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 امللخص

إن التطور الحاصل في رياضة الجمناستك ليس بوليد الصدفة بل هو نتيجة لمتقدم الحاصل عمى المستويين التقنـي 
تتطمــب مع ــم  والبحثــي المــسين ســاعدا الرياضــيين فــي أدا  المبــارات الصــعبة والمعقــدة وبمــا ان أجبــزة الجمناســتك الم تمفــة

مباراتبا تركيبا معقدا كالدوران والمرجحات والقفزات والقمبات وسلك عـن طريـق اادا  المثـالي عـن طريـق التقنيـة الحديثـة فـي 
حيـث هـدا البحـث إلـى التعـرا عمـى بعـ  رؤية اادا  المثالي بأقل جبـد ممكـن  وفقـا لمحركـة التـي سـيتعممبا أي العـب   

ــالببوط الزوجــي   الفــردي .المتغيــرات البايوميكانيكيــة  ــدين ااماميــة ب ــراود لمباحــث فــي أي  لحركــة قفــزة الي فالســؤال الــسي يت
الحركتين يكون بسل الجبد اكبر من اال ـر     وتكونـت عينـة البحـث مـن العـب واحـد ا تيـر بطريقـة عمديـة وهـو يمثـل احـد 

الفعاليـة فـي كميـة التربيـة الرياضـية واتبـح الباحـث ابطال العـراق لفعاليـة الجمناسـتك لفاـة المتقـدمين وهـو افضـل العـب لبـس  
المنبج الوصفي لمال مته وطبيعة البحث حيث تم است دام القياس والمالح ة العممية التقنية وساااًل لجمـح المعمومـات وبعـد 

الببوط الزوجـي وفقـا لمتحميـل الحركـي ان الجبـد المبـسول فـي قفـزة اليـدين االماميـة بـعر  النتااج وتحميمبا اسـتنتج الباحـث 
تتطمب من االعب جبد اكبر من قفزة اليدين االمامية بالببوط الفردي واوصى الباحث اعتماد نتااج المتغيـرات البايوميكانيكيـة 
لبـــسا االدا  كمحـــك لطـــالب التربيـــة الرياضـــية . اجـــرا  مثـــل هكـــسا دراســـة لمبـــارة ا ـــر  لكـــي يـــتم حصـــر جميـــح المتغيـــرات 

 ات الجمناستك . البايوميكانيكية الغمب حرك
 الحركات اارضية -جباز بساط -قفزة اليدين اامامية  -الكممات المفتاحية: التحميل البايوميكانيكي

 

Biomechanics Analysis of Forward Hands Flip  with Single and  Double  Landing 

on The Gymnastic Floor Mat apparatus    

 Obay Ramiz Al-Bakri 

tAbstrac 

The development in the sport of Gymnastics is not a coincidence but is the result of 

progress on the technical and research levels that helped athletes in their performance of 

difficult and complex skills. The apparatuses used in gymnastics are various and require most 

complex and complicated  skills  including rotating swinging and flipping  which can be 

taught  through exemplary performance using  modern technology in presenting the  

performance of the movement to the athlete with minimal effort. Thus the research aims to 

identify some of the biomechanics variables the forward hands flip with double and single 

landing and identify the best movement performed by the sample according to the effort spent 
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in the performance of the skill. The problem of study as expressed by the researcher is ( which 

moves requires the greatest effort ) . The study sample is one player chosen deliberately and he 

is the Iraqi champion in gymnastics for the professional category. The researcher used the 

descriptive approach for its convenience to the nature of the study. The study concluded that 

the performance of the forward hands flip with  double  landing required more effort than  the 

forward hands flip  with single  landing  Thus, the research recommended adopting the 

outcome results for biomechanics variables for the judging the  performance  of students in 

the college of sports education and conducting similar experiments for other skills to 

categorize most of the biomechanics variables of gymnastic skills . 

Keywords: Biomechanics Analysis -Forward Hands -  Gymnastic Floor Mat Apparatus    

 التعريا بالبحث – 1
  المقدمة وأهمية البحث  1-1

األرقاـ  تحقيؽأصبح  إذلقد شيد العصر الحديث تطورا ممحوظا في شتى المياديف ومنيا الميداف الرياضي      
األلعاب التي شمميا ىذا التطور الامناستؾ ىو احد لعصر و ناازات سمة مف سمات ىذا االقياسية و تطور اال

وصوؿ األداء فيو لحد اإلعااز .إف التطور الحاصؿ في رياضة الامناستؾ ىو نتياة لمتقدـ الحاصؿ عمى و 
المستوييف التقني والبحثي المذيف ساعدا الرياضييف في أداء الميارات الصعبة والمعقدة وبما اف أايزة الامناستؾ 

