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 املهخص

 ييدف الباحث الى التعرف عمى قيم بعض المتغيرات البايوميكانيكية لحركتي العجمة البشرية والقفزة العربية لمذكور واإلناث
لحركتي العجمة البشرية والقفزة العربية لمذكور واإلناث )  سنوات (. الفروق بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية 6-7)  
سنوات (. اما بالنسبة لمشكمة البحث فغالبًا ما يتسم اداء المبتدئين بأخطاء ادائية قد الييتم المدربون بتقويميا  6-7

م االداء وتحديد ويستمر ىذا الخطأ حتى يصل الى مرحمة التثبيت . حتى وان كان المدربون عمى دراية كافية في تقوي
االخطاء التي يقع فييا المبتدئون ، وذلك بسبب سرعة االداء الحركي التي قد تخفي بعض االخطاء الصغيرة التي تؤثر في 
تقويم الالعب في المسابقات ، لذا فان التقويم الميكانيكي لالعبين في اعمار البراعم يجعمنا نضع اليد عمى مكامن الجودة 

داء الستثمار امأمثل منيا وتقويم الخطا الذي نضع اليد عميو ، ولذلك يسال الباحث ىل يوجد فروق ومكامن الخطأ في اال
ذات داللة معنوية بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية لياتين الحركتين عندما تؤدى من قبل الذكور واالناث عمما انيم قد 

حسب جنسو ، و ىم العبو والعبات الجمناستك لفئة البراعم ) حصمو عمى المركز االول عمى القطر في ىذه الفعالية وكل 
سنوات ( والذين حصموا عمى المراكز المتقدمة وعددىم ثالثة ذكور وثالث من االناث . اما المجال المكاني في  7 – 6

اضي / محافظة القاعة الداخمية لمجمناستك في نادي الفتوة الرياضي و القاعة الداخمية لمجمناستك في نادي قرقوش الري
. استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة البحث. واستخدم الباحث المالحظة  2102نينوى .والمجال الزماني في 

( م من الجية 4العممية التقنية ولتحقيق ذلك استخدم الباحث التصوير الفيديوي إذ وضعت آلة التصوير جانبية عمى بعد )
( م . واعطية لكال المجموعتين من كل 1.70ارتفاع وسط عدسة آلة التصوير عن االرض ) اليسرى لالعب والالعبة وكان

حركة ثالثة محاوالت تم تحميل الحركة امأفضل وفقا لتقدير ثالث حكام . وتم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحزمة 
كور واإلناث كانتا متساويتان تقريبًا في قيم . وبعد عرض النتائج استنتج الباحث إن عينة البحث من الذ spssاالحصائية 

المتغيرات البايوميكانيكية ) ال يوجد فروق معنوية ( في حركة ) القفزة العربية  ( . ووجد فروق في بعض المتغيرات 
دة البايوميكانيكية بين الذكور واالناث في حركة العجمة البشرية . واوصى الباحث  الزيادة في وقت التدريب خالل الوح

التدريبية الواحدة لعينة البحث من االناث. عمى مدربي ىذه الفعالية تصوير االداء الفني لالعبييم وعرض ىذا التصوير عمى 
خبراء التحميل في ىذا المجال البايوميكانيكي من اجل التقطيع الفيديوي والصوري الكتشاف االخطاء الطفيفة التي تؤثر عمى 

 من اجل تصحيحيا بعد توجيو المدرب .درجة االنجاز ليذه الفعالية 
 أبطال وبطالت العراق  - العجمة البشرية -القفزة العربية  -لتحميل البايوميكانيكي الكممات المفتاحية: ا
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The Biomechanics Analysis for the human cartwheel and Arabic jump to the 

champion for Males and Females at Age (6-7) Years Old Using the AutoMatlab 

language 

Dr . Obay Ramiz  Abdul-Ghani 

Abstract 

     The Researcher aims to identify the values of some biomechanics variables for the human 

cartwheel and Arabic jump for males and females at the age of (6-7 years) besides the 

differences in some of the biomechanics variables in performing the human cartwheel and 

Arabic jump for males and females at the age of (6-7 years). Usually, the performance of 

beginners is accompanied by performance errors that which even the experienced trainers 

find difficulties in detecting because of the speed of performance. These errors remain until 

the correction stage and this exemplifies the problem that the study attempts to address.Thus, 

the biomechanics evaluation for the young gymnasts aids the trainers in focusing on the 

qualities and /or faults in performance to attempt to optimize the performance. The 

researchers sets the study questions by the statement:" Is there any significant differences 

between some of the Biomechanics variables for the two movements, when performed by 

males and females, though they both have achieved first place in the country competition in 

this event noting that they have achieved 1st, 2nd, and 3rd positions in gymnastic events for 

the age of (6-7 years)?"The location of the study was in the indoor gymnastic playgrounds in 

the Fatwa sports club and Qarakush club both located in Nineveh /Iraq in 2012. The 

researcher used the descriptive method relevant to the nature of the  study while using the 

technique of scientific observation and investigation utilizing imaging using a video camera 

placed  (4m) from the left side of the player's movement. The height of the center of the 

camera's lens from the ground was (0.71 m). Each group was assigned (3) three attempts and 

the best of these were analyzed. Data was statistically analyzed using the statistical package 

SPSS. After presenting the results the researcher concluded that the sample of males and 

females were almost equally in the values of biomechanics variables (no significant 

differences) in the movement (Arabic jump). The study revealed however, differences in some 

biomechanics variables between males and females in the movement of the human cartwheel. 

