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 للقلبة ألبایوكینماتیكیة ألمتغیرات بعض في ألسباحة حوض أثر

ألجمناستك في أماماً  الهوائیة  
 

 أُبــي رامـز عبدالغني البكــري
كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل   

  

 

 الملخص
م بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة علــى البــساط األرضــي هـدف البحــث إلــى التعــرف علــى قــی

كلیــة /  الثانیــة الــسنة الدراســیةوعلــى حــوض الــسباحة للقلبــة الهوائیــة أمامــًا فــي الجمناســتك لالعبــي 
 وكــــذلك التعــــرف علــــى الفــــروق بــــین قــــیم بعــــض المتغیــــرات جامعــــة الموصــــل / التربیــــة الریاضــــیة

 اذاألرضي للقلبة الهوائیة أمامـًا فـي الجمناسـتك ، الكینماتیكیة على حوض السباحة وعلى البساط 
/ كلیــة التربیــة الریاضــیة /  الثانیــة  لــسنة الدراســیة العبــي اأربعــة أفــضلتكونــت عینــة البحــث مــن 

وتــم اختیــارهم بالطریقــة العمدیــة واجــري التجــانس لهــم وفقــُا للكتلــة والعمــر الزمنــي جامعــة الموصــل 
 وطبیعـــة البحـــث وقـــد تـــم جمـــع لمالئمتـــه المـــنهج الوصـــفي والعمـــر التـــدریبي وقـــد اســـتخدم الباحـــث

 الباحـــث تجربـــة أجـــرىالبیانـــات عـــن طریـــق المالحظـــة العلمیـــة باســـتخدام التـــصویر الفیـــدیوي وقـــد 
اســتطالعیة مــن اجــل تحدیـــد موقــع آلــة التـــصویر وبعــدها بیــومین تــم إجـــراء التجربــة الرئیــسة وقـــد 

) ت ( ي ، االنحـــراف المعیـــاري ، واختبـــار الوســـط الحـــساب( اســـتخدمت الوســـائل اإلحـــصائیة مـــن 
وتــم عــرض ومناقــشة النتــائج وفقــُا للنتــائج اإلحــصائیة المحــسوبة وقــد اســتنتج ) للعینــات المرتبطــة 

الباحــث بعـــد تحلیــل ومناقـــشة النتــائج بظهـــور فــروق فـــي األوســاط الحـــسابیة ولــصالح األداء علـــى 
 العینـة علــى حــسن إفــرادیـادة قابلیــة حـوض الــسباحة وكـان اســتخدام حــوض الـسباحة قــد أدى إلــى ز 

اسـتخدامها للمهــارات الحركیــة التــي تتمتــع بهــا ، وكــذلك بالنــسبة للمتغیــرات الكینماتیكیــة كــان هنــاك 
فرقًا معنویًا بین األداء على حوض السباحة واألداء على البساط األرضي علیـه أوصـى الباحـث ، 

ــیم أو تــدریب اســتخدام حــوض الــسباحة مــن قبــل المدرســین أو المــدربین  لمــادة الجمناســتك فــي تعل
علــــى مثــــل هــــذه الحركــــات الــــصعبة وباهتمــــام المــــدربون والمدرســــون لمــــادة الجمناســــتك باســــتخدام 

ق البدیلة التي تزید مـن قـدرة الالعـب علـى إظهـار األداء الحركـي األمثـل واهتمـام المدرسـون ائالطر 
حـافز ایجـابي للوصـول بـه لـألداء بانتزاع عامل الخوف لدى الطالب عـن طریـق إشـراك اكثـر مـن 

  .الجید 
 

٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة   
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ABSTRACT 

Effect of the Swimming Pool on Some Bio-Kinematics 
Variables in the Frontal Summersault  in Gymnastic 

Abi Ramz . A . Al-  Bakriy 
Mosul university / college of physical education 

 

The study aimed to expound the values of some bio-
kinematics variables when using either the floor mat or  a 
swimming pool in performing the frontal summersault in gymnastic 
for college students in the second grade in  the Physical Education 
Department. Besides, the study aimed to expound the differences 
between the bio-kinematics variables when using the floor mat or  
when using the swimming pool. 

 The subject sample consisted of the best four players  
whom are students second grade from the physical education 
department and they  were deliberately selected and homogenized 
according to body mass, age, and training experience.  

The researcher adopted the descriptive method appropriate 
to the nature of the study and the data were collected through 
observation using a video capture device. An investigation study 
was performed to determine the best camera angle for shooting 
and after two days the main experiment was carried out.  

The statistical tools, which were used in the experiment, are 
as following :(arithmetic mean, standard deviation, and t-test for 
correlating samples). The resulted were presented and discussed 
and stemming from the results, the researcher concluded that 
differences in the arithmetic means exist in favor for the use of the 
swimming pool. The use of the swimming pool led to the increase 
of the ability of the subject sample to develop perception for using 
related motor skills. Besides when concerning the bio-kinematics 
variable, a significant difference exists between the performance in 
the swimming pool and the performance on the floor mat.  
Therefore, the researcher recommends using the swimming pool 
by trainers and coaches of gymnastic in training difficult 
movements, increase the intention on the gymnastic events, using 
alternative training methods and offsetting the fear of the trainee 
by including more than one positive incentive to reach the optimum 
performance  
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   التعریف بالبحث-١

  : المقدمة وأهمیة البحث ١-١

إن مفهــوم ریاضــة الجمناســتك تعنــي االســتعداد الحركــي للقیــام بــأداء الحركــات الریاضــیة " 
فالقفز والدوران والجري والمد واالنثناء والتوازن والتكور والترجیـع والثبـات ، هـي عبـارة عـن تمـارین 

ویعتبـــر . الدقـــة فـــي األداء و لجمالیـــة واالنـــسیابیة    وتتـــصف هـــذه الحركـــات باللجمناســـتكأساســـیة 
الربط الحركي للتمرینات وفق اإلمكانیات الجسمیة التي تخضع لمیكانیكیة الجسم والقـدرة العـضلیة 