تمفة تتطمب معظـ مياراتيا تركيبا معقدا كالدوراف والمراحات والقفزات والقمبات ، عميو فاف الصعوبة والتعقيد في المخ
تعمـ ميارات الامناستؾ وبموغ المستوى الايد في األداء يحتاج الى تضافر العوامؿ المشتركة كميا في اإلعداد والتنفيذ 

فر الوسائؿ المساعدة اعمى زيادة الوحدات التعميمية أو التدريبية بؿ تو  لتحقيؽ مستوى مرضي في األداء ال يعتمد فقط
كافة لإلسياـ في اكتشاؼ األخطاء الفنية التي يقع بيا الطالب أو العب الامناستؾ لالرتقاء بمستواه . وذلؾ عف 

ف او وضع االحتياط األداء المثالي عف طريؽ التقنية الحديثة في رؤية األداء المثالي بأقؿ ايد ممك اظيارطريؽ 
ا لمحركة التي سيتعمميا أي العب .إف عمـ البايوميكانيؾ ىو احد العمـو التي تحققت عف طريقيا أفضؿ التدريبي وفق

النتائج في مااؿ رياضة المستويات العميا كونو يزودنا بالمعمومات الدقيقة التي تعد مف أفضؿ الوسائؿ العممية التي 
الميارات الحركية ." إذ إف لكؿ ميارة ىدفا يسعى الالعب لتحقيقو،واف ىذا اليدؼ  تسيـ في بموغ وتحقيؽ أىداؼ

يشكؿ القاعدة التي نستطيع مف خالليا تصنيؼ الميارات عموما،واف تحقيؽ ىذا اليدؼ يرتبط باألسس 
مف ىنا  ( . 772,,,39)طمحة حساـ الديف، البايوكينماتيكية لمميارة المعينة ومدى مالئمتيا لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ"

أىمية البحث في إدراؾ أي الحركتيف يبذؿ الالعب فييا اقؿ ايد مف ااؿ الخروج بتوصيات تنفع التدريسي  تكمف
 والمدرب ليذه الفعالية . 

 مشكمة البحث  1-2
مف المعروؼ في بحوث التربية الرياضية لأللعاب الفردية وعمى سبيؿ المثاؿ فعالية الامناستؾ وعندما يعمؿ      

لباحث دراسة مقارنة أو دراسة عالقة أي أداء حركي يماأ الى فئة عمرية معينة تؤدي حركات امناستيكية بشكؿ ايد ا
ادا وىو االستعانة بذوي الخبرة أو المحكميف المعتمديف في تحديد أفضؿ أداء لكؿ  ميمايستوقؼ الباحث ىنا أمراً  

الحكاـ أو المختصيف مف ذوي الخبرة بتحديد أفضؿ محاولة محاوالت يقـو  ثالثالعب بعد أف يقـو الالعب بأداء 
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 األخرىفالسؤاؿ الذي يتراود لمباحث في أي الحركتيف يكوف بذؿ الايد اكبر مف اعتمادا عمى خبرتيـ المتراكمة ، 
 يبذؿ فييا الالعب اكبر ايد مف االخرى .   الحركتيفوذلؾ باالعتماد عمى التحميؿ الحركي الكتشاؼ أي 

 البحث :  هدا 1-3

 الفردي. وبعض المتغيرات البايوميكانيكية لحركة قفزة اليديف األمامية باليبوط الزواي  الىالتعرؼ  ,-2-,
 مجاالت البحث  1-4

 . ,,31لمعاـ المااؿ البشري : بطؿ محافظة نينوى في فعالية الامناستؾ فئة المتقدميف  ,-4-,
 التربية الرياضية / اامعة الموصؿ .  المااؿ المكاني :قاعة الامناستؾ / كمية 4-3-,
 31,3/,,/32_  31,3/,,/32ابتداء مف  المااؿ ألزماني : 4-2-,
 دراسات الن رية ال -2
 التحميل البايوميكانيكي وأهميته  2-1

مسػػػتوى أداء الحركػػػات والميػػػارات الرياضػػػية فػػػي  إلػػػىلمتحميػػػؿ البايوميكػػػانيكي ىػػػو التعػػػرؼ  األسػػػاسإف اليػػػدؼ      
نقػاط القػوة والضػعؼ فػي  إلىراضية ومنيا لعبة الامناستؾ، ليتسنى لممختصيف مف مدربيف وباحثيف التعرؼ األلعاب ال

مسػتوى األداء الفنػي وتقويمػو بصػورة موضػوعية وعمػى أسػاس عممػي. والتحميػؿ ال ينظػر إليػو بنظػرة ضػيقة بمعػزؿ عػػف 
يػػة أساسػػيا الايػػاز العصػػبي واالايػػزه الداخميػػة حالػػة اإلنسػػاف البيولوايػػة الف حركػػة اإلنسػػاف مرتبطػػة بقػػوة ذاتيػػة داخم

