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  الملخص
بعض المتغیرات البایومیكانیكیة للدورة الخلفیة الصغیرة والهبوط عن  هدف البحث الكشف

. على جهاز العقلة والكشف على اثر التقطیع الصوري في بعض المتغیرات البایومیكانیكیة 
للسنة الدراسیة حیث تكونت عینة البحث من افضل أربعة طالب في كلیة التربیة الریاضیة 

لعمدیة واجري التجانس لهم وفقُا للكتلة والعمر الزمني والعمر  تم اختیارهم بالطریقة االثانیة
وقد استخدم الباحث ) علمًا انهم قد مارسوا لعبة ریاضة الجمناستك في نادي الفتوة ( التدریبي 

المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث وقد تم جمع المعلومات عن طریق التصویر الفیدیوي 
طالعیة من اجل تحدید موقع الكامیرا وبعدها بیوم تم إجراء التجربة وقد اجرى الباحث تجربة است

 الوسط ٠القبلیة وبعدها بأربعة أیام اجریه التجربة البعدیة وقد استخدمت الوسائل اإلحصائیة من 
وتم عرض ومناقشة النتائج ) للعینات المرتبطة ) ت (  الحسابي ، االنحراف المعیاري ، واختبار

حصائیة المحسوبة وقد استنتج الباحث بعد تحلیل ومناقشة النتائج بظهور فروق وفقُا للنتائج اإل
في األوساط الحسابیة ولصالح االختبار البعدي والذي یحقق فرضیته كذلك ان استخدام حاسة 
البصر من قبل الالعبین في مشاهدة ادائهم أثر ایجابیًا على تخطي عقبات تكرار الخطأ أثناء 

وصى الباحث باهتمام المدربین لفعالیة الجمناستك باستخدام الوسائل المساعد وا. معاودة االداء
والبدیلة والتي تزید في قدرة الالعب على إظهار األداء األمثل ومشاركة حاسة البصر بالنسبة 
للالعب أثناء تعلیمه أي حركة او تدریبه وعلى أي جهاز من اجهزة الجمناستك وعمل بحوث 

  . جهاز آخر ولذوي الفئات العمریة المتقدمةمشابهة على أجهزة أو
ABSTRACT 
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The impact of feedback  using video display and image 
frames on some biomechanics  of backwards flip and 

landing  using the uneven bars (asymmetric bar  ) 
events  for students of physical education 

 

Obi Ramiz Abdulghany al Bakri 

Mosul University / College of Physical Education 

  

The study aims to expound  some biomechanical variables  of 
backwards flip and landing on (uneven bars )  and expounding video 
framing  on some  of those variables .  

The subject sample consisted of (4) students from the college of 
physical education whom were deliberately selected  and homogenized 
according to body mass , physical age and training experience  ( they 
have practiced gymnastic as members of Youth club ) . the researcher 
adopted  the experimental method  which is appropriate   to the nature of 
the study  and the data were collected using video capture device  . The 
researcher conducted an investigation test  to determine  the best location 
for the camera position  and the next day  conducted the re-experiment 
and   followed  after four days with    the post experiment test .  

The statistical tools adopted were ( arithmetic mean , standard 
deviation  , and t-Test for  correlated items . the results were discussed  
according  the statistic results  and it was concluded  after analyzing and 
discussing  the results that a difference in the arithmetic means in the 
favor of the post experiment test were achieved   conforming the 
hypothesis  . besides ,  perception of  the layers after seeing heir 
performance on video  had a positive impact  in overcoming  the  
difficulties of not repeating he mistakes when performing once again  .  

The researcher recommends  that the coaches pay attention  to the 
effectiveness  of assisting and alternative methods in gymnastic training  
and including display perception  when training the players .finally the 
researcher recommends that similar studies  to be conducted  on more 
than one type of gymnastic benches and for advanced ages .   

  
  : بالبحث التعریف -١
  :المقدمة وأهمیة البحث ١- ١
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تعد ریاضة الجمناستك من الریاضات المشوقة والتي تجذب المشاهد إلى ما یقوم به 
الالعب أثناء أداء حركات متسلسلة على إحدى األجهزة الستة فضًال عن أن هذه الریاضة 

حركة بثبات دون تحتاج إلى مهارة عالیة وقوة ومرونة ودقة لكي یستطیع الالعب ان یؤدي ال
الوقوع بخطأ لذلك على المدرب ان یحفز الالعب على األداء الصحیح والذي یكون أثناء 
التدریب على جهاز معین فمثًال جهاز العقلة واثناء أداء الالعب عندما یالحظ المدرب خطأ ما 
 في األداء الفني یجب ان یعمل على تصحیح هذا الخطأ عن طریق تنبیه الالعب الى موقع
ولحظة الخطأ واحسن طریقة لذلك ان نجعل الالعب یرى خطأ  أدائه الفني للحركة عن طریق 

