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  ملخص  ال                                   
لقلبة الهوائیة ا  الداءكینماتیكیةبعض المتغیرات البایوقیم على  فتعرال الى هدف البحث

 القوة االنفجاریة عالقة كذلك معرفة  ،لناشئینة ل االرضیالحركات  بساطىعلالخلفیة المتكورة 

 في الجمناستك الخلفیة المتكورةماتیكیة للقلبة الهوائیة لعضالت الرجلین ببعض المتغیرات الكین
تم اختیار العینة بشكل عمدي من افضل ثالثة و  ، لفئة الناشینة االرضی الحركاتعلى بساط

 فمن خالل مالحظة الباحث لمجمل الحركات ،اربیل في  أتحاد جمناستك في  ناشئین العبین
 الحظ  ، وتقارب المستوى بینهم في االداء الحركياالرضیة التي تجیدها عینة البحث وبشكل جید

 هناك اختالف یكاد ًلبة الهوائیة خلفا انًالباحث ونتیجة لسرعة االداء الحركي خصوصا في الق
اثناء االداء واالزاحة االفقیة التي یقطعها في یالحظ بین افراد العینة في ارتفاعهم عن االرض 

ة لقیاس القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین لكل فرد ضمن ت للعینا وضع اختباروتم  ،الفرد منهم
من اجل تحقیق هدفا البحث  )القفز العمودي ، القفز االفقي من الثبات ( العینة والتي تضمنت 

لورك قبل اثني زاویة  (     واثبات صحة فرضیته في المتغیرات الكینماتیكیة التي سیتم قیاسها
لركبة في اعلى نقطة ثني لى نقطة یصلها الالعب ، زاویة لورك في اعاثني الطیران ، زاویة 

لورك لحظة لمس االرض بعد الطیران و اثني یصلها الالعب ، اعلى ارتفاع لنقطة الورك ، زاویة 
  استنتج الباحث وجودتهاومناقش ، وبعد عرض النتائج) االزاحة االفقیة لمركز ثقل كتلة الجسم 

  )ة عالقة طردی( معنويتباطار
الخلفیة لقلبة الهوائیة ا  الداءلعضالت الرجلین وبعض المتغیرات الكینماتیكیة القوة االنفجاریةبین 

كید المدربین على استخدام تمارین تعمل على زیادة قوة أتب وصى الباحثی، علیه المتكورة 
 . ًا على االداء الحركي یبعكس ایجاتن لكي  لدى الالعبیناالطراف السفلى

 
 
 
 

  

 ٢٠٠٨ )٤٩( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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                                             Abstract 

The Relation between explosive Leg Strength and  

Some Biokinematics Variables of the Globular 

Backward Air Flip on Ground Movements  Mattress 
Dr. Sa’adullah Abbas Rasheed 

University of Salahaddin   
College of physical Education  

The study aims at expounding the values of some biokinamatics 

variables of globular backward air flip in ground moves on mattress for 

amateurs and expounding the relation between explosive strength of leg 

muscles and some biokinamatics variables of globular backward air flip 

in gymnastic on mattress for amateur players.  

The sample of study was deliberately selected from the best three 

players in Arbill Gymnastic federetion by observing their total ground 

movement and the proximity of their level of performance for the 

movements.  

The researcher also observed as from the speed of kinematics 

performance especially in the backwards air flip that their is noticeable 

differences between the players during take off ground during the upward 

displacement. Thus, the aim of the study was to devise tests that are 

capable of measuring the boosting strength of leg muscles and these tests 

include testing both the vertical jump and horizontalBroad jump  

In order to achieve the research goals and proving the validity of its 

hypothesis in the measured kinematic variables including ( hip flexing 

angle before take off ,   hip flexing angle at the highest  point achieved  

by the player ,   highest point reached by the hip ,   hip flexing angle  

 

 

when touch down and the  horizontal displacement  for the body’s 

center gravity) 
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 ٣
After presenting the results and discussing them, the researcher 

found a significant relation between explosive force of leg muscles and 

some kinematic variables of the backward air flip.  

Thus, the researcher recommends that the trainers must emphasize on 
using the types of exercises that are capable of increasing the strength of 
lower limbs of the players in order for this strength to be positively 
reflected on kinematic performance.Also ,the research recommends that 
correction of mistakes of technical performance in order to use globular 
backward air flip according to biomechanics to perform the perfect 

movements attitudes.    
  :التعریف بالبحث -١
  :المقدمة وأهمیة البحث ١-١
 تك من الریاضات المشوقة التي تجذب المشاهد إلى ما یقوم به الالعب تعد ریاضة الجمناس     

ً فـضال عـن أن هـذه الریاضـة تحتـاج  ، أثناء أداء حركـات متسلـسلة علـى إحـدى األجهـزة الـستةفي
فـي  یـؤدي الحركـة بثبـات دون الوقـوع أنإلى مهارة عالیة وقوة ومرونة ودقة لكي یستطیع الالعب 

 أثنـاء التـدریب  فـيیحفـز الالعـب علـى األداء الـصحیح والـذي یكـون لذلك علـى المـدرب ان .خطأ
) االطــراف الــسفلى (  قــوة الــرجلین دمثــل جهــاز بــساط الحركــات األرضــیة و تعــعلــى جهــاز معــین 

 والمــؤثرة فــي األداء البــدني واإلنجــاز الریاضــي لمــا لهــا مــن تــأثیرات تــرتبط مهمــةمــن الــصفات ال
 الــشكل فــيویختلــف جــسم اإلنــسان مــن شــخص الخــر . كانیكیــة بــالنواحي البدنیــة والمهاریــة والمی

فیــذكر مورهــاوس ومیللــر ان لیاقــة الفــرد لألنــشطة . والحجــم وكــذلك القــدرات الحركیــة الخاصــة بــه 
الریاضــیة المختلفــة تتحــدد بمــدى مالئمــة تركیــب الجــسم لــألداء الریاضــي المطلــوب والقــوة كأحــدى 

 :كیـــاحمـــد خــاطر وعلـــي الب(ویؤكــد . ),١٩٧١,١٠٥Morehouse & Miller(هــذه العوامـــل
ان هنــــــاك عالقــــــة بــــــین تحقیــــــق المــــــستویات الریاضــــــیة العالیــــــة ونــــــوع وتركیــــــب  ) ٨٥، ١٩٨١
 إن حجــم وابعــاد جــسم الالعــب                        ویــضیف كــل مــن هیبلینــك وروس.الجــسم