 (.2,،  771,األخرى )محاوب ،
التحميل الحاسوبي   2-2  

لـ يترؾ الحاسوب ماااًل إال وكػاف لػو دور ميػـ فيػو ، وأصػبحت ىنالػؾ بػرامج تطبيقيػة تسػتخدـ فػي ماػاؿ تحميػؿ       
وامر مواية لمحاسوب لتنفيػذ ضػرض محػدد مػف ماموعة مف األ ىوالفعاليات الرياضية . إف البرامج في صورة مبسطة 

خػػػالؿ اإلاػػػراءات لوظػػػائؼ عػػػدة ، ويمكػػػف أف تكػػػوف اػػػاىزة أو يػػػتـ تاييزىػػػا وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يمػػػـز تعمػػػـ إحػػػدى لغػػػات 
 خطوات أساسية :  ثالثالبرماة . ويقـو الحاسوب بأعماؿ تتضمف 

ة وضيرىػػا مػػف األمػػور المسػػاعدة لتوضػػيح المعمومػػات اإلخػػراج ( ويػػؤدي أيضػػًا الرسػػـو البيانيػػ والمعالاػػة  و) اإلدخػػاؿ   
المطموبػػة ، ويمكػػف تعػػديؿ البػػرامج واسػػتخداميا عمػػى ايػػاز حاسػػوب دخػػر . يمكػػف أف تمػػدنا عػػيف المػػدرب بمعمومػػات 
مقبولة حوؿ األداء الخاص بالميارات ويمكف أف يساعدنا التحكػيـ الايػد والمعمومػات الميكانيكيػة لرؤيػة أىػـ العناصػر ، 

لػػرضـ مػػف ذلػػؾ فػػأف التحميػػؿ بالمالحظػػة لمميػػارات لػػيس دقيقػػًا اػػدًا ، كمػػا ىػػو الحػػاؿ عنػػد تحميػػؿ الميػػارة بواسػػطة وعمػػى ا
الفيػديو أو الفػيمـ السػػينمائي بالحركػة البطيئػػة فعنػد تحميػػؿ الميػارة يسػتخدـ المػػدرب اهلػة لتسػػايؿ الميػارة وبعػػد ذلػؾ يقػػـو 

تتميػػز ىػػذه الطريقػػة برمكػػاف رؤيػػة صػػورة واحػػدة فػػي كػػؿ مػػرة وتتميػػز بعمميػػة إبطائيػػا وبػػذلؾ ال يتغيػػر وضػػوح الحركػػة ، و 
او أكثػر( صػورة فػي الثانيػة ، ىػذا فػي النظػاـ الثالػث فقػط . أمػا  211 -32أيضًا بسرعة الفيمـ ذاتػو ، فالفيػديو يعطػي )

عػة وتتميػز الخطوة الثانيػة لمتحميػؿ فيػي تسػايؿ ماموعػة الصػور عمػى صػفحة واحػدة وبػذلؾ نػدرؾ العالقػة ليػذه المامو 
الصورة الواحدة ، حيث يتمكف الحاسوب مف إختبار أية صور منفردة أو ماموعة ويمػدنا بشػكؿ الاسػـ ، ويمكنػو أيضػًا 
عػػرض أي اػػزء منفػػػردًا مػػف خػػػالؿ أي صػػورة منفػػػردة أو ماموعػػة مسػػارات ألاػػػزاء الاسػػـ ومركػػػز الثقػػؿ ، ويمكػػػف أف 

زمنيػػة لكػػؿ شػػكؿ بيػػاني وبػػذلؾ يػػتمكف المػػدرب مػػف التقػػويـ تعػػرض خػػالؿ أي اػػزء مػػف الميػػارة ، كمػػا يعػػرض الفتػػرة ال
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بالنسبة لمزمف بيف الالعبيف ، وعمى ذلؾ فرف استخداـ الحاسوب يمدنا بالعالقات ما بػيف عناصػر عديػدة ممػا يفيػدنا فػي 
 (.2,، ,,31)البكري،أبي رامز،ذياب،فرح طارؽ،عممية التدريب .

