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اثر منهاج للتمرینات التصحیحیة في زوایا المیل لحزام الكتف وفن 
   لحركة الدوران واالنتقال على جهاز المهر للناشئیناألداء

  

  ُأبــي رامـزعبدالغني. م.عارف محسن ابراهیم       م. د.أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  
  

  الملخص
مج التصحیحي في زوایا المیل لحركة الدوران واالنتقال یهدف البحث التعرف على تأثیر البرنا

علــى جهــاز المهــر للناشــئین ، وحیــث تكونــت عینــة البحــث مــن ناشــئ أبطــال محافظــة نینــوى فــي 
فعالیة الجمناستك واجـري التجـانس لهـم علـى وفـق العمـر الزمنـي والعمـر التـدریبي والكتلـة واسـتخدم 

ة البحــث وتــم جمــع المعلومــات عــن طریــق المالحظــة الباحثــان المــنهج التجریبــي لمالءمتــه وطبیعــ
ــــــــــــــــــــــــــــــصویر الفیــــــــــــــــــــــــــــــدیوي بكــــــــــــــــــــــــــــــامیرا نــــــــــــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــــــــــــة وذلــــــــــــــــــــــــــــــك بالت ــــــــــــــــــــــــــــــة التقنی   العلمی

وتـــم اجـــراء التجربـــة االســـتطالعیة فـــي القاعـــة الداخلیـــة لكلیـــة التربیـــة ) ثـــا /  صـــورة٢٥ســـوني ، ( 
 الریاضـــیة بجامعـــة الموصـــل مـــن اجـــل تحدیـــد موقـــع جهـــاز المهـــر وآلـــة التـــصویر وقـــد اســـتخدمت
الوســائل اإلحــصائیة المالءمــة للبحــث بعــد اســتخراج المتغیــرات بوســاطة الحاســوب وبنظــام خــاص 
بالتحلیــل البایومیكــانیكي وعلــى وفــق النتــائج المحــسوبة تــم علــى ضــوئها التوصــل الــى االســتنتاجات 

 ویة ولصالح االختبار البعدي في زوایانوالتوصیات فقد استنتج الباحثان وجود فروق ذات داللة مع
تـأثیر التمرینــات التـصحیحیة فــي زوایـا المیـل لحــزام الكتـف فــي .  الفنـي واألداءالمیـل لحـزام الكتــف 

.  اداء حركـة الـدوران واالنتقــال أثنـاءحركـة الـدوران واالنتقـال بـشكل ایجــابي علـى عینـة البحـث فــي 
 ، مــدربي  الباحثــانوأوصــى. تــأثیر التمرینــات التــصحیحیة علــى االداء الفنــي لالعبــین بــشكل عــام 

الفئات العمریة المبتدئة باستخدام التمرینات التصحیحیة من اجـل تحـسین االداء الفنـي علـى جهـاز 
 ذات صــعوبة أخــرىواســتخدام هــذه التمرینــات التــصحیحیة فــي حركــات . المهــر للبــراعم والناشــئین 

  .اكبر على جهاز المهر او حصان المقابض للفئات العمریة المتقدمة 
  
  

 ٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 

Effect of Correction Exercise program in the Incline 
Angle of Shoulder Blade and the Technical 

Performance of Rotating and Transportation on the 
movement  Pony Device for Peginner. 

 

Dr Arrif Muhsin Ibrahim Obi Ramiz Abdulghany al Bakri 

Mosul University / College of Physical Education 

 

 The study aims to expound the impact of correction exercise 
program in the incline angle of shoulder blade and the art or 
performance of rotating and transportation on the pony device for 
beginner. The subject sample consisted of the beginner champions of the 
province of Nicene van in the gymnastic events.The sample was 
homogenized according to body mass, age, and training experience.  

The researchers adopted the descriptive method which is 
appropriate to the nature of the study and the data were collected through 
observation using a video capture device type (Sony 25 frame / second) 
An investigation study was performed in the indoor gymnastic court of 
the college of physical education to determine the best camera  angle for 
shooting and the best location for the pony instrument.   

The appropriate statistical tools were used in the experiment, after 
the determination of variables by the computer and according to bio 
mechanic analyzies systems which were used to present and discuss the 
results.  
  According to the results, the researchers concluded that significant 
differences exist in favor for the post – test for the angle of inclination of 
shoulder baled and technical performance The use  of correction exercises 
led to the positive increase of the ability of the subject sample to develop 
rotating and transportation skills and was positively affecting the general 
performance. 

Therefore, the researchers recommended to use the correction 
exercises by trainers of gymnastic for novices and beginners in training 
on pony and use these exercises for other difficult movements.  
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  : التعریف بالبحث -١
  : البحث وأهمیة المقدمة ١-١

ـــة والســـیما إن ریاضـــة       ـــرامج العلمی ـــدة التـــي أتاحتهـــا الب ـــات الجدی ـــزمن واإلمكان ـــًا مـــن ال إنطالق
الجمناســـتك قـــد شـــهدت تطـــورًا ملحوظـــًا بفـــضل الـــدعم والراعیـــة الكبیـــرة مـــن قبـــل الكلیـــات التربویـــة 

 متوقفــة مــن العطــاء بأفكــارهم وخبــرتهم والتــي تخــدم والبــاحثون فــي هــذا المجــال ضــمن حــدود غیــر
بــــذلك عولمــــة الریاضــــة العالمیــــة فــــي تطــــویر أجهــــزة أعــــدت خصیــــصًا لتعلــــیم الحركــــات الــــصعبة 