  ، )   (  Hebbelink & Ros,1974 ,22   ان العامل األول والمؤثر على األداء الریاضيدیع
ًكما یذكر نیلسون انه یجب على الفرد الریاضي أن یمتلـك جـسما مناسـبا   تلعـب نوعیـة األجـسام اذُ

.  ) Nelson , 1978, 162( فـي إمكانیـة االشـتراك فـي األنـشطة الریاضـیةمهمـاًوتناسـبها دورا 
لیــا مقارنــة ومــن المتعــارف علیــه بــان العــب الجمناســتك یمتلــك عــضالت قویــة مفتولــة بأطرافــه الع

ً لــذلك نــرى أن اســتخدام عــضالت الــذراعین أوســع نــسبیا مــن اســتخدام عــضالت  ،بأطرافــه الــسفلى
 فعلیـــه الالعـــب عنـــدما یـــؤدي الحركـــات علـــى جهـــاز  ،األطـــراف الـــسفلى علـــى األجهـــزة الریاضـــیة

ًالبساط األرضـي وخـصوصا فـي القلبـات الهوائیـة سـواءا  د  یعتمـهلخلـف نـرى أنـالـى األمـام أم الـى اً
دراسـة العالقـة بـین قـوة األطـراف ل من هنا جاءت أهمیـة البحـث  ،على عضالت األطراف السفلى

  .ًالسفلى واداء القلبة الهوائیة خلفا 
  : مشكلة البحث ٢-١
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 ٤
 اتحــاد جمناســتك اربیــللناشــئین فــي لمــن خــالل مالحظــة الباحــث الداء العبــي الجمناســتك 

 في أداء تلك المهارة من خالل انخفاض معدل ا وجد ضعفلمهارة القلبة الهوائیة الخلفیة المتكورة ،
 بعـد تـصویر االداء لالعبـین وقیـاس أثنـاء أدائهـم الحركـيفـي االرتفاع الـذي وصـل إلیـه الالعبـون 

ألعلى ممـا اثـر ذلـك الى اًفضال عن وجود ضعف في قوة القفز  . االرتفاعات بواسطة الحاسوب 
 ضعف النواحي الفنیة لألداء ، مما فيًفظهر ذلك جلیا وبشكل سلبي على میكانیكیة أداء الحركة 

دعا الباحث إلى دراسة القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین وعالقتها ببعض المتغیـرات الكینماتیكیـة 
  ٠ أداء تلك المهارة فيالمؤثرة 

  : أهداف البحث ٣-١
القلبـــة الهوائیـــة  القـــوة االنفجاریـــة لعـــضالت الـــرجلین فـــي أداء مهـــارة قیمـــة علـــى تعـــرف ال١-٣-١

  .ًالمتكورة خلفا على جهاز بساط الحركات األرضیة 
ــــینعالقــــةالالتعــــرف علــــى  ٢-٣-١ ــــرجلین  ب ــــة لعــــضالت ال ــــرات و القــــوة االنفجاری بعــــض المتغی

  .المتكورة على جهاز بساط الحركات األرضیة  لمهارة اللقلبة الهوائیة الكینماتیكیة
  -: البحث یة فرض٤-١
ة كیــبعــض المتغیــرات البایوكینماتیون القــوة االنفجاریــة لعــضالت الــرجلین  بــی معنــويارتبــاطوجــد ی

  .للقلبة الهوائیة الخلفیة المتكورة على جهاز بساط الحركات األرضیة 
  -: مجاالت البحث ٥-١
  .ناشئین من فئة اربیل منتخب محافظة العبوا : المجال البشري ١-٥-١
   .اربیل / قاعة الجمناستك /  الریاضيمركز الشباب : المجال المكاني ٢-٥-١
   .٣١/١٢/٢٠٠٦ – ١٢/١٢/٢٠٠٦ : المجال الزماني ٣-٥-١
  -: المصطلحات المستخدمة ٦-١
   :القوة االنفجاریة ١-٦-١

  .هي قدرة الالعب على استخدام الحد االقصى من القوة باقصر زمن ممكن       
   ) .٤٠ ،٢٠٠٤ الربضي ، ( 
دة العلمیة التي تهتم بدراسة العالقة بـین حركـة جـسم مـا وبـین هي الما ":البایوكینماتیك  ٢-٦-١

 بوصـف أنـواع الحركـات ىزمنها ومكانها دون البحث عن القوى التي تسبب هذه الحركة فهـي تعنـ
  . )٥٣ ،١٩٨٧ :الصمیدعي(  " المختلفة 

عـن هي قلبة یمكن أن تؤدى من الثبات أو من ركضة تقربیـة  " :ًخلفاً◌ القلبة الهوائیة ٣-٦-١
طریق دوران الجسم حول محوره الوهمي العرضي عن طریق تقریب أجـزاء الجـسم بالـدورة الهوائیـة 

حنتـوش (     " الزاویـة وتقـل مـع زیـادة بعـدها تهران وان هذا التقریب یزیـد مـن سـرعمن محور الدو
  ).١٩٥ :١٩٨٨وسعودي 

كـة الـى أقـصى إنثنـاء هي المرحلة التي تبدا لحظة الشروع بالحر " : مرحلة االمتصاص ٤-٦-١
   ).٤ ،١٩٩٦:الحساوي" (تصله الركبتان والذي سمي الوضع النهائي من هذا القسم بوضع القوة 
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  :الدراسات النظریة والبحوث المشابهة -٢
   الدراسات النظریة١-٢
   .ة االرضیالحركات بساط خاصیة األداء على جهاز ١-١-٢

 التــي تتطلــب مــن الالعــب ناســتك أجهــزة الجم مــنبــساط الحركــات االرضــیةیعــد جهــاز  "         
مهــارة خاصــة ودقــة فــي األداء لمــا تتــصف بــه طبیعــة الحركــات التــي تــؤدى علــى هــذا الجهــاز مــن 
مرونـة وتوافــق عــصبي عــضلي وكــذلك مــن الخـصائص األساســیة للحركــات التــي تــؤدى علــى هــذا 

 وبـدون توقـف مـع  والـسریعد ذات التكنیك الجیالقلبات الهوائیةالجهاز والتي یجب أن تحتوي على 
شــد عــضلي فــي عــضالت ومفاصــل الــذراعین والــساقین وشــد فــي عــضالت الظهــر وتــؤدى هــذه 