 
   عمى بساط الحركات اارضيةااسس الفنية لقفزة اليدين اامامية  3 – 2

إف أحػػد شػػروط الميػػارة ىػػو إتقػػاف الوقػػوؼ عمػػى اليػػديف ففييػػا يػػدور الاسػػـ حػػوؿ محػػوره العرضػػي دورة كاممػػة مػػف      

 ( . ,)  رقـ اليديف وكما موضح في الشكؿ عمىالوقوؼ إلى الوقوؼ مع المرور باالستناد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القسـ التحضيري                      الرئيسالقسـ                        القسـ الختامي         

( 1)  رقم الشكل      

يوضح مبارة قفزة اليدين اامامية عمى بساط الحركات اارضية        

: تبدأ ىذه المرحمة بالركضة التقربيػة التػي تمتػاز بالسػرعة الحركيػة وعنػد وصػوؿ الالعػب إلػى  القسم التحضيري – ,  
ويػة بػيف ء يقـو بالحاؿ مع مراحة الراؿ األخرى لألماـ ومراحة الػذراعيف أمامػًا عاليػًا عمػى أف تكػوف الزامكاف االرتقا

( وأف يكػػوف الػرأس بػػيف الػذراعيف بعػػدىا يػتـ وضػع اليػػديف  عمػى األرض بعيػػدًا نسػبيًا عػػف  ° 81,الاػذع و الػذراعيف ) 
حركػػة ذات ارتفػاع مػنخفض مػػع فػتح زاويػة الكتػػؼ الراػؿ الناىضػة  كػي ال يحػػدث تحػدب فػي الظيػػر ألف ذلػؾ ياعػؿ ال

كاممػػة ، بعػػدىا  تػػتـ عمميػػة الخطػػؼ بالراػػؿ القائػػدة عمػػى اف يكػػوف الخطػػؼ سػػريعا وبشػػكؿ دائػػري . إف ثبػػات الكتفػػيف 
وقوتيما ىو لغرض تحمؿ وزف الاسـ في أثناء األداء وعدـ ثني الذراعيف في أثناء االرتكاز وياب اعػؿ زاويػة مفصػؿ 

يمة تقريبًا . وأخيرا التحاؽ الراؿ الناىضة بالراؿ القائدة مرورا بالوقوؼ عمػى اليػديف مػع مػد الاسػـ كػاماًل الكتفيف مستق
 .   ( 297، 777,) احمد ،

: تبػدأ ىػذه المرحمػػة بمحظػة مػس اليػديف لػألرض وفييػا ياػػب المحافظػة عمػى الزاويػة بػيف الاػػذع  الـرايسالقسـم  – 2  
األعمى حتى يصؿ مركز ثقػؿ الاسػـ فػوؽ الػرأس والػذراعيف وذلػؾ فػي وضػع الوقػوؼ  والذراعيف ، ثـ تتاو الراالف إلى
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عمػى اليػػديف وبعػد الوصػػوؿ إلػى مسػػتوى الػرأس وخػػروج مركػػز ثقػؿ الاسػػـ عػف نقطػػة المنتصػؼ متايػػًا الػى أمػػاـ ، يقػػـو 
سػرعة دوراف عاليػة عدـ ثني الذراعيف ، وىنا يحدث دفع ال مركزي يعطي الاسـ  الالعب بدفع األرض باليديف بقوة مع

، تساعده عمى الطيراف في اليواء لفترة قصيرة متخػذًا نصػؼ دائػرة تقريبػًا " وفييػا يكػوف الاسػـ مقوسػا تقوسػًا بسػيطًا مػع 
) واػػود الػػرأس بػػيف الػػذراعيف والػػراميف مضػػمومتيف ويػػدور الاسػػـ فػػي ىػػذا الوضػػع حتػػى تيػػبط الػػراالف عمػػى األرض.  

  (   297، 777,احمد ،
بعد دفع األرض باليديف يػتـ إراػاع الػرأس قمػياًل إلػى الخمػؼ ، حتػى يػتمكف مػف عمػؿ قػوس فػي  : ل تاميالقسم ا – 3

تماـ الحركة والذراعيف تبقى مرفوعػة عاليػًا حتػى نيايػة الحركػة .  الظير لكي يستطيع الالعب في أثناء اليبوط الثبات وا 
عمػى المشػطيف ويحاسػب القػانوف بالخصػـ مػف الدراػة تبقيا ممدودتيف ومضػمومتيف ويػتـ اليبػوط  أف أما الراالف فياب

 ( . 297، 777,الثني بالركبتيف أو عمى أخذ خطوة لألماـ أو الخمؼ أو السقوط  ) احمد ، نوعالالعب عمى 
 الجوانب البايوميكانيكية المؤثرة في قفزة اليدين اامامية   4 – 2    

إلتمػػاـ  ايػػدة عاليػػة فػي الركضػػة التقربيػػة لمحصػوؿ عمػػى تعايػؿ اف األداء الفنػي ليػػذه الميػارة يتطمػػب سػػرعة حركيػ     
متطمبػػات قفػػزة اليػػديف األماميػػة ، وفػػي لحظػػة الػػدفع باليػػديف يسػػمط اسػػـ الالعػػب قػػوتيف عمػػى األرض إحػػداىما عموديػػة 