لقد أولى الباحثون في بدایة هـذا  الى األداء األمثل وبأقل جهد فالالعبوالسریعة من اجل إیصال 
االســتناد علــى أســس علمیــة عامــة ووفــق القــوانین القــرن إهتمامــًا ملموســًا بدراســة حركــة اإلنــسان ب

ـــة للحركـــة  ومـــن  بـــدأ المختـــصون فـــي مجـــال الریاضـــة بدراســـة أنـــواع الحركـــة وأشـــكالها اذالطبیعی
أصنافها فعالیة الجمناستك والتي تعتمد كلیًا على القوانین البایومیكانیكیـة والتـي لهـا دور كبیـر فـي 

فیـه اسـتخدام القـوة بوضـعها وعلـى أفـضل وجـه مـن تحسین وتطـویر اإلنجـاز فـي الـشكل الـذي یـتم 
  الناحیـــــــــــــــــــــــــة االقتـــــــــــــــــــــــــصادیة فـــــــــــــــــــــــــي الجهـــــــــــــــــــــــــد المبـــــــــــــــــــــــــذول أال وهـــــــــــــــــــــــــو األداء الفنـــــــــــــــــــــــــي

زاویــة المیــل ( ونظــرًا ألهمیــة  )٦٠، ١٩٩٦ســالم ، ) ( ٩٦، ١٩٨٨حنتــوش وســعودي ، (
یة علیـه وتأثیر أجزاء الجسم علیه ولما له من أهمیة في دراسة المتغیرات الكینماتیك) لحزام الكتف 

فــإن أي تغییــر فــي زاویــة المیــل ســوف یــؤثر ســلبًا علــى األداء الفنــي ، األمــر الــذي یــدفع الریاضــي 
إلى استخدام القوة بشكل اكبر لكـي یحـافظ علـى اسـتمراریة أداء الحركـة ، لـذا فمـن الـضروري جـدًا 

مـام بجهـاز في حركات الجمناستك أن تكون زاویة المیل فـي موقعهـا الـصحیح ولقـد جـاء هـذا االهت
ـــا تمتـــاز بحركـــات انتقـــال  ـــاز بـــصعوبة األداء ،فطبیعـــة الحركـــات التـــي تـــؤدى هن المهـــر كونـــه یمت

 تمثل هـذه الحركـات الطـابع الـسائد لهـا علـى أن ، اذ) الدوران یؤدى بالرجلین معاً (وحركات دوران 
  .ةتمتاز هذه الحركات باالستمراریة واالنسیاب وبدون توقف إلى نهایة السلسلة الحركی

  : مشكلة البحث ٢-١
    مـــن خــــالل معانــــات المــــدربون فــــي محافظــــة نینــــوى والباحثــــان مــــن ضــــعف فــــي األداء الفنــــي 

 فــي حركــة الــدوران واالنتقــال والــذي كــان والســیماواإلنجــاز لــدى فئــة الناشــئین علــى جهــاز المهــر 
ـائج منتخــب واضـحًا مـن خـالل المـشاركات فــي البطـوالت األخیـرة علـى مــستوى القطـر إذ كانـت نتـــ

الناشئین على أدنى مستواها في جهاز المهر قیاسـًا ببقیـة األجهـزة خــالل البطولـة التـي َأقیمـت فـي 
وهنـا الـضعف فـي االداء وضـعنا امـام مــشكلة . محافظـة نینـوى / قاعـة الـشهید امجـد محمـد نـوري 

  . ایجابیًا وهي كیفیة التخلص منه عن طریق وضع تمارین خاصة تؤثر على االداء الكینماتیكي 
  : أهداف البحث ٣-١
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 التعرف علـى قـیم زوایـا المیـل لحـزام الكتـف لحركـة الـدوران واالنتقـال علـى جهـاز المهـر ١-٣-١
  . للناشئین

 التعرف على اثر التمرینـات التـصحیحیة علـى قـیم زوایـا المیـل لحركـة الـدوران واالنتقـال ٢-٣-١
  . على جهاز المهر للناشئین 

ر التمرینــات التــصحیحیة علــى مــستوى األداء المهــاري لحركــة الــدوران  التعــرف علــى اثــ٣-٣-١
  .  واالنتقال على جهاز المهر للناشئین

  : فرضیتا البحث ٤-١
 تؤثر التمرینات التصحیحیة ایجابیًا في زوایا المیـل لحركـة الـدوران واالنتقـال علـى جهـاز ١-٤-١

  .المهر للناشئین 
ابیـــًا فـــي مـــستوى االداء لحركـــة الـــدوران واالنتقـــال علـــى  تـــؤثر التمرینـــات التـــصحیحیة ایج٢-٤-١

  . جهاز المهر للناشئین
  : مجاالت البحث ٥-١
  .بطال محافظة نینوى لفئة الناشئین ا/  الجمناستك  العبو-: المجال البشري ١-٥-١
  ١٦/١٠/٢٠٠٤ ولغایة ٢٨/٨/٢٠٠٤ ابتدًا من -: المجال الزماني ٢-٥-١
الداخلیـة والقاعـة /   التـدریبي للجمناسـتك المركـز/ ة الجمناسـتك  قاع-: المجال المكاني ٣-٥-١

  .لكلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل
  : المصطلحات المستخدمة ٦-١
  :  الكینماتیك ١-٦-١