  .التقطیع الصوري للحركة لذات كل طالب
علمًا ان جهاز العقلة من األجهزة التي تتطلب من الالعب مهارة خاصة ودقة في األداء 

(  وتوافق عصبي عضلي لما تتصف به طبیعة الحركات التي تؤدى على هذا الجهاز من مرونة 
   .) ٢٣٣ ، ١٩٨٨حنتوش و سعودي ، 

وكان من نتائج الدراسات العلمیة لحركة اإلنسان ضمن علم البایومیكانیك الذي یبحث 
في حركة األجسام المادیة هي التجاوز للعقبات المیكانیكیة من خالل التحلیل الحركي للحركات 

  .  الفنیةالریاضیة المختلفة والعمل على تحدید األخطاء
  )١٩٩٨،١١ حسین و شاكر،  (  

  : مشكلة البحث ٢- ١
عادة تمتاز حركات الجمناستك وعلى أي جهاز بسرعة الحركة وبالقوة والمرونة والدقة 
والتوافق العصبي العضلي ، لذلك إن اغلب المدربین اذا ما رأى الالعب واثناء أدائه على جهاز 

یقوم المدرب بتنبیه الالعب شفهیًا على األداء الخطأ ما یؤدي الحركة بصورة خاطئة غالبًا ما 
ویقول له مثًال ان خطئك أثناء المرحلة الرئیسیة للحركة كانت الذراعین غیر ممدودتین فنجد أن 
الالعب ال یستوعب الكالم بأكمله وذلك بسبب تركیزه على ما یتلفظ به المدرب فقط لذلك على 

داء عن طریق استخدام حاسة البصر لالعب وكما أكد المدرب أن یري الالعب خطأه أثناء األ
بأنها تأخذ دورًا قیادیًا في العمل حیث تعمل على إثارة )  ٢٠، ١٩٥٣ نیكوف ، (هذا الكالم 

اإلحساس العضلي وبقیة الحواس وان الصورة تنتقل إلى الذاكرة عن طریق حاسة البصر وتستقر 
ن استخدام التغذیة الراجعة بهذه الوسیلة تعد مدة أطول مما لو كانت في حاسة السمع علیه ا

  .األفضل من اجل تخطي عقبات الوقوع بأخطاء ولو صغیرة اثناء االداء
  : أهداف البحث ٣- ١
 الكشف على بعض المتغیرات البایومیكانیكیة للدورة الخلفیة الصغیرة والهبوط على ١- ٣-١

  .جهاز العقلة 
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كانیكیة بعد استخدام العرض الفیدیوي والصوري  الكشف عن بعض المتغیرات البایومی٢- ٣-١
  .للدورة الخلفیة الصغیرة والهبوط على جهاز العقلة 

  : فرض البحث ٤- ١
 یؤثر العرض الصوري في بعض المتغیرات البایومیكانیكیة للدورة الخلفیة الصغیرة ١- ٤-١

  .والهبوط على جهاز العقلة 
  : مجاالت البحث ٥- ١
/ جامعة الموصل/فضل أربعة طالب في كلیة التربیة الریاضیة ا:  المجال البشري ١- ٥-١

  .المرحة الثانیة 
  .جامعة الموصل / القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة :  المجال المكاني ٢- ٥-١
  .١٤/٥/٢٠٠٦-٩:  المجال الزماني ٣- ٥-١
  : المصطلحات المستخدمة ٦- ١
عن ) ثا/صورة ٢٥(یوي الى عدة صور أي تقطیع الشریط الفید-: العرض الصوري ١- ٦-١

 الذي یمكن من خالله تحویل نوعیة I flimaطریق برنامج 
  MPEG  إلى DATالشریط الفیدیوي من

هو العلم الذي یهتم بدراسة حركة األجسام الحیة من حیث مظهرها  : البایومیكانیك ٢- ٦-١
  . )٣٩، ١٩٨٧لؤي الصمیدعي ( الخارجي والقوى المسببة للحركة ، 

هي عملیة استرجاع المعلومات إلى الدماغ عن طریق التذكر معتمدًا :  التغذیة الراجعة ٣- ٦-١
  )١٩٨٧،١٣٣كورت ماینل ، (على إحدى الحواس 

  
  :الدراسات النظریة والبحوث المشابهة  -٢
   الدراسات النظریة١- ٢
  . خاصیة األداء على جهاز العقلة ١- ١- ٢

 التي تتطلب من الالعب مهارة خاصة ودقة في یعد جهاز العقلة من أجهزة الجمباز " 
األداء لما تتصف به طبیعة الحركات التي تؤدى على هذا الجهاز من مرونة وتوافق عصبي 
عضلي وكذلك من الخصائص األساسیة للحركات التي تؤدى على هذا الجهاز والتي یجب أن 