(                            ")العرضــي ( الـداخلي دوران الجــسم حـول المحـور ق وفـعلـى الحركـة 
 ) ٢٣٣ ،١٩٨٨  :حنتوش و سعودي

یــــة و منــــسجمة مــــن حیــــث مجموعــــة كمــــا تمتــــاز الحركــــات االرضــــیة بكونهــــا متناســــقة وایقاع
 ان السلــسلة اذالحركــات التــي تنــضمنها السلــسلة الحركیــة والتــي یــسود علــى ادائهــا طــابع الجمالیــة 

الحركیة تؤدى داخل المساحة االرضیة المتاحة وفـي جمیـع االتجاهـات الظهـار شخـصیة الالعـب 
ــة ســلیمة خوالتــيفــي اداء الحركــات المختلفــة  ــة مــن اخطــاء االداء  یجــب ان تــؤدى بطریقــة فنی الی

  .الفني
   االرضیة  الحركات مواصفات بساط-

متــر ویـــسمح لالعــب بـــاداء ) ١٢X١٢(هــو عبـــارة عــن مـــساحة ارضــیة مربعـــة الــشكل ابعـــاده
متـــر محیطـــة ) ١(لـــك مـــسافة امـــان مقـــدارها یـــة داخـــل هـــذه المـــساحة ، وتكـــون هناالسلـــسلة الحرك

ة القانونیـة بخطـوط بیـضاء ححـدد علیـه المـساتبالبساط و مصنوعة من اللبـاد ثـم تغطـى ببـساط و 
   ).٢٧ ، ص١٩٩٢ :شحاتة( . )مس٥( عرضها

كمـــــــا یؤكـــــــد القـــــــانون علـــــــى اداء السلـــــــسلة الحركیـــــــة داخـــــــل المـــــــساحة االرضـــــــیة المحـــــــددة 
)١٢Xمنها الن ذلك یتسبب في خصم من درجة االداء الفني لالعب متر وال یسمح بالخروج )١٢

الجـذع او  اسـتغالل البـساط بالكامـل سـواء بالقـدمین او الیـدین او ه الـىبوعلى الالعب ایضا ان ینت
   )٧٣ ، ١٩٨٥ : حنتوش واخرون ( مس البساط بید واحدة او بقدم واحدة ضمن متطلبات القانون

L  

  
  : ماهیة القوة االنفجاریة  ٢-١-٢
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 ٦
التنظــــیم زمــــة للتمرینــــات البدنیــــة واللاطاقــــة لاإن القــــوة االنفجاریــــة ضــــروریة للغایــــة فــــي اخــــراج 

الریاضي المرتبط للتغلب على المقاومات الكبیرة ، ویمكن ان تفهـم علـى انهـا قـدرة بدنیـة تـستهدف 
، ویــرى الباحــث ان القــوة  ) ٢٥ ، ١٩٩٨: ومعــانيانینحــس(  وتنمیــة حجــم القــوة االقــصى تطــویر

یــده االنفجاریــة هــي اعلــى مقــدار مــن القــوة التــي یتغلــب بهــا الریاضــي علــى مقاومــة مــن خــالل تجن
 ان لسرعة القوة اهمیة واضحة ومحددة عند تحقیق االنجـاز .للوحدات الحركیة االرادیة مرة واحدة 

واهمیة القوة المتـصفة بالـسرعة . في كثیر من النشاط الریاضي وایضا االلعاب الفردیة والجماعیة 
بة او دفـع تظهر في االلعـاب التـي تحتـاج الـى القـدرة علـى االنقبـاض العـضلي فـي اللحظـة المناسـ

   ) .  ٤٢ ، ١٩٨٩خریبط ، ( الجسم الى االعلى 
   :المؤثرة على االداء الفني لالعبي الجمناستك  االسس المیكانیكیة ٣-١-٢

 إن التطور السریع الـذي حـدث فـي مجـال األداء الفنـي للجمناسـتك والنتـائج التـي یحققهـا الالعبـون
ًت بأعــشار الدرجــة والتــي تتــوج بطــال علــى األجهــزة والتقــارب الــشدید فــي المــستویاعلــى جمناســتك 

 ائقفي المجال الریاضي أن یجدوا طرلعلماء  اعشر أو عشرین ، كل هذا جعل مجموعة ما بفارق
ًإیــصال الالعــب الــى أدق إنجــاز فكــان الــسبیل هــو تحلیــل الحركــة بایومیكانیكــا ،  جدیــدة مــن أجــل

ًفـضال " جـل تحقیـق أعلـى النتـائج ، إسـتثمار كـل طاقتـه وبـشكلها األمثـل مـن أ لذلك على الالعـب
مة للحــصول علــى حركــة میكانیكیــة بطاقــة جیــدة خدق المــستائــیــدرس الطر علــى أن البایومیكانیــك

ـــة ـــي وكـــذلك االســـتثمار األمثـــل للطاق ـــدان العمل ـــة فـــي المی  ،١٩٩٦:الحـــساوي(           ."المبذول
ل اإلنـسان مـن مكـان إلـى آخـر إنتقـا هي التـي تـؤمن ) اللوكوموتورنیة ( الحركاتدوكذلك تع"،)٢٠

طة العمـــل اإلیجـــابي ا أو البیئـــة المحیطـــة بـــه بوســـ ،بـــشكل فعـــال مـــن خـــالل تفاعلـــه مـــع االرتكـــاز
للجهــــاز الحركي،وتــــستعمل اللوكوموتورینــــا فــــي كثیــــر مــــن األلعــــاب الریاضــــیة التــــي تتطلــــب مــــن 

ًالریاضـــي انتقـــاال وتفـــاعال مـــع االرتكـــاز وهـــي تلعـــب دورا كبیـــرا ومـــساعدا  ً ً ً فـــي األلعـــاب الریاضـــیة ً
(                           ) "األلعـــــــاب الفرقیـــــــة ،الجمناســـــــتك ،كـــــــرة المـــــــاء وغیرهـــــــا (المختلفـــــــة