اإلزاحـة ،المـسافة ، الـسرعة بأنواعهـا و (وهو دراسة طبیعة المظهر الحیـوي فیمـا یتعلـق بــ       
  .ن دون التطرق إلى القوى المسببة لهاوالزم) التعجیل بأنواعه 

   ) ٣٩ ،١٩٨٧الصمیدعي ، (                       
  :  حركة الدوران على جهاز المهر في الجمناستك ٢-٦-١

هي الحركة التي تقوم على مرجحة الرجلین ودورانهما حول نقطة االرتكاز وهما في حالـة       
   ) .٤ ،٢٠٠١العبیدي ، ( شد ومد 

  : تقال على جهاز المهر في الجمناستك  حركة االن٣-٦-١
 ویقـصد بـه نقـل مركـز ثقــل الجـسم مـن نقطـة إلـى أخــرى فـوق المهـر للحفـاظ علـى وجــوده    

    ) .٤ ،٢٠٠١العبیدي ، ( وسط قاعدة االرتكاز 
  
  : زاویة المیل لحزام الكتف ٤-٦-١
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 كتــافأ هــي الزاویــة المحــصورة بــین الخــط المــستقیم الواصــل بــین مفــصل كــل كتــف مــن    
 أحـــدىاو جهـــاز المهـــر اثنـــاء ارتكـــاز الالعـــب علـــى  ) األرض ( األفقـــيالالعـــب وبـــین المـــستوى 

  .الذراعین 
  : الدراسات النظریة والبحوث المشابهة -٢
  :  الدراسات النظریة ١-٢
  -:  جهاز المهر من حیث القیاسات ١-١-٢

  . سم ٣٣= ارتفاع الجلد األمامي         
  . سم ٣٣= د الجانبي           ارتفاع الجل

  . سم ٥٣=           عرض الجلد األمامي من األعلى 
  . سم ٣٣=           عرض الجلد الجانبي من األعلى 
  . سم ٢٧= عرض الجلد الجانبي من األسفل 

  . سم ٥٠=           عرض الجلد األمامي من األسفل 
  ٠سم ٣٣ xسم ٥٤=           مساحة المهر من األعلى 

  ٠ سم ٥٠=    ارتفاع المساند       
  ٠ سم ٨٣=          االرتفاع الكلي للمهر مع المساند 

  ٠ سم ١٧٧=           محیط المهر من األعلى 
  -:  جهاز المهر من حیث االستخدام ٢-١-٢

 جهــــاز المهــــر مــــن األجهــــزة المــــساعدة لحــــصان القفــــز وهــــو مــــصغر جهــــاز حــــصان یعــــد
ناسـتك لفئــة الـشباب والمتقـدمین ، وان جهـاز المهـر یــستخدم العبـي الجمیـستخدمه المقـابض الـذي 

 ضــمن نطــاق األجهــزة التــي یتنــافس علیهــا یعـدالداء حركـات الــدوران واالنتقــال لفئــة الناشــئین وهــو 
هذه الفئة الداء حركات معینة وهو جهاز یـدخل ضـمن الالئحـة القطریـة لالتحـاد العراقـي المركـزي 

ك اعتمــاد ســباق الناشــئین علــى جهــاز المهــر بــدًال مــن حــصان وكــذل. للجمناســتك لفئــة الناشــئین 
ســـنة والمقـــرة والمعتمـــدة فـــي االتحـــاد المركــــزي  ) ١٢-٩( المقـــابض علمـــًا أن فئـــة الناشـــئین مـــن 

  .للجمناستك 
  :  األسس الفنیة لحركات الدوران واالنتقال على جهاز المهر٣-١-٢

ر العمودي والسهمي وعلى شـكل تحدث عادًة بعض حركات الدوران واالنتقال حول المحو 
حركة دائریة مـن  جـراء دوران نقـاط الجـسم أو الجـسم بكاملـه حـول نقطـة أو قاعـدة االرتكـاز حـول 

وجمیـــع الحركـــات فـــي المجـــال الریاضـــي هـــي عبـــارة عـــن . "المحــور الـــداخلي أو الخـــارجي للجـــسم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٠

 دوران الجــسم امیــة حركــات دائریــة ســواء أكانــت فــي مفاصــل الجــسم حــول محاورهــا الوهمیــة الداخل
  ".الثابتة لألدوات الریاضیةككل حول المحور الداخلي أو المحاور الخارجیة 

   )٢٦٨-٢٦٧ ،١٩٨٧الصمیدعي ،(          
  :       التحلیل الحركي ٤-١-٢

ـــم معالجتهـــا منطقیـــًا أو "        ـــرة لعناصـــرها الرئیـــسة ، ث ـــل هـــو فـــرز وتبویـــب البیانـــات الكثی  التحلی
 علــى تلخیـــصها فــي نتیجـــة رقمیـــة محــدودة ، قابلـــة عنــد تفـــسیرها بالمقارنــة مـــع معیـــار إحــصائیًا للعمـــل

مناســب ومحــدد للتحــول مــن صــیغتها الكمیــه الــصماء إلــى أخــرى ذات معــان مفیــدة لحــل المــشكلة التــي 
 وكلمة تحلیل یقصد بها أیضًا الوسیلة المنطقیة ". )moor , 1979 , 155-160" ( یتناولها الباحثان 

جــري بمقتــضاها تنــاول الظــاهرة موضــوع الدراســة كمــا لــو كانــت مقــسمة إلــى أجــزاء أو عناصــر التــي ی
، فلــذلك نجــد أن التحلیــل الــذي یتبنــاه الباحثــان یجــب أن  ) ٢٨ ، ١٩٩٢خــریبط وشــلش ، (  "أساســیة