شد عضلي في عضالت تحتوي على المرجحات الكبیرة ذات التكنیك الجید وبدون توقف مع 
ومفاصل الذراعین والساقین وشد في عضالت الظهر وتؤدى هذه الحركة وفقًا لدوران الجسم 

كذلك هناك بعض حركات الخطف والتي ) بار العقلة(حول المحور الخارجي الثابت المتمثل بــ 
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دى تتطلب ترك الیدین للعارضة ، فالشجاعة من المتطلبات األساسیة الن حركة الهبوط تؤ 
  .) ٢٣٣، ١٩٨٨حنتوش و سعودي ، (  "  وبارتفاع كبیر عن محور الدوران 

  : حصة الحواس في االستقبال واإلجابة ٢- ١- ٢
إن حاستي النظر والسمع من الحواس التي تعمل من مسافة لذلك تعد من حواس " 

واج االستقبال وال تحتاج إلى المساس المباشر مع مرسالتها ، ان قنوات إرسالها هي األم
الصوتیة والضوء ، ولهذا یمكن بمساعدة هذه الحاسة من اخذ المعلومات لیس فقط عن حركاتنا 

ان هذه الحقیقة أعطت حاسة النظر أهمیة خاصة عند تعلم .وانما حركات اآلخرین أیضا 
الحركات على أساس النموذج حیث تؤدى الحركة من قبل شخص آخر لتكون معلومات حركیة 

اطة هذه الحاسة والیعني هذا اقتصارها على هذه الناحیة في مجال الریاضة تعلیمیة تنقل بوس
  . "حیث تلعب هذه الحاسة دورًا مهمًا في االستقبال واإلجابة لأللعاب الریاضیة 

   )٤٥ ، ١٩٨٧ماینل  ، (  
  : مهام البایومیكانیك الخاصة في دراسة الحركة الریاضیة ٣- ١- ٢

اسة الحركة الریاضیة هي اهتمام بحركة الریاضي أثناء ان من مهام البایومیكانیك في در 
أدائه الفعل الحركي المختلف ودراسة خاصیة ووضعیة الجهاز الحركي وتطویر األداء التكنیكي 
واتقانه عند الریاضي نحو األحسن والتعرف على الظروف المختلفة والمصاحبة للجهاز الحركي 

اد الطرائق الصحیحة في بحث الحركة لتساعد أثناء أداء الالعب الحركات الریاضیة وٕایج
  .المدرس والمدرب في معرفة األخطاء الحركیة والتخلص منها 
   )٢٠- ١٩ ، ١٩٨٧الصمیدعي ، (  

  : الدراسات المشابهة ٢- ٢
    ١٩٩٨ دراسة مطرود ١- ٢- ٢

ض أثر استخدام الوسائل التعلیمیة الصور الثابتة والمتحركة في التحصیل المهاري لبع "     
  "المهارات األساسیة بالمصارعة

هدف البحث إلى الكشف عن اثر استخدام الوسائل التعلیمیة في التحصیل المهاري 
إذ شملت عینة البحث طالب السنة الدراسیة الثالثة في .لبعض المهارات األساسیة بالمصارعة 

 طالب من ٩اختیار  طالبًا وقد تم ١١٤جامعة الموصل والبالغ عددهم / كلیة التربیة الریاضیة 
 وتم عملیة تكافؤ العینة لضبط المتغیرات عن طریق العمر الزمني ، ٥كل شعبة وعدد الشعب 

  .والطول والوزن 
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بالتدریس ) الفیدیو ( وقد استنتج الباحث ضرورة التأكید على استخدام الوسیلة التعلیمیة 
دراسات للتعرف على فاعلیة خالل تعلیم المهارات الحركیة بالمصارعة ، إجراء المزید من ال

  .الوسائل التعلیمیة في تعلم المهارات الحركیة المختلفة على مهارات أخرى
  )٣٥ ،١٩٩٨مطرود ،    (

  جامعة فیرجى ببروكسل/ هیب لینك .مورس، م.  دراسة برومس ، ر٢- ٢- ٢
  "دراسة بایومیكانیكیة للمرجحات الكبرى األمامیة والخلفیة"     
واص ومفاهیم بایومیكانیكیة خاصة بالمرجحات لألمام والخلف هدف البحث بحث خ    

  :بغرض
   اإلقالل من مدة التعلم  ×
  التعرف على التكنیكات الخاصة بهذه الحركات ×
  زیادة المعلومات عن هذه الحركات بوجه عام  ×

وكانت عینة البحث لالعب جمباز ذو مستوى عالي تم تصویره من الجانب باستخدام 
تم توقیع الفلم باستخدام شاشة معینة ثم تحلیل هذه الصورة باستخدام حاسبة  ملم ثم ١٦كامیرا 