   ).٢٨٩ ،١٩٨٧:الصمیدعي
  
  
  :       التحلیل الحركي ٤- ١- ٢

ًالتحلیل هو فرز وتبویب البیانات الكثیرة لعناصرها الرئیسة ، ثم معالجتها منطقیا أو إحصائیا    "  ً
مناسب ومحدد  مل على تلخیصها في نتیجة رقمیة محدودة ،قابلة عند تفسیرها بالمقارنة مع معیارللع

للتحول من صیغتها الكمیه الصماء إلى أخرى ذات معان مفیدة لحل المشكلة التي یتناولها 
ًوكلمة تحلیل یقصد بها أیضا الوسیلة المنطقیة التي یجري "  (Moor:1979/ 155-160)"الباحثان

              "قتضاها تناول الظاهرة موضوع الدراسة كما لو كانت مقسمة إلى أجزاء أو عناصر أساسیةبم
من أساسیات الوسائل التي تستخدم  أو الفیدیوي التصویر السیمي د یع. ) ٢٨ ،١٩٨٨:السامرائي (

  مصورة ،في تحلیل أي حركة كانت وعن طریق التحلیل نصل إلى متغیرات كینماتیكیة للحركة ال
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 ٧
ا سنتعرف من خاللها على بعض الننً فإن دور هذه المتغیرات مهم جدا في حركات الجمناستك 

  ،() وكما موضح في الملحق المرقم الزوایا المثلى للحركة المبتغاة في مفاصل الجسم المختلفة
ًالهوائیة خلفا القلبة ًمثال عند أداء حركة ف الزاویة ألجزاء مختلفة في جسم الالعب ةسرعفضال عن ال
نشاهد في البطوالت القطر أن لكل جهاز عدد من الحكام وكما ،  االرضي  الحركاتبساطعلى جهاز

ً ولكن هذا التحكیم مهما كان جیدا ودقیقا من قبل المحكمین فانه  ، بساط الحركات االرضیةمع لجنة ً
 من المدربین ال ا فان كثیر وذلك بسبب سرعة األداء الحركي للفعالیة ، ،ال یصل إلى دقة متناهیة

  . یستطیعون تحدید األخطاء بصورة صحیحة أو یحددونها بشكل بسیط 
  : الدراسات المشابهة ٢-٢

 المجــالت العلمیــة ووحــدات البحــوث فــي الكلیــات علــىمــن خــالل متابعــة الباحــث واطالعــه      
ة ومـشابهة لموضـوع  على دراسة شـاملللم یحص) االنترنیت ( والجامعة وكذلك شبكة المعلومات 

ء من المتغیـرات التـي بحثه وان الدراسات التي تم الحصول علیها ینطوي كل منها على دراسة جز
 . بمتابعتها قام الباحث

  )٢٠٠٥( دراسة البكري ١-٢-٢
ًكیـــة للقلبـــة الهوائیـــة أمامـــا فـــي یبایوكینماتلاحـــوض ألـــسباحة فـــي بعـــض ألمتغیـــرات ر ثـــأ
  جمناستكلا

تعــرف علــى قــیم بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة علــى البــساط األرضــي هــدف البحــث إلــى ال   
كلیـة / الثانیـة  لـسنة الدراسـیةاًوعلى حوض الـسباحة للقلبـة الهوائیـة أمامـا فـي الجمناسـتك لالعبـي 

وكــذلك التعـــرف علـــى الفــروق بـــین قــیم بعـــض المتغیـــرات  جامعــة الموصـــل ، / الریاضـــیة التربیــة
اذا ً وعلى البساط األرضي للقلبة الهوائیة أماما في الجمناستك ، الكینماتیكیة على حوض السباحة

/ كلیــة التربیــة الریاضــیة / الثانیــة   سنة الدراســیةلــتكونــت عینــة البحــث مــن افــضل اربعــة العبــي ا
وفــق نتــائج علــى تــم اختیــارهم بالطریقــة العمدیــة ، وتــم عــرض ومناقــشة النتــائج وجامعــة الموصــل 

 استنتج الباحث بعد تحلیل ومناقشة النتائج ظهور فروق في األوسـاط  وقد ،اإلحصائیة المحسوبة
م حــوض الــسباحة قــد أدى إلــى ا وكــان اســتخد ، األداء علــى حــوض الــسباحةمــصلحةالحــسابیة ول

الحركیة التي تتمتـع بهـا ، وكـذلك بالنـسبة  هاراتمزیادة قابلیة افراد العینة على حسن استخدامها لل
ـــى اًمعنویـــا بـــین  ًان هنـــاك فرقـــاللمتغیـــرات الكینماتیكیـــة كـــ ألداء علـــى حـــوض الـــسباحة واألداء عل

البساط األرضي علیه أوصى الباحث ، استخدام حـوض الـسباحة مـن قبـل المدرسـین أو المـدربین 
مــدربي مــادة تــدریب علــى مثــل هــذه الحركــات الــصعبة واهتمــام  التعلــیم أواللمــادة الجمناســتك فــي 
ق البدیلـة التــي تزیـد مـن قــدرة الالعـب علـى إظهــار األداء ائـلطر باســتخدام االجمناسـتك و مدرسـیها

ن بانتزاع عامل الخوف لدى الطالب عن طریق إشـراك اكثـر مـن یالحركي األمثل واهتمام المدرس
   ).٢٠٠٥البكري ، ( .حافز ایجابي للوصول به لألداء الجید 

  : إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١-٣
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 ٨
  .لوصفي لمالءمته وطبیعة البحث   استخدم الباحث المنهج ا

  : عینة البحث ٢-٣
لفئــة أتحــاد جمناســتك أربیــل خمــسة العبــین فــي  تــم اختیــار العینــة بالطریقــة العمدیــة مــن افــضل   

  .الناشئین استبعد منهم العبان لعدم توافقهم بالتجانس مع اقرانهم 
  : وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة ٣-٣
  :لمعلومات  وسائل جمع ا١-٣-٣

(  نوع                          بآلة تصویرلقد تم جمع المعلومات عن طریق التصویر الفیدیوي 
sony (لحركـــة لتغطیـــة المتغیـــرات ا واحـــدة مـــن جانـــب آلـــة تـــصویرثـــا وتـــم اســـتخدام / صـــورة ٢٥

