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 Obey_albakri@yahoo.comفرع االلعاب الفردية/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  *

( 3123 نيسان 21......... القبول  3122تشرين الثاني  4)االستالم   

 امللخص

ييدف البحث التعرف الى بعض المتغيرات البايوميكانيكية لميارتي القمبة األمامية المفتوحة والقمبة الخمفية المفتوحة لبطل      
كية بين القمبة اليوائية األمامية والخمفية العراق عمى جياز بساط الحركات األرضية ، الفروق بين بعض المتغيرات البايوميكايني

المفتوحة وتحديد أي الميارتين اسيل عمى وفق النظرة البايوميكانيكية فمذلك يروم الباحث التعرف الى بعض المتغيرات  التي 
ق لمسنة ستكشف لمباحث أي الميارتين يبذل بيا الالعب جيد اقل . أما مجاالت البحث تضمنت المجال البشري : بطل العرا

والحائز عمى الوسام النحاسي في بطولة العرب التي التي أقيمت في مصر . و المجال المكاني :القاعة المغمقة  3122
.  و استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالءمتو  3122لمجمناستك في نادي الفتوة الرياضي/ الموصل . و المجال ألزماني : 

ث بالطريقة العمدية وىو الالعب المصنف األول كبطل العراق بفعالية الجمناستك لفئة وطبيعة البحث . تم اختيار عينة البح
وىو الالعب ) إحسان زياد ( .و تم جمع المعمومات  3122الشباب لفردي األجيزة في بطولة العرب التي أقيمت في مصر سنة 

صورة  / ثا ،  361( وبسرعة sport camيثة )عن طريق المالحظة العممية التقنية وذلك بالتصوير الفيديوي بآلة تصوير حد
وتم التصوير من الجية اليمنى واليسرى عمى وفق االداء الحركي لكل ميارة . لقد استخدم الباحث البرنامج العالمي الخاص 

عموم بالتحميل الحركي ) الماكس تراك ( فضال عن البرنامج الذي ابتكره الباحث د. ُأبي رامز البكري و)م.م فرح طارق / 
الحاسوب ( وأطمقا عميو اسم ) االوتو ماتالب ( . و تم عرض قيم المتغيرات الميكانيكية لحركتي القمبة األمامية المفتوحة و 
الخمفية المفتوحة في جدول واحد وذلك من اجل تسييل عممية قراءة النتائج وتحميميا و بعد عرض وتحميل النتائج استنتج 

ن القمبة اليوائية الخمفية واألمامية المفتوحة ولمصمحة القفزة الخمفية المفتوحة من حيث سيولة الباحث ىناك فروق بالقياس بي
الميارة أي ان األداء لمقمبة اليوائية الخمفية المفتوحة ىي اسيل من القمبة اليوائية األمامية المفتوحة وىذا ما يحقق ىدف 

المقارنة )لسيولة الميارة أثناء األداء ( واوصى الباحث باعتماد نتائج  البحث عمى وفق النظرة البايوميكانيكية في تحديد أوجو
المتغيرات البايوميكانيكية لكال الميارتين الستخدامو من قبل الباحثين اآلخرين كمحك لدراسات أخرى مشابية ، إجراء بحوث 

الجمناستك لفئة الشباب او البراعم البدء مشابية لفعاليات أخرى لبطل من أبطال العراق لفعاليات أخرى ، عمى مدربي فعالية 
بتدريب العبييم بالميارة األسيل من حيث األداء وىي القمبة اليوائية الخمفية المفتوحة ومن ثم اعتماد البرامج التدريبية الخاصة 

 ريب .لالستعداد في التدريب عمى القمبة اليوائية األمامية المفتوحة  مع إعطاء فترة زمنية أطول لعممية التد
 األمامية والخمفية -ميارة القمبة اليوائية المفتوحة -الكممات المفتاحية : التحميل البايوميكانيكي  
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Biomechanics Analysis for the Open Forward and Open Backward Flips 

Performed by the Iraqi Gymnastic player Ehasn Zyad 

Dr. Obey Ramiz Abdulghani 

t Abstrac 

The study aims at expounding some of the biomechanics variables of the open 

forward and open backward flips performed by the Iraqi champion in gymnastic on the 

floor mat and determines which of the two moves is easiest in performance by the 

gymnasts The scope of the study included the human aspect represented by the Champion 

of Iraq in gymnastic  who achieved the bronze medal in the Arab championship held in 

Egypt.The researcher used the descriptive method which appropriate to the nature of the 

study and the sample of the study was selected by the deliberate method which is the 

champion of Iraq (Ehasn Zyad) in gymnastic who achieved the bronze medal in the Arab 

championship held in Egypt. Data were collected by using scientific observation such as a 

video capture device (Sport Cam) with a speed of 052 frames/ second. The frames were 

captured from the right side of the player for each performance . The researcher used the 

software specialized in biomechanics analysis called (Maxtrack) combined with a program 

inevented by the researcher( Dr Abi Ramez  and assistant lecturer Farah Tariq/ computer 

science college  )  which called (Automatlab). The kinematical variables of the open 

forward and backward flips were displayed on one table to facilitate comparing the results 

and analysis.The results showed that the open backward flip is easier in performance than 

the open forward flip according to the biomechanics analysis. the researcher 

recommended that the results and variables for the two moves should be used by other 

researchers in other similar studies and conducting similar studies for other types on 

moves performed by the champions and finally, the trainers of youths and children 

players in the college of sports education should start with their training courses using the 

easy moves of the performance point of view which is the open   backward flip  followed 

by the training courses for the open forward flips while allocating it a longer training 

time.   