ى أفقيػة ناتاػة عػف السػرعة األفقيػة لالعػب ، وياػب اف ال ناتاة عف نزوؿ اليديف عمػى األرض ) وزف الاسػـ ( واألخػر 
تتغمب القوة األفقية عمى العموديػة الف نػزوؿ اليػديف عمػى األرض يمثػؿ قػوة فعػؿ بينمػا رد الفعػؿ سػيكوف باتاػاه األعمػى 

ومػف ثػـ ) لكؿ فعؿ رد فعؿ يساويو بالمقدار ويعاكسػو باالتاػاه (        واحد حسب قانوف نيوتف الثالثوعمى خط فعؿ 
يقػػاؼ الخطػػؼ بػػالراميف يكػػوف كبيػػرا كػػي ال يكػػوف ىنػػاؾ فتػػرة طيػػراف  سػػتكوف الميػػارة بارتفػػاع مػػنخفض . اف الخطػػؼ وا 
كبيرة تعمؿ عمى تقميؿ القوة األفقية ، لكي يستمر األداء بسرعة عالية حيث تنشأ قوة دفع مف اليديف والتػي تمػد الالعػب 

الفاائيػػة تعمػػؿ عمػػى رفػػع مركػػز ثقػػؿ  اليػػديفيشػػير شػػحاتة إلػػى اف حركػػة بكميػػة حركػػة الزاويػػة الضػػرورية لمػػدوراف حيػػث 
الفاائيػػة  اليػػديفالاسػػـ  كمػػا أنيػػا تعطػػي دفعػػًا زاويػػًا ممػػا يسػػمح بركمػػاؿ الػػدوراف بالوضػػع المعتػػدؿ ، كمػػا تسػػتخدـ حركػػة 
ينتقػػؿ الػػدفع إلػػى إلمػػداد الالعػػب بػػالتعويض عػػف القصػػور الػػدائري الزائػػد الحػػادث عنػػدما يكػػوف الاسػػـ مسػػتقيمًا ومػػف ثػػـ 

 (.11,، 771,)محاوب،وايو،بقية الاسـ  .
 إجرا ات البحث  - 3 
 منبج البحث  3-1 
 المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة البحث .  الباحثاستخدـ  
 عينة البحث  3-2

عاليػة تـ اختيار عينػة البحػث بالطريقػة العمديػة حيػث تكونػت مػف العػب واحػد وىػو يمثػؿ احػد أبطػاؿ العػراؽ فػي ف     
.  ,,31الامناسػػتؾ لفئػػة المتقػػدميف وىػػو أفضػػؿ العػػب امناسػػتؾ فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية/اامعة الموصػػؿ لمعػػاـ 

 ( يبيف مواصفات الالعب .  ,)  رقـ والادوؿ
 ( 1)  رقم الجدول
 الطول و الكتمة والعمر  ويبين اسم الالعب 

 طول الالعب كتمة الالعب عمر الالعب اسم الالعب
 سم 166 كغم66 سنة24 يمانباسم سم
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 القياس والمالحظة العممية التقنية. الباحثاستخدـ وساال جمح المعمومات :  3-3
 القياس 3-3-1

تػػـ قيػػػاس طػػػوؿ الالعػػػب الػػذي يمثػػػؿ عينػػػة البحػػػث بوسػػاطة ايػػػاز )الرسػػػتاميتر( وكػػػذلؾ تػػـ قيػػػاس كتمػػػة الالعػػػب      
 ضـ.(  21) القرببوساطة ميزاف الكتروني يقيس 

 المالح ة العممية التقنية: 3-3-2
تػػـ اسػػتخداـ المالحظػػة العمميػػة التقنيػػة وذلػػؾ بتصػػوير الالعػػب مػػف الاانػػب )الايػػة اليسػػرى لالعػػب( ب لػػة تصػػوير      

التعػرؼ عمػى بعػض المتغيػرات البايوميكانيكيػة التػي  ص/ ث( وذلؾ ليتسػنى لمباحػث32تيا) ( سرعsonyفيديوية نوع )
 (.3)رقـ  ضح في الشكؿتخدـ أىداؼ البحث . وكما مو 

 (2الشكل رقم )
 يوضح موقح آلة التصوير

 
 
 
 

 االجبزة واادوات المست دمة3-4
 (( دولي.,*بساط الحركات األرضية )رولة عدد)

 (.,( عدد)sony*دلة تصوير فيديوية نوع )
 (.,عدد) hp(.*حاسبة البتوب نوع ,*استناد دلة تصوير عدد)

