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  الریاضیة
 

  الملخص
    هــدف البحــث التعــرف علــى بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة لحركــة الــدوران واالنتقــال علــى 

وران  المتغیــرات الكینماتیكیــة لحركــة الــدواثــر االجهــزة المــساعدة فــي  بعــضجهــاز المهــر للناشــئین 
افــضل اربعــة  و ، نــادي الفتــوة فــي محافظــة نینــوىن ناشــئین فــيالعبــیاربعــة واالنتقــال بــین افــضل 
مــــن خـــالل مالحظــــة الباحثـــان لالعبـــي محافظــــة نینـــوى فــــي . نـــادي اربیـــل العبـــین ناشـــئین فــــي 

حركـــة الـــدوران  تـــدریباتهم علـــى فـــي أثنـــاءالجمناســـتك وتحدیـــدًا علـــى جهـــاز المهـــر لفئـــة الناشـــئین 
 وكــذلك االطــالع المــسبق علــى العبــي الجمناســتك لفئــة الناشــئین فــي ال علــى هــذا الجهــازواالنتقــ

 وكـــذلك االطـــالع علـــى مـــا یـــستخدموه مـــن االجهـــزة المـــساعدة التقـــان وتعلـــم هـــذه ،محافظـــة أربیـــل
الحركــة والحظــوا ان هنــاك اخــتالف فــي االجهــزة التــي یــستخدمونها فــي نــادي اربیــل عــن االجهــزة 

 دراسة تاثیر اخـتالف االجهـزة المـساعدة ارتأى الباحثان ة في نادي الفتوة علیهالمساعدة المستخدم
واربعـة ناشـئین باختیار العینة بشكل عمدي والمتكونة من افضل اربعة ناشئین في محافظة نینـوى 

لكتلة والعمر الزمنـي والعمـر التـدریبي وقـد اسـتخدم ا فق و على واجري التجانس ، أربیلفي محافظة
متــه وطبیعــة البحــث وقــد تــم جمــع البیانــات عــن طریــق المالحظــة ءلمــنهج الوصــفي لمالالباحثــان ا

 فــي محافظــة نینــوى التــصویر عــن طریــق اســتخدام التــصویر الفیــدیوي وتــم اجــراء  التقنیــةالعلمیــة
مــــة ء وقــــد اســـتخدمت الوســـائل اإلحـــصائیة المال٢٠٠٧ /٦ / ٣ ولغایـــة ٦ / ١ ابتـــدًا مـــن واربیـــل

لمعـالم اإلحـصائیة المحـسوبة وقـد اسـتنتج علـى وفـق اض ومناقشة النتـائج ر  عومنهجیة البحث وتم
 داللة معنویة ولصالح العبي نادي الفتوة في ذوالباحثان بعد تحلیل ومناقشة النتائج ظهور فروق 

ارتفاع مفصل الكتف عن قاعدة االستناد وبعد الورك عن قاعـدة االسـتناد فـي حالـة االرتكـاز علـى 
وظهور فروق في األوساط الحسابیة ولصالح العبي نـادي الفتـوة فـي زاویـة . ار  الیس،ذراع الیمین

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٤( المجلد – للعلوم الریاضیة مجلة الرافدین
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اداء .  الیـسار،الكتف وزاویة المیل لحـزام الكتـف زاویـة الـورك فـي حالـة االرتكـاز علـى ذراع الیمـین
العبي نادي الفتوة افضل من اداء العبي نـادي اربیـل وذلـك بـسبب االجهـزة المـساعدة المـستخدمة 

وفـق علـى داء الفني لالعبي نادي الفتوة والمتمثلة في جهاز الفطر المسند المصنوع في تطویر اال
مساحته اكبر من مساحة الفطر الـذي یـستخدم فـي نـادي اربیـل فـي تعلـیم االداء ( قیاسات عالمیة 

علیـه اوصـى الباحثـان اسـتخدام األجهـزة المـساعدة المـصنوعة  ،)٣(ملحق رقم) على هذه الحركات
االفـضل، اجـراء مثـل هـذه الدراسـات سات عالمیة من اجل الوصول بالالعبین لالداء وفق قیاعلى 

  .على فئات عمریة اخرى 
  

ABSTRACT 
 

A Comparison  Study in effect of using different 
helping devices  on  Some Biomechanic Variables of 

the Rotation and  Movement  on  Pony Device for 
Amateurs. 

 

Saddallah Abas Rashid 
 Salah A Deen  University / college of 

physical education 
 

Obei Ramiz Abdulghany 
Mosul university / college of physical 

education 

 

The study aims to expound some biomechanic variables of the 
rotation and movement  on  pony device for amateurs and comparing 
these moves among some of the most  best players  in the Fotowa sports 
Club in Ninevah and  players of Irbill sport club, Through the 
observations of the players in these sport clubs especially on the pony 
device  during teaching   the rotation and movement performance and 
previous experience  with the players of both sport clubs, the researchers 
decided that the subject sample consisted of the best four players in the 
Fotowa and Irbill sport clubs and they were deliberately selected and 
homogenized according to body mass, age, and training experience.  

The researcher adopted the descriptive method which appropriate 
to the nature of the study and the data were collected through observation 
using a video capture device.The main experiment was carried out in 
Ninaveh and Irbill using the special statistic tools and research 
methodology for correlated samples the results were presented according 
the calculated statistical  marks.  

The researchers deducted after studying the results that significant 
differences in the favor of the AL-Fotowa club appeared  in the height of 
the shoulder joint on the base of support and displacement of hip  when 
supported on the right hand  or the left hand   in addition significant 
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differences in favor for the Fotowa club  in sholder angle and inclination 
of shoulder blade  and hip angle.  

The performance of the players of AL- Fotowa club is better than 
that for Erbill Club because of the accessory devices aiding in developing 
the technical performance of this club including the split support device 
in this club which is made in accordance to international standards  (area 
larger than the one used in Irbil club).  

Therefore, researcher recommended the use of aiding devices in 
training and that they are build and manufactured in accordance with 
international standards which help players to be ideal in their prefor 
mance. 