: ١٩٨٨وســعودي، حنتــوش( "والعــصبیة لالعــب حــسب المراحــل العمریــة والعمــر التــدریبي لالعــب
ا فـي موقـع مـا بطریقـة نالحـظ بهـا خطـأ فنـي لذلك نالحظ أن الالعب قد یؤدي حركة م )٢٠-١٩

أثناء األداء وقد یؤدي نفس الالعب الحركة في موقع آخـر بـأداء صـحیح مقارنـة بـاألداء األول لـه 
إذ البد هنا أن نذكر أن العامل النفسي لالعب قد یؤثر على االنسجام العضلي العـصبي فـي أداء 

 أي مهـارة كانـت وأدائـهدة صـور أثنـاء تدریبـه مهارة مـا لـذلك علـى المـدربین أن یـضعوا الالعـب بعـ
فمثًال انه أي شخص یجید الـسباحة یمكـن أن یقفـز إلـى . إلجراء حركة صحیحة بطریقة صحیحة 

حــوض الــسباحة مــن عــدة أوضــاع یتخــذها مثــل الغطــس أو القلبــة فــوق المــاء ثــم الغطــس لكنــه ال 
ویعـــود ذلـــك الـــى الحالـــة یـــستطیع ان یـــؤدي هـــذه الحركـــات فـــي مكـــان آخـــر غیـــر حـــوض الـــسباحة 

  . النفسیة لالعب إذ یخاف من حصول اإلصابة له

   : مشكلة البحث ٢-١

 ه الفعالیات التـي یمكـن أن یمارسـها الالعـب بمفـردأصعب من تعدإن ریاضة الجمناستك "
ـــــــة حـــــــصول اإلصـــــــابة فـــــــي أي مهـــــــارة یطبقهـــــــا الالعـــــــب ـــــــك مـــــــن حیـــــــث إمكانی حنتـــــــوش ( "وذل

دربین أن یـــوفروا الوســــائل المـــساعدة أو إعطـــاء الالعــــب ،لـــذلك علــــى المـــ)٢٢ :١٩٨٨وســـعودي،
تمـــرین یــــساعده علـــى تخطــــي حــــاجز الخـــوف الــــذي قــــد یـــؤثر علــــى أدائــــه الفنـــي وفقــــًا للمتغیــــرات 

لــــه القــــدرة علــــى أداء المهــــارة ولكنــــه لــــم یجتــــاز حــــاجز الخــــوف مــــن  الكینماتیكیــــة أي أن الالعــــب
 وبعدما شاهد الباحث ضعف مـستوى األداء علیه.اإلصابة لذلك ال یؤدي الحركة بشكلها المطلوب

جامعـة الموصـل وعلمـًا أنهـم ضـمن /الفني لالعبي السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیـة الریاضـیة
ـــاقي  ـــى البـــساط األرضـــي،وهم جیـــدون فـــي ب ـــة أمامـــًا عل ـــة والســـیما فـــي القلبـــة الهوائی منتخـــب الكلی

دراســة هــذه المــشكلة وممــا أثــار فــضوله فــي  الباحــث ارتــأىفلــذلك .الحركــات علــى األجهــزة األخــرى
استخدام وسیلة مساعدة تعمل على استنفاذ قوة الالعب وارادته في تحقیق هذه المهارة لـذا اسـتخدم 

 وذلــك." أثنــاء األداءالالعــب مــن االصــابةالباحــث حــوض الــسباحة كوســیلة مــساعدة لتــدارك خــوف 
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فشل واإلصابة الذي یتمثل فـي االهتمـام یجنب الفشل الذي هو تكوین نفسي یرتبط بالخوف من الل
 نتـائج الفـشل فـي األداء والـوعي الـشعوري بانفعـاالت غیـر سـارة ممـا یـسهم فـي والمعرفي بعواقب أ

  ."محاولة تجنب او تحاشي مواقف اإلنجاز

  )٢٥٩: ١٩٩٨عالوي، (

  : أهداف البحث ٣-١

ـــة علـــى البـــساط ا١-٣-١ ألرضـــي وفـــي حـــوض  التعـــرف علـــى قـــیم بعـــض المتغیـــرات الكینماتیكی
الـــــــــــسباحة للقلبـــــــــــة الهوائیـــــــــــة أمامـــــــــــًا فـــــــــــي الجمناســـــــــــتك لالعبـــــــــــي الـــــــــــسنة الدراســـــــــــیة 

  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/الجمناستك/الثانیة

 التعـــرف علـــى الفـــروق لقـــیم بعـــض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة بـــین حـــوض الـــسباحة وعلـــى ٢-٣-١
  . استك   للقلبة الهوائیة اماما في الجمناألرضيالبساط 

  : فرضیة البحث ٤-١

 یـــؤثر حـــوض الـــسباحة علـــى بعـــض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة للقلبـــة الهوائیـــة أمامـــًا تـــأثیرًا ١-٤-١
  .إیجابیاً 

   :  مجاالت البحث٥-١

جامعـــــة /كلیــــة التربیـــــة الریاضـــــیةللجمناســـــتك فـــــي  العبـــــو منتخــــب : المجـــــال البـــــشري ١-٥-١
  .السنة الدراسیة الثانیة / الموصل

جامعـــة /كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة/حـــوض الـــسباحة- القاعـــة الداخلیـــة:المجـــال المكـــاني  ٢-٥-١
  . الموصل

   .٢٠٠٦  ١٨/٥ ولغایة ١٦/٥ من ابتداء : المجال الزماني ٣-٥-١

  : المصطلحات المستخدمة ٦-١

هــي المــادة العلمیــة التــي تهــتم بدراســة العالقــة بــین حركــة جــسم مــا وبــین  ": الكینماتیــك ١-٦-١
ومكانها دون البحث عن القوى التي تسبب هذه الحركة فهي تعني بوصف ألنواع الحركـات زمنها 

   ).٥٣ : ١٩٨٨السامرائي، " (المختلفة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١