  .یتوفر فیه البیانات المهمة للقیام بذلك كطبیعة المشكلة وعواملها والبیانات المطلوبة لحلها 
د التحلیــل فــي المجــال الریاضــي مــن العلــوم المهمــة التــي تعتمــد علــى علــوم أخــرى مثــل التــشریح ویعــ

فر فــي أثنـاء ذلــك اوالمیكانیـك والفیزیـاء والریاضــیات لـذلك عنــد تحلیـل أي حركــة ریاضـیة یجــب أن تتـو 
  .العلوم المرتبطة به والمؤثرة علیه في أثناء األداء الحركي 

ي للریاضــــي وتقویمـــه یكـــون الهیكــــل الرئیـــسي لعلـــوم التربیــــة  أي أن تحلیـــل اإلنجـــاز الحركـــ"
الریاضــیة أن یــساعد العـــاملین فیهــا علـــى اختیــار الحركـــات الــصحیحة المالءمـــة والمحیطــة باإلنجـــاز 

  ) ٣٥ ،١٩٩٦سالم ، "(.الریاضي
وكـــذلك مـــن واجبـــات التحلیـــل البایومیكـــانیكي هـــو التحلیـــل ، التوضـــیح ، التعلیـــل ، وتحـــسین "
   ) .٧ ، ١٩٩١العبیدي ، (  "ریاضي التكنیك ال

  :   العوامل المیكانیكیة المؤثرة على حركات الجمناستك  ٥-١-٢
إن التطور السریع الذي حدث في مجال األداء الفني للجمناستك والنتائج التي یحققها الالعبون      

ج بطـــًال علـــى علـــى جمناســـتك األجهـــزة والتقـــارب الـــشدید فـــي المـــستویات بأعـــشار الدرجـــة والتـــي تتـــو 
مجموعـة مــا بفــارق عـشر أو عــشرین ، كــل هــذا جعـل للعلمــاء فــي المجـال الریاضــي أن یجــدوا طریقــة 
جدیدة من أجل إیصال الالعب الى أدق إنجاز فكان السبیل هو تحلیل الحركة بایومیكانیكًا مـن أجـل 

ه ، لـــذلك علـــى التعـــرف علـــى األخطـــاء التـــي ال یالحظهـــا المـــدرب وال یـــشعر بهـــا الالعـــب أثنـــاء أدائـــ
 أن عــــن فــــضًال "الالعــــب إســــتثمار كــــل طاقتــــه وبــــشكلها األمثــــل مــــن أجــــل تحقیــــق أعلــــى النتــــائج ، 

البایومیكانیك یدرس الطرق المستعملة للحصول على حركـة میكانیكیـة بطاقـة جیـدة وكـذلك االسـتثمار 
   )٢٠ ، ١٩٥١ختومسكي ،"( األمثل للطاقة المبذولة في المیدان العملي
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 هي التي تؤمن إنتقال اإلنسان من مكان إلى ) *()اللوكوموتورنیة ( تبر الحركات  وكذلك تع"
آخر بشكل فعال من خالل تفاعله مع االرتكاز أو البیئة المحیطة به بواسطة العمل اإلیجابي للجهاز 
 الحركي ، وتستعمل اللوكوموتورینا في كثیر من األلعاب الریاضـیة التـي تتطلـب مـن الریاضـي انتقـاالً 

األلعـــاب (  وتفـــاعًال مـــع االرتكـــاز وهـــي تلعـــب دورًا كبیـــرًا ومـــساعدًا فـــي األلعـــاب الریاضـــیة المختلفـــة
   ) .٢٨٩ ، ١٩٨٧الصمیدعي ، ( ")الفرقیة، والجمناستك، وكرة الماء وغیرها

  :   أهمیة المتغیرات الكینماتیكیة في حركات الجمناستك ٦-١-٢
مــن أساســیات الوســائل التــي تــستخدم فــي تحلیــل أي   التــصویر الفوتــو أو الفیــدیويیعــد       

حركة كانت وعن طریق التحلیل نـصل إلـى متغیـرات كینماتیكیـة للحركـة المـصورة ، فـإن دور هـذه 
المتغیرات مهم جدًا في حركات الجمناستك كونها سـنتعرف مـن خاللهـا علـى بعـض الزوایـا المثلـى 

 الــسرع الزاویــة ألجــزاء مختلفــة فــي جــسم  عــنفــضالً للحركــة المبتغــاة فــي مفاصــل الجــسم المختلفــة 
عنـدما یـدور الجـسم " الالعب مثًال عند أداء حركة الدوران واالنتقال على جهاز المهر ،علمًا بأنه 

وكمـا نـشاهد فـي  ) ٤١٧ ، ١٩٩٧مریام ، ( حول نقطة ثابتة ال یبقى متجه السرعة الزاویة ثابتًا  
حكــام مــع لجنــة ولكــن هــذا التحكــیم مهمــا كــان جیــدًا البطــوالت القطریــة أن لكــل جهــاز عــدد مــن ال

ودقیقـــًا مـــن قبـــل المحكمـــین فانـــه ال یـــصل إلـــى دقـــة متناهیـــة وذلـــك بـــسبب ســـرعة األداء الحركـــي 
للفعالیــة ، فــان كثیــر مــن المــدربین ال یـــستطیعون تحدیــد األخطــاء بــصورة صــحیحة أو یحـــددونها 