Keywords: Biomechanics Analysis - Open Flip - Forward and Backward  
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 التعريف بالبحث – 2
 المقدمة وأىمية البحث : 2-2

 األرقاـتحطيـ  أصبحإذ تطورا ممحوظا في شتى المياديف ومنيا الميداف الرياضي الحديث لقد شيد العصر             
اف  . تطورالتي شمميا ىذا ال األلعابالقياسية و تطور االنجازات سمة مف سمات ىذا العصر والجمناستؾ ىو احد 

يف يالتطور الحاصؿ في رياضة الجمناستؾ ىو نتيجة لمتقدـ الحاصؿ عمى المستوييف التقني والبحثي المذيف ساعدا الرياض
كالدوراف  معقداً ربطًا الجمناستؾ المختمفة تتطمب معظـ مياراتيا  أجيزةالميارات الصعبة والمعقدة وبما اف  أداءفي 

 األداءعميو فاف الصعوبة والتعقيد في تعمـ ميارات الجمناستؾ وبموغ المستوى الجيد في والمرجحات والقفزات والقمبات ، 
ال يعتمد فقط عمى زيادة  األداءوالتنفيذ لتحقيؽ مستوى مرضي في  اإلعدادالعوامؿ المشتركة كميا في  تضافر إلىيحتاج 

الفنية التي يقع بيا الطالب  األخطاءفي اكتشاؼ  اـكافة لإلسيالوسائؿ المساعدة  التدريبية بؿ توفر أوالوحدات التعميمية 
وذلؾ عف طريؽ إظيار األداء المثالي وفقًا لمتقنية الحديثة في رؤية األداء المثالي  العب الجمناستؾ لالرتقاء بمستواه . وأ

ة البحث في بأقؿ جيد ممكف او وضع العممية التدريبي عمى وفؽ الميارة التي سيتعمميا أي العب مف ىنا تكمف أىمي
اف عمـ البايوميكانيؾ ىو احد العمـو التي تحققت عف إدراؾ أي الميارتيف أسيؿ عمى الالعب واييما تتطمب جيد اقؿ . 

الوسائؿ  أفضؿالنتائج في مجاؿ رياضة المستويات العميا كونو يزودنا بالمعمومات الدقيقة التي تعد مف  أفضؿطريقيا 
،واف ىذا  اذ اف لكؿ ميارة ىدفا يسعى الالعب لتحقيقو" . الميارات الحركية أىداؼؽ العممية التي تسيـ في بموغ وتحقي

 باألسساليدؼ يشكؿ القاعدة التي نستطيع مف خالليا تصنيؼ الميارات عموما،واف تحقيؽ ىذا اليدؼ يرتبط 
   ( .  4::382,2 حساـ الديف،)"  متيا لتحقيؽ ذلؾ اليدؼءاتيكية لمميارة المعينة ومدى مالالبايوكينم

 مشكمة البحث :  2-3
مف المتعارؼ عميو في صياغة أي مشكمة ىو طرح سؤاؿ ال يستطيع الباحث اإلجابة عنو مف خالؿ التعرؼ إلى األرقاـ ) 
القيـ البايوميكانيكية ( ولكف في البحث ىذا إف الباحث عمى دراية بنصؼ الجواب الذي تبمورت منو مشكمة البحث وىي 

سيؿ عمى وفؽ لألداء الفني والميكانيكي فاف ىذا السؤاؿ واضح اإلجابة لدى المختصيف وكذلؾ الباحث أي الميارتيف أ
كونو مدرس المادة ولكف السؤاؿ الذي ال يعرؼ الباحث اإلجابة عميو ىو ىؿ يستطيع المحمؿ حتى واف كانت فعالية 

اؿ األىـ ىو ىؿ سيستطيع المحمؿ مف الجمناستؾ ليست مف ضمف اختصاصو أف يميز أي الميارتيف أسيؿ ؟ فالسؤ 
التعرؼ عمى أي الميارتيف أسيؿ كانت أـ أصعب ؟ وذلؾ عف طريؽ التحميؿ الحركي باستخداـ الماكس تراؾ 
واالوتوماتالب . عمى فرض انو ال يوجد مف يستعيف بو مف ذوي االختصاص الدقيؽ . أي إف ىذا البحث وبرأي الباحث 

عمى أي الميارتيف أسيؿ مف األخرى وذلؾ بسرعة تنفيذية واحد ثانية فقط بعد تصوير انو سيختصر الوقت في التعرؼ 
الميارة بآلة تصوير فديوية عوضا عف القيـ البايوميكانيكية التي سنحصؿ عمييا وبشكؿ دقيؽ جدا بعد عممية التنفيذ 

 لمبرنامج المستخدـ . 