هي قلبة یمكن أن تؤدى من الثبات أو من ركـضة تقربیـة عـن  " : القلبة الهوائیة أمامًا ٢-٦-١
اء الجـسم بالـدورة الهوائیـة طریق دوران الجسم حول محوره الوهمي العرضي عن طریق تقریـب أجـز 

ـــة وتقـــل مـــع زیـــادة بعـــدها  ـــدوران وان هـــذا التقریـــب یزیـــد مـــن الـــسرعة الزاوی (      " مـــن محـــور ال
  ).١٩٥ : ١٩٨٨حنتوش وسعودي ، 

هي المرحلة التي تبدا لحظة الـشروع بالحركـة الـى أقـصى إنثنـاء  " : مرحلة االمتصاص ٣-٦-١
 ٤: ١٩٩٦الحـساوي، " (ي مـن هـذا القـسم بوضـع القـوة تصله الركبتان والـذي سـمي الوضـع النهـائ

.(  

ان الخـوف هـو حالـة نفـسیة تنتـاب الفـرد عنـد تعرضـه بمواقـف مفاجئـة " :  حالة الخوف ٤-٦-١
او مواقــف تهــدده او تهــدد كیانــه وفــي درس التربیــة الریاضــیة یخــاف الطالــب مــن الجــروح والكــسور 

لنفـــسیة یمكـــن اعتبـــار الخـــوف رد فعـــل طبیعـــي والرضـــوض ومـــا یرافقهـــا مـــن اآلالم ومـــن الناحیـــة ا
 عنــه ینــتجوقــد ینــتج عــن الخــوف ســلوك ایجــابي وقــد . وضــروري لحمایــة الــنفس والمحافظــة علیهــا

   ).٢٠٣ : ١٩٩٢الطالب ولویس ، " ( سلوك سلبي 

   الدراسات النظریة والبحوث المشابهة -٢
  : الدراسات النظریة ١-٢
  : ح والفشل    ماهیة الخوف وعالقته بالنجا١-١-٢

وهو تكوین نفسي یرتبط بالخوف من الفشل الذي یتمثـل فـي االهتمـام المعرفـي بعواقـب          " 
أو نتائج الفشل في األداء والوعي الشعوري بانفعاالت غیر سـارة ممـا یـسهم فـي محاولـة تجنـب او 

ع انجاز النجاح داف( وتؤكد نظریة حاجة االنجاز ان هذین االستعدادین . تحاشي مواقف اإلنجاز 
موجـودان لـدى كـل فـرد ولكـن بـدرجات مختلفـة ومـن ناحیـة اخــرى ) ودافـع تجنـب الفـشل واإلصـابة 

فـان هـذین االســتعدادین مـستقل كـل منهمــا عـن اآلخــر أي الیوجـد ارتبـاط بینهمــا بمعنـى ان معرفــة 
درجـــة امـــتالك الـــشخص الحـــدهما ال تعطـــي أي دالئـــل عـــن الدرجـــة التـــي یمتلكهـــا الـــشخص عـــن 

الســتعداد اآلخــر اذ قــد یمتلــك الــشخص درجــة عالیــة او متوســطة او منخفــضة مــن دواعــي تجنــب ا
   ) .٢٦٠-٢٥٩: ١٩٨٨عالوي ، " ( الفشل واإلصابة والتي هي منبع الخوف 

  : الخاصیة المیكانیكیة لحركة اإلنسان٢-١-٢

زة الكائن الحي وهـذا یقصد بالخاصیة المیكانیكیة لحركة اإلنسان باالنتقال المیكانیكي ألجه     " 
االنتقـــال یعـــد معقـــدًا قیاســـًا بـــالظواهر األخـــرى الن فـــي داخلـــه تحـــدث كثیـــرًا مـــن العملیـــات لتهیئـــة 
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تلفة وكذلك تعكس لنا هذه الحركة مقدار تعلـم اإلنـسان خالحركة والنشاط الحیوي ألجهزة الجسم الم
  ." الدماغ ودور العملیات الوظیفیة المختلفة لتطویره كحالة مركبة منها عمل

   ) ١٦ : ١٩٨٧الصمیدعي،( 

 للحـــصول علـــى حركـــة میكانیكیـــة بطاقـــة المـــستخدمةق ائـــوان البایومیكانیـــك یـــدرس الطر " 
  ).أ  : ١٩٥١ختومسكي ، " ( جیدة وكذلك االستثمار األمثل للطاقة المبذولة في المیدان العلمي 

   دوافع النجاة والدفاع والسالمة الجتیاز الخوف ٣-١-٢

 اذ وتشمل هذه الزمرة مـن الـدوافع مجموعـة اخـرى مـن الـدوافع االساسـیة فـي حیـاة االنـسان       "
تخـدم ُحـسن تكیـف الفـرد مـع بیئتـه والحفـاظ علــى امنـه وسـالمته مـن مواقـف الخطـر والتهدیـد الــذي 
یتعــرض لــه ومــن هــذه الــدوافع نــذكر دوافــع الخــوف مــن االصــابة ، الغــضب ،دافــع تجنــب األلــم و 

   ) .١٤٦ : ٢٠٠٠عدس وقطامي ،  " ( دافع العدوان

  : التحلیل الحركي ٤-١-٢

وان التحلیل الحركي هو فرز وتبویـب البینـات الكثیـرة لعناصـرها الرئیـسة ثـم معالجتهـا منطقیـًا او " 
احــصائیًا للعمــل علــى تلخیــصها فــي نتیجــة رقمیــة محــدودة قابلــة عنــد تفــسیرها بالمقارنــة مــع معیــار 

یاغتها الكمیـة الـصماء الـى اخـرى ذات معـاني مفیـدة لحـل المـشكلة مناسب ومحدد للتحـول مـن صـ
وكـذلك مـن واجبـات التحلیـل البایومیكـانیكي هـو  " )، (Mwr,n 160-155"التـي یتناولهـا الباحـث