إلكترونیة ، استنتج من البحث أهمیة الحركة الجزئیة ، ان التغییرات النسبیة في مواقع أجزاء 
  .الجسم تحدد مسار الحركة وهي تقابل المتطلبات البایومیكانیكة وبأحسن صورة 

   )١٥٣ ، ١٩٧٧ عبدالمنعم و راغب ، (   
  : اجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١- ٣

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

تم اختیار العینة بالطریقة العمدیة من افضل طالب المرحلة الثانیة في مادة الجمناستك  
ولة المفتوحة التي أقیمت في القاعة كلیة التربیة الریاضیة  وعددهم أربعة طالب وذلك بعد البط/ 

   .٢٠٠٦الداخلیة للكلیة  عام 
  : وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة ٣- ٣
  : وسائل جمع المعلومات ١- ٣- ٣

ثا / صورة ٢٥) sony( لقد تم جمع المعلومات عن طریق التصویر الفیدیوي بكامیرا نوع 
تغطیة المتغیرات والحركة التي سیتم الكشف عنها وتم استخدام كامیرا واحدة من الجانب للحركة ل

.  
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  : األجهزة واألدوات المستخدمة ٢- ٣- ٣
v  بساط ارضي إسفنجي         
v   شریط قیاس  
v بساط ارضي نوع تارتان  
v  كامیرا نوعSony )  ١عدد (   
v  ملم نوع ٨فلم  )Sony (   
v  ٤( كومبیوتر نوع بانتیوم (   
v  قرص لیزري نوعSony   
v  ا كایوسیر ( طابعة نوع(  
v  برامج لتحلیل المتغیرات البایومیكانیكیة  
v  متر ١مقیاس رسم   
v  ١(استاند كامیرا عدد (  

  

  : التجربة االستطالعیة ٤- ٣
قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعیة في القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة في 

حدید موقع األداء  صباحًا من اجل ت١٠ المصادف یوم الثالثاء في الساعة ٩/٥/٢٠٠٦یوم 
الحركي لالعبین وكذلك تحدید مكان وبعد الكامیرا عنهم من اجل تغطیة الحركة أثناء األداء ، 

 متر وفقًا للمحور العرضي لالعب وارتفاع بؤرة الكامیرا عن ٣لذلك كان بعد الكامیرا عن الالعب 
  . سم١٠٨األرض 

  : التجربة القبلیة ٥- ٣
 في الساعة العاشرة صباحًا في القاعة ١٠/٥/٢٠٠٦یوم تم إجراء التجربة القبلیة في 

الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة فرع األلعاب الفردیة لتصویر عینة البحث في أداء حركة الدورة 
 ٣الخلفیة الصغیرة ثم الهبوط بعدما ثبتت الكامیرا وفقًا للبعد األفقي لالعب وكانت الكامیرا تبعد 

 سم عن األرض ، أعطي لكل طالب ثالثة محاوالت اختیر منها ١٠٨ا متر وارتفاع بؤرة الكامیر 
المحاولة األفضل وفقًا للقانون الدولي وبعد ذلك بساعتین تم عرض التقطیع الصوري على شاشة 

أي كل العب یشاهد التقطیع . كومبیوتر في إحدى المكاتب للحاسبات وقام بمشاهدتها الالعبین 
واثناء المشاهدة یسجل المالحظات التي یدلي بها ) ثا /  صورة ٢٥( الصوري له أثناء األداء 

 واخذها الالعبون معهم العادة النظر في A4المدرب وبعد ذلك سحبت هذه الصور على ورق 
  .هذه الحركة المؤداة من قبلهم 
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  :  التجربة البعدیة ٦- ٣
كلیة التربیة الریاضیة  الساعة العاشرة صباحًا وفي القاعة الداخلیة ل١٤/٥/٢٠٠٦    في یوم  

فرع األلعاب الفردیة وبعد تثبیت الكامیرا بنفس الموقع السابق لها كما ذكر في التجربة القبلیة تم 
تصویر العینة مرة أخرى على نفس الحركة التي قاموا بها في التجربة القبلیة ومن ثم قام الباحث 

 األداء بجهاز الكومبیوتر وتقطیع  ثم معالجة هذاCDملم الى ٨بتحویل الشریط الفیدیوي نوع 
 Adopi( الحركة لكل العب في التجربة القبلیة والبعدیة بنظام خاص للتقطیع                   

premera ( ثم المعالجة بنظام لـ ) والذي عن طریقه تم استخراج المتغیرات  ) ٢٠٠٠االوتوكاد
  .البایومیكانیكیة 