 *ميزاف.
 يكانيكيةالمتغيرات البايوم 5 -3
 .                         اإلزاحة األفقية الكمية  ,-2-2
 ( .                               1,14*زمف الصورة الواحدة.),-الزمف الكمي = عدد الصور 2-2-3
 .السرعة الكمية = االزاحة/الزمف 2-2-2
 = الكتمة*السرعة.الزخـ األفقي  2-2-4
 .3ؾ س 3/,الطاقة الحركية =  2-2-2
 ,7,8الوزف = ؾ*ج االرضي      الطاقة الكامنة =الوزف*االرتفاع. 2-2-2
 الطاقة الحركية+الطاقة الكامنة.ماموع الطاقة الكاممة =  2-2-9
 /ف,س-3= الكتمة*التعايؿ.     التعايؿ= سالقوة األفقية  2-2-8
 القوة*االزاحة.الشغؿ األفقي = 2-2-7
 لزمف.الشغؿ/ا=القدرة األفقية  1,-2-2
 التجربة االستطالعية 3-6

تػػػػػـ إاػػػػػراء التاربػػػػػة االسػػػػػتطالعية فػػػػػي القاعػػػػػة الداخميػػػػػة لمامناسػػػػػتؾ )قاعػػػػػة االناػػػػػاز البشػػػػػري( وذلػػػػػؾ بتػػػػػاري       
الموافؽ يـو االثنيف وفي تماـ الساعة الثانية عشرة ظيرا، ومف خالؿ ىذه التاربة تػـ تحديػد موقػع دلػة  31,3/,,/32
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ارتفػػاع بػػؤرة عدسػػة دلػػة التصػػوير عػػف األرض والبعػػد األفقػػي بالنسػػبة لمخػػط الػػوىمي الػػذي  التصػػوير الفيديويػػة مػػف حيػػث
سػـ (  31,أثناء األداء، حيث كاف ارتفاع وسػط بػؤرة دلػة التصػوير عػف األرض )  في ينصؼ المسار الحركي لالعب
ة البحػػث وذلػػؾ مػػف ااػػؿ محػػاوالت لعينػػ ثػػالثسػػـ ( وتػػـ فػػي ىػػذه التاربػػة إعطػػاء  221والبعػػد األفقػػي هلػػة التصػػوير ) 

أثنػػاء أداء بأفضػػؿ  فػػي األداء الحركػػي لمقيػػاـ بتثبيػػت موقػػع دلػػة التصػػوير مػػف حيػػث األبعػػاد والتغطيػػة الكاممػػة لمحركػػة
 صورة .

 التجربة الرايسة  3-7
 31,3/,,/32تػػػـ إاػػػراء ىػػػذه التاربػػػة فػػػي القاعػػػة الداخميػػػة لمامناسػػػتؾ )قاعػػػة االناػػػاز البشػػػري( وذلػػػؾ بتػػػاري       
الػػذي حػػدد عمػػى أثػػره بالمكاف نفسػػو افػػؽ يػػـو الثالثػػاء وفػػي تمػػاـ السػػاعة الثانيػػة عشػػرة ظيػػرا وتػػـ وضػػع دلػػة التصػػوير المو 

التػػػي حػػػددت فػػػي التاربػػػة االسػػػتطالعية وأعطػػػي  بالشػػػروط نفسػػػيااألبعػػػاد واالرتفاعػػػات عػػػف الالعػػػب أثنػػػاء األداء اي 
دقػائؽ 2فػردي يتخمػؿ كػؿ محاولػة فتػرة زمنيػة ال تتاػاوز اؿمحاوالت ألداء قفزة اليػديف األماميػة بػاليبوط ال ثالثلالعب 

محػاوالت أخػرى لالعػب ألداء قفػزة اليػديف األماميػة بػاليبوط الزواػي أيضػًا يتخمميػا فتػرة  ثالثكتيدئة لالعب ، إعطاء 
 ( بنػػػوعcdممـ(الػػػى )8مػػف التصػػػوير تػػػـ تحويػػػؿ الفمػػػـ الفيػػػديوي ) الباحػػػثدقػػػائؽ وبعػػػد أف انتيػػػى 2راحػػة ال تقػػػؿ عػػػف اؿ

(mpeg وقػػػاـ . )فػػػي ماػػػاؿ * بعػػػرض ىػػػذا التصػػػوير الفيػػػديوي لكػػػؿ حركػػػة وبمحاوالتيػػػا الػػػثالث عمػػػى خبػػػراء الباحػػػث
الامناستؾ مف ااؿ االختيار ألفضؿ أداء حركي يقـو بو الالعب مف المحاوالت الثالث وتـ كؿ ىػذا بالمتابعػة العينيػة 