  ." التحلیل ، التوضیح ، التعلیل ، تحسین التكنیك الریاضي

   )٧ : ١٩٨٠نصیف ومیرز ، ( 

  : الدراسات المشابهة ٢-٢

   ١٩٩٩،  عامر محمد ،سعودي ،ة  دراس١-٢-٢

 –أثر استخدام الوسائل المـساعدة علـى تنمیـة اإلحـساس الحركـي فـي القلبـة الهوائیـة "
  "األمامیة في الحركات األرضیة في الجمناستك

 هـدف البحـث إلـى الكـشف عــن اثـر اسـتخدام االرتـداد فـي جهــاز الترامبـولین عـن تنمیـة اإلحــساس 
إذ تكـــون مجتمـــع . ألمامیـــة فـــي الحركـــات األرضـــیة فـــي الجمناســـتك الحركـــي فـــي القلبـــة الهوائیـــة ا
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) اختـصاص جمناسـتك ( طـالب الـسنة الدراسـیة الرابعـة / البحث من طلبة كلیـة التربیـة الریاضـیة 
طالبــًا بالطریقـــة العمدیــة وتــم تقـــسیمهم إلــى مجمـــوعتین ) ١٦(طالــب وتـــم اختیــار ) ٢٢ ( وعــددهم

العبین لكل مجموعة وتم تكافؤ المجمـوعتین وفقـًا  ) ٨(عدل إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة بم
تـــأثیرًا یـــؤثر  الـــتعلم باســـتخدام الترامبـــولین ان اســـتنتج الباحـــث ، ، اذللعمـــر الزمنـــي والطـــول والـــوزن

یؤدي استخدام الترامبولین كوسیلة مساعدة فـي تعلـیم القلبـة و إیجابیًا على تنمیة اإلحساس الحركي 
 الباحــث إلــى حـث المــدربین علــى اســتخدام وأوصــى.  تحــسین مـستوى األداء الهوائیـة األمامیــة إلــى

  .الوسائل المساعدة المختلفة في تطویر المهارات الریاضیة

   إجراءات البحث -٣

  : منهج البحث ١-٣

  .مته وطبیعة البحث ئاستخدم الباحث المنهج الوصفي لمال

  : عینة البحث ٢-٣

 العبــي الجمناســتك فــي كلیــة التربیــة أربعــةن افــضل تــم اختیــار العینــة بالطریقــة العمدیــة مــ
 فــي أقیمــتالــسنة الدراسـیة الثانیــة وذلـك بعــد البطولـة المفتوحــة التـي /جامعــة الموصـل / الریاضـیة 

 التجانس بین افراد العینة كما إجراء في جامعة الموصل ، وتم ٣/٥/٢٠٠٦القاعة الداخلیة للكلیة 
  . ) ١( مبین في جدول رقم 

  )١( م الجدول رق

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

اإلحصائیةالمعالم   
 األجزاء

-س ع±   
 معامل

 االختالف
كغم/ الكتل  ٣.٥٣٣ ٢.٢١٧ ٦٢.٧٥٠* %  

سنة/العمر الزمني   ٢.٥٣١ ٠.٥٠٠ ١٩.٧٥٠* %  
سنة/ تدریبي العمر ال  

 
١٢.٨٠٠ ٠.٢٨٨ ٢.٢٥٠* %  

 
  وسائل جمع البیانات ٣-٣
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 ٣٤

  .  الحاسوب بوساطةلقد تم جمع البیانات عن طریق المالحظة العلمیة التقنیة و التحلیل 
  : األجهزة واألدوات المستخدمة ٤-٣

v  بساط ارضي نوع تارتان*   بساط ارضي إسفنجي  
v  آلة تصویر نوعSony )  ( لم نوع  م٨فلم ∗   ) ١عددSony  ) (  ١عدد(   
v  قرص لیزري نوع ∗        ) ٤( كومبیوتر نوع بانتیومSony   
v  برامج لتحلیل المتغیرات الكینماتیكیة ∗   )كایوسیرا ( طابعة نوع  
v  شریط قیاس ∗       متر ١مقیاس رسم  
v  م  ٢٥حوض سباحة ، ابعاده *      ) ١عدد (حامل آلة التصویر x    م ١٥   

  لبحث المیدانیة إجراءات ا٥-٣
  :التجربة االستطالعیة  ١-٥-٣

ـــة الریاضـــیة  ـــة التربی ـــإجراء التجربـــة االســـتطالعیة فـــي القاعـــة الداخلیـــة لكلی قـــام الباحـــث ب
 صـباحًا مـن ١٠ الموافـق یـوم الثالثـاء وفـي الـساعة ١٦/٥/٢٠٠٦ومسبح جامعة الموصل بتاریخ 

ن وبعــد آلــة التــصویر عــنهم مــن اجــل اجــل تحدیــد موقــع األداء الفنــي للالعبــین وكــذلك تحدیــد مكــا
ـــذلك كـــان بعـــد الكـــامیرا عـــن  ـــاء األداء الفنـــي مـــن الجانـــب االیمـــن للالعـــب ، ل ـــة الحركـــة أثن تغطی

) ١٠٨(عـن األرض  متر وفقًا للمحور العرضي للالعـب وارتفـاع بـؤرة آلـة التـصویر ) ٥( الالعب
  .سم 
  :التجربة الرئیسة  ٢-٥-٣

ــــاری ــــسة بت ــــة الرئی ــــساعة ١٨/٥/٢٠٠٦خ تــــم إجــــراء التجرب ــــي ال ــــوم ١٠ وف  صــــباحًا مــــن ی
الخمیس في القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة وبعد ذلك قام الباحث بتصویر نفس العینة فـي 

بعـد (م بعدما ثبتت الكـامیرا علـى  ) ٣(  تقربیة بركضة) القلبة الهوایة أمامًا ( المسبح لألداء نفسه
 لكـل العـب ثالثـة محـاوالت تحـسب المحاولـة وأعطیـة)  سـم ١٠٨ متر ، االرتفاع لبؤرة الكامیرا ٥

  . االفضل 
  : المتغیرات الكینماتیكیة ٦-٣

 وهــي كمــا * تــم تحدیــد المتغیــرات عــن طریــق المقابلــة الشخــصیة للمختــصین بمجــال الجمناســتك 
  :یلي 