  :التعریف بالبحث  -١
  :المقدمة وأهمیة البحث  ١-١

 الریاضـة النموذجیـة لألعمـار كافـة هـاریاضة الجمناسـتك أن المختصون في الباحثین لقد أثبت   " 
ـــة القـــدرات أل ـــرة جـــدًا وهـــذه التمـــارین ذات خـــصوصیة لتنمی ـــى تمـــارین ریاضـــیة كثی نهـــا تحتـــوي عل

إنطالقـــًا مــــن الـــزمن واإلمكانـــات الجدیـــدة التــــي  ،)٢٠: ١٩٨٨،حنتـــوش وســـعودي"(البدنیةوالعقلیـــة
أتاحتهــا البــرامج العلمیــة والســیما إن ریاضــة الجمناســتك قــد شــهدت تطــورًا ملحوظــًا بفــضل الــدعم 

 في هذا المجال ضمن حدودغیر متوقفة من العطاء الباحثینالكبیرة من الكلیات التربویة و ایة عوالر 
 فـي تطـویر أجهـزة أعـدت خصیـصًا لتعلـیم تقـدم وانتـشار اللعبـةبأفكارهم وخبرتهم والتي تخدم بـذلك 

لقــد أولــى  وبأقــل جهــد فاالفــضلالحركــات الــصعبة والــسریعة مــن اجــل إیــصال الطالــب الــى األداء 
 فـي بدایـة هـذا القـرن إهتمامـًا ملموسـًا بدراسـة حركـة اإلنـسان باالسـتناد علـى أسـس علمیـة ینالباحث

 بــدأ المختــصون فــي مجــال الریاضــة بدراســة أنــواع فقــدوفــق القــوانین الطبیعیــة للحركــة علــى عامـة و 
 علـى القـوانین المیكانیكیــةبـشكل كبیر  الجمناســتك والتـي تعتمـد لعبـةومـن أصـنافها الحركـة وأشـكالها 

والتي لها دور كبیر في تحسین وتطویر اإلنجاز في الـشكل الـذي یـتم فیـه اسـتخدام القـوة بوضـعها 
حنتــــوش (وعلــــى أفــــضل وجــــه مــــن الناحیــــة االقتــــصادیة فــــي الجهــــد المبــــذول أال وهــــواألداء الفنــــي

،مــن هنــا جــاءت اهمیــة البحــث فــي دراســة تــاثیر االجهــزة المــساعدة علــى )٩٦: ١٩٨٨وســعودي، 
 واالنتقــال لفئــة الناشــئین علــى جهــاز المهــر الن هــذه االجهــزة صــنعت محلیــًا وعلــى حركــة الــدوران

وفق قیاسات مختلفة وعلى تنوع اشكالها فان الهمیة البحث هذا تحدیدًا لالجهزة االفضل في تعلیم 
  . االداء الفنيفيمثل هذه الحركات ومدى تاثیرها 

  : مشكلة البحث ٢-١
إقامـة البطـوالت للفئـات فـي راق تكـاد ان تكـون محـصورة محلیـًا      ان ریاضة الجمناستك فـي العـ

 واداء المـدرب الـذي  ) تكنیـك (العمریة المختلفة فضًال عن انها تؤدى باسلوب بسیط معتمدة على
 الـذي غـزا مختلـف الریاضـات التطـور الریاضـيكان في یومًا مـن االیـام العـب جمناسـتك مهملـین 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧١

ة فقد اسـتحدثت اجهـزة مـساعدة لكـل جـزء مـن أجـزاء أي سلـسلة  على صعید األلعاب الفردیوالسیما
نــوع الجهــاز واالداء فمــن خــالل مالحظــة الباحثــان لالعبــي محافظــة نینــوى فــي  وفــقعلــى حركیـة و 

الجمناستك وتحدیدًا على جهاز المهر لفئة الناشئین مـن خـالل تـدریباتهم علـى هـذا الجهـاز لحركـة 
مسبق على العبي الجمناستك لفئة الناشئین في محافظة أربیل الدوران واالنتقال وكذلك االطالع ال

 ارتــأى ،ومــدى االخــتالف بــین االجهــزة المــساعدة التــي یــستخدمونها فــي تعلــیم مثــل هــذه الحركــات
الباحثان هذه الدراسة باختیار العینة بشكل عمدي والمتكونة مـن افـضل اربعـة العبـین ناشـئین فـي 

ًا ان العبــي نــادي اربیــل یــستخدمون اجهــزة تقلیدیــة كوســائل علمــ.أربیــل و  نینــوىتي محــافظكــل مــن 
وفـــق قیاســـات علـــى  نـــادي الفتـــوة یـــستخدمون االجهـــزة التـــي صـــنعت محلیـــًا  و ومـــساعدة امـــا العبـــ

  .عالمیة
  : اهداف البحث ٣-١
كینماتیكیـــة لحركـــة الـــدوران واالنتقـــال علـــى جهـــاز بایو  التعـــرف علـــى بعـــض المتغیـــرات ال١-٣-١

  .فضل العبي نادي اربیل الریاضي والعبي نادي الفتوة الریاضي المهر للناشئین ال
بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة لحركــة الــدوران التعــرف علــى اثــر االجهــزة المــساعدة فــي   ٢-٣-١

  .واالنتقال بین افضل العبي في نادي اربیل الریاضي ونادي الفتوة الریاضي
  : فرضیة البحث ٤-١
ائیة بـین المتغیـرا ت البایوكینماتیكیـة لحركـة الـدوران واالنتقـال  داللة احـصذو یوجد فرق ١-٤-١

  .ولمصلحة نادي الفتوة نادي الفتوة و بین العبي نادي اربیل على جهاز المهر
  : مجاالت البحث ٥-١
، )نــادي اربیــل الریاضــي ( افــضل اربعــة العبــین فــي محافظــة اربیــل  : المجــال البــشري ١-٥-١

  ).نادي الفتوة الریاضي (فظة نینوى وافضل اربعة العبین في محا
 قاعـــة ،محافظـــة اربیـــل/ نـــادي اربیـــل الریاضـــي / قاعـــة الجمناســـتك :  المجـــال المكـــاني ٢-٥-١

  .محافظة نینوى / نادي الفتوة الریاضي / الجمناستك 
   .٢٠٠٧ / ٣/٦ لغایة ١/٦للفترة من :  المجال الزماني ٣-٥-١
  : المصطلحات المستخدمة ٦-١
   وكینماتیك  البای١-٦-١

مـن هي المادة العلمیة التي تهتم بدراسة العالقة بین حركة جسم مـا وبـین زمنهـا ومكانهـا "
"  بوصــف ألنــواع الحركــات المختلفــة ىدون البحــث عــن القــوى التــي تــسبب هــذه الحركــة فهــي تعنــ