أفضػػؿ البػرامج التقنيػػة فػػي التحميػؿ مػػف ااػػؿ الحصػػوؿ  الػذي سػػيقـو بعمميػػة التحميػؿ الحركػػي باسػػتخداـ الباحػػثمػف قبػػؿ 
عمى أفضؿ أداء مف المحاوالت الثالث المعطاة لكؿ حركة ومقارنتيا مػع أفضػؿ محاولػة اختارىػا الخبػراء أي الحصػوؿ 

 عمى الموضوعية في تحديد أفضؿ حركة .
 البرامج التحميمية المست دمة في البحث 3-8

) ػ الػػػ رنػػػامج ب فضػػػاًل عػػػف(   maxtracاص بالتحميػػػؿ الحركػػػي اؿ )العػػػالمي الخػػػ البرنػػػامج الباحػػػثلقػػػد اسػػػتخدـ      
auto matlab   . ) 

يستخدـ مف قبؿ االختصاصييف في التحميؿ الحركي العاـ والرياضي وكما موضح برنامج الماكس تراك :  3-8-1
ىذا البرنامج قاـ الباحث بتحديد ( مف ااؿ استخراج المتغيرات البايوميكانيكية عف طريؽ  2) رقـ صورتو في الشكؿ 

تمثؿ بداية الحركة ووسطيا في أعمى ارتفاع لالعب  فاصؿ الاسـ لالعب مف ااؿ تثبيت نقطة مفصؿ الورؾم
 (  . 3و,ونياية الحركة وكما موضح في الممحؽ ) 

 تؾاامعة الموصؿ  / تدريب امناس –د. كسرى احمد / كمية التربية الرياضية أ. ـ . *   الخبراء : 
 اامعة الموصؿ  / تدريب رياضي –د. عبدالابار عبدالرزاؽ / كمية التربية الرياضية  أ. ـ .            
 اامعة الموصؿ  / تدريب رياضي –ـ.ـ حيدر ضازي / كمية التربية الرياضية            
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 ( 3)  رقم الشكل
 برنامج االوتوماتالب  3-8-2

أمػا معنػى  بمنػى االوتوماتيػؾ د مػف توضػيح معنػى كممػة االوتومػاتالب وىػي متكونػة مػف ) االوتػو (في البداية البػ     
كممة  ) ماتالب ( ىػي مػأخوذة مػف المغػة العالميػة وىػي لغػة ) مػاتالب اإلحصػائية التػي تسػتخدـ فػي األمػور اليندسػية 

) كينماتػػؾ و كينيتػػؾ أفقيػػة وعموديػػة ( بػػزمف والفيزيائيػػة ( . يعمػػؿ ىػػذا البرنػػامج عمػػى اسػػتخراج متغيػػرات بايوميكانيكيػػة 
 (  .   4وقدره ثانية واحدة بعد إعطائو أمر التنفيذ وكما موضح صورتو في الشكؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4)  رقم الشكل
 عر  وتحميل النتااج : -4

ت الػػثالث فػػي اػػدوؿ تػػـ عػػرض قػػيـ المتغيػػرات الميكانيكيػػة لحركػػة قفػػزة اليػػديف األماميػػة بػػاليبوط الزواػػي لممحػػاوال     
ميميػػا واحػػد وكػػذلؾ بالنسػػبة لحركػػة قفػػزة اليػػديف األماميػػة بػػاليبوط الفػػردي وذلػػؾ مػػف ااػػؿ تسػػييؿ عمميػػة قػػراءة النتػػائج وتح

 ( . 3) رقـ  وكما مبيف في الادوؿ 
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 ( 2)  رقم الجدول

 الجمناستك.والفردي في فعالية  لببوط الزوجيميكانيكية لعينة البحث في أدا  قفزة اليدين اامامية بابايو يبين قيم المتغيرات ال

 بالببوط الفردي بالببوط الزوجي المتغيرات الميكانيكية
 ـ 3,843 ـ 3,119 اإلزاحة الكمية

 ث 241,, ث 311,, الزمن
 ـ/ث 923,, ـ/ث 293,, السرعة

 اوؿ 12,731, اوؿ 11,231, الز م ال طي
 نيوتف 22,221 نيوتف 82,281 القوة اافقية
 اوؿ 81,127, اوؿ 29,942, الشغل اافقي
 واط17,978, واط 27,989, القدرة اافقية

 عر  وتحميل النتااج  4-1
 عر  نتااج قفزة اليدين اامامية بالببوط الزوجي 4-1-1

يػة الكميػة أظيرت نتائج التحميؿ الحركي لقفزة اليػديف األماميػة بػاليبوط الزواػي لممحاولػة األولػى  بػأف اإلزاحػة األفق     
( متػػػػػر / ثانيػػػػػة  ، الػػػػػزخـ األفقػػػػػي 422,,( ثانيػػػػػة ، السػػػػػرعة األفقيػػػػػة )311,,، الػػػػػزمف الكمػػػػػي ) ( متـــــر3,119ىػػػػػي )