  : المتغیرات البایومیكانیكیة ٧-٣
  . زاویة مفصل الورك في نهایة الربع األول والثاني والثالث ١-٧-٣
  . زاویة مفصل الركبة في نهایة الربع األول الثاني والثالث ٢-٧-٣
  . أعلى ارتفاع یصله الورك بعد الترك ٣-٧-٣
(  بعد ترك الجهـاز  اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل من الجهاز إلى لحظة لمس األرض٤-٧-٣

زاحة لمفصل الكاحل من نهایـة الربـع الثالـث وحتـى لمـس األرض باعتبـار أن الالعـب تم قیاس اإل
  ).یقیم كإزاحة أفقیة من المستوى األفقي للجهاز وحتى لمس األرض  

  . زاویة مفصل المرفق في نهایة الربع األول والثاني والثالث ٥-٧-٣
  : البرامج المستخدمة في التحلیل٨-٣

وســیلة لتجزئــة الحركــة الكلیــة إلــى أجــزاء ودراســة هــذه األجــزاء إن التحلیــل بــشكل عــام هــو 
   ) . ١٩٠ ،  ١٩٧٨الصمیدعي ، ( بعمق لكشف دقائقها 

بعد إجراء عملیة التصویر الفیدیوي لجـأ الباحـث إلـى مكتـب خـاص فـي اإلنتـاج الفنـي فقـد 

لبرامج اآلتیـة كـًال ثم قام الباحث باستخدام ا ،CDقام بتحویل األفالم الفیدیویة إلى أقراص لیزریة 
  -:حسب وظیفته

یمكن من خالل هذا البرنامج تقطیع الفلم إلـى أجـزاء صـغیرة وحـسب الرغبـة  :  Iflimaبرنامج * 
   . MPEG إلى   DATوكذلك تحویل نوعیة الفلم من 

  . یمكن من خالل هذا البرنامج تقطیع الحركة إلى صور منفردة متسلسلة :Premeraبرنامج * 
 یمكن من خـالل هـذا البرنـامج عـرض كـل صـورة مـن الـصور المقطعـة - :ACD-seeبرنامج * 

لیــــتمكن الباحـــــث مــــن تحدیـــــد بدایــــة ونهایـــــة أو األجــــزاء المهمـــــة المـــــراد 
  .تحلیلها
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 وهـو برنـامج عـالمي یـستخدم فـي التطبیقـات والتـصحیحات  - :Auto CAD 2000برنـامج * 
اج الهندســــیة واســــتفاد الباحــــث مــــن هــــذا البرنــــامج فــــي إســــتخر 

المــسافات واألبعــاد  و االرتفاعــات ( البیانــات الخــام لكــل مــن 
  ) .كل صورة على حدا ( والزوایا 

واستفاد الباحث من هـذا البرنـامج فـي    معالجـة  Office  وهو أحد برامج الـ- :Excelبرنامج *
  .البیانات الخام ورسم المسارات الحركیة

  : تجانس العینة ٩-٣
ألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االختالف لكل من ا ) ١( یبین الجدول رقم 

  .الكتل والعمر الزمني والعمر التدریبي لعینة البحث 
  )١(جدول رقم 

  اإلحصائیةالمعالم 
 األجزاء

 معامل االختالف ع± -س

 % *٣.٥٣٣ ٢.٢١٧ ٦٢.٧٥٠ الكتل

 % *٢.٥٣١ ٠.٥٠٠ ١٩.٧٥٠ العمر الزمني

% *١٢.٨٠٠ ٠.٢٨٨ ٢.٢٥٠ العمر التدریبي  

  ٠% ٣٠ألنها اقل من ) متجانسة. متكافئة(العینة *
  : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة ١٠-٣

استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة الالزمة لمعالجة نتائج البحث واختبار فرضیته وهم 
  -:هذه الوسائل 

  الوسط الحسابي -١
  االنحراف المعیاري -٢
    للعینات المرتبطة)  ت ( اختبار  -٣
   )٣١٠ – ٢٦٩ ، ٢٠٠٤الحكیم ، . ( معامل االختالف  -٤

  SPSSوقد تمت المعالجات اإلحصائیة بواسطة الحاسوب اآللي باستخدام النظام 
  : عرض النتائج ومناقشتها - ٤
 عرض وتحلیل النتائج للمتغیرات البایومیكانیكیة للدورة الخلفیة الصغیرة ١-٤

  :والهبوط على جهاز العقلة 
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لعرض نتائج كل من قیم المتغیرات  للدورة الخلفیة الصغیرة والهبوط على تناول هذا ا
  جهاز العقلة لعینة البحث من خالل عرض األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

 وذلك لسهولة مالحظة الفروق ومقارنة النتائج للعملیات )١(رقم المحسوبة في جدول ) ت ( 
تلف النتائج التي تم التوصل إلیها وفق المنظور العلمي بغرض اإلحصائیة ومن ثم تفسیر مخ