The researcher recommended the increase in training time during the training units for 

females and Using video capture and video cutting continuously by trainers in order to 

expound the subtle errors in the movements that can be corrected by the trainer.  

 ampionCh -ump J Arab –artwheel CHuman  -Biomechanics Analysis  Keywords: 

  

 لتعريف بالبحثا -0
 المقدمة واىمية البحث  0-0
نما ىو    إن االنجاز الرياضي المتقدم واألداء الفني المتطور لمرياضيين لم يحدث نتيجة الصدفة او ضربة الحظ وا 

لمعموم الطبيعية المختمفة ذات الصمة والتطبيق المتكامل نتيجة لمعمل الدؤوب واإلعداد الجيد واالستثمار األمثل 
المبادئ  العممية المعتمدة عمى البايوميكانيك الذي يعرفو الباحثين ميدانيًا   ) العمم الذي  لألسس و باالستخدام السميم

ييتم بدراسة الحركة الحية ظاىريًا أي وصفيا خارجيًا وكذلك القوى المسببة في تغيير الحركة ( ، "ويعد تحقيق 
ليو جميع الدول واألفراد اذ أصبحت ىذه االنجازات دلياًل عمى رقي الشعوب االنجازات الرياضية المتميزة ىدفًا تسعى ا

وتقدميا لما ليا من مردود اجتماعي وحضاري متقدم وىذا يتطمب اإلعداد المتكامل الذي يأخذ بعين االعتبار الكثير 
و يعد التحميل  ( 81، 8998من الجوانب التي تسيم في وصول الفرق او الالعبين الى مستويات أعمى" ) حسين، 
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البايوميكانيكي البوابة االولى لمعرفة حيثيات البحث أي فعل حركي رياضي ام غير رياضي فما الحظو الباحث في 
االونة االخيرة لمتغير االيجابي الذي وصل الى حد االبداع في التحميل الحركي البايوميكانيكي عن طريق االستخدام 

ريق بعض البرامج المتوفرة في استخراج قيم متغيرات أي فعل حركي وبسرعة السميم لمحاسوب االلي وتمكينو عن ط
ودقة عاليتين ، واستمر ىذا العمل الجيد الى ان وصل لذروتو في استخراج بعض المتغيرات البايوميكانيكية ألي 

ث توليف برنامج حركة رياضية ،عميو اثنى الباحث عمى ىذا الشئ ووفقًا لتعمقيم بيذا المسار العممي ارتأى الباح
) االوتوكاد ، الفوتوشوب ، آي فيمم ( وىو برنامج ) االوتوماتالب ( الذي عن  يضاف الى برامج التحميل الحركي

طريقو سوف يقمل الفترة الزمنية في استخراج بعض المتغيرات البايوميكانيكية وبدقة عالية من دون الحاجة الستخراج 
 يًا ، من ىنا تكمن اىمية البحث لمعرفة نتائج المقارنة بين عينتي البحث.ىذه المتغيرات بوساطة القوانين يدو 

 : مشكمة البحث :  0-2
الخطأ حتى يصل الى مرحمة غالبًا ما يتسم اداء المبتدئين بأخطاء ادائية قد الييتم المدربون بتقويميا ويستمر ىذا 

تحديد االخطاء التي يقع فييا المبتدئون ، وذلك . حتى وان كان المدربون عمى دراية كافية في تقويم االداء و التثبيت
بسبب سرعة االداء الحركي التي قد تخفي بعض االخطاء الصغيرة التي تؤثر في تقويم الالعب في المسابقات ، 
لذا فان التقويم الميكانيكي لالعبين في اعمار البراعم يجعمنا نضع اليد عمى مكامن الجودة ومكامن الخطأ في 

مار األمثل منيا وتقويم الخطا الذي نضع اليد عميو ، ولذلك يسال الباحث ىل يوجد فروق ذات داللة االداء الستث
معنوية بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية لياتين الحركتين عندما تؤدى من قبل الذكور واالناث عمما انيم قد 

  حصمو عمى المركز االول عمى القطر في ىذه الفعالية وكل حسب جنسو .
 : ييدف البحث في التعرف عمى :  ىدفا البحث 8-1
 7-6قيم بعض المتغيرات البايوميكانيكية لحركتي العجمة البشرية والقفزة العربية لمذكور واإلناث   )  8-1-8

 سنوات (.
-6الفروق بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية لحركتي العجمة البشرية والقفزة العربية لمذكور واإلناث )   8-1-2
 سنوات (. 7