   ).٥٣: ١٩٨٧الصمیدعي، (
   حركة الدوران ٢-٦-١
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 ودورانهمـا حـول نقطـة االرتكـاز وهمـا فـي رجلینة الـ هـو الحركـة التـي تقـوم علـى مرجحـ-:الـدوران 
   ) .١٧: ٢٠٠١،العبیدي(حالة شد ومد

   حركة االنتقال ٣-٦-١
 الجـسم مـن نقطـة إلـى أخـرى فـوق المهـر للحفـاظ علـى  كتلـة ویقصد به نقل مركـز ثقـل-:االنتقال 

  ).١٧: ٢٠٠١ ،العبیدي( وجوده وسط قاعدة االرتكاز
  جي للذراعین  االرتكاز الفردي والزو ٤-٦-١

فقـــط لـــذلك فـــان  )الكفـــین(  الیـــدین علـــىاالرتكـــاز الفـــردي والزوجـــي تكـــون عملیـــة االرتكـــاز
عملیــــــة الــــــدوران تحــــــدث مـــــــن خــــــالل مــــــرور الجــــــسم مـــــــرة باالرتكــــــاز الفــــــردي ومــــــرة باالرتكـــــــاز 
الزوجي،فالفردي یحدث عندما یجتاز الجسم إحدى ذراعي االرتكاز عندما یكـون مرتكـزًا بیـد واحـدة 

 تعـــود لترتكـــز اذ ارتكـــازًا فردیـــًا واالرتكـــاز الزوجـــي یحـــدث بعـــد عبـــور الجـــسم للـــذراع الحـــرة فیـــسمى
  )١٧ : ٢٠٠١ ،العبیدي.( وتكون ارتكازًا زوجیًا مع الذراع األخرى

  : الدراسات النظریة والبحوث المشابهة  -٢
  :  الدراسات النظریة ١-٢
  : جهاز المهر١-١-٢
   القیاسات -أ

  . سم ٣٣= ارتفاع الجلد الجانبي .                 سم ٣٣= مي ارتفاع الجلد األما
  . سم ٣٣= عرض الجلد الجانبي من األعلى .    سم ٥٣= عرض الجلد األمامي من األعلى 
  . سم ٥٠= عرض الجلد األمامي من األسفل .    سم ٢٧= عرض الجلد الجانبي من األسفل 

  . سم ٥٠= رتفاع المساند ا.   سم ٣٣ xسم ٥٤= مساحة المهر من األعلى 
ـــــي للمهـــــر مـــــع المـــــساند  ـــــاع الكل ـــــى .   ســـــم ٨٣= االرتف   ســـــم١٧٧= محـــــیط المهـــــر مـــــن األعل

  )٢١: ٢٠٠٥البكري،(
  : إستخدامه -ب

 جهــــاز المهــــر مــــن األجهــــزة المــــساعدة لحــــصان القفــــز وهــــو مــــصغر جهــــاز حــــصان یعــــد
دمین،وان جهـــاز المهـــر قبـــل العبـــي الجمناســـتك لفئـــة الـــشباب والمتقـــمـــن المقـــابض الـــذي یـــستخدم 

تنـافس ت ضـمن نطـاق األجهـزة التـي دیستخدم الداء حركات الدوران واالنتقال لفئة الناشئین وهو یع
علیهــا هــذه الفئــة الداء حركــات معینــة وهــو جهــاز یــدخل ضــمن الالئحــة القطریــة لالتحــاد العراقــي 

  . )٢٤ :٢٠٠٥ ،البكري( المركزي للجمناستك لفئة الناشئین 
  
  : دئ حركة الدوران واالنتقال على جهاز المهر مبا٢-١-٢
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تحدث عـادًة بعـض حركـات الـدوران واالنتقـال حـول المحـور الطـولي والعمیـق وعلـى شـكل 
حركة دائریة من  جراء دوران نقاط الجسم أو الجسم بكامله مستثناة نقطة أو قاعدة االرتكاز حول 

ي المجـــال الریاضـــي هـــي عبـــارة عـــن وجمیـــع الحركـــات فـــ. "المحـــور الـــداخلي أو الخـــارجي للجـــسم 
حركــات دائریــة ســواء كانــت فــي مفاصــل الجــسم حــول محاورهــا الوهمیــة الداخلیــة أو دوران الجــسم 

  . "ككل حول المحور الداخلي أو المحاور الخارجیة الثابتة لألدوات الریاضیة
  )٢٦٨- ٢٦٧: ١٩٨٧ ،الصمیدعي(

  :ي لالعبي الجمناستك    األسس المیكانیكیة المؤثرة على االداء الفن٣-١-٢
إن التطـــور الـــسریع الـــذي حـــدث فـــي مجـــال األداء الفنـــي للجمناســـتك والنتـــائج التـــي یحققهـــا 
الالعبــون علــى جمناســتك األجهــزة والتقــارب الــشدید فــي المــستویات بأعــشار الدرجــة والتــي تتــوج بطــًال 

یاضـي أن یجـدوا  فـي المجـال الر المختـصین كـل هـذا جعـل ،على مجموعة ما بفارق عشر أو عـشرین
 إنجـــــاز فكـــــان الـــــسبیل هـــــو تحلیـــــل الحركـــــة فـــــضلطریقـــــة جدیـــــدة مـــــن أجـــــل إیـــــصال الالعـــــب الـــــى أ

 ، من أجـل تحقیـق أعلـى النتـائجاالفضل لذلك على الالعب إستثمار كل طاقته وبشكلها ،بایومیكانیكاً 
 بطاقـة جیـدة ق المستعملة للحصول على حركة میكانیكیـةائفضًال على أن البایومیكانیك یدرس الطر " 

وكــذلك "،)٢٠: ١٩٥١ ،ختومــسكي."( للطاقــة المبذولــة فــي المیــدان العملــياالفــضلوكــذلك االســتثمار 
هــي التــي تــؤمن إنتقــال اإلنــسان مــن مكــان إلــى آخــر بــشكل فعــال مــن *)اللوكوموتورنیــة ( الحركــاتتعـد

 الحركي،وتـستعمل اطة العمـل اإلیجـابي للجهـازسـخالل تفاعلـه مـع االرتكـاز أو البیئـة المحیطـة بـه بو 
 في كثیر من األلعاب الریاضیة التي تتطلب من الریاضي انتقاًال وتفاعًال مع االرتكاز نیةاللوكوموتور 

كرة المـاء ،الجمناسـتك،األلعـاب الفرقیة(وهي تلعب دورًا كبیرًا ومـساعدًا فـي األلعـاب الریاضـیة المختلفـة
   ).٢٨٩: ١٩٨٧ ،الصمیدعي(  ) "وغیرها 