  . بشكل بسیط 
م جدًا وذلك ألنه یساعد المدرب والالعب فـي الحكـم  فان دور المتغیرات الكینماتیكیة مه"

 فـضًال عـنعلى الحركة ، وكذلك التعرف على المسارات الحركیة المعقدة للمهارة ألجزاء الجـسم ، 
اإلســـراع بعملیـــة التـــصحیح للوصـــول إلـــى التكنیـــك الـــصحیح ، وكـــذلك امـــتالك الالعـــب للتـــصویر 

  .)٤١٥ ، ١٩٩٢خریبط وشلش ، ( "السلیم للحركة 
حیث تخضع كـل حركـة فـي أدائهـا إلـى مجموعـة مـن المتغیـرات المیكانیكیـة ومـا أن یـتم " 

   ) ١١ ، ١٩٩١العبیدي ، (  "أداء الحركة وفق هذه المتغیرات بشكل جید تظهر بشكلها الجید
ففــي اغلــب حركــات األلعــاب الفردیــة كالجمناســتك والعــاب الــساحة والمیــدان والــسباحة وبقیــة هــذه 

حركـات  مـن ن كل فعالیة تتكون من مجموعة متسلسلة مـن الحركـات ولكـل حركـةاأللعاب نجد أ
أجــزاء الجــسم لهــا أهمیــة خاصــة وٕاذا تمــت جمیــع حركــات أجزائــه بتناســق تــام وبتوقیــت دقیــق أدى 

  .ذلك إلى األداء الجید 
  

                                           
  ).الحركة - Motirالمكان ،-Locus تغییر مكان وضعیة الجسم ، وتعني   ( *
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 ١٦٢

  :  إجراءات البحث – ٣
  :   منهج البحث ١-٣
  .ه وطبیعة البحث  الباحثان المنهج التجریبي لمالءمتأستخدم      
  :   عینة البحث ٢-٣
ابطـال ( تم اختیار العینة بالطریقة العمدیة مـن العبـي الجمناسـتك أبطـال محافظـة نینـوى      

ســـنة وعـــدهم اربعـــة العبـــین ، وهـــم مـــسجلون فعـــًال ) ١٢-٩(لفئـــة الناشـــئین تحـــت عمـــر) العـــراق 
  ) . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤(بسجالت االتحاد العراقي المركزي للعام 

  :  وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة  ٣-٣
  :   وسائل جمع المعلومات ١-٣-٣

   لقــد تــم اســتخدام المالحظــة الذاتیــة والعلمیــة التقنیــة  كوســائل لجمــع المعلومــات وتمــت     
ثـــا / صـــورة ٢٥المالحظـــة العلمیـــة التقنیـــة مـــن خـــالل التـــصویر الفیـــدیوي بالـــة تـــصویر ســـرعة 

  .م الة تصویر وفقًا للمستوى االماميوتم استخدا) سانیو(نوع
  :   األجهزة واألدوات المستخدمة ٢-٣-٣

  .جهاز المهر * 
   . Sonyالة تصویر نوع * 
  .Sony  ملم  نوع ٨فلم حجم * 
  )  . واط ١٠٠٠( مصابیح إنارة قوة * 
   .Sonyجهاز فیدیو نوع * 
  . IIIIكومبیوتر نوع بانتیوم * 
   .Sonyأقراص لیزریة نوع * 
  .طابعة نوع كایوسیرا  * 
  .٤بساط جمناستك إسفنجي عدد * 
  .خلفیات للتصویر *
  .مقیاس رسم  ا متر  *
  . متر  ٣٠شریط قیاس طوله *
   .١مسند الة تصویر فیدیویة عدد * 
  .وزان * 
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 ١٦٣

  :       التجربة االستطالعیة ٤-٣
ـــة        ـــة االســـتطالعیة فـــي القاعـــة الداخلی ـــان بـــإجراء التجرب ـــة  قـــام الباحث ـــة التربی المغلقـــة لكلی

 الــساعة التاســعة صــباحًا وبعــد تحدیــد موقــع الــة ٢٨/٨/٢٠٠٤الریاضــیة یــوم الــسبت المــصادف 
 ٤٧٥ سم وبعـدها عـن وسـط المهـر ١٠٨التصویر األمامیة حیث كانت ارتفاع بؤرة الة التصویر 

  . سم  من اجل تغطیة الحركة كاملة
  :   ع في أثناء التصویر  فائدة الة التصویر األمامیة حسب الموق١-٤-٣
) نهایــة الحركــة ( كانــت المتغیــرات التــي حــصل علیهــا الباحثــان قــد تمثلــت فــي نهایــة الربــع الرابــع 

مـن اجـل تحدیـد زاویـة المیـل لكـل نـصف حركـة فـي أثنـاء ) منتصف الحركـة ( ونهایة الربع الثاني
    . ) ٢( وكما موضح في ملحق رقم األداء الحركي لالعبین 

  :  ربة القبلیة  التج٥-٣
في القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة فـي یـوم ) التجربة القبلیة (      تم تحدید یوم التصویر 

 وفــي الــساعة التاســعة والعــشرین دقیقــة صــباحًا ، واعطــي لكــل ٣١/٨/٢٠٠٤الثالثــاء المــصادف 
اء فــــي هــــذا الخبــــر ) المحكمــــین(العــــب ثــــالث محــــاوالت تحــــسب لــــه المحاولــــة االفــــضل مــــن قبــــل 