( اػػػػػوؿ ، القػػػػػدرة األفقيػػػػػة 29,942,، الشػػػػػغؿ األفقػػػػػي )3ـ/ثػػػػػاكغـ.( 82,281( اػػػػػوؿ ، القػػػػػوة األفقيػػػػػة )11,231,)
 ( واط ، 27,989,)
 لببوط الفرديعر  نتااج قفزة اليدين اامامية با 4-1-2

( ثانيػػػة ، السػػػرعة 241,,( متػػػر ، الػػػزمف الكمػػػي )3,843اإلزاحػػػة األفقيػػػة الكميػػػة ىػػػي ) ،نتػػػائج التحميػػػؿ أظيػػػرت      
، الشػػػغؿ 3ـ/ثػػػاكغـ.( 22,221( اػػػوؿ ، القػػػوة األفقيػػػة )12,731,( متػػػر / ثانيػػػة  ، الػػػزخـ األفقػػػي )923,,األفقيػػػة )
 .( واط 17,978,( اوؿ ، القدرة األفقية )81,127,األفقي )

 تحميل النتااج  4-2
 :والفردي  قفزة اليدين اامامية بالببوط الزوجيلنتااج التحميل  4-2-1

 اكبر ايد يبذؿ( اف الالعب  3اظيرت النتائج وفقا لمتحميؿ الحركي البايوميكانيكي وبعد عرض النتائج في الادوؿ ) 
لسبب يعود الى اف الالعب ياب اف يرتفع بالطيراف الى االعمى اثناء ادائو لقفزة اليديف االمامية باليبوط الزواي وا

 وبقوس مشدود لكي يتمكف مف االستناد بالقدميف عمى االرض .
 االستنتاجات والتوصيات - 5
 االستنتاجات 5-1

 -ما يأتي : الباحثاستنتج 
وط الزواػي تتطمػب ايػد اكبػر االداء الحركي لقفزة اليديف االمامية عمى اياز بسػاط الحركػات االرضػية بػاليب ,-,-2

 .مف الحركة باليبوط الفردي 
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 التوصيات  5-2

 -ما يأتي : الباحثيوصي 
التاكيػػد عمػػى المػػدربييف والتدريسػػييف لفعاليػػة الامناسػػتؾ البػػدء بتعمػػيـ حركػػة قفػػزة اليػػديف االماميػػة عمػػى ايػػاز  ,-2-3

 .الزواي    بساط الحركات االرضية باليبوط الفردي اوال ثـ االداء باليبوط
 

 المصادر
 ( دليؿ البحث العممي، دار الفكر العربي، القاىرة.777,احمد، خير الديف عمي ) -1

سػػتخداـ لغػػة مػػاتالب بحػػث منشور)اسػػتحداث برماػػة اليػػة با 31,3 البكػػري، أبػػي رامز،ذيػػاب،فرح طػػارؽ، -3

بمعمومػػػات قميمة(،مامػػػة الرافػػػديف السػػػتخراج بعػػػض المتغيػػػرات البايوميكانيكيػػػة اوتوماتيكيػػػا بعػػػد تغذيػػػة البرنػػػامج 

 . المامد السابع ،22لمعمـو الرياضية، العدد

  ( الميكانيكػا الحيويػة ، األسػس النظريػة والتطبيقيػة ، القػاىرة ، دار الفكػر 772,حسػاـ الػديف ، طمحػة ،)-2

  العربي . 

ار الكتػػب لمطباعػػة ( البايوميكانيػػؾ والرياضػػة، اامعػػة الموصػػؿ، مديريػػة د789,الصػػميدعي، لػػؤي ضػػانـ ) -4

 والنشر.

  ، مطبعة اامعة بغداد. ,( ، األسس النظرية في الامناستؾ ، ط798,اليرش ، يوركف ، ودخروف ،) -2

( ، التحميػػػؿ الحركػػػي الفيزيػػػاوي والفسػػػماي لمحركػػػات الرياضػػػية، مطػػػابع التعمػػػيـ 771,محاػػػوب، وايػػػو ) -2

 العالي والبحث العممي، اامعة بغداد.

   (،التحميؿ والتقويـ البايوميكانيكي.3113)مرداف وأخروف  -9
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(1) الممحق  
 قفزة من الثالث لممحاوالت البايوميكانيكية المتغيرات الست راج الحركي التحميل اثر  عمى تم السي الصوري التقطيح يوضح

الزوجي بالببوط االمامية اليدين  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) الممحق  
 قفزة من الثالث لممحاوالت البايوميكانيكية المتغيرات الست راج الحركي التحميل اثر  عمى تم السي الصوري التقطيح يوضح

.الفردي بالببوط االمامية اليدين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