  :     ل الحركي   التحلی٤-١-٢
 ثـم معالجتهـا منطقیـًا أو إحـصائیًا ،التحلیل هو فرز وتبویب البیانات الكثیرة لعناصرها الرئیسیة     " 

قابلـة عنـد تفـسیرها بالمقارنـة مـع معیارمناسـب ومحـدد ،للعمل على تلخیـصها فـي نتیجـة رقمیـة محدودة
"   لحل المشكلة التي یتناولهـا الباحثـانللتحول من صیغتها الكمیه الصماء إلى أخرى ذات معان مفیدة 

 )Moor,1979:155-160 ".( وكلمــة تحلیــل یقــصد بهــا أیــضًا الوســیلة المنطقیــة التــي یجــري بمقتــضاها
ـــى أجـــزاء أو عناصـــر أساســـیة خـــریبط،  ( "تنـــاول الظـــاهرة موضـــوع الدراســـة كمـــا لـــو كانـــت مقـــسمة إل

٢٨: ١٩٩٢( .  

                                                           
  
  ).الحركة - Motir،المكان-Locus  وتعني  ،تغییر مكان وضعیة الجسم ( *
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  )) :     قلق ( االتزان الال مستقر (   التوازن ٥-١-٢
 ذلـك مـن دیكون المحور في هذه الحالة فـي وضـع راسـي اسـفل مركـز ثقـل كتلـة الجـسم ویعـ

ان  اوضاع االتزان غیر المؤكد،وذلك النه عند حدوث دوران الجسم یزید عزم وزنه من الـدوران الـى
ران نــصل لوضــع االتــزان المــستقر باالســتناد علــى الــذراعین وكمــا علــى جهــاز المهــر فــي حركةالــدو 

   ) .٢٥٢: ١٩٨٨السامرائي، (  واالنتقال
  رقــمملحــق )  الــسلة والحبــل، الفطــر االرضــي،الفطــر المــسند( االجهــزة المــساعدة ٦-١-٢
 )٣  (   
  :   البحوث المشابهة ٢-٢
  ) : ٢٠٠١ ( ، دراسة یاسر نجاح العبیدي١-٢-٢

  "بض التحلیل الكینماتیكي لحركات الدوران واالنتقال على جهاز حصان المقا" 
  :  هدف الدراسة 

التعرف على أهم المتغیرات الكینماتیكیة األساسیة المؤثرة في أداء حركـات الـدوران واالنتقـال علـى 
  .جهاز حصان المقابض 

  : عینة الدراسة 
  ) .رجال ( العبو المنتخب الوطني العراقي للجمناستك 

  :المتغیرات الكینماتیكیة 
  .اقصى میل للكتف  -١
  .ك عن الكتف زاویة مستوى الور  -٢
  . الورك ،زاویة مفصل الكتف -٣
  .زمن االنتقال لكل ربع  -٤
  . المحیطیة ،السرعة الزاویة -٥
  .أي البعد بین قاعدة االرتكاز وهذه االجزاء )  القدم ، الورك،الكتف( نصف القطر لـ  -٦
   ) : ٢٠٠٥ ( ، دراسة ُأبي رامز البكري٢-٢-٢

المتغیــرات الكینماتیكیــة لحركــة أثــر برنــامج للتمرینــات التــصحیحیة علــى وفــق بعــض " 
  "السبندل على جهاز المهر للناشئین 

  
  

  :  هدف الدراسة 
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التعــــرف علــــى أهــــم المتغیــــرات الكینماتیكیــــة األساســــیة المــــؤثرة فــــي أداء حركــــات الــــدوران 
  .واالنتقال على جهاز حصان المقابض 

  .المهر لفئة  الناشئین  الكشف على األخطاء الفنیة لألداء الفني لحركة السبندل على جهاز -١
 الكشف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة لحركة السبندل على جهاز المهر لفئة -٢

  .الناشئین 
وضع تمرینات تصحیحیة على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة لحركة السبندل على جهاز  -٣

  .المهر لفئة الناشئین 
قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة لحركة السبندل  في التعرف على أثر التمرینات التصحیحیة -٤

   .على جهاز المهر لفئة الناشئین
  : عینة الدراسة 

  .سنة  ) ١٣ - ١١(  لفئة الناشئین اربیل  ، محافظة نینوى/ العبو الجمناستك 
  :المتغیرات الكینماتیكیة 

  .مسارات مركز ثقل اجزاء الرجل  -١
  .مسار مركز ثقل كتلة الجسم  -٢
  . السرعة المحیطیة لمركز ثقل الرجل ،اویةالسرعة الز  -٣
  .زمن كل دورة  -٤
  ) . الورك ، الجذع،الكتف( االرتفاع عن المهر بالنسبة لـ  -٥
  ) . كاحل ، ركبة، ورك،كتف( زاویة  -٦
  : إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١-٣

  .   استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث 
  : عینة البحث ٢-٣

نـادي (  اربعـة العبـین ناشـئین فـي محافظـة نینـوى ختیـار العینـة بالطریقـة العمدیـة مـنتم ا
واربعـة العبـین ناشـئین  علمًا انهم قد احرزوا المرتبة االولى في فردي االجهزة على القطـر )الفتوة 

  بین الالعبین كمـا مبـین فـي الجـدولكافؤوتم إجراء الت )نادي اربیل الریاضي(  في محافظة اربیل
  .)١(رقم 

  
  

  ) ١( رقم الجدول 
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المحسوبة لكل من الكتل والعمر ) ت( األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  قیمیبین
  ، ونادي اربیلناشئي نادي الفتوةالزمني والعمر التدریبي ل
  االجزاء  نادي اربیل  نادي الفتوة 

  ع+    س           ع+    س        
  ت المحسوبة

  ١.٦٤٦  ٢  ٤٠  ١.٦٦٩  ٤١.٧٥٠  كغم / الكتلة
  ٠.٤٥٩  ٠.٥٤٥  ١٣  ٠.٨٤٢  ١٢.٨١٢  سنة/العمر الزمني
  ١.٩٦٠  ٠.٤٢٢  ٢.٥  ٠.٤٦٢  ٣  سنة/العمر التدریبي

  ٢.٤٥٠) = ٠.٠٥(وعند نسبة خطأ ) ٦(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة 
  : وسائل جمع البیانات واألجهزة المستخدمة ٣-٣
   : وسائل جمع البیانات١-٣-٣