 . حيث ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى ما يأتي:  البحث ىدفا 2-4
الالعب  لبطؿ العراؽ ة المفتوحةو الخمفيالمفتوحة  ةاألمامي مبةالق لميارتية يبعض المتغيرات البايوميكانيك 2-4-2

 . عمى جياز بساط الحركات األرضية  إحساف زياد 
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أي الميارتيف الفروؽ بيف بعض المتغيرات البايوميكاينيكية بيف القمبة اليوائية األمامية والخمفية المفتوحة وتحديد 2-4-3
 .أسيؿ عمى وفؽ النظرة البايوميكانيكية 

 مجاالت البحث :  2-5
والحائز عمى المدالية النحاسية في بطولة العرب التي أقيمت في  3122المجاؿ البشري : بطؿ العراؽ لسنة  2-5-2

 مصر . 
 صؿ . المجاؿ المكاني :القاعة المغمقة لمجمناستؾ في نادي الفتوة الرياضي / المو  2-5-3
 .  2/21/3122ولغاية   26/8/3122المجاؿ ألزماني :  2-5-4
 المصطمحات المستخدمة :  2-6
 القمبة اليوائية الخمفية المفتوحة : ويعرفيا الباحث  2-6-2

تؤدى عادة بعد القفزة العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية حيث يعمؿ الالعب عمى المد الكامؿ بمفاصؿ األطراؼ 
والعميا مع تقوس الظير وصوال الى أعمى ارتفاع ثـ بعدىا يعمؿ الالعب عمى ثني الرأس الى الخمؼ كونو قيادي  السفمى

في الميارة مف اجؿ سحب األطراؼ السفمى الى األماـ مع اإلبقاء عمى مد الذراعيف الى األماـ أعمى تييئًا لمنزوؿ عمى 
 األرض مستندا عمى القدميف . 

 ئية األمامية المفتوحة : ويعرفيا الباحث القمبة اليوا 2-6-3
وىي مف الحركات التي تؤدى مف ركضو تقربيو التقؿ عف ثالث خطوات عمى جياز بساط الحركات األرضية . وىي 

 تشابو ميارة القمبة اليوائية الخمفية المفتوحة مف حيث الشكؿ فقط اذا نظرنا الى األداء الحركي بطريقة معكوسة . 
 رية والبحوث المشابية : الدراسات النظ -3

 الدراسات النظرية :   3-2
 الخصائص البايوميكانيكية لحركات الجمناستك:    2– 2 – 3

لقد شمؿ التطور جميع الفعاليات الرياضية  ، ومف ضمنيا الجمناستؾ واف ىذا التطور المستمر الذي شمؿ 
 ميارةسة العمـو االخرى كالتشريح والفسمجة وعمـ الالجمناستؾ في السنيف االخيرة لـ يكف مصادفة وانما جاء بعد درا

والبيوميكانيؾ وعمـ النفس وتطبيؽ ىذه العمـو في النواحي العممية . والناحية النظرية لكؿ فعالية تكوف مالزمة ومتممة 
الناحية النظرية لما ونواحييا الفنية وكيفية ادائيا ، ولوال  يقرب الى ذىف الالعب صورة الميارةلمناحية العممية ، فالنظري 

لذا فاف الناحية النظرية  .مف صعوبة في االداء والتطور الفني في الشكؿ  اآلفتقدـ الجمناستؾ واصبح عمى ماىو عميو 
ويجب عمى مدرس التربية الرياضية اف يكوف ممما بمعرفة الناحية النظرية لمفعاليات  ورية جدا في تدريساتنا العمميةضر 

 .  ( 7,  2791,  يوركن اليرش واخران) . لطمبتو  التي يقـو بتدريسيا
 :القمبات اليوائية  3-2-3

اف حركات القمبات اليوائية تؤدى مف النيوض ويؤثر فييا قوة الطرد المركزي عمى مركز ثقؿ كتمة الجسـ ولذلؾ 
لفنية فييا واحدة . وتؤدى مف ينتج عنيا دوراف الجسـ ، وعمى الرغـ مف اختالؼ طرائؽ اداء القمبة اليوائية فاف النواحي ا
 ( . 2:6,2:99الركضة التقربية او مرتبطة بميارة قبميا وحسب نوع السمسمة الحركية .) حنتوش وسعودي . 
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 النواحي الفنية لمدورة اليوائية الخمفية المفتوحة :  3-2-4
 اعمى ارتفاع لمجسـ . تؤدى ىذه الميارة غالبا مف ميارة ) فمب فالب ( المتكررة وذلؾ بغية الحصوؿ عمى  -2
ثنػػي الػػراس والرقبػػة الػػى الخمػػؼ مػػع تقػػوس الظيػػر مػػف المنطقػػة القطنيػػة والػػذراعيف  –قبػػؿ الوصػػؿ الػػى نقطػػة السػػكوف  -3

 لمخمؼ . 

 المد الكامؿ لمعمود الفقري والرجميف .  -4

سػتقيـ ثني مفصؿ الوركيف عند مالمسة االرض المتصاص الصدمة فػي اثنػاء اليبػوط لموصػؿ الػى وضػع الوقػوؼ الم -5
 ( .   2:9,2:99.) حنتوش وسعودي . 