  .ف عنها والحركة التي سیتم الكش
 
  : األجهزة واألدوات المستخدمة ٢-٣-٣
  شریط قیاس     *          الحركات االرضیةبساط جهاز  ∗
  )١( عدد حامل آلة تصویر *             )١عدد  ( Sony نوع آلة تصویر ∗
  )٤( نوع بانتیوم حاسوب آلي*                      ) Sony(  ملم نوع ٨ رقائق*
  )كایوسیرا(طابعة نوع ∗ Sony                                 قرص لیزري نوع ∗
  اختبار القوة االنفجاریة                                 *  متر١یاس رسم مق*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : رئیسة  التجربة ال٦-٣

 فــي مركــز الــشباب قاعــة الجمناســتك ً الــساعة العاشــرة صــباحا وفــي ١٢/١٢/٢٠٠٦فــي یــوم  
ـــــد المتغیـــــرات  تـــــم* بهـــــذه الفعالیـــــة ذوي االختـــــصاصالریاضـــــي وبحـــــضور   عـــــن طـــــریقهم تحدی

القفـز  (      عینـة البحـثافراد الكینماتیكیة المستخرجة اذ تم قیاس القوة االنفجاریة للرجلین لكافة 
 تـم اعطـاء لكـل العـب ثالثـة محـاوالة تحـسب )القفـز مـن الثبـات االفقـي   ومن الثبات العمـودي ،

 القـوة االنفجاریـة لعینـة البحـث كمـا خراج ام المستحصل علیها الست ثم تم توثیق هذه االرقاالفضل
 عــن آلــة تــصویر م كبعــد أفقــي لبــؤرة ٣بأبعــاد  آلــة تــصویروبعــد تثبیــت  ) ٢( رقم  المــجــدولالفــي 
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 ٩
 تــم تــصویر العینــةســم ) ١٥٠(  عــن األرضآلــة تــصویرجهــاز البــساط االرضــي وارتفــاع بــؤرة 

 قواعــد القــانون الــدولي ًفــقوعلــى بإعطــاء ثــالث محــاوالت لكــل العــب تحــسب المحاولــة األفــضل 
 ثم CD  قرص مضغوطملم الى٨ثم قام الباحث بتحویل الشریط الفیدیوي نوع على هذا الجهاز ، 

(  وتقطیــع الحركــة لكــل العــب بنظــام خــاص للتقطیــع الحاســوب االلــيمعالجــة هــذا األداء بجهــاز 
VCD Cutter (لـ ثم المعالجة بنظام  )  اسـتخراج المتغیـرات والذي عـن طریقـه تـم  ) ١٤االوتوكاد

   .عن طریق محلل خاص لهذه المتغیرات) ٢(ملحق الكینماتیكیة كما موضح في البایو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
-------------------------------------------------  

   :كینماتیكیة المتغیرات البایو٧-٣
  
  
 :  المتغیرات البایوكینماتیكیة ٧-٣
 .یران  قبل الط االیمنالورك  زاویة١-٧-٣
  . في اعلى نقطة  االیمنالوركزاویة  ٢-٧-٣
  . في اعلى نقطة  االیمنالركبةزاویة  ٣-٧-٣
   یصلها الالعب االیمناعلى ارتفاع لنقطة الورك ٤-٧-٣
   لحظة لمس االرض بعد الطیران االیمنالورك زاویة ٥-٧-٣
  .وط  من لحظة الطیران وحتى الهب االیمن االزاحة االفقیة لمفصل الورك٦-٧—٣
  
  : تجانس العینة ٨-٣

 ابي رامز البكري . م.حیدر غازي ،م.م.عبدالجبار عبدالرزاق ، م.د،مشیروان صالح ، ، د،قاسم حسن ،م. د.أ:الخبراء * 
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 ١٠
األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة ومعامــل االخــتالف لكــل  ) ١( رقم مــالیبــین الجــدول 

  .من الكتل والعمر الزمني والعمر التدریبي لعینة البحث
  

  )١( رقم المالجدول 
 

 والعمر الزمني یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االختالف لكل من الكتل
 . لعینة البحث عمر التدریبي والطولوال

  المعالم االحصائیة  -س   ع+ معامل االختالف
كغم/ الكتلة  ٤١  ١.٥  %٣.٦  
 سنة/ العمر الزمني   ١٤  ١  %٧.١

  سنة/ العمر التدریبي   ٣.٥  ٠.٥  %١٤.٢
  سم/ الطول   ١٥٠  ٥  %٣.٣

  )١٦١ ، ١٩٩٩،التكریتي والعبیدي(   .%٣٠الن معامل االختالف اقل من ) متجانسة(العینة 
 
  : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة ٩-٣

اســتخدم الباحــث الوســائل اإلحــصائیة الالزمــة لمعالجــة نتــائج البحــث واختبــار فرضــیته وأهــم هــذه 
  )١٧٦ - ١٠٣ ، ١٩٩٩ التكریتى والعبیدى ، (    -:الوسائل هي 

  الوسط الحسابي -١
  االنحراف المعیاري -٢
  )بیرسون ( بسیط ارتباط معامل  -٣
                       .معامل االختالف  -٤

 SPSSوقد تمت المعالجات اإلحصائیة بوساطة الحاسوب اآللي باستخدام نظام 

  
 
  :عرض  النتائج وتحلیلها  ومناقشتها - ٤ 
  :  عرض نتائج المتغیرات البایوكینماتیكیة للقلبة الهوائیة الخلفیة ١- ٤

ئج كل من قیم المتغیرات البایوكینماتیكیة للقلبة الهوائیة الخلفیة على تناول هذا العرض نتا       
جهــاز بــساط الحركــات االرضــیة وقــیم القــوة االنفجاریــة لعــضالت الــرجلین لعینــة البحــث و مــن ثــم 

  :تفسیر مختلف النتائج التي تم التوصل الیها لغرض تحقیق اهداف البحث وفرضیته وكما یأتي 
  )٢(رقم  المجدولال

ن  قیم المتغیرات الكینماتیكیة واالوساط الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لعینة یبی
  البحث

  ع-  َس  )٣(الالعب  )٢(الالعب  )١(الالعب  الوحدة   المتغیرات الكینماتیكیة   ت
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 ١١
  ٤.٠٤  ١٤٤.٣  ١٤٠  ١٤٥  ١٤٨  درجة    للورك قبل الطیرانزاویة   ١
  ٣.٢١  ٦١.٣  ٦٥  ٦٠  ٥٩  درجة   للورك  في اعلى نقطة زاویة   ٢
  ٤.٩٣  ٥٦.٣  ٦٢  ٥٤  ٥٣  درجة  لركبة في اعلى نقطة ا زاویة   ٣
  ١٥.٩٥  ١٦١.٢  ١٤٩.٧  ١٥٤.٤  ١٧٩.٤  سم  اعلى ارتفاع لنقطة الورك   ٤
لورك  لخطة اللمس بعد  زاویة   ٥