  . لقد تم جمع البیانات عن طریق المالحظة العلمیة التقنیة و التحلیل بواسطة الحاسوب 
  : األجهزة واألدوات المستخدمة ٢-٣-٣

   ) ١عدد  ( sony آلة تصویر نوع* جهاز المهر                                   * 
   ) ٤( انتیوم كومبیوتر نوع ب )       * ١عدد  ) (  Sony(  ملم نوع ٨فلم * 
  )كایوسیرا ( طابعة نوع                    *  Sonyقرص لیزري نوع * 
   متر ١مقیاس رسم * برامج لتحلیل المتغیرات الكینماتیكیة          * 
  ) ١عدد (حامل آلة التصویر * ریط قیاس                                    * 
  .سلة والحبل  الفطر االرضي وال،جهاز الفطر المسند* 

  :  التجربة الرئیسة ٤-٣
 في الساعة الثالثة عـصرًا فـي ١/٦/٢٠٠٧ الموافقتم إجراء التجربة الرئیسة یوم الخمیس 

الدوران ( تم تصویر الالعبون في األداء الحركياذ صالح الدیننادي اربیل الریاضي في محافظة 
 متـر بالنـسبة لوسـط المهـر ٥ومن علـى بعـد  Sony بالة تصویر نوع)واالنتقال على جهاز المهر

وبعــد ذلــك بیــومین أي یــوم . عــن ســطح االرض ســم ١٣٠ ارتفــاع بــؤرة عدســة الــة التــصویروكــان 
لحركـــة  )نـــادي الفتـــوة الریاضـــي( تـــم تـــصویر العبـــو محافظـــة نینـــوى٣/٦/٢٠٠٧ الموافـــقالـــسبت 

ـــى جهـــاز المهـــر  ـــدوران واالنتقـــال عل تـــر مـــن وســـط المهـــر  م٥ كانـــت الـــة التـــصویرعلى بعـــد اذال
 ســم عــن األرض مــن وســط بــؤرة الــة التــصویر،اعطي لكــل العــب ثــالث محــاوالت ١٣٠وبارتفــاع 

  .حسب القانون الدولي*حددت من المختصین،تحسب المحاولة األفضل
   :كینماتیكیة المتغیرات البایو ٥-٣
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  فــي مجــال الجمناســتك*تــم تحدیــد المتغیــرات عــن طریــق المقابلــة الشخــصیة بالمختــصین 
فـي أثناء االرتكـاز علـى ذراع الیمـین والنـصف اآلخـر في وذلك بتقسیم الحركة الى نصفین نصف 

  -:أثناء االرتكاز على ذراع الیساروهي كما یأتي 
   ارتفاع مفصل الكتف عن قاعدة االستناد ١-٥-٣
   بعد الورك عن قاعدة االستناد٢-٥-٣
   زاویة الكتف ٣-٥-٣
      زاویة المیل لحزام الكتف ٤-٥-٣
   زاویة الورك ٥-٥-٣
  :  البرامج المستخدمة في التحلیل ٦-٣

إن التحلیــل بــشكل عــام هــو وســیلة لتجزئــة الحركــة الكلیــة إلــى أجــزاء ودراســة هــذه األجــزاء "
بعـد إجـراء عملیـة التـصویرالفیدیوي لجـأ الباحثـان ).١٩٠: ١٩٨٧،الصمیدعي(بعمق لكشف دقائقها

،ثم قام CDقام بتحویل األفالم الفیدیویة إلى أقراص لیزریةإلى مكتب خاص في اإلنتاج الفني فقد 
  -: باستخدام البرامج اآلتیة كًال حسب وظیفتهانالباحث

 یمكـن مـن خـالل هـذا البرنـامج عـرض كـل صـورة مـن الـصورالمقطعة - :ACD see برنـامج * 
  . من تحدید بدایة ونهایة أو األجزاء المهمة المراد تحلیلهاانلیتمكن الباحث

 وهــو برنــامج عــالمي یــستخدم فــي التطبیقــات والتــصحیحات - :Auto CAD 2000رنــامج ب* 
المـــسافات (  مـــن هـــذا البرنـــامج فـــي إســـتخراج البیانـــات الخـــام لكـــل مـــنانالهندســـیة واســـتفاد الباحثـــ

   ) .بمفردهاواألبعاد  واالرتفاعات والزوایا لكل صورة 
  .ثا / صورة٢٥ وبعدد frame یستخدم للتقطیع الصوري على شكل - :vdcبرنامج * 
  
  
  
  
  : الوسائل اإلحصائیة ٧-٣

                                                           
   المختصین *
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة / عبدالجبار عبدالرزاق حسو. د.م.أ - ١
   جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة / حیدر غازي . م.م

 علمًا ان الباحثان من نفس االختصاص 
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اســتخدم الباحثــان الوســائل اإلحــصائیة الالزمــة لمعالجــة بیانــات البحــث واختبارفرضــیته وهــذه 
  :الوسائل

  الوسط الحسابي -١
   االنحراف المعیاري-٢ 
   )٣١٠ – ٢٦٩ ،٢٠٠٤ ،الحكیم.                                     ( معامل االختالف -٣
    لمستقلةللعینات ا)  ت ( اختبار -٤
  SPSSالمعالجات اإلحصائیة تمت بواسطة الحاسوب اآللي باستخدام النظام -٥
  : عرض ومناقشة النتائج -٤
  : عرض النتائج للمتغیرات البایوكینماتیكیة للدوران واالنتقال على جهازالمهر ١-٤

ایوكینماتیكیـة لحركـة الـدوران واالنتقـال تناول هـذا العـرض نتـائج كـل مـن قـیم المتغیـرات الب
لعینة البحـث مـن خـالل عـرض األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة وقیمـة ت المحـسوبة فـي 
جــدول واحــد وذلــك لــسهولة مالحظــة الفــروق اإلحــصائیة ومــن ثــم تفــسیر مختلــف النتــائج التــي تــم 

  - :یليلبحث وفرضیته وكما وفق المنظور العلمي لغرض تحقیق أهداف اعلى التوصل إلیها 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢( رقم جدول ال
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    لمتغیرات عینة البحثاألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة ت المحسوبةقیم یبین 
   

        
         

 
         

 

 
 

                  
 

                    
 

                     

                    
 

 
                     

   ) .٢.٤٥٠( الجدولیة ) ت  (  وقیمة ٠.٠٥ ونسبة خطأ ٦معنویة عند درجة حریة *
 ارتفاع مفصل الكتف عن قاعدة االستناد في حالـة االرتكـاز علـى ذراع الیـسار، ١-١-٤