 
 النواحي الفنية لمدورة اليوائية االمامية المفتوحة:  3-2-5
تػػؤدى بركضػػة تقربيػػة مػػف اجػػؿ حصػػوؿ الجسػػـ عمػػى سػػرعة افقيػػة كافيػػة اليصػػالو الػػى اعمػػى ارتفػػاع بعػػد تػػرؾ االرض  -2

 لتحويميا الى سرعة عمودية .
وصػػوؿ الػػى نقطػػة السػػكوف يعمػػؿ الالعػػب عمػػى ثنػػي الػػراس والرقبػػة الػػى بعػػد وصػػوؿ الجسػػـ الػػى اعمػػى ارتفػػاع وقبػػؿ ال -3

 االماـ مع تقوس المنطقة القطنية لمخمؼ ودفع الذراعيف لمخمؼ باتجاه االرض . 

 المد الكامؿ لمالطراؼ العميا والسفمى والظير .  -4

 الوقوؼ المستقيـ  ثني مفصؿ الوركيف عند مالمسة االرض المتصاص الصدمة في اثناء اليبوط لموصؿ الى وضع -5
 المشابية :  دراساتال 3-3
:( 6::2حسين   دراسة ) حسني سيد أحمد    2 – 3 – 3  

" دراسة المتغيرات الكينماتيكية لمدورة اليوائية األمامية المستقيمة المسبوقة بالشقمبة األمامية عمى اليدين وعالقتيا 
"بمستوى االداء المياري لالعبي الفريق القومي لمجمباز   

ييدؼ البحث الى دراسة المتغيرات الكينماتيكية لميارة الدورة اليوائية األمامية المستقيمة المسبوقة بالشقمبة االمامية عمى  
اليديف وعالقتيا بمستوى األداء المياري لالعبي الفريؽ القومي لمجمناستؾ .   وقد قاـ الباحث بأجراء التصوير السيمي 

القومي بمركز تدريب االسكندرية ، وقد وضعت آلة التصوير عمودية عمى المستوى ( مف العبي الفريؽ  8عمى ) 
( سـ وكاف بعد عدسة آلة التصوير عف منتصؼ مجاؿ الميارة  276الفراغي الذي ستتـ فيو الميارة وكاف ارتفاعيا ) 

ينماتيكية مف خالؿ اجراء تحميؿ ( صورة / ثانية . وتـ استخراج المتغيرات الك 75( ـ وتـ التصوير بتردد ) 21المؤداة ) 
بايوميكانيكي لمنموذج التخطيطي القياسي ، وتـ استخراج التركيب الزمني لسرعة الزاوية ، مركبة السرعة االفقية والرأسية 
ؿ ) ـ . ث . ج ( ومحصمتييما فضال عف زاوية االنطالؽ وزاوية اليبوط ، ثـ قاـ الباحث بأيجاد العالقة بيف ىذه 

ومستوى االداء المياري موضوع الدراسة . وكاف مف اىـ نتائج البحث اف مرحمة االرتقاء حققت اقؿ زمف ممكف المتغيرات 
 ،الجذع ، العضد  ،وسرعة زاوية كبيرة وكانت العالقة سمبية بينيما وبيف مستوى االداء ، وحققت جميع الزوايا ) الرأس 

لساؽ ( عالقة ايجابية في اثناء مرحمة الصعود بيف سرعة الزاوية ا ،الفخذ ، القدـ ،الجذع ، الساؽ  ،الجذع ، الفخذ 
 –الجذع ( وزاوية ) العضد  –واالداء المياري في حيف كانت العالقة سمبية في مرحمة اليبوط فيما عدا زاوية )الرأس 

دي ، وكانت السرعة الجذع (. امتازت الميارة بأالرتفاع العمودي عف االفقي واقتربت زاوية االنطالؽ مف الوضع العمو 
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االفقية اكبر مف الرأسية وكانت العالقة ايجابية بينيما وبيف مستوى االداء ، وقد اوصى الباحث بضرورة تطبيؽ ىذه 
سات عمى ميارات الدوراف النتائج عمى عممية التدريب واألىتماـ بالقوة المميزة لسرعة عضالت الرجميف واجراء درا

 .  االمامية
 ث : إجراءات البح - 4

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة البحث . منيج البحث :  4-2
بالطريقة العمدية وىو الالعب المصنؼ األوؿ كبطؿ العراؽ بفعالية  تـ اختيار عينة البحثعينة البحث :  4-3

أقيمت في مصر في  الجمناستؾ لفئة الشباب والحائز عمى الوساـ النحاسي لفردي األجيزة في بطولة العرب التي
 ( يبيف بعض مف مواصفات الالعب . 2وىو الالعب ) إحساف زياد ( . والجدوؿ رقـ )   3122عاـ

 ( 2الجدول رقم ) 
 يبين اسم الالعب ، الطول ، الكتمة والعمر

 العمر / سنة الكتمة / كغم الطول / سم اسم الالعب
 26 51 249 إحسان زياد

 جيزة واألدوات المستخدمة : وسائل جمع المعمومات واأل 4-4
 وسائل جمع المعمومات : 4-4-2

المعمومػػػػػات عػػػػػف طريػػػػػؽ المالحظػػػػػة العمميػػػػػة التقنيػػػػػة وذلػػػػػؾ بالتصػػػػػوير الفيػػػػػديوي بآلػػػػػة تصػػػػػوير حديثػػػػػة  جمػػػػػع تػػػػػـ
(sportcam وبسرعة )صورة  / ثا ، وتـ التصوير مف الجية اليمنى بالنسػبة لمقمبػة اليوائيػة األماميػة المفتوحػة نسػبة  361