 مجاالت البحث : 0-4
ناث  . 8-4-8  المجال البشري : ابطال القطر في الجمناستك األرضي ذكور وا 
 المجال المكاني : القاعة الداخمية لمجمناستك ) نادي الفتوة و قره قوش الرياضي ( . 8-4-2
 . 2182المجال الزماني :  8-4-1
 المصطمحات المستخدمة : 0-5
 انيك :البايوميك 0-5-0

العمم الذي يدرس القوانين الحركية لإلنسان واألنظمة ذات العالقة مع القوى المؤثرة من خالل توضيح القوانين لدراسة 
 ( . 81،   8987حركات اإلنسان  ) الصميدعي ، 

 البايوكينماتيك : 0-5-2
لمسييببة لمحركيية ويطمييق عمييييا عمييم يعنييي بدراسيية الشييكل الخييارجي لحركيية الرياضييي ) ظاىريييًا ( دون التطييرق الييى القييوة ا

 ( .  31، 8988الوصف اليندسي لمحركة .  ) السامرائي ، 
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 البايوكينيتك : 0-5-3
ىو العمم الذي يقوم بدراسة تكيوين الحركية وتيأثير القيوى المختمفية فيييا ميع بحيث عناصير ىيذه القيوى ونسيبة كيل منييا ) 

 ( . 84،  8988السامرائي ، 
 لغة ماتالب :  0-5-4
غة عالية االداء والمستوى تقوم بعمميات تحميل وتمثيل البيانات من خالل معالجتيا تبعًا لقاعدة البيانات بيا . ىي ل  

وقد صممت اساسًا لتسييل العمميات الحسابية الرياضية  Matrix Laboratoryمشتق من كممتين   Matlabواسم 
 . ((Alexander p. .1970.8والمنطقية التي تجرى عمى المصفوفات بكفاءة ودقة عالي  

 الصور الرقمية :  0-5-5
ىي عبارة عن مجموعة من العينات أو النقاط المنفصمة أو المنظمة في فضاء معين وتمثل كل قيمة منيا شدة 
إضاءة النقطة في الصورة وىي صور معالجة عن طريق جياز الحاسوب التي تتعامل معيا لغة ماتالب عن طريق 

نقط المونية التي تشكل الصورة والتي يمكن معالجة كل نقطة منيا عمى حدى وتمثل ىذه تقسيم الصورة الى اآلالف ال
النقاط عمى شكل مصفوفة ثنائية األبعاد ويحدد دليمي صفيا وعمودىا مكان النقطة في الصورة الرقمية 

(Brian.1997.50  ( ان الصور الرقمية . ىناك عدة طرق إلدخال الصورة الى الحاسبة منيا الكاميرات الرقمية وبما
مكونة من عدد من البكسالت فكمما ازداد عددىا كمما حصمنا عمى نوعية أفضل لمصورة ، ويحدد حجم الصورة 

 .  (Gerard.2006.24)بطريقتين إما بأبعادىا بالبكسالت أو بعدد البكسالت المكونة ليا . 
 الدراسات النظرية :  -2
 التحميل البايوميكانيكي وأىميتو: 2-0
اليدف األساس لمتحميل البايوميكانيكي ىو التعرف عمى مستوى أداء الحركات والميارات الرياضية في األلعاب  إن

الراضية المختمفة ومنيا لعبة الجمناستك، ليتسنى لممختصيين من مدربيين وباحثيين التعرف عمى نقاط القوة والضعف 
اس عممي. والتحميل الينظر إليو بنظرة ضيقة بمعزل عن في مستوى األداء الفني وتقويمو بصورة موضوعية وعمى أس

حالة اإلنسان البيولوجية الن حركة اإلنسان مرتبطة بقوة ذاتية داخمية أساسيا الجياز العصبي واالجيزه الداخمية 
 ( .  83،  8991األخرى )محجوب ،

 تطور أسموب التحميل الحركي: 2-2
لبايوميكانيك قد عنت قبل كل شيء بتطور طرائق بحث الحركات إن األبحاث والتجارب التي أجريت في مجال ا

وذلك الن تطور ىذا العمم كان في األساس معتمدًا عمى طرق البحث وانجازىا ومع تحسين أسموب التسجيل لصفات 
وميزات الحركة بدأت جمع معمومات غنية ومالحظات ميمة أضحت أساس يخدم النظريات العامة التالية في 

يك ومع تزايد الرغبة في دراسة حركات اإلنسان باالرتباط مع تطور عموم الطبيعة وتطور الصناعة الذي البايومكان
تطمب استخدام الميكانيك في بحوث النشاط الحركي وقد بدا األمر في استخدام أبسط جياز لتحديد مركز ثقل كتمة 