  :الیمین
المهر بـین عینـة  اختلفت قیم االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بالنسبة لـالداء علـى جهـاز    

فقــد كانــت قیمــة الوســط الحــسابي بالنــسبة لالعبــي نــادي ) ٢ ( رقــمالبحــث وكمــا مبــین فــي الجــدول
وقیمــة الوســط الحــسابي لالعبــي ) ٢.٢١٧( ســم واالنحــراف المعیــاري) ٤١.٧٥٠   (     اربیــل   

 الیـسار في حالة االرتكاز علـى ذراع) ٢.٢١٧( سم واالنحراف المعیاري) ٥١.٢٥٠( نادي الفتوة 
وقیمـة )٢.٢١٧( سـم واالنحـراف المعیـاري) ٤٣.٧٥٠( وقیمة الوسط الحسابي لالعبي نادي اربیـل

فـــي  ) ٣.١٠٩( ســـم واالنحـــراف المعیـــاري  ) ٥٣.٥٠٠( الوســط الحـــسابي لالعبـــي نـــادي الفتــوة  
( المحــــسوبة) ت(وقیمــــة) ٢.٤٥٠(الجدولیــــة ) ت(كانــــت قیمــــةو ،حالــــة االرتكــــاز علــــى ذراع الیمین

فـــــي حالـــــة االرتكـــــاز علـــــى ذراع ) ٦.٢٥٨( و  فـــــي حالـــــة االرتكـــــاز علـــــى ذراع الیـــــسار)٧.٤٢٠
  .)٠.٠٥( ونسبة خطأ) ٦(ند درجة حریة ع،الیمین

  
  
  
  : بعد الورك عن قاعدة االستناد في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین٢-١-٤
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اء على جهاز المهر بین عینـة   اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بالنسبة لألد
          فقد كانـت قیمـة الوسـط الحـسابي بالنـسبة لالعبـي نـادي اربیـل) ٢( البحث وكما مبین في الجدول 

           وقیمـــة الوســـط الحـــسابي لالعبـــي نـــادي الفتـــوة ) ١.٧٠٧( ســـم واالنحـــراف المعیـــاري) ٣٤.٧٥٠( 
ـــاريســـ)٤٩.٥٠٠(  ـــى ذراع الیـــسار وقیمـــة فـــي حا ) ١.٢٩٠( م واالنحـــراف المعی ـــة االرتكـــاز عل ل

وقیمــــة ) ٠.٥٠٩( ســــم واالنحــــراف المعیــــاري) ٣١.٧٥٠( الوســــط الحــــسابي لالعبــــي نــــادي اربیــــل
فـي حالـة  ) ١.٧٠٧( سم واالنحراف المعیـاري ) ٣٩.٧٥٠( الوسط الحسابي لالعبي نادي الفتوة 

) ١٦.٨٩٥( المحسوبة) ت(وقیمة) ٢.٤٥٠(الجدولیة ) ت(كانت قیمةو ،االرتكاز على ذراع الیمین
نـد درجـة ع،في حالة االرتكـاز علـى ذراع الیمین) ١١.٠٠٤( في حالة االرتكاز على ذراع الیسارو

  ) ٠.٠٥( ونسبة خطأ) ٦(حریة 
  : زاویة الكتف في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین٣-١-٤

ء علــى جهــاز المهــر اختلفــت قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة بالنــسبة لــألدا
فقــد كانــت قیمــة الوســط الحــسابي بالنــسبة لالعبــي  )٢( بــین عینــة البحــث وكمــا مبــین فــي الجــدول 

ادي نوقیمة الوسط الحسابي لالعبي )٢.٠٨١( درجة واالنحراف المعیاري )١٦.٥٠٠( نادي اربیل
یــسار وقیمــة فــي حالــة االرتكــاز علــى ذراع ال) ٠.٨١٦(  درجــة واالنحــراف المعیــاري) ٢٠(الفتــوة 

والوســط )٢.٦٤٥( درجــة واالنحــراف المعیــاري) ١٠.٥٠٠( الوســط الحــسابي لالعبــي نــادي اربیــل
فــــي حالــــة ) ١.٧٠٧( درجــــة واالنحــــراف المعیــــاري) ١٢.٧٥٠( الحــــسابي لالعبــــي نــــادي الفتــــوة 

) ٣.٨٣٧( المحــسوبة) ت( وقیمــة) ٢.٤٥٠(الجدولیـة ) ت( كانــت قیمــةو ،االرتكـازعلى ذراع الیمین
ند درجـة ع،في حالة االرتكاز على ذراع الیمین) ١.٧٥٠(  و ة االرتكاز على ذراع الیسارفي حال
  .) ٠.٠٥( ونسبة خطأ) ٦(حریة 

  : زاویة المیل لحزام الكتف في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین٤-١-٤
مهــر اختلفــت قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة بالنــسبة لــألداء علــى جهــاز ال

فقد كانت قیمة الوسط الحسابي بالنسبة لالعبي ) ٢ (  رقمبین عینة البحث وكما مبین في الجدول
وقیمة الوسـط الحـسابي لالعبـي  )٩.٤٦٤(  درجة واالنحراف المعیاري )١٠٠.٢٥٠( نادي اربیل 
فــي حالــة االرتكــاز علــى ذراع ) ٢.٧٥٣(درجــة واالنحــراف المعیــاري ) ١١٣.٧٥٠( نــادي الفتــوة 

( درجـــــــة واالنحـــــــراف المعیـــــــاري)٩٣.٢٥٠(  یـــــــسار والوســـــــط الحـــــــسابي لالعبـــــــي نـــــــادي اربیـــــــلال
( درجـــــة واالنحـــــراف المعیـــــاري ) ١١١.٧٥٠( والوســــط الحـــــسابي لالعبـــــي نـــــادي الفتـــــوة )٩.٤٦٤
) ت(وقیمــة) ٢.٤٥٠(الجدولیــة ) ت(كانــت قیمــةو ،فــي حالــة االرتكــاز علــى ذراع الیمین ) ٣.٣٠٤

فــي حالــة االرتكــاز علــى ) ٤.٥٢١( الرتكــاز علــى ذراع الیــساروفــي حالــة ا) ٣.٣٥٥( المحــسوبة
  .) ٠.٠٥( ونسبة خطأ) ٦(ند درجة حریة ع،ذراع الیمین
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  : زاویة الورك في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین٥-١-٤
اختلفــت قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة بالنــسبة لــألداء علــى جهــاز المهــر 