 لحركة الالعب أما في القمبة اليوائية الخمفية المفتوحة كاف التصوير مف الجية اليسرى لالعب .
 األجيزة واألدوات المستخدمة : 4-4-3

 دولي . ] (  2دد ) رولة ع [* بساط الحركات األرضية 
 ( . 2عدد )   (   sport camآلة تصوير فيديوية نوع )   *

 ( . 2عدد )  hp( . * حاسبة آلب توب نوع  2* حامؿ آلة تصوير عدد ) 
 ( .  2متر .  * شريط الصؽ رولة عدد )  6( .   * شريط قياس  2* ميزاف الكتروني عدد ) 

 : برنامج االوتو ماتالبخوارزمية  4-4-4
تكويف الصور في برنامج الماكس تراؾ الستخراج مركز ثقؿ كتمة الجسـ ثـ تحويؿ ىذه الصورة عمى شكؿ نقاط ممونة  -2

 الى برنامج  االوتوكاد وىذه الصور تحوي عمى ثمانية نقاط تفيـ اوتوماتيكيًا مف قبؿ برنامج االوتوماتالب  .
 االبعاد .قراءة صورة ممونة ويتـ خزنيا في مصفوفة ثنائية  -3
 نجد ابعاد الصورة ) عدد الصفوؼ واالعمدة ( . -4
عف طريؽ المعالجة الصورية تـ تحديد النقطة الصورية التي تحدد بداية الحركة ونياية الحركة باالعتماد عمى حجـ  -5

 الصورة .
 تـ تحديد قيمة مقياس الرسـ عف طريؽ البعد االفقي والعمودي لمنقطة . -6
 عف طريؽ تطبيؽ القانوف الخاص باالزاحة . ايجاد االزاحة -7
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 ايجاد الزمف الكمي لمحركة . -8
 ايجاد السرعة لالعب بالعتماد عمى االزاحة والزمف . -9
 ادخاؿ كتمة الجسـ . -:

 ايجاد قيمة الزخـ باالعتماد عمى السرعة والكتمة . -21
 ايجاد قيمة الطاقة الحركية . -22
 . التغير في السرعة / الزمف  xاد عمى الكتمة ايجاد قيمة القوة باالعتم -23
 ايجاد قيمة الشغؿ باالعتماد عمى القوة واالزاحة . -24
 ايجاد قيمة القدرة باالعتماد عمى الشغؿ والزمف . -25
ايجاد قيمة الطاقة الكامنة وذلؾ عف طريؽ تحديد النقطة االولى التي تمثؿ ارتفاع الالعب عف نقطة ثانية مف  -26

 ة والكتمة .الحرك
 ايجاد قيمة الطاقة الكاممة باالعتماد عمى الطاقة الكامنة والطاقة الحركية . -27
 التجربة االستطالعية :  4-5

والموافػػؽ يػػـو األربعػػاء فػػي السػػاعة الحاديػػة عشػػرة صػػباحًا فػػي نػػادي  3122/:/25بتػػاري  تػػـ إجػػراء التجربػػة االسػػتطالعية 
وتييئػة مسػتمزمات األداء  ةمجمناستؾ ( وذلؾ مف اجؿ تحديد موقػع آلػة التصػوير الفيديويػالفتوة الرياضي ) القاعة الداخمية ل

الحركي لالعب فيما يتعمػؽ ببسػاط الحركػات األرضػية وموقعػو واتجاىػو ليتسػنى لمباحػث تصػوير الميػارة بتغطيػة كاممػة فػي 
 أثناء األداء الحركي لالعب . 

 التجربة الرئيسة :  4-6
وفػي السػاعة الحاديػة عشػرة صػباحًا تػـ تصػوير عينػة البحػث المكونػة مػف العػب  3122/ :/26ؽ في يػـو الخمػيس الموافػ

واحد ) بطؿ العراؽ ( في فعالية الجمناستؾ لميارة القمبة اليوائية الخمفية المفتوحػة وميػارة القمبػة اليوائيػة األماميػة المفتوحػة 
( متػر عػف وسػط  27.36األفقػي  آللػة التصػوير الفيديويػة ) ، مف الجية اليسرى واليمنى لالعب وعمى التوالي وكػاف البعػد

( متػػر وتػػـ قيػػاس طػػوؿ الالعػػب وكتمتػػو ، وأعطيػػت 2.35المسػػار الحركػػي لالعػػب وارتفػػاع وسػػط بؤرتيػػا عػػف األرض    ) 
لالعػب ثػػالث محػاوالت أرختيػػر منيػا األفضػػؿ عمػى وفػػؽ تقػدير الحكػػـ الػدولي ) حيػػدر غػازي ( الػػذي كػاف حاضػػرا والمػػدرب 

سػػػمي لالعػػػب بعػػػد أف تػػػـ اسػػػتعراض  األداء لكػػػؿ مػػػرة يػػػؤدي بيػػػا الالعػػػب الميػػػارة وبالتصػػػوير البطػػػيء عػػػف طريػػػؽ آلػػػة الر 
 التصوير . 