  .من اجل اعطاء درجة لكل العب *المجال
  :  التجربة البعدیة ٦-٣
 فـي الظـروف المادیـة نفـسها التـي ١٦/١٠/٢٠٠٤    أجریت التجربة البعدیـة یـوم الـسبت بتـاریخ   

، واعطـي ) كلیـة التربیـة الریاضـیة / القاعـة الداخلیـة ( كانت موجودة في التجربة القبلیة الكائن فـي 
ثالث محاوالت تحسب المحاولة األفضل من اجل اعطاء الدرجة النهائیة لالعبین وكمـا لكل العب 

  )  . ١(موضح في جدول رقم 
  :    التمرینات التصحیحیة ٧-٣

 بعــــد قیــــام الباحثــــان بتــــصویر الالعبــــین فــــي التجربــــة القبلیــــة وبعــــد تحدیــــد االخطــــاء قــــام 
تة اسابیع بواقع ثـالث وحـدات تدریبیـة فـي الباحثان بوضع تمرینات تصحیحیة لزوایا المیل لمدة س

ثـــم بعـــدها قــــام الباحثـــان بالتــــصویر البعـــدي للعینــــة  ) ١( رقــــم االســـبوع والموضـــحة فــــي الملحـــق 
  .لالطالع على اثر التمرینات التصحیحیة في زوایا المیل من اجل تحقیق فرضیتهما 

                                           
  -: الخبراء كًال من  *

  .جمناستك / تعلم حركي / جامعة الموصل /یة التربیة الریاضیة كل. د.أ/ عامر محمد سعودي 
  .جمناستك / علم تدریب / جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة . د.م / عبدالجبار عبدالرزاق حسو 

  .حكم درجة أولى / جامعة الموصل  / طالب ماجستیر  كلیة التربیة الریاضیة / حیدر غازي
  حكم درجة أولى/ مدرب جمناستك / ریوس تربیة ریاضیة بكالو / صائب عطیة العبیدي 
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 ١٦٤

  : البرامج المستخدمة في التحلیل  ٨-٣
من خالل هذا البرنامج تقطیع الحركـة إلـى صـور منفـردة متسلـسلة  یمكن - :Premearبرنامج * 

.  
  یمكن من خالل هذا البرنامج عرض كل صورة من الصور المقطعة   - :ACD برنامج *

     لیتمكن الباحثان من تحدید بدایة ونهایة أو األجزاء المهمة المراد تحلیلها 
   في التطبیقات والتصحیحات  وهو برنامج عالمي یستخدم- :Auto CAD 2000برنامج * 

  المسافات  (    الهندسیة وٕاستفاد الباحثان من هذا البرنامج في إستخراج البیانات الخام لكل من 
  .   واألبعاد واالرتفاعات والزوایا واستخراج مركز ثقل الجسم كل صورة على حدا 

  :   تجانس العینة ٩-٣
ة واالنحرافــات المعیاریــة ومعامــل االخــتالف لكــل األوســاط الحــسابی ) ١( یبــین الجــدول رقــم       

  .من الكتلة والعمر الزمني والعمر التدریبي ونتائج التقییم القبلي 
  )١ ( رقمجدول

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لمعامل االختالف بالنسبة لـ 
  .لعینة البحث ) ییم القبليونتائج التقالكتل والعمر الزمني والعمر التدریبي (

  المعالم االحصائیة
 االجزاء

  معامل االختالف  ع±  -س

    *١٣.١٣٠  ٣.٧٧٥  ٢٨.٧٥٠ كغم/ الكتل
    *٥.٤٠٥  ٠.٥٠٠  ٩.٢٥٠ سنة/العمر الزمني 
  *٢٢,٢٢ ٠.٥٠٠ ٢.٢٥٠ سنة/ العمر التدریبي 

  *١٣.٦٦٨ ٠.٨٧٣ ٦.٣٨٧ التقییم القبلي درجة
   ٠% ٣٠ن معامل االختالف اقل من أل) متجانسة ( العینة * 
  :   الوسائل اإلحصائیة ١٠ – ٣

     اســتخدم الباحثــان الوســائل اإلحــصائیة الالزمــة فــي معالجــة نتــائج البحــث واختبــار فرضــیتهما 
  -:وأهم هذه الوسائل 

  .الوسط الحسابي  -١
  .االنحراف المعیاري  -٢
  .للعینات المرتبطة ) ت ( إختبار  -٣
   ) .٣١٠ - ٢٦٩ ، ٢٠٠٤ ، الحكیم( تحلیل التباین  -٤
   )SPSS ( المعالجات اإلحصائیة تمت بوساطة الحاسوب اآللي باستخدام نظام  -٥
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 ١٦٥

  :  عرض ومناقشة النتائج -٤
  :   عرض وتحلیل النتائج للمتغیرات الكینماتیكیة لحركة الدوران واالنتقال ١-٤

ة البحــث مــن خــالل تنــاول هــذا العــرض نتــائج كــل مــن قــیم المتغیــرات القبلیــة والبعدیــة لعینــ
جدول وذلك لسهولة الالمحسوبة في ) ت ( عرض األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

مالحظة الفروق ومقارنة نتائج العملیات اإلحصائیة  لغرض الوصول إلى النتائج النهائیة ومن ثم  
ق لغـرض تحقیـق أهـداف تفسیر مختلف النتائج التي تـم التوصـل إلیهـا وفـق المنظـور العلمـي الـدقی