فقــد كانــت قیمــة الوســط الحــسابي بالنــسبة لالعبــي )٢( ث وكمــا مبــین فــي الجــدول بــین عینــة البحــ
وقیمــة الوســط الحــسابي لالعبــي )٢.٦٢٩( درجــة واالنحــراف المعیــاري) ١٤٨.٧٥٠(  نــادي اربیــل
فـي حالـة االرتكـاز علـى ذراع ) ٣.٣٠٤( درجـة واالنحـراف المعیـاري  )١٤٩.٧٥٠(   نادي الفتـوة

( درجــة واالنحــراف المعیــاري ) ١٤٥.٧٥٠( بي لالعبــي نــادي اربیــل الیــسار وقیمــة الوســط الحــسا
( درجة واالنحراف المعیاري ) ١٤٣.١٤٢( وقیمة الوسط الحسابي لالعبي نادي الفتوة  ) ٢.٦٢٩
) ت(وقیمـــة) ٢.٤٥٠(الجدولیـــة ) ت(كانـــت قیمـــةو ،فـــي حالـــة االرتكـــاز علـــى ذراع الیمین) ٣.٣٠٤

   علــــــــــــــــــــــــــــــى ذراع الیــــــــــــــــــــــــــــــسارفــــــــــــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــــــــــة االرتكــــــــــــــــــــــــــــــاز) ٠.٥٨٠(  المحــــــــــــــــــــــــــــــسوبة
  .) ٠.٠٥( ونسبة خطأ) ٦(ند درجة حریة ع،في حالة االرتكاز على ذراع الیمین) ١.٧٢٣( و
   مناقشة النتائج ٢-٤
رتفـاع مفـصل الكتـف عـن قاعـدة االسـتناد فـي حالـة االرتكـاز  مناقشة النتـائج ال ١-٢-٤

  :على ذراع الیسار، الیمین
سـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة الرتفـاع والـذي یبـین قـیم االو   )٢(  رقـم من الجـدول

 الیمـین بـین العبـي نـادي ،مفصل الكتف عن قاعدة االستناد في حالـة االرتكـاز علـى ذراع الیـسار
 اظهــــرت النتــــائج وجــــود فرقــــًا معنویــــًا لــــصالح العبــــي نــــادي الفتــــوة اذاربیــــل والعبــــي نــــادي الفتــــوة 

الرتكاز والمد المناسب لمفصل الورك مما یتناسـب ویعزوالباحثان السبب الى المد الحاصل لذراع ا
( طردیًا مع السرعة الدورانیة لالعب وارتفاع مفصل الكتف عن قاعـدة االرتكـاز كمـا اثبتـت بدراسـة

التناسب الطردي بین ارتفاع مفصل الكتف وارتفاع الورك بسبب المد الذي ) ٩٥: ٢٠٠٥البكري، 
الجهــزة المــساعدة التــي تعطــي لالعــب اســتخدامه  وكــذلك تــاثیر اســتخدام ا،یحــصل لمفــصل الــورك

  . لالمكانات التي یتمتع بها االفضل
 مناقـشة النتــائج لبعــد الــورك عــن قاعـدة االســتناد فــي حالــة االرتكــاز علــى ذراع ٢-٢-٤

  :الیسار، الیمین
بعـــد والـــذي یبـــین قـــیم األوســـاط الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة ل ) ٢(  رقـــم مـــن الجـــدول

بــین العبــي نــادي اربیــل اعــدة االســتناد فــي حالــة االرتكــاز علــى ذراع الیــسار،الیمین الــورك عــن ق
 أظهرت النتائج وجود فرقًا معنویًا لصالح العبـي نـادي الفتـوة ویعزوالباحثـان اذوالعبي نادي الفتوة 

میل السبب الىنقل مركز ثقل كتلة الجسم عمودیًا على قاعدة االستناد والزیادة الحاصلة في زاویة ال
لحزام الكتف والذي یؤثر طردیًا على بعد الورك عن قاعدة االستناد وكـذلك المـد الحاصـل لمفـصل 
الورك والشد العضلي لكال الساقین في حالة االرتكاز الفردي ثم العمل على خروج مركز ثقل كتلة 
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ل العمــل علــى خــروج مركــز ثقــ )٧٥: ٢٠٠١العبیــدي،( الجــسم مــن قاعــدة االرتكــاز كمــا فــي دراســة
، ممـا )ارتكـاز زوجـي(  لیـستقرعلى قاعـدة اخـرى )االرتكاز الفردي (كتلة الجسم من قاعدة االرتكاز

یتـــسبب فـــي بعـــد نقطـــة الـــورك عـــن قاعـــدة االســـتناد وكـــذلك بـــسبب اســـتخدام جهـــاز الفطـــر المـــسند 
أثنـاء فـي  ذو قاعدة وقطر اكبر ما هو علیه في نادي اربیل مما یـؤدي بالالعـب ،كوسیلة مساعدة

تخدامه فــتح زاویــة الـورك لالمــام لتحاشــي لمــس الجهـاز ممــا یــؤثر طردیـًا فــي االداء علــى جهــاز اسـ
  .المهر 

 : مناقشة النتائج لزاویة الكتف في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین٣-٢-٤

اویــة لــزوالــذي یبــین قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة  ) ٢(  رقــم       مــن الجــدول
 اذبین العبي نادي اربیل والعبي نـادي الفتـوة كتف في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین ال

أظهرت النتائج وجود فرقًا معنویا في حالة االرتكاز على ذراع الیسار ولصالح العبي نادي الفتـوة 
قارب المـستوى وفرقًا غیر معنویًا في حالة االرتكاز على ذراع الیمین ویعزو الباحثان السبب الى ت

بـــین الالعبـــین لـــذلك یعمـــل الالعبـــون علـــى ســـحب مركـــز ثقـــال كتلـــة الجـــسم عمودیـــًا علـــى قاعـــدة 
زیــادة زاویــة المیــل فــضًال عــن االســتناد والــذي یــؤمن لالعــب االرتكــاز الجیــد الداء حركــة الــدوران 

ول علــى لحـزام الكتـف والتـي تـؤثر طردیـًا علـى زاویـة الكتــف مـن اجـل زیـادة سـرعة الـدوران والحـص
سحب مركز ثقل كتلـة  ) ٧٥: ٢٠٠١العبیدي،(   وكما اكدت دراسة نفسهتوازن متحرك في الوقت