 المتغيرات البايوميكانيكية :  4-7
اإلزاحػػة األفقيػػة الكميػػة : قيسػػت ببرنػػامج مػػاكس تػػراؾ بعػػد تحويػػؿ القيمػػة الػػى السػػنتمتر الحقيقػػي اوتوماتيكيػػًا عػػف  4-7-2

 نامج االوتوماتالب .طريؽ بر 
( * زمف الصػورة الواحػدة ) 2-الزمف الكمي : حسب اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب )) عدد الصور  4-7-3

1,15)) 
 متوسط السرعة الكمية : االزاحة / الزمف الكمي )حسب اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب( 4-7-4
 ) الكتمة * متوسط السرعة ( )حسب اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب ( متوسط الزخـ األفقي :  4-7-5
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حسػػػػػب اوتوماتيكيػػػػػًا عػػػػػف طريػػػػػؽ برنػػػػػػامج  متوسػػػػػط الطاقػػػػػة الحركيػػػػػة : ) نصػػػػػؼ الكتمػػػػػة * مربػػػػػػع السػػػػػرعة ( ) 4-7-6
 االوتوماتالب(

 مج االوتوماتالب(الطاقة الكامنة : ) الوزف * االرتفاع ( )حسبت اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنا 4-7-7
 الطاقة الكاممة : ) الطاقة الحركية  + الطاقة الكامنة ( )حسبت اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب( 4-7-8
(/الػػزمف ((( 2س-3متوسػػط القػػوة األفقيػػة :) الكتمػػة * التعجيػػؿ االفقػػي ) التعجيػػؿ االفقػػي حسػػب عػػف طريػػؽ )س 4-7-9

=صػفر ،  2نف الصػورة االولػى لحظػة االصػطداـ لكمتػا الميػارتيف فبيػذا تعتبػر السػرعة سوبما انو تـ استخراج المتغيػرات مػ
 )حسب اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب( . 

 حسب اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب( متوسط الشغؿ األفقي : ) القوة * االزاحة () :-4-7
 حسب اوتوماتيكيًا عف طريؽ برنامج االوتوماتالب( / الزمف () متوسط القدرة االفقية :) الشغؿ 4-7-21
 البرامج المستخدمة في التحميل : 4-8
استخدـ الباحث البرنامج العالمي الخاص بالتحميػؿ الحركػي ) المػاكس تػراؾ ( فضػاًل عػف البرنػامج الػذي ابتكػره الباحػث  لقد

 مـو الحاسوب ( وأطمقا عميو اسـ ) االوتو ماتالب ( . د. أربي رامز البكري مع المبرمجة )ـ.ـ فرح طارؽ / قسـ ع
برنامج الماكس تراؾ : ىو البرنامج األكثر شيوعا في العالـ الذي يستخدـ مف قبؿ االختصاصييف في التحميؿ  4-8-2

 ( مف اجؿ استخراج المتغيرات البايوميكانيكية عف طريؽ 2الحركي العاـ والرياضي وكما موضح صورتو في الشكؿ ) 
ىذا البرنامج قاـ الباحث بتحديد مفاصؿ الجسـ لالعب مف اجؿ استخراج مركز ثقؿ كتمة الجسـ في ثالثة صور تمثؿ 

 (  . 3و2بداية الميارة ووسطيا في أعمى ارتفاع لالعب ونياية الميارة وكما موضح في الممحؽ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح صورة البرنامج 2الشكل ) 
 ب : برنامج االوتوماتال 4-8-3

في البداية البد مف توضيح معنى كممة االوتوماتالب وىي متكونة مف البرنامج العالمي اليندسي األوتوكاد فرمز الباحث 
) ماتالب اإلحصائية التي تستخدـ  لو بػ ) االوتو ( أما معنى كممة  ) ماتالب ( ىي مأخوذة مف المغة العالمية وىي لغة
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( . يعمؿ ىذا البرنامج عمى استخراج متغيرات بايوميكانيكية ) كينماتؾ و كينيتؾ أفقية في األمور اليندسية والفيزيائية 
 (  .  3وعمودية ( بزمف وقدره ثانية واحدة بعد إعطائو أمر التنفيذ وكما موضح صورتو في الشكؿ ) 

 
   
 

 
   

     
 
   
 

 
 
 

 (  يوضح صورة البرنامج 3الشكل ) 
 عرض وتحميل النتائج : -5

تـ عرض قيـ المتغيرات البايوميكانيكية لميارتي الدورة األمامية المفتوحة والدورة الخمفية المفتوحة في جدوؿ واحد وذلؾ مف      
 (  3اجؿ تسييؿ عممية قراءة النتائج وتحميميا وكما مبيف في الجدوؿ ) 

 ( 3الجدول ) 
 مامية المفتوحة والخمفية المفتوحة لبطل العراق في لعبة الجمناستكيبين قيم المتغيرات البايوميكانيكية المستخرجة لميارة القمبة األ

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الدورة اليوائية الخمفية المفتوحة الدورة اليوائية األمامية المفتوحة
 القيم المتغيرات البايوميكانيكية  القيم المتغيرات البايوميكانيكية
 م :3.15 اإلزاحة األفقية الكمية م 65:.2 اإلزاحة األفقية الكمية
 ث 1.8:3 الزمن الكمي لمميارة ث 1.747 الزمن الكمي لمميارة