   .ةالتقریبیزاویة الركبة أثناء االمتصاص بعد الركضة  -
  . یصلها الالعب  أعلى ارتفاع لمفصل الورك-
  المختصین*   

  عبدالجبار عبدالرزاق حسو . د
 حیدر غازي . م.م
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  . زاویة الثني لمفصل الورك في أعلى نقطة یصلها الالعب -
  . زاویة الثني لمفصل الركبة في أعلى نقطة یصلها الالعب -
  ) األرض ، الماء(  اإلزاحة األفقیة لمفصل الكاحل من لحظة االمتصاص وحتى اللمس -
  بعد الطیران لحظة الهبوط) لماءاألرض،ا(ـ زاویة الثني لمفصل الورك لحظة لمس القدم ل-
  :   البرامج المستخدمة في التحلیل ٧-٣

إن التحلیل بشكل عام هو وسیلة لتجزئة الحركة الكلیة إلى أجـزاء ودراسـة هـذه األجـزاء بعمـق    " 
   ) .١٩٠ : ٨( لكشف دقائقها 

إلنتــاج الفنــي فقــد قــام بعــد إجــراء عملیــة التــصویر الفیــدیوي لجــأ الباحــث إلــى مكتــب خــاص فــي ا
 ،ثــم قــام الباحــث باســتخدام البــرامج اآلتیــة كــًال CDبتحویــل األفــالم الفیدیویــة إلــى أقــراص لیزریــة 

  -:حسب وظیفته
 یمكن من خالل هـذا البرنـامج عـرض كـل صـورة مـن الـصور المقطعـة - :ACD see برنامج * 

  .راد تحلیلهالیتمكن الباحث من تحدید بدایة ونهایة أو األجزاء المهمة الم
 وهــو برنــامج عــالمي یــستخدم فــي التطبیقــات والتــصحیحات - :Auto CAD 2000برنــامج * 

المـــسافات (  البیانـــات الخـــام لكـــل مـــن اســـتخراجالهندســـیة واســـتفاد الباحـــث مـــن هـــذا البرنـــامج فـــي 
   ) .٣٤ : ١ ) " (حدهواألبعاد  واالرتفاعات والزوایا لكل صورة على 

   : الوسائل اإلحصائیة٨-٣

اســـتخدم الباحـــث الوســـائل اإلحـــصائیة الالزمـــة لمعالجـــة بیانـــات البحـــث واختبـــار فرضـــیته 
  :وهذه الوسائل هي

  الوسط الحسابي  -١

  االنحراف المعیاري  -٢

 ٣١٠ – ٢٦٩ ، ٢٠٠٤الحكــیم ، (                                . معامــل االخــتالف   -٣
(  

  للعینات المرتبطة  )  ت ( اختبار   -٤
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  SPSS الحاسوب اآللي باستخدام النظام بوساطةلمعالجات اإلحصائیة تمت ا  -٥

  

  : عرض ومناقشة النتائج -٤

  : أماماً – عرض وتحلیل النتائج للمتغیرات الكینماتیكیة للقلبة الهوائیة ١-٤

ـــیم المتغیـــرات للقلبـــة الهوائیـــة أمامـــًا علـــى البـــساط   ـــاول هـــذا العـــرض نتـــائج كـــل مـــن ق تن

الــسباحة لعینــة البحــث مــن خــالل عــرض األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات األرضــي وعلــى حــوض 

المحسوبة في جـدول واحـد وذلـك لـسهولة مالحظـة الفـروق ومقارنـة النتـائج )ت ( المعیاریة وقیمة  

للعملیات اإلحصائیة ومن ثـم تفـسیر مختلـف النتـائج التـي تـم التوصـل الیهـا وفـق المنظـور العلمـي 

    - :یأتيوفرضیته وكما بغرض تحقیق أهداف البحث 

  
   )٢( جدول رقم 
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  ٢.٣٥٣= الجدولیة ) ت  ( وقیمة ) ٣( ودرجة حریة ) ٠.٠٥( معنویة عند نسبة خطأ * 

  

  : زاویة الركبة أثناء االمتصاص بعد الركضة التقربیة١-١-٤

      اختلفت قـیم األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة بالنـسبة لـألداء علـى البـساط األرضـي 
فقـــد كانـــت قیمـــة  ) ٢( واألداء علـــى حـــوض الـــسباحة لعینـــة البحـــث وكمـــا مبـــین فـــي الجـــدول رقـــم 

         درجــــــة واالنحــــــراف المعیــــــاري  ) ١٠٢.٢٥٠( لحــــــسابي لــــــألداء علــــــى البــــــساط األرضــــــيالوســـــط ا
درجـــــــة  ) ١٠٠.٧٥٠( وقیمــــــة الوســــــط الحــــــسابي لـــــــألداء علــــــى حــــــوض الــــــسباحة  ) ٧.٩٣٢( 

 ) ٣(عنـــد درجـــة حریـــة  ) ٢.٣٥٣( ، وقیمـــة ت الجدولیـــة  ) ١١.٧٨٦ (   واالنحـــراف المعیـــاري
  . ) ٠.١٩٦( ت المحسوبة وكانت قیمة  ) ٠.٠٥( ونسبة خطأ 

  : ارتفاع الورك في أعلى نقطة یصلها الالعب٢-١-٤

     اختلفــت قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة بالنــسبة لــألداء علــى البــساط األرضــي 
فقـــد كانـــت قیمـــة  ) ٢( واألداء علـــى حـــوض الـــسباحة لعینـــة البحـــث وكمـــا مبـــین فـــي الجـــدول رقـــم 

 (         سـم واالنحـراف المعیـاري ) ١٣٩.٩٨٥( ء على البساط األرضـي الوسط الحسابي لألدا
ســم واالنحــراف ) ١٥٧.٨٣٧( وقیمــة الوســط الحــسابي لــألداء علــى حــوض الــسباحة  ) ١٧.٦٠٨
ونــسبة  ) ٣(عنــد درجــة حریــة  ) ٢.٣٥٣( ، ، وقیمــة ت الجدولیــة  ) ١٠.٣١٧(       المعیــاري 

