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  ........... المٌكانٌكً ونقل الزخم واثرهالثنائً                                                            م.م احمد كرم عمران

على  قفزة الٌدٌن الخلفٌةبالثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم وأثره باألداء المهاري 
 جهاز الحركات االرضٌة

 
 م.م احمد كرم عمران
 الرٌاضٌةجامعة المثنى / كلٌة التربٌة 

 مستخلص البحث

قٌم متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم واالداء المهاري لقفزة الٌدٌن هدفت الدراسة للتعرف على 

العالقة بٌن الثنائً المٌكانٌكً و نقل الزخم باألداء المهاري لقفزة الٌدٌن التعرف على  ثم ومن الخلفٌة.

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً و نقل وافترض الباحث  الخلفٌة .

استعمل الباحث المنهج الوصفً بأسلوب العالقات كما  الزخم باألداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة.

( 5وعددهم ) 3123عبٌن فً نادي الكر  للعام الحدد الباحث مجتمع البحث وهم بعض ال االرتباطٌة و

( محاولة وهو 43محاوالت لٌصبح بذلك العدد النهائً للمحاوالت ) (8)عبٌن ، وتم إعطاء كل العب ال

واستعمل الباحث ثالث كامرات كامرة ذات سرعة  العدد الذي تم التعامل معه إحصائٌا الستخراج النتائج .

ذلك تم تحلٌل النتائج ( صورة بالثانٌة ، وبعد 36( صورة بالثانٌة وكامرتً ذات سرعة تردد )211تردد )

بواسطة برنامج الكٌنوفا للحصول على قٌم متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم ، باالضافة الى ذلك تم 

عرض التصوٌر على مجموعة من الخبراء لتقٌٌم االداء المهاري لمحاوالت الالعبٌن، واستعمل الباحث 

( ومنها SPSSٌث استخدم الباحث الحقٌبة االحصائٌة )مجموعة من القوانٌن االحصائٌة لمعالجة البٌانات ح

 تم استخراج الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ومعامل االرتباط البسٌط .

فً المرحلة التمهٌدٌة للحركة، كلما حافظ الالعب االمتداد شبه الكامل ومن اهم االستنتاجات هً ان 

فً المرحلة الثانٌة )مرحلة الطٌران ( ٌتطلب الى ذلك باالضافة  لمفاصل الجسم كلما حقق اداء مهاري جٌد.

ان ، وكذلك النقل الحركً للجسم خالل االداء من الالعب انثناء فً الجذع لٌحقق اكبر زخم ممكن لغرض 

 ارتفاع مركز ثقل الجسم ٌعد من المتطلبات الضرورٌة للحصول على تقٌٌم جٌد للحركة.
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  ........... المٌكانٌكً ونقل الزخم واثرهالثنائً                                                            م.م احمد كرم عمران

 عرٌف بالبحثتال الفصل االول :

 المقدمة واهمٌة البحث: 1-1

إن التطور فً مستوٌات األداء الحركً والفنً والتقدم المذهل لإلنجازات الرقمٌة ماهً إال حتمٌة 

للدراسات العلمٌة المختبرة التً ٌتم الوقوف من خاللها على دقائق األخطاء المرفقة والتً ٌصعب الكشف 

وانٌن الفٌزٌائٌة المؤثرة والتً ساعدت العاملٌن فً مجال عنها بالعٌن المجردة ، والتً ال تتفق مع طبٌعة الق

علوم التربٌة الرٌاضٌة على اختٌار الحركات المالئمة والمحٌطة بإنجاز وإدخال ما ٌمكن من الحقائق العلمٌة 

 الملحة التً كان لها من التأثٌر فً تحقٌق المسار الحركً إلى الحد الذي ٌقترب أحٌانا من المثالٌة .