 م/ث 3.698 السرعة األفقية م/ث 4.183 السرعة األفقية
 جول 214.59 الزخم االفقي جول 233.99 الزخم األفقي
 نيوتن 241.75  القوة األفقية نيوتن 2:4.3 القوة األفقية
 جول 378.792 الشغل االفقي جول 488.623 الشغل األفقي
 واط 92:.448  القدرة األفقية واط 6:4.683 القدرة األفقية
 جول244.962 الطاقة الحركية جول 299.854 الطاقة الحركية
 جول 164.:68 الطاقة الكامنة جول 582.:58 الطاقة الكامنة
 جول 15:.823 الطاقة الكاممة جول 779.325 الطاقة الكاممة
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 ائج :عرض النت 2-
 عرض نتائج القمبة األمامية المفتوحة : 5-2-2

، الػػزمف الكمػػي  ( متررر65:.2أظيػػرت نتػػائج التحميػػؿ الحركػػي لمقمبػػة األماميػػة المفتوحػػة بػػاف اإلزاحػػة األفقيػػة الكميػػة ىػػي )    
(  2:4.3) ( جػػػوؿ ، القػػػوة األفقيػػػة233.99( متػػػر / ثانيػػػة  ، الػػػزخـ االفقػػػي )4.183( ثانيػػػة ، السػػػرعة األفقيػػػة )1.747)

( جػػػػوؿ ، 299.854( واط ، الطاقػػػػة الحركيػػػػة )6:4.683( جػػػػوؿ ، القػػػػدرة األفقيػػػػة )488.623نيػػػػوتف ، الشػػػػغؿ االفقػػػػي )
 ( جوؿ.  779.325( جوؿ والطاقة الكاممة )582.:58الطاقة الكامنة )

 عرض نتائج القمبة الخمفية المفتوحة : 5-2-3
، الػػزمف الكمػػي  ( متررر:3.15ميػػة المفتوحػػة بػػاف اإلزاحػػة األفقيػػة الكميػػة ىػػي )أظيػػرت نتػػائج التحميػػؿ الحركػػي لمقمبػػة األما    
( نيػوتف 241.75( جوؿ ، القػوة األفقيػة )3.698( متر / ثانية  ، الزخـ االفقي )3.698( ثانية ، السرعة األفقية )1.8:3)

( جػػػوؿ ، الطاقػػػة 244.962)( واط ، الطاقػػػة الحركيػػػة 92:.448( جػػػوؿ ، القػػػدرة األفقيػػػة )378.792، الشػػػغؿ االفقػػػي )
 ( جوؿ .15:.823( جوؿ والطاقة الكاممة )164.:68الكامنة )

 تحميل النتائج : 5-3
( تبػيف بػأف اإلزاحػة الكميػة األفقيػة الكميػة كانػت أكبػر لمقمبػة اليوائيػة الخمفيػة وذلػؾ بسػبب المػد الكامػؿ  3مف الجػدوؿ )      

ض وحتػػى نيايػػة الميػػارة ، وبالنسػػبة لمػػزمف الكمػػي كػػاف اكبػػر أيضػػًا ممػػا لألطػػراؼ السػػفمى والعميػػا مػػف قبػػؿ لحظػػة تػػرؾ األر 
انعكس سمبيًا عمى السرعة األفقية الكميػة حيػث تبػيف قيمػة السػرعة فػي الػدورة اليوائيػة الخمفيػة اقػؿ مػف السػرعة األفقيػة لمقمبػة 

يػػة الخمفيػػة المفتوحػة وىػػذا انعكػػاس لمتغيػػر األماميػة المفتوحػػة ، أمػػا بالنسػبة لمػػزخـ االفقػػي فكانػت قيمتػػو اقػػؿ فػػي الػدورة اليوائ
السرعة فكمما كانت السرعة اقؿ مع ثبػات الكتمػة لالعػب كػاف الػزخـ اقػؿ ، امػا بالنسػبة لمقػوة األفقيػة المبذولػة فقػد كانػت اقػؿ 

عمػى القػػوة  فػي الػدورة اليوائيػة الخمفيػة المفتوحػة ممػػا انعكػس طرديػًا عمػى قمػة الشػغؿ المبػػذوؿ وبالنيايػة يػنعكس طرديػًا ايضػاً 
األفقية  ، اما بالنسبة لمطاقة الحركية فقػد كانػت اقػؿ فػي الػدورة اليوائيػة الخمفيػة المفتوحػة وذلػؾ بسػبب فقػداف السػرعة نتيجػة 
اصطداـ القدميف باألرض  بتحويػؿ السػرعة األفقيػة العموديػة الػى عموديػة أفقيػة إذ كانػت الطاقػة الكامنػة فػي الػدورة اليوائيػة 

اكبر كوف الالعب قد حقؽ ارتفاعًا اكبر في أعمػى نقطػة يصػميا مركػز ثقػؿ الجسػـ أي بمػا اف الػوزف ثابػت  الخمفية المفتوحة
اذًا سػػتكوف الطاقػػة الحركيػػة اكبػػر لمميػػارة التػػي يتحقػػؽ بيػػا ارتفػػاع أعمػػى واخيػػرًا يػػنعكس انعكاسػػًا طرديػػا عمػػى الطاقػػة الكاممػػة 