  . )١.٧٣٥ ( وكانت قیمة ت المحسوبة ) ٠.٠٥( خطأ 

  : زاویة الثني لمفصل الورك في أعلى نقطة لمفصل الورك ٣-١-٤

      اختلفت قـیم األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة بالنـسبة لـألداء علـى البـساط األرضـي 
فقـــد كانـــت قیمـــة  ) ٢( واألداء علـــى حـــوض الـــسباحة لعینـــة البحـــث وكمـــا مبـــین فـــي الجـــدول رقـــم 

) ٥.٢٢٨( درجــــة واالنحـــراف المعیــــاري ) ٥٦( اء علـــى البــــساط األرضـــي الوســـط الحـــسابي لــــألد
درجـــة واالنحـــراف المعیـــاري  ) ٣١.٢٥٠( وقیمـــة الوســـط الحـــسابي لـــألداء علـــى حـــوض الـــسباحة 

ـــة  )٦.٠٧٦( ـــة  ) ٢.٣٥٣(  ،  وقیمـــة ت الجدولی ـــد درجـــة حری  ) ٠.٠٥( ونـــسبة خطـــأ  ) ٣(عن
   . ) ١٠.٤٩٤( وكانت قیمة ت المحسوبة 

  : زاویة الثني لمفصل الركبة في أعلى نقطة لمفصل الورك ٤-١-٤
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      اختلفت قـیم األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة بالنـسبة لـألداء علـى البـساط األرضـي 
فقد كانت قیمـة ایضًا  ) ٢( واألداء على حوض السباحة لعینة البحث وكما مبین في الجدول رقم 

 (     درجــــة واالنحــــراف المعیــــاري ) ٤٧.٥٠( ساط األرضــــي الوســــط الحــــسابي لــــألداء علــــى البــــ
 درجـــــة واالنحـــــراف  )٢٩( وقیمـــــة الوســـــط الحـــــسابي لـــــألداء علـــــى حـــــوض الـــــسباحة ) ١٦.٢١٧
 (        ونسبة خطـأ ) ٣(عند درجة حریة  ) ٢.٣٥٣( ، وقیمة ت الجدولیة )٦.٢٧٢(المعیاري 

  . )٢.٤٤١( وكانت قیمة ت المحسوبة  ) ٠.٠٥

 زاحــــة األفقیــــة لمفــــصل الكاحــــل مــــن لحظــــة االمتــــصاص وحتــــى اللمــــس اإل ٥-١-٤
  :) األرض،الماء(

      اختلفت قـیم األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة بالنـسبة لـألداء علـى البـساط األرضـي 
 فقد كانت قیمـة  ایضاً  )٢( واألداء على حوض السباحة لعینة البحث وكما مبین في الجدول رقم 

(     ســــم واالنحــــراف المعیــــاري)  ٢٠٩.٣٥٨( بي لــــألداء علــــى البـــساط األرضــــي الوســـط الحــــسا
ســـم واالنحـــراف ) ٢٤٣.٣١٤( وقیمـــة الوســـط الحـــسابي لـــألداء علـــى حـــوض الـــسباحة ) ٢٦.١٥٨
 (    ونـسبة خطـأ ) ٣(عند درجة حریة  ) ٢.٣٥٣(  ، وقیمة ت الجدولیة  )١٦.٧٤٠(المعیاري 

  . )٤.٢٩٢( وكانت قیمة ت المحسوبة  ) ٠.٠٥

  :بعد الطیران )االرض،الماء(  زاویة الثني لمفصل الورك لحظة لمس القدم ٦-١-٤

      اختلفت قـیم األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة بالنـسبة لـألداء علـى البـساط األرضـي 
فقد كانت قیمـة ایضًا  ) ٢( واألداء على حوض السباحة لعینة البحث وكما مبین في الجدول رقم 

            درجــــــة واالنحــــــراف المعیــــــاري ) ٧٤.٧٥٠( الوســــــط الحــــــسابي لــــــألداء علــــــى البــــــساط األرضــــــي 
درجــــة واالنحــــراف ) ٤٧( وقیمــــة الوســــط الحــــسابي لــــألداء علــــى حــــوض الــــسباحة  ) ١٨.٢٢٧( 

ونـــــسبة خطـــــأ ) ٣(عنـــــد درجـــــة حریـــــة  ) ٢.٣٥٣(  ، وقیمـــــة ت الجدولیـــــة )١١.٩١٦(المعیـــــاري 
  . )٢.٧٩٣( المحسوبة وكانت قیمة ت  ) ٠.٠٥(

  : مناقشة النتائج ٢-٤

  : مناقشة النتائج لزاویة الركبة أثناء االمتصاص بعد الركضة التقربیة ١-٢-٤
والــذي یبــین قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لزاویــة  ) ٢(       مــن الجــدول المــرقم 

علـى ، لنتـائج وجـود فرقـًا غیرمعنویـًا الركبة أثناء االمتصاص بعد الركضة التقربیـة حیـث أظهـرت ا
الـرغم مــن ذلــك فقـد كــان هنــاك اخـتالف باألوســاط الحــسابیة ولـصالح األداء علــى حــوض الــسباحة 
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ویعــزو الباحــث الــسبب الــى فاعلیــة اســتخدام الوســائل المــساعدة المتمثلــة بحــوض الــسباحة والــذي 
بــــان  ) ٣٠ ، ١٩٨٧نتــــوش ،ح( یــــنعكس علــــى إطمئنــــان الالعــــب انعكاســــًا ایجابیــــًا ، وكمــــا اكــــد 

الالعب مثًال في القفز العریض وعندما یكون متخوفًا من المسافة التي سیقطعها بعد الطیران فانه 
یعمــل علــى ثنــي مفــصل الركبــة اكثــر توقعــًا منــه النجــاز افــضل علمــًا ان هــذا ســیكون ســلبیًا علــى 