   ) .٢( البحث وفرضیتهما وكما مبین في الجدول رقم 
  )٢ ( رقمجدول

المحسوبة لزاویة المیل مقاسه ) ت ( یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  .بالدرجة في حالة االرتكاز على ذراع الیسار ، الیمین 

  زاویة المیل في حالة االرتكاز على ذراع الیمین  یسارزاویة المیل في حالة االرتكاز على ذراع ال
  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  ع+  س  ع+  س
  ت 

  ع+  س  ع+  س  المحسوبة
  ت 

  المحسوبة
٢٦.٠٠  ١٠٧.٥٧٤

٥  
١٧.٩٥  ١٢١.١٥٨

٩  
٤.٥٥٣  ١٠.٠٧١  ١٠٧.٦٠٤  ١٠.٥٢٢  ١٠٢.٢٣٥  *٢.٨٦٣*   

   ) ٢.٣٥٣( الجدولیة ) ت ( وقیمة  ) ٣( ودرجة حریة  ) ٠.٠٥( معنوي عند نسبة خطأ * 
  :  زوایا المیل لحزام الكتف في حالة االرتكاز على الذراع األیمن واألیسر ١-١-٤
اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لزوایا المیل بالنـسبة لالختبـار القبلـي    

ابي لزوایـا المیـل والبعدي لحركة الدوران واالنتقال على جهاز المهر حیث كانت قیمة الوسط الحس
( واالنحــراف المعیــاري  ) ١٠٧.٥٧٤( فــي حالــة االرتكــاز علــى ذراع الیــسار فــي االختبــار القبلــي 

( واالنحــراف المعیــاري  ) ١٢١.١٥٨( وفــي االختبــار البعــدي كــان الوســط الحــسابي  ) ٢٦.٠٠٥
 وفــــي حالــــة ، أمــــا بالنــــسبة لألوســــاط الحــــسابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة لزوایــــا المیــــل ) ١٧.٩٥٩

االرتكـــاز علـــى ذراع الیمـــین لحركـــة الـــدوران واالنتقـــال علـــى جهـــاز المهـــر للناشـــئین فكـــان الوســـط 
ــــــــــــــــــــــــــــــــي    واالنحــــــــــــــــــــــــــــــــراف المعیــــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ١٠٢.٢٣٥( الحــــــــــــــــــــــــــــــــسابي لالختبــــــــــــــــــــــــــــــــار القبل

  واالنحــراف المعیــاري ) ١٠٧.٦٠٤( وفــي االختبــار البعــدي كــان الوســط الحــسابي  ) ١٠.٥٢٢( 
 )١٠.٧١. (   
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 ١٦٦

  
  :النتائج  مناقشة ٢-٤
 مناقشة النتائج لزوایا المیـل لحـزام الكتـف فـي حالـة االرتكـاز علـى ذراع االیمـن ١-٢-٤

  :واالیسر 
  المحـــسوبة) ت(  الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة وقیمـــةاألوســـاط قـــیم )٢(  الجـــدول رقـــم یبـــین   

   خطـــــأفقـــــد اظهـــــرت النتـــــائج فـــــروق ذات داللـــــة معنویـــــة ولـــــصالح االختبـــــار البعـــــدي عنـــــد نـــــسبة
ـــــة  ) ٠.٠٥(  ـــــة) ت ( وقیمـــــة  ) ٣( ودرجـــــة حری ـــــت قیمـــــة    ) ٢.٣٥٣( الجدولی ) ت ( وٕاذ كان

المحـسوبة ) ت ( وقیمـة  ) ٢.٨٦٣( المحسوبة لزوایا المیل في حالـة االرتكـاز علـى ذراع الیـسار 
ة زاویـ، ویعزو الباحثـان الـسبب بـأن  ) ٤.٥٥٣( لزوایا المیل في حالة االرتكاز على ذراع الیمین 

المیـــل للكتـــف تـــزداد فـــي الحـــالتین والـــسبب زیـــادة زاویـــة الكتـــف وارتفـــاع الـــورك عـــن المهـــر والمـــد 
الحاصل بمفاصل االطراف السفلى ودفع الورك لالمـام مـن اجـل تحقیـق التـوازن لالعـب للتحـضیر 

  . على نقل استناد الجسم على الذراعین سویة 
  :   تقویم األداء المهاري ٢-٢-٤

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لتقویم األداء القبلي والبعدي  ) ٣(  رقم یبین الجدول     
ـــي  ـــد كـــان الوســـط الحـــسابي للتقـــویم القبل ـــاري        ) ٥.٥٢٥( ، فق ) ٠.٦٨٥(واالنحـــراف المعی

( و ظهـرت قیمـة  ) ١.٠٧٢( واالنحراف المعیـاري  ) ٧.٩٥٠( والوسط الحسابي للتقویم البعدي 
إذ أن قیمة  ) ٣( ودرجة حریة ) ٠.٠٥(وهي معنویة عند نسبة خطأ  ) ٩.٤٦٦( المحتسبة ) ت
  ) .٢.٣٥٣( الجدولیة ) ت ( 

  )٣( رقم جدول 
المحسوبة لدرجة االداء المهاري ) ت ( یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  .لعینة البحث في التقویم القبلي والبعدي 
  بعدي  قبلي