األخوين فيبر المذان بحثا حركة اإلنسان  وكذلك 8816جسم اإلنسان من قبل كل من العالمين بورلمي وبازلر عام 
بواسطة جياز ميكانيكي وتال ذلك ابتكار أجيزة التصوير التي  دورًا كبيرا في بحث الحركات والسيما التصوير اآللي 
لسمسمة حركية من صور عدة مع استخدام الضوء والتي تعيين سير مركز ثقل كتمة الجسم في أثناء الحركة الرياضية 

(. وفي أواسط القرن العشرين بدأ استخدام التصوير 87، 8988ة أجزاء الجسم المختمفة )السامرائي، وكذلك حرك
السينمائي باستخدام الة التصوير السينمائية لتصوير الحركة الرياضية وعمى ضوئيا يتم استخراج المتغيرات 

جسم الرياضي من بداية الحركة  البايوميكانيكية عن طريق أجيزة خاصة يقوم بواسطتيا الباحث من رسم وصالة
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زاحات وزمن مفاصل الجسم في أثناء الحركة، وأخيرا وفي  وحتى نيايتيا بالتتابع ثم استخراج زوايا وارتفاعات وا 
م دخل التحميل الحركي باستخدام التصوير الفيديوي  2112األعوام التي تمت القرن الواحد والعشرين وتحديدُا في عام 

لنطاق نتيجة لدقة استخراج المتغيرات البايوميكانيكية وباستخدام برامج حديثة عن طريق وبشكل سريع وواسع ا
 الحاسوب اآللي .

 لغة ماتالب  واستخداميا في المجال الحاسوبي :    2-3
 تحميل البيانات والمعطيات واكتشافيا والنمذجة المرئية ليا . -*
 العمميات الرياضية والحوسبة . -*
 زميات .تطوير الخوار  -*
 النمذجة  والمحاكاة وتصميم المخطططات االولية لممشاريع . -*
  company\mathworks.com.www\   الرسوم العممية واليندسي -*

ية والمنطقية وبصورة وبما ان الصورة في لغة ماتالب تمثل بشكل مصفوفة لذا يمكن تطبيق جميع العمميات الحساب
 . (Matlab.2002.68)مباشرة . 

 اجراءات البحث :  -3
 منيج البحث : 3-0
 استخدم الباحث المنيج الوصفي بطريقة المقارنة لمالءمتو وطبيعة البحث .    
 عينة البحث : 3-2
( سنوات والحائزون 7-6تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي والعبات الجمناستك لفئة البراعم )   

عمى المركز األول في آخر بطولة أقيمت في العراق وىم مسجمون فعاًل بسجالت االتحاد العراقي المركزي لمعام )  
( أسماء الالعبين والالعبات ، الكتل  8ويبين الجدول رقم )  ( . وعددىم ثالثة من الذكور وثالث من االناث 2182

 ينة البحث .، العمر التدريبي والطول ، لع
 ( 0الجدول رقم ) 

 مواصفات عينة البحث لمذكور واالناث

العمر التدريبي /  الكتمة  / كغم اسم الالعب
 شير

 الطول / سم

  882 شير  82 88 عبدالرحمن صالح
  883 شير 82  21 يوسف دريد
  884 شير 82  88.3 احمد بسام
  884 شير  82  21 عذراء جنان
  881 شير  82   88 حنين يعقوب
  886 شير  82  28 نيرين خالد

 تكافؤ العينة : 1-3
لغرض التأكد من تكافؤ عينة البحث تم استخدام اختبار ) ت ( لمجموعتين مستقمتين لمعرفة مدى التكافؤ في    

 ( . 2العمر والكتمة والعمر التدريبي والطول وكما مبين في الجدول رقم ) 
 

http://www.mathworks.com/company/
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 ( 2الجدول رقم ) 
الكتمة،العمر التدريبي والطول  امأوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة لكل منيبين قيم 

 ( سنوات7-6لمعينات المستقمة بين الذكور واإلناث لألعمار  )
 المعالم اإلحصائية

 المتغيرات
) ت (  إناث  ذكور 

 +ع س +ع س المحسوبة 
 1.912 8.327 89.666 8.141 88.811 الكتمة  / كغم

 1.111 1.111 8.1.11 1.111 8.1.11 العمر التدريبي / سنة
 1.679 8.327 884.111 8.327 881.666 الطول / سم

 ( 2.776( ىي )  1.13( ونسبة خطأ  )  4* قيمة ) ت ( الجدولية عند درجة حرية ) 
 .يتضح مما تقدم تكافؤ عينتي البحث 

 وسائل جمع البيانات: 3-4
 قياص وانمالحظة انعهمية انتقىية وطائم نجمع انبياوات.ان 

القياس :  3-4-0  
تم قياص أطىال عيىة انبحج مه انذكىر واإلواث بىطاطة جهاس انزطتاميتز , وكذنك تم قياص كتم انالعبيه بىاططة 

 غم .  00ميشان انكتزووي يقيض القزب 

 المالحظة العممية التقنية : 3-4-2
الجمناستك يتم االداء فييا بمحورين او اكثر وحسب صعوبة ونوع الحركة والجياز المستخدم فان ان اغمب حركات     