ــًا علــى نقطــة االرتكــاز وبالتــالي جعــل محــور الــدوران یمــر بمركــز ثقــل كتلــة  الجــسم وجعلــه عمودی
  .الجسم الن ذلك یسهل عملیة دوران الجسم حول محوره الطولي

میل لحزام الكتف في حالـة االرتكـاز علـى ذراع الیـسار،  مناقشة النتائج لزاویة ال٤-٢-٤
 :الیمین
لزاویة المیل والذي یبین قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ) ٢(  رقم       من الجدول

بــین العبـي نــادي اربیـل والعبــي نــادي لحـزام الكتــف فـي حالــة االرتكـاز علــى ذراع الیــسار، الیمـین 
تائج وجود فرقـًا معنویـًا ویعـزو الباحثـان الـسبب الـى رفـع مفـصل الـورك وكـذلك  أظهرت الناذالفتوة 

بــسبب ســحب مركــز ثقــل كتلــة الجــسم عمــودي علــى قاعــدة االرتكــاز وللــسیطرة علــى القــوة الطــاردة 
 وهــذا ،المركزیــة فیعمــل الالعــب علــى میــل حــزام الكتــف للــداخل لیتناســب طردیــًا مــع ســرعة الــدوران

   ) .٧٦-٧٥: ٢٠٠١العبیدي،( نجاز وكما اكدتها دراسة یتناسب طردیًا مع اال
  
 :لزاویة الورك في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الیمین مناقشة النتائج ٥-٢-٤

زاویـــة والـــذي یبـــین قـــیم األوســـاط الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة ل ) ٢(  رقـــم       مـــن الجـــدول
 اذبین العبي نـادي اربیـل والعبـي نـادي الفتـوة مین الورك في حالة االرتكاز على ذراع الیسار، الی

راع الیمـین وفرقـًا غیـر معنویـًا فـي ذمعنویـًا فـي حالـة االرتكـاز علـى غیر أظهرت النتـائج وجـود فرقـًا 
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ویعـزو الباحثـان الـسبب الـى تقـارب المـستوى بـین الالعبـین لـذلك  حالة االرتكـاز علـى ذراع الیـسار
ظهـر ومـد مفـصل الـورك الـى االمـام اسـفل والمـد الحاصـل یعمل الالعبون على تقوس عـضالت ال

في زاویة الركبة والشد بمفصل القدم اجل نقل االرتكاز من على ذراع واحدة الى الذراعین ثم على 
   ) .٩٤-٩٣: ٢٠٠٥البكري،( ودراسة  ) ٧٧: ٢٠٠١العبیدي،(  وكا اكددتها دراسة ،ذراع واحدة

  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  :نتاجات  االست١-٥

  :تي ان بعد تحلیل ومناقشة النتائج مایاستنتج الباحثا
 نــادي الفتـوة فــي ارتفـاع مفــصل الكتــف ي العبــمـصلحة داللـة معنویــة ولذو ظهـور فــروق ١-١-٥

عن قاعدة االستناد وبعد الورك عن قاعدة االستناد في حالة االرتكـاز علـى ذراع الیمـین 
  . الیسار و 

 نـــادي الفتـــوة فـــي زاویـــة الكتـــف ي العبـــمـــصلحة الحـــسابیة ول ظهـــور فـــروق فـــي األوســـاط٢-١-٥
  . الیسارو وزاویة المیل لحزام الكتف زاویة الورك في حالة االرتكاز على ذراع الیمین 

ــــسبب االجهــــزة ٣-١-٥ ــــك ب ــــل وذل ــــادي اربی ــــو ن ــــوة افــــضل مــــن اداء العب ــــادي الفت ــــو ن  اداء العب
على جهاز الفطر المسند المصنوع المساعدة المستخدمة في تطویر ادائهم والمتمثلة في 

وكـذلك جهـاز اثنـاء االداء علـى جهـاز المهر فـي وفق قیاسات عالمیة والذي یؤثر ایجابیًا 
  .      السلة والحبل 

  : التوصیات ٢-٥
  : تي ا      یوصي الباحثان مای

وفـــق قیاســـات عالمیـــة مـــن اجـــل الوصـــول علـــى اســـتخدام األجهـــزة المـــساعدة المـــصنوعة  ١-٢-٥
  .عبین لالداء االفضل بالال

  
  
  
   المصادر العربیة واالجنبیة -
   المصادر العربیة -
أثر برنامج للتمرینات التصحیحیة على وفق بعض المتغیرات  ) : ٢٠٠٥(أبي رامز البكري،  .١

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة . الكیناماتیكیة لحركة السبندل على جهاز المهر للناشئین 
  .امعة الموصل التربیة الریاضیة، ج
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ـــــــوش .٢ ـــــــوف  ،حنت ـــــــاز ،١٩٨٨عـــــــامر،ســـــــعودي، و معی المـــــــدخل فـــــــي حركـــــــات األســـــــاس لجمب
  .الموصل/ شارع ابن االثیر / الرجال،مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 

/ لینغـــراد،دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر،فـــسلجة الجهـــاز الحركي، ١٩٥١جوزیـــف، ،ختومـــسكي .٣
  . االردن

، التحلیـل الحركـي، دار الكتـب للطباعـة والنـشر ١٩٩٢خریبط، ریسان وشلش، نجاح مهدي،  .٤
  .بغداد / 

 .بغداد، طنیة و ، البایومیكانیك، المكتبة ال١٩٨٨فؤاد توفیق،  ،السامرائي .٥

دار الكتـب للطباعـة والنـشر،جامعة . البایومیكانیـك والریاضـة،١٩٨٧ لؤي غـانم، ،الصمیدعي .٦
 .الموصل

ـــى جهـــاز التحلیـــل الكینامـــاتی ) : ٢٠٠١(،یاســـرالعبیـــدي،  .٧ ـــدوران واالنتقـــال عل كي لحركـــات ال
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة / اطروحة دكتوراه غیر منشورة . حصان المقابض 

  المصادر االجنبیة  -
8- Moor , N, 1979 How to do reserch , ( London , The lebrary , association   
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   ٠)سم ٦٢ ( ٠قطر المهر
   ٠ )٤٧,٥ ( ٠مساحة قاعدة المهر األرضي 

   ٠غم ) ١,٧٧٥ (٠الوزن 
   ٠زون الخلفي للرجلین على جهاز المهر ضبط حركة الكر : من فوائد الجهاز 
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