 حضتالتطور شمل جمٌع الفعالٌات الرٌاضٌة والجمناستٌك هو احد هذه الفعالٌات التً  وان هذا

بنصٌب وافر من التطور وٌتجلى ذلك من خالل نوعٌة وصعوبة المهارات المؤداة خالل البطوالت. اذ ٌعتمد 

لخدمة ذلك االداء  االستفادة وتسخٌر المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة منى االمكانٌة االداء الفنً فً الجمناستك عل

وبالتوافق مع االمكانٌة البدنٌة والمهارٌة لالعب ، وتعد مهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة من المهارات االساسٌة 

وذلك النها تعتبر مهارة تمهٌدٌة تهدف الداء حركات او مهارات ذات درجة صعوبة اعلى ، ومن هنا كان 

مستوٌات االداء المهاري من حٌث جمالٌة الحركة للتحلٌل البٌوكٌنماتٌكً االثر الواضح فً تطوٌر 

 وصعوبتها.

ان أهمٌة البحث تكمن بمحاولة معرفة العالقة بٌن بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة لمهارة قفزة الٌدٌن 

لدى عٌنة البحث ، لما لهذه المتغٌرات من دور مهم فً تحقٌق الهدف والوصول الى  واألداء المهاري الخلفٌة

 مطلوب من خالل االعداد الجٌد .المستوى ال

 مشكلة البحث: 1-2

من خالل خبرة الباحث وتخصصه فً لعبة الجمناستك الفنً فضال عن مالحظته  واطالعه على 

البطوالت المحلٌة ، الحظ الباحث ان االداء المهاري وصعوبته ٌتحدد من خالل الترابط والتوافق بٌن 

لفٌة كونها تعتبر من المهارات التمهٌدٌة الداء مهارات ذات صعوبة المراحل الفنٌة لمهارة قفزة الٌدٌن الخ

المٌكانٌكً اعلى . وفً هذا البحث اعتمد الباحث على التحلٌل الكٌنماتٌكً لمتغٌرات الثنائً 
)*(
ل الزخم ونق 

ة بغٌة الوصول الى معرفة المعلومات الدقٌقة حول شروط االداء الفنً من ناحٌ التً ترافق االداء الفنً

تطبٌق الشروط البٌومٌكانٌكٌة الظاهرٌة والسببٌة ، بما ٌحقق افضل اداء فنً وافضل اقتصادٌة فً بذل القوة 

، باإلضافة الى اهمٌة معرفة اهم المتغٌرات البٌومٌكانٌكة وخاصة المدروسة  اثناء االداء الحركً للمهارة

 باالداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة .

 

                                                           
والتً تؤمن لنا امكانٌة الحركة :. هو أتصال حركً باٌوكٌنماتٌكً لحلقتٌن متحركتٌن من العظام بواسطة المفصل  الثنائً المٌكانٌكً)*(

للجسم سواء فً ذلك لقسمه العلوي او السفلً ، ومن جراء اتصال حلقات الجسم الحٌة وبمشاركة العضالت ٌتحقق التوجٌه الحركً 
 . المكان مع اختٌار الشكل الحركً المراد تحقٌقهوالمرجحة لحلقات الجسم واطرافه الحرة فً 
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  اهداف البحث : 1-3

 ٌهدف البحث للتعرف على : 

 قٌم متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم واالداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة. -2

 العالقة بٌن الثنائً المٌكانٌكً و نقل الزخم باألداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة . -3

 البحث :  فرض 1-4

 ٌفترض الباحث: 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً و نقل الزخم باألداء المهاري  -2

 لقفزة الٌدٌن الخلفٌة.

 مجاالت البحث :  1-5

 . 3123المجال البشري : العبً الجمناستك لموسم  -2

 .   3123/ 2/23ولغاٌة  2/21/3123المجال الزمانً: الفترة من  -3

 قاعة الجمناستك فً نادي الكر  . المجال المكانً : -4

 

 الفصل الثانً : الدراسات النظرٌة والسابقة 

 الدراسات النظرٌة :   1– 2

 -جهاز الحركات االرضٌة: 1– 1 – 2

تعد حركات جهاز الحركات االرضٌة من الحركات االساسٌة لبعض حركات االجهزة االخرى  

، وٌحتوى على مجموعة كبٌرة من الحركات االكروباتٌكٌة والشقلبات بانواعها وحركات  فً لعبة الجمناستك