، فان وضع الة  (Zitisyoriski ,1981,19)حركة)العجمة البشرية ،القفزة العربية( تتم عمى وفق المحورين)العرضي والسيمي (
الحركة من والتي عمى الوضاع الحركة كافة التحميل الحركي  تصوير فيديوية من الجانب تتيح لمباحث الرؤية الدقيقة من خالل

ضوئيا تم استخراج المتغيرات البايوميكانيكية الميمة في مثل ىذه الحركات الجمناستيكية ، وتكمن اىمية الة التصوير الفيديوية 
مع  تتالءمسرعة اللة التصوير صورة/ثا( بعد معالجتيا ببرنامج خاص وىذه ال 23بان ليا القدرة عمى تسجيل الحركة وبسرعة)

 ( يوضح موقع الة التصوير 8سرعة األداء لالعبين كونيم من ذوي االعمار الصغيرة . والشكل رقم )
 
 
 
 
 
 امأجيزة وامأدوات المستخدمة : 3-5

 ممم . sony 8شريط فيديوي نوع  ص/ثا مع مسند ثالثي االذرع . 23بسرعة  Sony* آلة تصوير فيديوية  نوع 
 متر . 3جياز البساط لمحركات األرضية . شريط قياس     طابعة ليزرية . . Pentium 4ز حاسوب نوع  جيا

     متر .  8مقياس رسم  طولو 
 المتغيرات البايوميكانيكية :  3-6
يكييًا عين اإلزاحة األفقية الكمية : قيست ببرنامج ماكس تراك بعد تحوييل القيمية اليى السينتمتر الحقيقيي اوتومات 1-6-8

 طريق برنامج االوتوماتالب .

 ( 1الشكل رقم ) 

 يوضح موقع الة التصوير
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( * زمييين الصيييورة 8-اليييزمن الكميييي : حسيييب اوتوماتيكييييًا عييين طرييييق برنيييامج االوتومييياتالب ) عيييدد الصيييور  1-6-2
 ((1,14الواحدة ) 

 السرعة الكمية : االزاحة / الزمن الكمي )حسب اوتوماتيكيًا عن طريق برنامج االوتوماتالب( 1-6-1
 :  ) الكتمة * متوسط السرعة ( )حسب اوتوماتيكيًا عن طريق برنامج االوتوماتالب ( الزخم األفقي 1-6-4
متوسييييط الطاقيييية الحركييييية : ) نصييييف الكتميييية * مربييييع السييييرعة ( ) حسييييب اوتوماتيكيييييًا عيييين طريييييق برنييييامج  1-6-3

 االوتوماتالب (
 برنامج االوتوماتالب (الطاقة الكامنة : ) الوزن * االرتفاع ( )حسبت اوتوماتيكيًا عن طريق  1-6-6
الطاقة الكاممة : ) الطاقة الحركية  + الطاقة الكامنة ( )حسبت اوتوماتيكيًا عين طرييق برنيامج االوتومياتالب  1-6-7
) 
(/الييزمن ((( وبمييا 8س-2القييوة األفقييية :) الكتميية * التعجيييل االفقييي ) التعجيييل االفقييي حسييب عيين طريييق )س 1-6-8

=صييفر ،  8نن الصييورة االولييى لحظيية االصييطدام لكمتييا الميييارتين فبيييذا تعييد السييرعة سانييو تييم اسييتخراج المتغيييرات ميي
 )حسب اوتوماتيكيًا عن طريق برنامج االوتوماتالب( . 

 الشغل األفقي : ) القوة * االزاحة () حسب اوتوماتيكيًا عن طريق برنامج االوتوماتالب( 1-6-9
 ب اوتوماتيكيًا عن طريق برنامج االوتوماتالب(القدرة االفقية :) الشغل / الزمن () حس 1-6-81
 التجربة  االستطالعية : 3-7
 التجربة االستطالعية امأولى والثانية لعينة البحث من الذكور و اإلناث  : 3-7-0

تم اجراء التجربة االستطالعية عمى عينة البحث من الذكور لموقوف حول الصعوبات التي قد تظير في اثناء     
في  22/8/2182ركات وتحميميا مستقباًل في القاعة الداخمية لمجمناستك في نادي الفتوة الرياضي بتاريخ تصوير الح

الساعة الواحدة والنصف ظيرًا تم من خالليا تحديد موقع االداء الحركي لمحركات التي سيؤدييا الالعبون فضال عن 
في فعالية الجمناستك والحركات المطموب ادائيا  اعطاء الالعبون بعض المالحظات العامة والخاصة من قبل الباحث

من قبل عينة البحث تحديدًا فضال عن تسجيل بعض المعمومات والقياسات وىي )االسم الثالثي،الكتمة،العمر 
في الساعة الثانية ظيرًا ، من خالليا تم  7/2/2182التدريبي،الطول( ثم تم اجراء تجربة استطالعية ثانية بتاريخ 