     -:تحقیق أهداف البحث وفرضیته وكما یأتي 
   )٢( جدول رقم 

واإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل ) لزاویة الورك ، الركبة ، المرفق ( یبین األوساط الحسابیة 
  واعلى ارتفاع یصله الورك 

 المتغیرات المحسوبة االختبار البعدي قبلياالختبار ال
 ع± -س ع± -س

 ت

الوســط الحــسابي لزاویــة مفــصل الــورك فــي نهایــة 
 الربع األول والثاني والثالث

٦.٦٠٧ ٢.٦٠١ ١٦٢.٤١٦ ١٨.٠٨٦ ٩٩.٣٣٢ 

الوســط الحــسابي لزاویــة مفــصل الركبــة فــي نهایــة 
 الربع األول الثاني والثالث

٣.٨١٣ ٠.٥٠٠ ١٧٩.٧٥٠ ١٣.٠٦٢ ١٥٤.٠٨٣ 

حـسابي لزاویـة مفـصل المرفـق فـي نهایـة الوسط ال
 الربع األول والثاني والثالث

٥.٥٤٩ ٦.٥٦٥ ١٧٤.٣٣٣ ٢١.٧٥٠ ١١٥.٨٣٣ 

 ٢.٢٩٤ ٨.٥٢٤ مس١٩٧.٥٩٦ ٢٢.٨٩٨ سم١٦٦.٥٠٦ أعلى ارتفاع یصله الورك بعد الترك

اإلزاحــة األفقیــة لمفــصل الكاحــل مــن الجهــاز إلــى 
 لحظة لمس األرض بعد الترك

 ٤.٦٥٣ ٥.٤١٦ مس١٧١.٤٨٦ ١٣.٥٣٨ سم١٤٣.٢٠١

  ٢.٣٥٣= الجدولیة ) ت ( وقیمة  ) ٣( ودرجة حریة ) ٠.٠٥( معنویة عند نسبة خطأ * 
  :زاویة مفصل الورك في نهایة الربع األول والثاني والثالث  ١- ١- ٤

اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بین االختبارین القبلي والبعدي لعینـة 
ـــد كانـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي لالختبـــار القبلـــي ) ٢( ا مبـــین فـــي الجـــدول رقـــم البحـــث وكمـــ   فق

وقیمة الوسط الحسابي لالختبـار البعـدي  ) ١٨.٠٨٦( درجة واالنحراف المعیاري  ) ٩٩.٣٣٢ ( 
  ، علمـــــــــــًا ان قیمـــــــــــة ت المحـــــــــــسوبة )٢.٦٠١(درجـــــــــــة واالنحـــــــــــراف المعیـــــــــــاري ) ١٦٢.٤١٦( 
   . )٠.٠٥( ونسبة خطأ  ) ٧(  عند درجة حریة  )٢.٣٥٣( و ت الجدولیة  ) ٦.٦٠٧( 
  :زاویة مفصل الركبة في نهایة الربع األول والثاني والثالث  ٢- ١- ٤

اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بین االختبارین القبلي والبعدي لعینة 
ختبار القبلي         فقد كانت قیمة الوسط الحسابي لال) ٢( البحث وكما مبین في الجدول رقم 

وقیمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي   ) ١٣.٠٦٢( درجة واالنحراف المعیاري  ) ١٥٤.٠٨٣( 
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( ، علمًا ان قیمة ت المحسوبة   )  )٠.٥٠٠(درجة واالنحراف المعیاري ) ١٧٩.٧٥٠( 
    . )٠.٠٥( ونسبة خطأ  ) ٧( عند درجة حریة  ) ٢.٣٥٣( و ت الجدولیة  ) ٣.٨١٣

  : أعلى ارتفاع یصله الورك بعد الترك ٣- ١- ٤
اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بین االختبارین القبلي والبعدي لعینة 

( فقد كانت قیمة الوسط الحسابي لالختبار القبلي        ) ٢( البحث وكما مبین في الجدول رقم 
( وقیمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي   ) ٢٢.٨٩٨( سم واالنحراف المعیاري ) ١٦٦.٥٠٦
و ت  ) ٢.٢٩٤( ، علمًا ان قیمة ت المحسوبة  )٨.٥٢٤(سم واالنحراف المعیاري ) ١٩٧.٥٩٦

  . )٠.٠٥( ونسبة خطأ  ) ٧( عند درجة حریة  ) ٢.٣٥٣( الجدولیة 
  :اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل من الجهاز إلى لحظة لمس األرض بعد الترك  ٤- ١- ٤
اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بین االختبارین القبلي والبعدي لعینة    