  الطیران 
  ٦.٣٥  ١٤٦.٦٦  ١٤٣  ١٤٣  ١٥٤  درجة

  ٢٨.٧١  ١٣٠.١٧  ١٠١.٣  ١٣٠.٣  ١٥٨.٨  سم  صل الورك ة االفقیة لمفاالزاح  ٦
  ٤.٠٤١  ١٣٦.٣٣  ١٣٢  ١٣٧  ١٤٠ درجة  قبل ترك االرض زاویة الركبة  ٧
  ٦.٣٥  ١٤٢.٦٦  ١٣٩  ١٣٩  ١٥٠ درجة  لحظةلمس ارض ركبة زاویة ال  ٨

  
م المتغیــرات البایوكینماتیكیــة التــي ســجلها افــراد عینــة البحــث كانــت یان قــ)٢(نالحــظ مــن الجــدول 

رافـات المعیاریـة واالوسـاط الحـسابیة  لنتـائج هـذه متقاربة في ما بینها وهـذا مـا اظهرتهـا  قـیم االنح
بـــانحراف ) ١٦١.٢(المتغیـــرات باســـتثناء اعلـــى ارتفـــاع لنقطـــة الـــورك فقـــد كـــان الوســـط الحـــسابي 

ــغ   كــان اذهــو االزاحــة االفقیــة لمفــصل الــورك و المتغیــر االخرًفــضال عــن، ) ١٥.٩٥(معیــاري بل
  ).٢٨.٧١(وبانحراف معیاري )١٣٠.١٧(الوسط الحسابي 

على ارتفاع لنقطة الورك واالزاحة االفقیة لمفصل الورك بین أوهذا التباین في درجات 
.  لدى الالعبین  في االداء الفنيافراد عینة البحث یعزوه الباحث الى الفروق الفردیة

وبهدف معرفة اسباب هذا التباین في نتائج هذین  المتغیرین  الكینماتیكیین  تم قیاس  
لعضالت االطراف السفلى لدى افراد عینة البحث لمعرفة نتائج القفز القوة االنفجاریة 

  ) ٣(وهذا ما بینه الجدول .  من الثبات طویلعلى من الثبات ونتائج الوثب الالى 
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(جدول رقم 
یبین  قیم القوة االنفجاریة الفراد عینة البحث والوسط الحسابي و االنحراف 

  المعیاري
  

    الالعبنفجاریة  اختبارات القوة اال
)١(  

  الالعب
)٢(  

       الالعب
)٣(  

  ع-   َس

      القفز العلى من الثبات 
  سم/ 

٣.٧٨  ٤٠.٦٦  ٣٨  ٣٩  ٤٥  

   الوثب الطویل من الثابت
  سم / 

١٦.٠٧  ١٩١.٦٦  ١٨٠  ١٨٥  ٢١٠  
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 ١٢
  
  
) ٤٠.٦٦( بلغ ى على من الثباتالالقفز نالحظ بان الوسط الحسابي ) ٣( فمن الجدول - 

) ١٩١.٦٦( بلغ بات من الثطویلاما الوسط الحسابي لوثب ال) ٣.٧٨(اف معیاري وبانحر
  ٠)١٦.٠٧( وبانحراف معیاري

النفجاریة في اتیكیة مع القوة االقة بین المتغیرات البایوكینمو بهدف معرفة الع   
على من الثبات و الوثب الطویل من الثبات تم ایجاد مصفوفة اختباریها القفز لال

  ٠)٤(عرضها في الجدول البسیط و التي تم  االرتباط 
  

  )٤(رقم  المجدولال
یبین  مصفوفة االرتباط البسیط بین المتغیرات الكینماتیكیة واختبارات القوة 

  االنفجاریة
         المتغیرات             

  الكینماتیكیة                 
      

  اختبارات القوة االنفجاریة  

 زاویة 
 قبل الورك

  لطیران ا

 الورك زاویة
في اعلى 

  نقطة 

زاویة 
 في الركبة

  اعلى نقطة

اعلى 
ارتفاع 
لنقطة 
  الورك

  زاویة الورك
ة اللمس حظل

  بعد الطیران  

االزاحة 
االفقیة 

لمفصل 
  الورك 

زاویة 
قبل  الركبة
ترك 

  االرض

زاویة 
 الركبة
لحظة 
لمس 
  االرض

  ٠.٧٨  ٠.٨٦  ٠.٩٢  ٠.٩٩  *١.٠٠  ٠.٦٩-  ٠.٧٣ -  ٠.٨٦  القفز االعلى من الثبات  
  ٠.٩٨  ٠.٨٧  ٠.٩٣  ٠.٩٩  ١*  ٠٧٠.-  ٠٧٤.-  ٠.٨٧  الوثب الطویل من الثابت 

  ٠.٠٥ونسبة خطأ    ) ١ (  معنوي أمام درجة حریة ).،٩٩٧(ر 
  :نالحظ وجود ما یلي ) ٤(فمن الجدول 

 من الثبات واعلى ارتفاع االعلى وجود عالقة ارتباط معنویة بین كل من القفز -١
  ٠.٠٥عند نسبة خطا ) ٠.٩٩(الورك بلغتلنقطة 

)  جـدا مـن المعنویـة ًولكـن كانـت قریبـا( معنـويوجـود ارتبـاط عدم كما اظهرت النتائج 
لـورك قبـل الطیـران وزاویـة ثنـي اثنـي  مـع كـل مـن زاویـة بـاتعلى من الث البین القفز ا

 التوالي ت علىغلورك لحظة اللمس بعد الطیران واالزاحة االفقیة لمفصل الورك فقد بل
ویعـــزو الباحـــث ســـبب ذلـــك هـــو ان هنـــاك تـــاثیر للقـــوة ) ٠.٩٦(و )٠.٩٦(و )٠.٩٢(
  على من الالفجاریة وخصوصا في اختبار القفز اا
  
  
  