ببعدىا عن وسط حركة مسار الالعب . وتم اجراء ماىو اعاله  فيما يتعمقوابعاد الة التصوير الفيديوية  تحديد موقع
في الساعة  21/8/2182لعينة البحث من االناث في القاعة الداخمية لمجمناستك في نادي قره قوش في تاريخ 

 في الساعة العاشرة صباحًا .  1/2/2182الحادية عشر صباحًا كتجربة استطالعية اولى اما الثانية بتاريخ 
 التجربة الرئيسة : 3-8
 التجربة الرئيسة لعينة البحث من االناث والذكور : 3-8-0

في الساعة العاشرة  21/2/2181تم اجراء ىذه التجربة في القاعة الداخمية لمجمناستك في نادي قره قوش بتاريخ     
لذي حدد في التجربة االستطالعية وباالبعاد نفسيا والقياسات نفسيا صباحًا وتم وضع الة التصوير في الموقع نفسو ا

اذ تم تصوير مقياس الرسم لموضع األفقي والعمودي في وسط االتجاه الصادر من بؤرة الة التصوير الفيديوية 
عمى  الموضوعة في وسط المسار الحركي لألداء الالعبات وبعدىا تم تصوير عينة البحث تباعًا في أداء الحركات
الذين  *جياز البساط األرضي وأعطيت لكل العبة ثالث محاوالت احتسبت األفضل منيا عمى وفق تقدير الحكام

                                                 

 عبد الرزاق / حكم درجة أولى رعبدا لجبا - حيدر غازي / حكم دولي . -مرعي / حكم دولي .   معبدا لكري -الحكام *
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حضروا التجربة ميدانيًا وعمى غرار ىذه الدرجة تم تحميل ىذه الحركات لكل العبة وىذه اإلجراءات تمت عمى كل 
تم اجراء ما ذكر  ومتر( (. 3، ) من ركضو تقربيو بمسافة  حركة أدتيا الالعبات  وىي)العجمة البشرية،القفزة العربية

في الساعة الثانية عشر ظيرًا  26/2/2182اعاله في القاعة الداخمية لمجمناستك في نادي الفتوة الرياضي بتاريخ 
 عمى عينة البحث من الذكور . 

 البرامج التحميمية المستخدمة في البحث : 3-9
ىو برنامج ىندسي واسع االستخدام في ميادين اليندسة المعمارية وفي رسم  : AutoCAD 2000iبرنامج  3-9-0

 الخرائط لألبنية ، ويستخدم ىذا البرنامج في المجال الرياضي من اجل استخراج قيم كينماتيكية وكينيتيكية وبشكل واسع 
ثيل البيانات من خالل ىي لغة عالية االداء والمستوى تقوم بعمميات تحميل وتم  : Matlabلغة ماتالب  1-9-2

وقد صممت اساسًا  Matrix Laboratoryمشتق من كممتين   Matlabمعالجتيا تبعًا لقاعدة البيانات بيا . واسم 
 لتسييل العمميات الحسابية الرياضية والمنطقية التي تجرى عمى المصفوفات بكفاءة ودقة عالية  

Alexander p. 1970.8)) . 
 خوارزمية البحث :  3-9-3
 تكوين صورة في برنامج )االوتوكاد( وىذه الصوة تمثل التحميل الحركي لالعب. -0
 قراءة الصورة الممونة التي تحوي التحميل الحركي . -2
 ادخال قيمة كتمة الالعب وعدد الصور . -1
 ايجاد ابعاد الصورة ) عدد الصفوف واالعمدة وااللوان( . -1
 النقاط الصورية التي تحدد بداية ونياية الحركة . عن طريق المعالجة الصورية تم تحديد -4
 87اذا لم يتم تحديد نقطتي بداية ونياية الحركة اذىب الى الخطوة رقم  -3
 تحديد قيمة مقياس الرسم االفقي عن طريق تحديد نقطتين صوريتين باالعتماد عمى القيمة المونية .  -6
 87ذىب الى الخطوة رقم اذا لم يتم تحديد نقاط مقياس الرسم االفقي ا -7
 ايجاد قيم المتغيرات البايوميكانيكية . -8
 عرض قيم المتغيرات البايوميكانيكية المحسوبة . -9

 ايجاد النقاط الصورية التي تحدد ارتفاع الالعب عن نقطة معينة عن طريق ايجاد البعد االفقي والعمودي لمنقاط  -81
 رقم 87ىب الى الخطوة اذا لم يتم تحديد نقطتي االرتفاع اذ -88
 ايجاد قيمة مقياس الرسم العمودي عن طريق تحديد نقطتين صوريتين باالعتماد عمى القيمة المونية . -82
 87اذا لم يتم تحديد نقاط مقياس الرسم العمودي اذىب الى الخطوة رقم  -81
 ايجاد قيمة الطاقة الكامنة والكاممة . -83
 منة والطاقة الحركية .عرض قيمة كل من الطاقة الكا -86
 النياية . -87
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معادالت )ت( لمعينات المستقمة )التكريتي وعبد العبيدي : تم استخدام   الوسائل اإلحصائية المستخدمة 3-01
8996  ،242. ) 