یـة افقیـة ممـا یـؤدي بـه لبـذل االداء النه سیكون علیه صعوبة في تحویل السرعة االفقیة الى عمود
  .جهد اكبر یؤثر على النتیجة والعكس صحیح أي عدم المبالغة في زاویة االمتصاص 

  : مناقشة النتائج الرتفاع مفصل الورك في أعلى نقطة یصلها الالعب ٢-٢-٤
اع والــذي یبــین قــیم األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة الرتفــ ) ٢(      مــن الجــدول المــرقم 

 علـى  ،مفصل الورك في أعلى نقطة یصلها الالعب حیث أظهرت النتائج وجود فرقًا غیر معنویـاً 
الـرغم مــن ذلــك فقـد كــان هنــاك اخـتالف باألوســاط الحــسابیة ولـصالح األداء علــى حــوض الــسباحة 
ویعــزو الباحــث الــسبب فــي ذلــك الــى تخطــي حــاجز الخــوف لــدى الالعــب وُحــسن أدائــه لمهارتــه ، 

ب قلـــة فتـــرة االرتكـــاز علـــى القـــدمین الناتجـــة عـــن ســـرعة الالعـــب قبـــل الطیـــران والـــذي وكـــذلك بـــسب
یــــنعكس ایجابیــــًاُ◌ علــــى االرتفــــاع الــــذي سیــــصله الالعــــب وكــــذلك كلمــــا كانــــت ســــرعة االصــــطدام 

بـان الـضغط  ) ٢٨٣ ، ١٩٨٧الـصمیدعي ، ( باالرض كبیرة قـل زمنهـا وزاد ارتفاعهـا كمـا اكـدها 
 ( واجــزاء الجــسم المتحركــة بتعجیــل) قــوة االسـتمراریة  + وزن الجــسم(      علـى االرتكــاز یــساوي 

  . مما یؤثر ایجابیًا على ارتفاع الجسم بعد الترك + ) 
  : مناقشة النتائج لزاویة الثني لمفصل الورك في أعلى نقطة یصلها الالعب ٣-٢-٤

فـــات المعیاریـــة لزاویـــة والـــذي یبـــین قـــیم األوســـاط الحـــسابیة واالنحرا ) ٢(     مـــن الجـــدول المـــرقم 
الثنــي لمفــصل الــورك فــي أعلــى لمفــصل الــورك حیــث أظهــرت النتــائج فرقــًا معنویــًا لــصالح األداء 

 ویعزو الباحـث الـسبب إلـى االرتفـاع الـذي یـصله الالعـب والـذي یـسمح لـه ،على حوض السباحة 
وة المـسلطة كلمـا كانـت القـ ) ٢٨٣ : ١٩٨٧الـصمیدعي ، (  كمـا اكـدها بثني اكبر لمفصل الورك

ممـا یـسمح لالعـب اداء التكنیـك بـشكل صـحیح ) رد الفعـل ( كبیرة كفعل انعكس ذلك علـى االداء 
  .وبجهد اقل على الالعب

  : مناقشة النتائج لزاویة الثني لمفصل الركبة في أعلى نقطة لمفصل الورك ٤-٢-٤
افـــات المعیاریـــة لزاویـــة والـــذي یبـــین قـــیم األوســـاط الحـــسابیة واالنحر  ) ٢(     مـــن الجـــدول المـــرقم 

علـى معنویـًا غیـر الثني لمفصل الركبة فـي أعلـى نقطـة لمفـصل الـورك حیـث أظهـرت النتـائج فرقـًا 
 ویعـــزو ،لـــصالح األداء علـــى حـــوض الـــسباحة الـــرغم مـــن وجـــود فـــروق فـــي االوســـاط الحـــسابیة و 

 سـحب الـساقین الباحث السبب إلى تقریب أجزاء الجسم من بعضها لزیادة السرعة الدورانیة وكـذلك
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مضمومتین الى الجـسم بواسـطة الـذراعین وكمـا هـو واضـح فـي الـصور المرفقـة للحركـة فـي ملحـق 
ان الثنــــي   )٩٥ : ١٩٨٨الــــسامرائي ، (  كمــــا اكــــدها )االداء فــــي حــــوض الــــسباحة ) ( ١( رقــــم 

بمفاصـــل االطـــراف الـــسفلى یعمـــل علـــى التقلیـــل مـــن عـــزم القـــصور الـــذاتي ممـــا یزیـــد مـــن الـــسرعة 
  .رانیة في مرحلة الطیران وهذا مما یتناسب طردیًا مع ثني مفصل الورك في مرحلة الطیرانالدو 
 مناقـشة النتــائج لإلزاحــة األفقیــة لمفــصل الكاحــل مــن لحظــة االمتــصاص وحتــى ٥-٢-٤

  ) :األرض،الماء(  اللمس
یـة  لإلزاحـة والـذي یبـین قـیم األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیار  ) ٢(      من الجدول المرقم 

حیـث أظهـرت النتـائج )األرض،المـاء( األفقیة لمفصل الكاحل من لحظة االمتصاص وحتى اللمـس
 ویعـزو الباحـث الـسبب الـى تقریـب اجـزاء الجـسم ،فرقًا معنویًا لصالح األداء على حوض السباحة 

مـــن بعـــضها الـــبعض وكـــذلك اداء الحركـــة بـــصورة كاملـــة وصـــحیحة ادى الـــى قطـــع مـــسافة اكبـــر 
بــــان  ) ٢٨٣ ، ١٩٨٧الــــصمیدعي ، ( ، كمــــا اكــــدها مقارنــــة مــــع االرتفــــاع الــــذي وصــــل الیــــه بال

واجـــزاء الجـــسم المتحركـــة ) قـــوة االســـتمراریة  -، +وزن الجـــسم( الـــضغط علـــى االرتكـــاز یـــساوي 
  . مما یؤثر ایجابیًا على ارتفاع الجسم بعد الترك  ( + ) بتعجیل