فقد كانت قیمة الوسط الحسابي لالختبار القبلي               ) ٢( البحث وكما مبین في الجدول رقم 
( ي   وقیمة الوسط الحسابي لالختبار البعد) ١٣.٥٣٨( سم واالنحراف المعیاري ) ١٤٣.٢٠١( 

و  ) ٤.٦٥٣( ، علمًا ان قیمة ت المحسوبة )  ٥.٤١٦(سم واالنحراف المعیاري ) ١٧١.٤٨٦
    . )٠.٠٥( ونسبة خطأ  ) ٧( عند درجة حریة  ) ٢.٣٥٣( ت الجدولیة 

  :زاویة مفصل المرفق في نهایة الربع األول والثاني والثالث ٥- ١- ٤
ریة بین االختبارین القبلي والبعدي لعینة البحث اختلفت قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیا

( فقد كانت قیمة الوسط الحسابي لالختبار القبلي               ) ٢( وكما مبین في الجدول رقم 
( وقیمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي  ) ٢١.٧٥٠( درجة واالنحراف المعیاري ) ١١٥.٨٣٣
 ٥.٥٤٩ (      علمًا ان قیمة ت المحسوبة،) ٦.٥٦٥(درجة واالنحراف المعیاري ) ١٧٤.٣٣٣

  . )٠.٠٥( ونسبة خطأ  ) ٧( عند درجة حریة  ) ٢.٣٥٣( و ت الجدولیة ) 
  : مناقشة النتائج ٢- ٤
  :زاویة مفصل الورك في نهایة الربع األول والثاني والثالثمناقشة النتائج ل ١- ٢- ٤

واالنحرافات المعیاریة لزاویة والذي یبین قیم األوساط الحسابیة  ) ٢( من الجدول رقم 
مفصل الورك في نهایة الربع األول والثاني والثالث حیث أظهرت النتیجة فرقًا معنویا ولصالح 

ویعزو الباحث السبب الى شد عضالت الظهر وشد عضالت الفخذ ومد مفصل  البعدي االختبار
ان رجوع االكتاف الى   )٩٨ ، ٢٠٠٥البكري أبي رامز ،( الركبة ، وكما هو مثبت في دراسة 

الخلف في حالة االرتكاز على الذراعین والمد الحاصل في الذراعین یؤدي الى سحب مركز ثقل 
مما یؤدي الى فتح زاویة الورك لجعل محور الدوران ) محور الدوران ( الجسم الى وسط الحركة 

  .مالمس لمفصل الورك 
  :الربع األول والثاني والثالثمناقشة النتائج زاویة مفصل الركبة في نهایة  ٢- ٢- ٤

والذي یبین قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لزاویة  ) ٢( من الجدول رقم 
مفصل الركبة في نهایة الربع األول والثاني والثالث حیث أظهرت النتیجة فرقًا معنویا ولصالح 

اد مركز ثقل كتلة الجسم على االختبار البعدي ویعزو الباحث السبب إلى مد مفصل الكاحل واستن
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 مد مفاصل الجسم لالطراف  )٧٥، ٢٠٠١العبیدي یاسر ،( بار العقلة وكما اكدتها دراسة 
السفلى یؤدي الى ثبات نقطة مركز ثقل الجسم في وسط الحركة وذلك لتوزن الكتلة العضلیة بین 

  .واألطراف العلیا من الجسم األطراف السفلى 
  :على ارتفاع یصله الورك بعد التركمناقشة النتائج أل ٣- ٢- ٤

ألعلى والذي یبین قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ) ٢( من الجدول رقم 
حیث أظهرت النتیجة عدم وجود فرقًا معنویا ، على الرغم من ذلك ارتفاع یصله الورك بعد الترك 

بعدي حیث یعزو الباحث السبب فقد كان هناك اختالف باألوساط الحسابیة ولصالح االختبار ال
إلى المد الكامل للجسم بعد الترك وتقوس الظهر في اللحظة المناسبة أي تقوس بعد الترك مباشرة 

كلما كانت زاویة الورك مفتوحة  ) ١٠١ ، ٢٠٠٥البكري ابي رامز ، ( ، وكما مثبت في دراسة 
 ، أي كانت زاویة الطیران  االرضكان التاثیر ایجابي على ارتفاعه عنالترك للجهاز لالمام  بعد 

   .مثالیة لتحقیق اعلى ارتفاع لمفصل الورك
النتائج لإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل من الجهاز إلى لحظة لمس األرض  مناقشة ٤- ٢- ٤

  :بعد الترك 
اإلزاحة والذي یبین قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ) ٢( من الجدول رقم 