 عرض النتائج : -4
ن الذكور عرض ومناقشة النتائج البايوميكانيكية لحركة العجمة البشرية عمى جياز البساط امأرضي بي  4-0

 ( سنوات من المستوى الجانبي : 7-6واالناث )
 ( 3الجدول رقم )

العجمة  لحركة لبايوميكانيكيةيبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارئية وقيمة ) ت ( المحسوبة لممتغيرات ا
 البشرية لمذكور واإلناث من المستوى الجانبي

 
 ) ت (

 المحسوبة
 المتغيرات ذكور اناث

 س +ع س +ع 
 / م االزاحة 8.778 1.171 8.271 1.867 *4.719
 الزمن الكمي / ثا 8.266 1.881 8.231 1.889 1.188
 السرعة / م/ ثا 8.421 1.217 8.187 1.128 *2.987
 الزخم االفقي / وحدة  26.382 1.811 21.111 8.897 *1.822
 يوتنالقوة االفقية / ن 28.318 3.612 86.166 4.168 8.281
 الشغل االفقي / جول 18.211 81.692 21.416 2.186 *2.822
 القدرة االفقية / واط  18.411 81.878 86.721 4.341 8.829
الطاقة الحركية /  89.888 3.148 81.211 8.868 *2.828

 جول
 الطاقة الكامنة / جول 888.181 81.117 812.393 88.811 8.687
 الطاقة الكاممة / جول 817.829 3.221 842.789 82.283 1.716

 
 ( 2.776( وقيمة )ت( الجدولية ) 4( درجة حرية ) 1.13)  ≥* معنوية عند نسبة خطأ   

 مناقشة النتائج  4-2 
 لحركة العجمة البشرية لمذكور واالناث .مناقشة النتائج  4-2-0

لمعيارية لمتغيرات البحث        ( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات ا 1يتبين من الجدول رقم)         
البايوميكانيكية اظيرت النتائج وجود فرقًا معنويًا لمصمحة الذكور في االداء الحركي لحركة العجمة البشرية  عند درجة 

( لكال من ) االزاحة الكمية ، السرعة ، الزخم 2.776( حيث كانت قيمة)ت( الجدولية )1.13( ونسبة خطأ )4حرية )
غل االفقي والطاقة الحركية (  ويعزو الباحث السبب الى السرعة االكبر المؤداة من قبل الذكور مما االفقي ، الش

انعكس ايجابية عمى بقية المتغيرات التي اظيرت فروقا معنوية وفقا لقواعد القوانين البايوميكانيكية اذ ان الزمن 
نة البحث متكافئة من حيث الكتمة وىي االىم فمذلك يتناسب عكسيا مع السرعة واالزاحة طرديا مع السرعة وبما ان عي

ان نتائج الزخم التي حصمنا عمييا كانت ذات مصداقية في تحديد اييما افضل في االداء الحركي الذكور ام اناث . 
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ة وكذلك ان قيمة الشغل المنجز سواء كانت ايجابية ام سمبية الحدى العينتين في في النياية تنعكس ايجابيا عمى القدر 
االفقية اثناء االداء اما بالنسبة لمطاقة بانواعيا فان عامل االرتفاع عن االرض ىو المقيم االصيل لقيمة الطاقة 

( التناسب الطردي بين سرعة االداء 93: 2113الكامنة وانعكاسيا عمى الطاقة الكمية كما اثبتت بدراسة ) البكري
 . وبعض المتغيرات المتعمقة في السرعة الحركي لمجسم

عرض وتحميل ومناقشة النتائج البايوميكانيكية لحركة القفزة العربية عمى جياز البساط امأرضي بين الذكور  4-2
 ( سنوات من المستوى الجانبي :7-6واالناث )

 ( 4الجدول رقم )
لحركة القفزة  لبايوميكانيكيةيبين قيم امأوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة لممتغيرات ا

 العربية لمذكور واإلناث من المستوى الجانبي
 ) ت (

 المحسوبة
 المتغيرات ذكور اناث

 س +ع س +ع
 / م االزاحة 8.491 1.818 8.392 1.813 8.188
 الزمن الكمي / ثا 1.946 1.889 1.946 1.828 1.111
 السرعة / م/ ثا 8.687 1.178 8.696 1.881 1.111
 الزخم االفقي / وحدة  11.226 3.317 17.168 82.414 1.981
 القوة االفقية / نيوتن 11.143 88.619 19.828 82.788 1.638
 الشغل االفقي / جول 31.222 21.936 61.873 21.218 1.736
 القدرة االفقية / واط  36.782 12.296 68.622 23.669 1.497
ية / الطاقة الحرك 23.883 81.476 18.917 88.621 1.733

 جول
 الطاقة الكامنة / جول 889.898 81.266 832.147 33.291 8.111
 الطاقة الكاممة / جول 843.117 82.924 884.284 66.124 8.188