(                 الورك لحظـة لمـس القـدم  مناقشة النتائج لزاویة الثني لمفصل٦-٢-٤
  :بعد الطیران) األرض،الماء

والذي یبین قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریـة لزاویـة الثنـي  ) ٢(    من الجدول المرقم 
ــــدم  ــــورك لحظــــة لمــــس الق ــــران حیــــث أظهــــرت النتیجــــة فرقــــًا )األرض،المــــاء( لمفــــصل ال بعــــد الطی

 ،لـــصالح األداء علـــى حـــوض الـــسباحة نـــاك فـــرق فـــي االوســـاط الحـــسابیة و علمـــًا ان همعنویـــًا غیر 
ویعــزو الباحــث الــسبب إلــى بقــاء الالعــب بوضــع ســحب الــساقین الــى الجــسم وكــذلك بقــاء االنثنــاء 

،  بمفــصل الــورك مــن اجــل النــزول علــى القــدمین التمــام الحركــة كاملــة ویعتبــر هــذا االداء االمثــل
 بـان الالعـب مـثًال فـي القفـز العـریض وعنـدما یكـون متخوفـًا  )٣٠ ، ١٩٨٧حنتـوش ،( وكما اكد 

مـــن المـــسافة التـــي ســـیقطعها بعـــد الطیـــران فانـــه یعمـــل علـــى ثنـــي مفـــصل الركبـــة اكثـــر توقعـــًا منـــه 
النجـــاز افـــضل علمـــًا ان هـــذا ســـیكون ســـلبیًا علـــى االداء النـــه ســـیكون علیـــه صـــعوبة فـــي تحویـــل 

 بـــه لبـــذل جهـــد اكبـــر یـــؤثر علـــى النتیجـــة والعكـــس الـــسرعة االفقیـــة الـــى عمودیـــة افقیـــة ممـــا یـــؤدي
  .صحیح أي عدم المبالغة في زاویة االمتصاص

   االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١-٥

  -:في ضوء عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها استنتج الباحث ما یاتي 
v باحة لقد أظهرت معظم النتائج فرقًا معنویًا ولصالح األداء الفني على حوض الس.  
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  : التوصیات ٢-٥
  -:یوصي الباحث ما یاتي 

v  اســتخدام حــوض الــسباحة مــن قبــل المدرســین او المــدربین فــي تعلــیم او تــدریب علــى مثــل
  . هذه الحركات الصعبة في فعالیات الجمناستك 

v  اهتمــام المــدربین لفعالیــة الجمناســتك باســتخدام الوســائل المــساعدة والبدیلــة والتــي تزیــد فــي
  . على إظهار األداء األمثل قدرة الالعب

v  اهتمام المدربین لفعالیة الجمناستك بانتزاع عامل الخوف لـدى الالعـب عـن طریـق إشـراك
  .اكثر من وسیلة مساعدة للوصول به لألداء الجید 

   واألجنبیةالمصادر العربیة 
لخـاطف تحلیل العالقة بـین بعـض المتغیـرات البایومیكانیكیـة للبـدء ا( الحساوي عارف محسن،  -١

 جامعـــة/ كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة/ بحـــث غیـــر منـــشور/ اطروحـــة دكتـــوراه) فـــي الـــسباحة الحـــرة
 .    ١٩٩٦الموصل،

حنتـــوش معیـــوف ذنـــون ، علـــم الـــنفس الریاضـــي ، مدیریـــة الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، جامعـــة   -٢
  .١٩٨٧الموصل ، 

ر الكتـب للطباعـة حنتوش و سعودي ،المـدخل فـي حركـات األسـاس لجمبـاز الرجال،مدیریـة دا -٣
  .١٩٨٨الموصل ، / شارع ابن االثیر / والنشر 

ـــــسلجة الجهـــــاز الحركـــــي-٤ ـــــشر/ختومـــــسكي جوزیف،ف ـــــب للطباعـــــة والن االردن / لینغـــــراد،دار الكت
١٩٥١ .  

  . ١٩٨٨السامرائي فؤاد توفیق، البایومیكانیك ، المكتبة الوطنیة بغداد  -٥
دة علــى تنمیـة اإلحـساس الحركـي فــي اثــر اسـتخدام الوسـائل المـساع( سـعودي عـامر محمـد ،  -٦

، بحـــث منـــشور مجلـــة العلـــوم ) القلبــة   الهوائیـــة األمامیـــة للحركـــات األرضـــیة فــي الجمناســـتك
   .١٩٩٩الریاضیة المجلد الثالث ، العدد السابع 

دار الكتـــــــب للطباعـــــــة والنـــــــشر،جامعة .الـــــــصمیدعي لـــــــؤي غـــــــانم ، البایومیكانیـــــــك والریاضـــــــة -٧
 ١٩٨٧الموصل

، علــــم الــــنفس الریاضــــي ،المكتبــــة الوطنیــــة دار المكتــــب والوثــــائق بغــــداد ، الطالــــب و لــــویس  -٨
١٩٩٢         . 

  .١،٢٠٠٠عدس و قطامي ، مبادئ علم النفس ، دار الفكر للطباعة والنشر،ط  -٩
عالوي  محمد حسن ، مدخل في علم الـنفس  الریاضـي، مركـز الكتـاب للنـشر، مدینـة نـصر -١٠

ثیر تمــارین تـــصحیحیة وفـــق التحلیــل البایوكینـــامتیكي فـــي تـــأ( مالعلــو ثـــائر،  -١١ ١٩٩٨، 
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 ٢٠٠٥اطروحـــة دكتـــوراه )االداء الفنـــي واالنجـــاز لفعالیـــة الوثـــب العـــالي بطریقـــة فـــوس بـــوري 
  . جامعةالموصل /كلیة التربیةالریاضیة/ بحث غیر منشور 

ة األولـى مطبعة جامعة الموصل ، الطبع. البایومیكانیك : نصیف عبد علي، كیرهارد میرز -١٢
  ،١٩٨٠.   

. association 1979     )13- Mwr,n ; how to do research ,( London , the 
library           
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