممعوبة 
ان تكممون النتممائج منطقيممة لتحديممد الفممروق ولكممن ممكممن  لممذلك( Aبايممك مممن صممعوبة )يممة األمام( وان القلبممة الهوائيممة Bصممعوبة )

الطاقممة و الطاقممة الكامنممة ، و ( بانممه اليوجممد فممروق ذات داللممة معنويممة باسممتثناء متغيممر ) االزاحممة ، 2نالحممظ  مممن الجممدول رقممم )
اكبممر فممان ال إلممىالسممبب  الباحثممانويعممزو فقممد كممان بيممنهم فممروق ذات داللممة معنويممة الكاملمة (  اء القلبممة ي أدالعبممين يبممذلون جهممدا  
 ( 0،030حيمث كانمت قيممة النسمبة االحتماليمة لإلزاحمة ) (بايمك )يمةاألمامية المفتوحمة بالمقارنمة ممع القلبمة الهوائيمة األمامالهوائية 

إذن كانممت الطاقممة الكامنممة فممي القلبممة الهوائيممة ( 0،05) ≤عنممد نسممبة  (  0،004( و للطاقممة الكاملممة )0،004و للطاقممة الكامنممة )
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نقطمة يصملها مركمز ثقمل الجسمم أي بمما ان الموزن ثابمت  أعلمىن قد حققموا ارتفاعما  اكبمر فمي المفتوحة اكبر كون الالعبي يةاألمام
بعمد ، ب على الطاقة الكاملمة  واخيرا  ينعكس انعكاسا  طرديا   أعلىاذا  ستكون الطاقة الحركية اكبر للمهارة التي يتحقق بها ارتفاع 

 يممةاألمامبممأن القلبممة الهوائيممة  الممذي كممان يممدور فممي خاطرنممااإلجابممة عممن السممؤال  إلممى ناتوصممل انيكيممةالميكهممذا التحليممل للمتغيممرات 
 .من نتائج حقيقية مقدرة بالقيمة الميكانيكية نفا  وفقا  لما ذكر آ األداء أثناءعلى الالعب في  اصعبالمفتوحة هي 

 
 امستنتاجات والتوصيات   -5
 . يأتيما  الباحثاناستنتج  ومناقشتها ائجبعد عرض النت  امستنتاجات   5-1
يحقممق هممدف  وهممذا ممما (بايممك) يممةاألماممممن القلبممة الهوائيممة  كانممت اكثممر بممذال  للجهممد  المفتوحممةيممة األمامالهوائيممة القلبممة  نإ-5-1

 . في تحديد أوجه المقارنة الميكانيكيةالبحث على وفق النظرة 
 بما يأتي .  الباحثانيوصي التوصيات    5-2
ين اآلخمممرين كمحمممك لدراسمممات أخمممرى البمماحثالسمممتخدامه ممممن قبمممل  المهمممارتينلكممال  الميكانيكيمممةاعتممماد نتمممائج المتغيمممرات  5-2-1

 مشابهة .
 . أخرى لبطل من أبطال العراق لحركاتإجراء بحوث مشابهة  5-2-2
وهمي  األداءهمارة األسمهل ممن حيمث و البمراعم البمدء بتمدريب العبميهم بالمي فعاليمة الجمناسمتك لفئمة الشمباب أعلى مدرب 5-2-3

يمة األمامالقلبمة الهوائيمة من ثمم اعتمماد البمرامج التدريبيمة الخاصمة لالسمتعداد فمي التمدريب علمى ، و  (بايك)ية األمامالهوائية  القلبة
 مع إعطاء فترة زمنية أطول لعملية التدريب .المفتوحة 

  المصادر العربية
بايوميكانيكيممة  اسممتحداث برمجممة حاسمموبية السممتخراج متغيممرات )  ( 2011طممارق، )  البكممري ، ابممي رامممز ، و ذيمماب ، فممرح -1

( العمدد 17المجلمد )الرياضمية ،  بحمث منشمور مجلمة الرافمدين للعلموم ياضية بعمد تغذيتمه بمعلوممات قليلمة (اوتوماتيكا  للحركات الر 
 .  كلية التربية الرياضية ، الموصل ( ،56)
 .، القاهرة ( الميكانيكا الحيوية ، األسس النظرية والتطبيقية ، دار الفكر العربي 1993حسام الدين ، طلحة ،) -2
ية المستقيمة المسبوقة بالشقلبة األمامدراسة المتغيرات الكينماتيكية للدورة الهوائية  ( 1995حسني ، سيد احمد حسين . )  -3

،  بحث منشور جامعة االسكندرية فريق القومي للجمبازالمهاري لالعبي ال األداءية على اليدين وعالقتها بمستوى األمام
  مصر .  ، (  40( العدد )  16المجلد ) 
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 (1الملحق رقم )

 يوضح بعض صور االداء الحركي لحركة البايك االمامي الحد افراد عينة البحث
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(2الملحق رقم )  

القلبة الهوائية المفتوحة االماميةلحركة  الفنيء يوضح بعض صور االدا  
الحد افراد عينة البحث   

 
 

 
 

( 3الملحق )   
 

 تكون فريق العمل المساعد من السادم المدرجة اسمائهم ادناه 
أ.د. احمد توفيق الجنابي . تدريسي / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة صب  الدين -1  
انم مب علو .  مصور . تدريسي / كلية المعلمين / جامعة الموصلأ.د. ثائر غ - 2  
تدريسي . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل0أ.م.د. عبد الجبار حسو - 3  
أ.م.د. سعد هللا عبا  رشيد . تدريسي / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة صب  الدين - 4  
رامز البكري . الباحث ومحلب ومشرفا على التصوير أ . م .د ابي - 5  
م.د. حيدر غازي . تدريسي . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل - 6  
م.م.   الد محمد احمد  تدريسي/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة صب  الدين - 7  
السيد علي اسعد عمر . مدر  منت   اربيل - 8  
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 (4الملحق رقم )
 يوضح موقع مقياس الرسم 

 

 
 