ة  مف الالعب          ) بطؿ العػراؽ ( لمقمبػة اليوائيػة األماميػة المفتوحػة وبعد ىذا التحميؿ لممتغيرات البايوميكانيكية المؤدا
والقمبػػة اليوائيػػة الخمفيػػة المفتوحػػة توصػػؿ الػػى اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الػػذي كػػاف يػػدور فػػي خػػاطره بػػأف القمبػػة اليوائيػػة الخمفيػػة 

 المفتوحة ىي ابسط عمى الالعب في أثناء األداء وفقًا لما ذكر أنفًا .
 تنتاجات والتوصيات :االس -6
 بعد عرض وتحميؿ النتائج استنتج الباحث ما يأتي .  االستنتاجات : 6-2
ىنػػػاؾ فػػػروؽ بالقيػػػاس بػػػيف القمبػػػة اليوائيػػػة الخمفيػػػة واألماميػػػة المفتوحػػػة ولمصػػػمحة القفػػػزة االماميػػػة  المفتوحػػػة فػػػي 6-2-2

الكميػة فكانػت لمصػمحة القمبػة الخمفيػة المفتوحػة أي اف األداء المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة باسػتثناء الطاقػة الكامنػة و 
لمقمبػػة اليوائيػػة الخمفيػػة المفتوحػػة ىػػي اسػػيؿ مػػف القمبػػة اليوائيػػة األماميػػة المفتوحػػة وىػػذا مػػا يحقػػؽ ىػػدؼ البحػػث عمػػى وفػػؽ 

 النظرة البايوميكانيكية في تحديد أوجو المقارنة )لسيولة الميارة أثناء األداء ( .
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 . بما يأتي يوصي الباحث ت : التوصيا 6-3
اعتمػػاد نتػػائج المتغيػػرات البايوميكانيكيػػة لكػػال الميػػارتيف السػػتخدامو مػػف قبػػؿ البػػاحثيف اآلخػػريف كمحػػؾ لدراسػػات  6-3-2

 أخرى مشابية .
 إجراء بحوث مشابية لفعاليات أخرى لبطؿ مف أبطاؿ العراؽ لفعاليات أخرى . 6-3-3
لفئػػة الشػػباب او البػػراعـ البػػدء بتػػدريب العبػػييـ بالميػػارة األسػػيؿ مػػف حيػػث األداء  عمػػى مػػدربي فعاليػػة الجمناسػػتؾ 6-3-4

وىي الدورة اليوائية الخمفية المفتوحػة ومػف ثػـ اعتمػاد البػرامج التدريبيػة الخاصػة لالسػتعداد فػي التػدريب عمػى الػدورة اليوائيػة 
 األمامية المفتوحة  مع إعطاء فترة زمنية أطوؿ لعممية التدريب .

 صادرالم
بايوميكانيكيػة  استحداث برمجة حاسػوبية السػتخراج متغيػرات )  ( 3122البكري ، ابي رامز ، و ذياب ، فرح طارؽ، )  -2

(  28الرياضػػية المجمػػد )  بحػػث منشػػور مجمػػة الرافػػديف لمعمػػـو ياضػػية بعػػد تغذيتػػو بمعمومػػات قميمػػة (اوتوماتيكػػًا لمحركػػات الر 
 .   بية الرياضية ، الموصؿ، كمية التر (  67العدد ) 

 ( الميكانيكا الحيوية ، األسس النظرية والتطبيقية ، القاىرة ، دار الفكر العربي .4::2حساـ الديف ، طمحة ،) -3
دراسة المتغيرات الكينماتيكية لمدورة اليوائية األمامية المستقيمة المسبوقة  ( 6::2حسني ، سيد احمد حسيف . )  -4

بحث منشور جامعة  عمى اليديف وعالقتيا بمستوى االداء المياري لالعبي الفريؽ القومي لمجمباز بالشقمبة األمامية
  (  . مصر .  51( العدد )  27االسكندرية ، المجمد ) 

( ، المدخؿ في الحركات األساس لجمباز الرجاؿ ، دار 2:99حنتوش ، معيوؼ ذنوف وسعودي ، عامر محمد ، ) -5
 .مطبعة جامعة الموصؿ ، الموصؿ  ، الكتب لمطباعة والنشر

 .، مطبعة جامعة بغداد  2( ، االسس النظرية في الجناستؾ ، ط2:89) اليرش ، يوركف ، واخروف ، -6
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 ( 2الممحق ) 
ة يوضح الصور المحممة بواسطة برنامج الماكس تراك قبل المعالجة ببرنامج االوتوماتالب لحركة القفز المفتوح الخمفي لعين

 البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3الممحق ) 
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يوضح الصور المحممة بواسطة برنامج الماكس تراك قبل المعالجة ببرنامج االوتوماتالب لحركة القفز المفتوح األمامي لعينة 
 البحث
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 ( 4الممحق ) 
 م العمودي واألفقييوضح صورة مقياس الرس
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( 5الممحق )   

 يوضح بعض الصور المقطعة أثناء األداء الحركي لمدورة اليوائية األمامية لعينة البحث

 يوضح بعض الصور المقطعة أثناء األداء الحركي لمدورة اليوائية الخمفية لعينة البحث