 (2.776( وقيمة )ت( الجدولية ) 4( درجة حرية ) 1.13)  ≥* معنوية عند نسبة خطأ 
 ث .لحركة القفزة العربية لمذكور واالنامناقشة النتائج  4-2-0
( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث البايوميكانيكية اظيرت  4يتبين من الجدول رقم)    

( 4النتائج عدم وجود فروقا معنوية بين  الذكور واالناث في االداء الحركي لحركة القفزة العربية عند درجة حرية )
( في جميع المتغيرات البايوميكانيكية مما يدل عمى 2.776ولية )( حيث كانت قيمة)ت( الجد1.13ونسبة خطأ )

حسن االداء الحركي لمذكور واالناث وفقا لقواعد التكنيك الحركي الصحيح . اذ ان الزمن يتناسب عكسيا مع السرعة 
زخم التي واالزاحة طرديا مع السرعة وبما ان عينة البحث متكافئة من حيث الكتمة وىي االىم فمذلك ان نتائج ال

حصمنا عمييا كانت ذات مصداقية في تحديد اييما افضل في االداء الحركي الذكور ام اناث . وكذلك ان قيمة الشغل 
المنجز سواء كانت ايجابية ام سمبية الحدى العينتين في في النياية تنعكس ايجابيا عمى القدرة االفقية اثناء االداء اما 

ل االرتفاع عن االرض ىو المقيم االصيل لقيمة الطاقة الكامنة وانعكاسيا عمى بالنسبة لمطاقة بانواعيا فان عام
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الطاقة الكمية.لذلك اذا ما طبق االداء الفني بشكل انسيابي وفقا لقدرة الالعبين فبالتالي سيكون منعكسا ايجابيا عمى 
 نتائج البحث وىذا ما اظيرتو النتائج في ىذه الحركة الجمناستيكية . 

 
 نتاجات والتوصيات : االست -5
 االستنتاجات :  5-0
إن عينة البحث من الذكور واإلناث كانتا متساويتان تقريبًا في قيم المتغيرات البايوميكانيكية ) ال يوجد فروق  3-8-8

 معنوية ( في حركة ) القفزة العربية  ( .
 ي حركة العجمة البشرية . وجد فروق في بعض المتغيرات البايوميكانيكية بين الذكور واالناث ف 3-8-2
 التوصيات :  5-2
 الزيادة في وقت التدريب خالل الوحدة التدريبية الواحدة لعينة البحث من االناث. 3-2-8
عمى مدربي ىذه الفعالية تصوير االداء الفني لالعبييم وعرض ىذا التصوير عمى خبراء التحميل في ىذا   3-2-2

طيع الفيديوي والصوري الكتشاف االخطاء الطفيفة التي تؤثر في درجة االنجاز المجال البايوميكانيكي من اجل التق
 ليذه الفعالية من اجل تصحيحيا بعد توجيو المدرب .

 اجراء مثل ىكذا بحوث وعمى حركات مشتركة اخرى بين الذكور واالناث .  3-2-1
 ادرـــــــــالمص

نات التصحيحية عمى وفق بعض المتغيرات الكيناماتيكية ( : أثر برنامج لمتمري 2113البكري ، أبي رامز )  -8
 لحركة السبندل عمى جياز المير لمناشئين . رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل .

( ، التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضية ،دار 8996التكريتي ،وديع ياسين وعبد العبيدي،حسن ) -2
 الكتب لمطباعة والنشر ،الموصل . 

 ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ، عمان . 8( ، اسس التدريب الرياضي ، ط8998حسين ، حسن قاسم ، ) -1
 ( ، البايوميكانيك . دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل .8988السامرائي ، فؤاد توفيق ) -4
 ميكانيك والرياضة، جامعة الموصل، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر.البايو  8987الصميدعي، لؤي غانم  -3
( التحميل الحركي الفيزياوي والفسمجي لمحركات الرياضية ، مطابع التعميم العالي  8991محجوب، وجيو )  -6

 والبحث العممي، جامعة بغداد. 
 7-Alexender p.( 1970) , biomechanics Sefty, Moscow ,  
 8-Brian D. Hahn : “ Essential Matlab for scientistics and Engineers “ , 1997 , by Jw 
arrowsmith Ltd. Bristol . 
 9-Gerard Blanchet ,“ Digital signal and Image processing using MATLAB “ , Maurice 
charbith fste Ltd , 2006 . 
10-MATLAB the language of technical  computing By Mathworks , 2002 .   
11- Zitisyoriski V.M , (1981) biomecanic swimming , physical culture and sport , 
Moscow . 
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 الصور المقطعة ادناه توضح حركة العجمة البشرية من المنظور الجانبي (0الممحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2الممحق رقم )                                                
 الصور المقطعة ادناه توضح حركة القفزة العربية من المنظور الجانبي
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 (الصور المقطعة ادناه توضح حركة القفزة العربية من المنظور الجانبي2لممحق رقم )ا          
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