ما كانت عضالت الرجلین قویة ل فك٠ على وصول نقطة الورك العلى ارتفاع بات الث
ن مرحلـة االرتقـاء  ااذعلـى  الافهذا سیـسبب فـي زیـادة ارتفـاع نقطـة الـورك عنـد القفـز 

       تمر بمراحل ثالثة هي المرحلة
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 ١٣
ــاء فــي ٠ الــدفع– االمتــصاص –التحــضیریة   فكلمــا قلــل الالعــب مــن عملیــة االنثن

ــة العمودیــة فــي  ــركبتین فــي مرحلــة االمتــصاص واعطــى اكبــر انتــاج للقــوة االنفجاری ال
  )٧٢ ، ١٩٩٦ ، الجنابي(     ٠مرحلة الدفع كان ارتفاع القفز اعلى

 واعلى ارتفاع لنقطة الورك بلغ طویل من الثبات بین الوثب الارتباط معنويجود  و-٢
  ٠.٠٥   بنسبة خطا) ١(

 في  ) جدا من المعنویةًولكن قریبا (  معنوي  ارتباطوجودعدم كما اظهرت النتائج 
مس بعد الطیران واالزاحة االفقیة لمفصل الورك لللورك لحظة اثني كل من زاویة 

  ٠)٠.٩٣)(٠.٩٨(توالي  على الافكانت
وهذا یعني ان هناك عالقة بین القوة االنفجاریة و وصول نقطة الورك الى اقصى 

ما كانت القوة االنفجاریة االفقیة كبیرة وصلت نقطة الورك الى اقصى لارتفاع فك
   ٠ارتفاع

لجسم المقذوف فیما یتعلق اوهذا ینسجم جدا مع العوامل المؤثرة في زیادة مسافة 
  ٠رعة القذف وقوة القذف و زاویة القذف وارتفاع مركز الثقل لحظة القذفبعامل س

ما كانت قوة الجسم المقذوف كبیرة كانت السرعة اكبر وبالتالي نحصل على زیادة لفك
وبذلك یكون قد تحقق  حققته القوة االنفجاریة االفقیة  وهذا ما٠في المسافة او االرتفاع

  ٠ البحث وفرضیتهاهدف
  
  
  
  
  
 تنتاجات و التوصیات ساال - ٥
  ستنتاجات ال١- ٥

 العمودیة ووصول نقطة الورك الى  االنفجاریةوجود ارتباط معنوي بین القوة .١
  ٠ةور الداء القلبات الهوائیة الخلفیة المتكأرتفاعاعلى

وجود ارتباط معنوي بین القوة االنفجاریة االفقیة ووصول نقطة الورك الى  .٢
  ٠رةویة الخلفیة المتكاعلى ارتفاع الداء القلبات الهوائ

 بین القوة االنفجاریة )ةولكن قریب من المعنوی( وجود ارتباط معنویة عدم  .٣
زاویة ثني لورك لحظة و العمودیة مع كل من زاویة ثني لورك قبل الطیران 
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 ١٤
 الورك الداء القلبات الهوائیة لصعد الطیران واالزاحة االفقیة لمفمس بلال

  ٠رةوالخلفیة المتك
بین القوة االنفجاریة )  من المعنویة ولكن قریب( تباط معنويوجود ارعدم  .٤

االفقیة مع كل من زاویة ثني لورك لحظة المس بعد الطیران واالزاحة االفقیة 
  ٠رةولمفصل الورك الداء القلبات الهوائیة الخلفیة المتك

   التوصیات ٢- ٥
   :یوصي الباحث بما تأتي

 لها  لماینها لزیادة قوة االطراف السفلىضرورة االهتمام بالقوة االنفجاریة وتمار .١
  ٠من دور ایجابي في اداء القلبات الهوائیة بالجمناستك

داء القلبات الهوائیة على حیح اخطاء االداء الفني المصاحبة الضرورة تص .٢
ضوء المتغیرات البایومیكانیكیة لالداء على وفق المسارات الحركیة 

 ٠الصحیحة

یب العبیهم على القلبات الهوائیة الخلفیة و ضرورة تأكید المدربین على تدر .٣
االمامیة في بساط الحركات االرضیة منذ فترات التدریب االولیة كونها 

االساس الداء العدید من الحركات فضال عن كونها أحد المتطلبات االساسیة 
  . التي نص علیها القانون 

 
  
  
  

  المصادر                                      
اثر برنامج للتمرینات التصحیحیة على وفق بعض المتغیرات الكینماتیكیة  : ابي رامز،  البكري .١

لحركة السبندل على جهاز المهر للناشئین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 
   .٢٠٠٥الریاضیة ، جامعة الموصل ، 

واستخدامات الحاسوب التكریتي ، ودیع یاسین ،والعبیدي ،حسن محمد ،التطبیقات االحصائیة  .٢
  . ١٩٩٩ الموصللطباعة والنشر جامعة لفي بحوث التربیة الریاضیة ،دارالكتب 

 یتینرافي للهبوط بالقلبیتین الهوائالتحلیل الكینماتوغرافي و الدینموغ:  احمد توفیق  ،الجنابي .٣
 ،  غیر منشورة ، جامعة البصرةه اطروحة دكتورا٠ق و العقلةلحالخلفیتین على جهازي ال
 ١٩٩٦كلیة التربیة الریاضیة ، 
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 ١٥
  تحلیل العالقة بین بعض المتغیرات البایومیكانیكیة للبدء :الحساوي ، عارف محسن  .٤

 ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة ه غیر منشور،الخاطف في السباحة الحرة  اطروحة دكتوراه 
  .١٩٩٦الموصل ، 

   ، ية التدریب الریاضي التطبیق موسوع: احمد كسرى  ، معانيو محمد صبحي انین ،حس .٥
  .١٩٩٨مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  ، ١ط

المدخل في الحركات االساس لجمباز الرجال ، : حنتوش ،معیوف ذنون وسعودي ،عامر محمد  .٦
 .١٩٨٨ الموصل ، ،لطباعة والنشرلمدیریة دار الكتب 

للجمباز والتمارین البدنیة ، المبادىء الفنیة والتعلیمیة :  و اخرون معیوف ذنونحنتوش ،  .٧
    .١٩٨٥جامعة الموصل ، 

  القیاس في المجال الریاضي ، الطبعة الثالثة ،:علي ، ك ی البواحمد محمد ، خاطر  .٨
 .١٩٨١ ، القاهرةالمعارف للطباعة والنشر ، دار