  ع+  س  ع+  س
  ت 

  المحسوبة
٧.٥٣٤  ٠.٦٩٢  ٨.٠٩٤  ٠.٨٧٣  ٦.٣٨٧*  

   ) ٢.٣٥٣( الجدولیة ) ت ( وقیمة  ) ٣( ودرجة حریة  ) ٠.٠٥( معنوي عند نسبة خطأ * 
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 ١٦٧

  
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥

  -:من خالل عرض وتحلیل النتائج استنتج الباحثان مایأتي 
زوایــا المیــل لحــزام الكتــف فــي حركــة الــدوران واالنتقــال  تــأثیر التمرینــات التــصحیحیة فــي ١-١-٥

  .بشكل ایجابي على عینة البحث اثناء اداء حركة الدوران واالنتقال 
  . تأثیر التمرینات التصحیحیة على االداء الفني لالعبین بشكل عام ٢-١-٥
  : التوصیات ٢-٥
تــصحیحة مــن اجــل تحــسین علــى مــدربي الفئــات العمریــة المبتدئــة اســتخدام التمرینــات ال١ -٢-٥

  .االداء الفني على جهاز المهر للبراعم والناشئین 
 اســتخدام هــذه التمرینــات التــصحیحیة فــي حركــات اخــرى ذات صــعوبة اكبــر علــى جهــاز ٢-٢-٥

  .المهر او حصان المقابض للفئات العمریة المتقدمة 
    :واألجنبیةالمصادر العربیة 

 ، طــرق البحــث فــي التحلیــل الحركــي ،دار ١٩٩٨حــسین قاســم حــسن و محمــود إیمــان شــاكر، .١
  .الطباعة والنشر بغداد 

 ، المــدخل لحركــات األســاس لجمناســتك ١٩٨٨حنتــوش معیــوف ذنــون ، ســعودي عامرمحمــد ،  .٢
  . الرجال دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

  .مقالة في كتاب المیكانیك ، لینغراد ) / فسلجة الجهاز الحركي (  ،١٩٥١ختومسكي،  .٣
/  ،التحلیــل الحركــي دار الكتــب للطباعــة والنــشر ١٩٩٢ریبط ریــسان ونجــاح وشــلش مهــدي،خــ .٤

  .بغداد 
 ،بـین النظریـة والتطبیـق ، دار الطباعـة والنـشر فـي القـاهرة ، جامعـة ١٩٩٦سالم عزیزة محمد،  .٥

  . حلوان 
جامعـــة /  ، البایومیكانیـــك والریاضـــة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ١٩٨٧الـــصمیدعي لـــؤي ،  .٦

  .الموصل 
المیكانیكا الحیویة ( ١٩٩١العبیدي صائب عطیة،الهاشمي سمیر مسلط  ، المولى موفق مجید، .٧

  .، المكتبة الوطنیة للطباعة والنشر) التطبیقیة 
التحلیل الكیناماتیكي لحركات الدوران واالنتقـال علـى جهـاز حـصان (  ، ٢٠٠١العبیدي یاسر،  .٨

  .جامعة بغداد/  التربیة الریاضیة  ، كلیة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة) المقابض 
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 ١٦٨

، المجلـــد الثـــاني ، مكتبـــة الـــصخرة للطباعـــة ، ) المیكانیكـــا الهندســـیة (  ، ١٩٩٧،. ل.مریـــام ج .٩
  .بغداد 

/  ،البایومیكانیـــك ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ١٩٨٠نـــصیف عبـــد علـــي  ودمیـــز كیرهـــار ،  . ١٠
  . بغداد 

11-  Moor , N; How to do research , ( London , the library , Association 
1979)  
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 ١٦٩

  
  )١(ملحق رقم 

  الجزء التطبیقي من الوحدة التصحیحیة  / الدورة المتوسطة األولى 
  األسبوع االول

  الیوم األول
  )تمارین تصحیحیة لفتح زاویة الورك من األمام( 

  اليوم
  

  زمن  التمرينات التصحيحية
  االداء

  عدد
  راراتالتك

الراحة بين 
  التكرارات

الراحة 
بين 

تمرين 
  واخر

  الزمن
  الكلي

من وضع الجلوس الطويل حمل 
الجسم بالذراعين مع دفع الورك لالمام 

٠  
  

  
   ث١٠

  
٥  

  

  
   ث٩٠

  
   د٣

  
   د٩.٨٣

الصعود تحت (استخدام جهاز المتوازي  
والمانع أسفله ويقوم الالعب ) االبط

ي من فوق المانع برفع الجزء السفل
  ٠ودفعه إلى االمام  

  

  
  
   ث٢٠

  
  
٤  

  
  
   ث١٢٠

  
  
   د٣

  
  

   د١٠.٣٣

  
  
  
  

  ألسبت
  
  
  
  
  

على االرض أداء حركة الميزان على  
مع (الذراعين من وضع القرفصاء 

  ٠)الدوران
  

  
    ث١٠

  
٣  

  
   ث٩٠

  
   د٣

  
   د٦.٥٠
  
  
  

   د٢٦.٦٦=  الزمن الكلي للوحدة 
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 ١٧٠

  )٢(الملحق رقم 
 الفني لحركة الدوران واالنتقال على جهاز المهر للناشئین األداء ناءأث الالعبین ألحدنموذج 

  في التصویر القبلي
  )١(الشكل رقم 

                      

                      

                      

    

  

  

  

  

الداء الفني لحركة الدوران واالنتقال على جهاز المهر نموذج الحد الالعبین اثناء ا
  للناشئین في التصویر البعدي 

  )٢(شكل رقم 
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