حیث أظهرت النتیجة فرقًا ل الكاحل من الجهاز إلى لحظة لمس األرض بعد الترك األفقیة لمفص
معنویا ولصالح االختبار البعدي ویعزو الباحث السبب إلى المد الكامل لمفاصل الجسم والدفع 
  بالذراعین وهما مستقیمتان ، وهو ما اثبتته دراسة 

الزاحات بعد الترك بسبب المد الحاصل انه یزداد البعد او ا ) ٩٦ ،٢٠٠٥ ، البكري ابي رامز( 
  .والثني الحاصل بمفصل الكاحل  ) الورك ،الركبة ( بمفاصل الرجل 

  :مناقشة النتائج لزاویة مفصل المرفق في نهایة الربع األول والثاني والثالث ٥- ٢- ٤
اإلزاحة والذي یبین قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ) ٢( من الجدول رقم 

حیث أظهرت النتیجة فرقًا األفقیة لمفصل الكاحل من الجهاز إلى لحظة لمس األرض بعد الترك 
معنویا ولصالح االختبار البعدي ویعزو الباحث السبب إلى اطمئنان الالعب لعدم سقوطه من 
الجهاز بسبب ثبات القبضة بشكل قوي على البار للعقلة واستخدام الرأس واألكتاف كقیادیین 

  ، أي كلما كانت زاویة المرفق مفتوحة ،اعطت كامل المد للذراع للحركة 
 ، كلما ابتعدت قبضة الید عن الجسم باتجاه الخارج  )٣٣٧ ، ١٩٨٨السامرائي فؤاد توفیق ،( 

   .ازدادت زاویة المرفق أي عالقتهما طردیة
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١- ٥

  -:مناقشتها استنتج الباحث مایاتي في ضوء عرض النتائج وتحلیلها و 
لقد أظهرت النتائج وجود فروقًا في األوساط الحسابیة ولصالح االختبار البعدي والذي  ١- ٥-١

  .یحقق فرضیته 
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ان استخدام حاسة البصر من قبل الالعبین في مشاهدة أدائهم أثر ایجابیًا على تخطي  ٢- ٥-١
  . ذیة راجعة عقبات تكرار الخطأ أثناء معاودة األداء كتغ

  : التوصیات ٢- ٥
  -:یوصي الباحث ما یاتي 

 اهتمام المدربین لفعالیة الجمناستك باستخدام الوسائل المساعدة والبدیلة والتي تزید في ١- ٢-٥
  .قدرة الالعب على إظهار األداء األمثل 

هاز  مشاركة حاسة البصر بالنسبة لالعب أثناء تعلیمه أي حركة او تدریبه وعلى أي ج٢- ٢-٥
  .من أجهزة الجمناستك 

  . ولذوي الفئات العمریة المتقدمة أخرى بحوث مشابهة على أجهزة  إجراء ٣- ٢-٥
  :المصادر العربیة 

اثر برنامج للتمرینات التصحیحیة على وفق بعض المتغیرات الكینماتیكیة (  البكري ابي رامز -١
ر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، رسالة ماجستی) لحركة السبندل على جهاز المهر للناشئین 

   ) .٢٠٠٥الریاضیة ، جامعة الموصل ، 
دراسة بایومیكانیكیة للمرجحات الكبرى األمامیة / هیب لینك .مورس، م.  برومس ، ر-٢

دار الكتب للطباعة والنشر  المیكانیكیة والمجموعات التكنیكیة للجمباز األسسوالخلفیة ، 
   . ١٩٧٧،موصل

  .١٩٩٨ ، ٨العدد . د ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ،جامعة الموصل  مطرود ،حازم احم-٣
 عبدالمنعم ، سوسن وراغب ، محمد عبدالسالم ، األسس المیكانیكیة والمجموعات التكنیكیة -٤ 

  . ١٩٧٧ ، المكتبة الوطنیة دار المكتب والوثائق ببغداد للجمباز، 
 الدوران واالنتقال على جهاز حصان المقابض التحلیل الكینماتیكي لحركات(  العبیدي یاسر -٥

   .٢٠٠١ دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، أطروحة) 
المكتبة الوطنیة  حسین ، قاسم حسن و شاكر ، ایمان ، مبادئ األسس للحركات الریاضیة -٦

  .١٩٩٨ ، دار المكتب والوثائق ببغداد 
دار الكتب للطباعة والنشر م الحركي ، ترجمة عبد علي نصیف ،  ماینل ، كورت ، التعل-٧

   .١٩٨٧موصل 
جامعة الموصل، /  الصمیدعي ،لؤي ، البایومیكانیك والریاضة ، مدیریة دار الطباعة والنشر-٨

١٩٨٧.  
 حنتوش ، معیوف ذنون وسعودي  ، عامر محمد ، المدخل في الحركات األساس لجمباز -٩

  . ١٩٨٨الموصل، / لطباعة والنشرالرجال ،مدیریة دار ا
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