ء الجزموسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة البدنیة والریاضیة ، : خریبط ، ریسان مجید  .٩
  . ١٩٨٩، ) ٦١(االول ، دار الكتب والوثائق 

 ،الجامعة االردنیة ٢ ط ،التدریب الریاضي للقرن الحادي والعشرین، : الربضي ، كمال جمیل  .١٠
  .٢٠٠٤، عمان ، 

  .١٩٨٨طنیة ببغداد ، و  البایومیكانیك ، المكتبة ال:السامرائي ، فؤاد توفیق  .١١
  . ١٩٩٢حدیث ، االسكندریة ، مطبعة التوني ،  دلیل الجمباز ال:شحاتة ، محمد ابراهیم  .١٢
 جامعة ، البایومیكانیك والریاضة ، مدیریة دار الطباعة والنشر:  غانم لؤي ،الصمیدعي .١٣

 .١٩٨٧الموصل، 
14- Hebbelink , Man & Ross W.D., Kina , An anthropomtry and Biomechanics 
in Nelson  , R.C. and Moreouse , A. , (eds) , International Series on sport 

Sciences , Vol.1 , Biomechanic IV , London , Macmillan press , 1974 .  
15- Morehouse , E and Miller , A.T. : physiology of Exercise 6th , ed. Saintlouis 
, the c.v. mosby company , 1971. 
16- Moor , haw to do research ( London, the library association 1979 )  

 
 

 )١( رقم ملحق

  
   اثناء االداء الحركي كنموذج هندسي بنظام االوتوكاد فيیوضح عینة من افراد البحث
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 ١٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  
  
  )٢( ملحق 
  
  )٢(ملحق 

وفق المنظور العلمي على الصور ادناه توضح االداء الفني لعینة البحث 
  الذي تم عن طریقه التحلیل الحركي

  
  
 

٣  ٢  ١  
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 ١٧
  

  
  

  

 
  
  
  

ِثةیوةندى ھیزة ھةرة زورى ماسولكةكانى قاضةكان بة ھةندى طورةرى  َ َ َ َ
َبایوكةینةماتیكى تةقل َةى ھةوایى دواوةي كوور لةسةر ئامیرى رایةخى َ ِ

  جوولةكانى سةر زةوى
  

  سعدهللا عباس رشید. د
  كولیزي بةروةردةي وةرزشي / زانكؤي صالح الدین 

 --------------------------------------  
  :َكورتةى توذینةوة 

ِ         ئامانجى توذینةوةكة ناسینةوةى ھةندیك رى و شوینى طورةر َ َ َ َ ى َ
َبایوكةینةماتیكى تةقلةى ھةوایى دواوةى كوورة لة سةر ئامیرى رایةخى سةر  ِ َ
َزةوى بو ضینى تازة ثیطةیشتووةكان، ناسینةوةى ثةیوةندى ھیزى ھةرة زورى  َ َ َ
َماسولكةكانى قاضةكان بة ھةندى طورةرى كةینةماتیكى تةقلةى ھةوایى دواوة  ِ َ َ

َى بو ضینى تازة ثیطةیشتووانلة جمناستك لةسةر رایةخى جوولةكانى سةرزةو َ.  
یاریزانى تازة ) ٣(َنموونةكة بة شیوةیةكى ئةنقةست لة باشترین 

َثیطةیشتووانى یانةى ھةولیر ھةلبذیرراوة  َ ََ.  
َ لة میانى تیبینى توذةر بو سةرجةم جوولةكانى سةر زةوى كة  َ َ

َنموونةى توذینةوةكة بة شیوةیةكى باش لیى شارةزان ، وة ئاست نزیكی َ ان لة َ
َیةكتر لة ئةنجامدانى جوولةكاندا لة ئةنجامى خیرایى ئةنجامدانى جوولةكانیاندا 
َبة تایبةت لة تةقلةى ھةوایى بو دواوة ،توذةر تیبینى ئةوةى كرد كةوا جیاوازى  َ َ َ
َوا ھةیة كة دةتوانرى تیبینى بكریت لة نیوان ئةندامانى نموونةكة لة  َ َ َ

َاتى ئةنجامدان والدانى ئاسوییدا كة كةسیك بةرزبوونةوةیان لة زةویةوة لة ك َ
َلةوانة دةیبرى،بویة ئةم لیكولینةوةیة ئةنجامدرا بة دانانى ضةند تاقیكردنةوةیةك  َ َ َ َ ِ
َبو نموونةكة بو ثیوانى ھیزى ھةرة زورى ماسولكةكانى قاضةكان بو ھةر  َ َ َ َ َ

ِةكةىلة طورانكاریی)ئةطةر(َتاكیكى نموونةكة، وة سةلماندنى راستى ة كةینةما َ
َتیكیةكان كة دةثیورى َطوشةى ضةمانةوةى ناوقةد ثیش ضوونة ھةوا، ( َ َ

َطوشةى ضةمانةوةى ناوقةد لة بةرزترین خال كة یاریزانةكة دةیطاتى،طوشةى  َ ََ
َضةمانةوةى ئةذنو لة بةرزترین خال كة یاریزانةكة دةیطاتى، بةرزترین بةرزایى  ََ

َخالى ناوقةد، طوشةى ضةمانةوةى ناوقة د لة ضركةى بةر زةوى كةوتن دواى َ
َضوونة ھةوا ، وة الدانى ئاسویى ضةقى طرانایى كیشى لةش  َ .(  
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 ١٨
َوة دواى نیشاندان و طفت وطو كردن لةسةر ئةنجامةكان ، توذةر  َ

  :طةیشتة ئةوةى 
َثةیوةندیةكى راستةوخو ھةیة لة نیوان ھیزى ھةرة زورى ماسولكةكانى  َ َ َ

ِقاضةكان وة ھةندى طورانى  َ َكةینةماتیكى تةقلةى ھةوایى بو دواوة ، وة توذةر َ َ َ
َرادةسثیرى بة  َ:  

َطرنطى دانى راھینةران بة بةكارھینانى ھةندى مةشق بو یاریزانةكانیان  كة  َ َ َ
َدةبیتة مایةى زیدة بوونى ھیزى قاضةكان بو ئةوةى بة ئیجابى كاربكاتة سةر  َ َ َ

  .ئةنجامدانى جوولةكان 
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