اخرى مثل حركات القوة والتوازن وحركات المرونة وحركات اٌقاعٌة )حركات رقص( ، وٌتطلب من 

م( ان ٌستعمل المساحة 23×م23الالعب عند اداءه فً البطوالت على جهاز الحركات االرضٌة القانونً )

 املة للجهاز وٌستغلها بأداء الحركات االرضٌة بأنواعها وحسب المتطلبات القانونٌة.الك

واغلب الحركات االرضٌة تكون على شكل سلسلة حركٌة متكون من مجموعة من الحركات  

المترابطة والمختلفة من ناحٌة المظهر الخارجً لها من جهة ومن ناحٌة درجة صعوبتها من  الجمناستٌكٌة

جهة اخرى ، وكل حركة اثناء اداء سلسلة حركة على بساط الحركات االرضٌة تكون ممهدة لحركة تتبع لها 

 حتى نهاٌة تلك السلسلة الحركٌة .

( باختالف الحركة فمنها ذات Aنة )تختلف درجة تقٌٌم صعوبة الحركات االرضٌة من قبل لج 

تقٌم عالً ومنها ذات تقٌم قلٌل ومنها تستخدم للربط فقط بٌن حركتٌن لكسب سرعة او تعجٌل لحركة ذات 

( اال انها Aدرجة عالٌة من الصعوبة ، والحركة التمهٌدٌة او حركة الربط تكون بدون تقٌم من قبل لجنة )
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( بسبب االنثناءات او االخطاء الناتجة من عدم Bمن قبل لجنة ) تتطلب اداها بشكل جٌد لكً ال ٌتم حسم

 اتقانها بالشكل التام والجٌد .

 ( Flic – Flacقفزة الٌدٌن الخلفٌة :ـ ) 2-1-2

هً حركة دوران الجسم دورة حول نفسه للخلف مع االرتكاز بالٌدٌن على األرض )شقلبة للخلف( 

 (2)تجة من مالمسة الٌدان والقدمان لألرض . ٌرجع الى الضربة النا Flic – Flacومصطلح 

تتطلب هذه الحركة من الالعب قوة عضالت الظهر والقدمٌن وذلك لقابلٌة تحرٌك الرجلٌن والدفع 

بالٌدٌن ، وهذا سوف ٌساعد على اداء نهاٌة جٌدة لحركة قفزة الٌدٌن الخلفٌة وٌجب ان ٌكون لدى الالعب 

  .(3)مرونة جٌدة للكتفٌن كً تساعد على وصول واستناد جٌد للٌدٌن فً الطٌران الخلفً 

ان هذه الحركة لٌست حركة قائمة بذاتها وانما تكون دائما حركة ربط مع حركات اخرى ، وهً بذلك 

تعوض عن الركضة التقرٌبٌة ألجل الحصول على السرعة االفقٌة الن الالعب الٌحق له الركض فً 

ون الحركات االرضٌة اكثر من ثالث خطوات واال سٌكون الخصم عن كل خطوة زائدة حسب القان

 .(4)الدولً

وتبدأ هذه المهارة  من حالة الوقوف ، والرجوع للخلف على هٌئة الجلوس والوصول الى وضع ٌفقد 

الالعب توازنه ومن ثم ٌنزل الذراعٌن لالسفل ، وٌتطلب من الالعب عدم االنحناء الى االمام فوق القدمٌن 

ب بمد الورك والرجلٌن الى الخلف عند اخذ وضع هٌئة الجلوس ، وعند الوصل لهذا الوضع ٌبدأ الالع

واالعلى ) اي جعل الجسم مستقٌما ( وبعدها ٌتم الضغط على الكعبٌن بقوة الى الخلف وخالل هذا الجزء 

ٌتحرك الذراعان الى االمام واالعلى فوق الرأس.وبعدها ٌكون الجسم خالل الطٌران مقوسا والذراعان 

الرض ومن ثم الدفع بقوة على االرض ونقل القدمٌن بسرعة منبسطٌن كلٌا . وبعدها ٌجب ان تصل الكفٌن ل

 (2وكما فً الشكل ) (5)لالرض ، وٌجب ان ٌكون هذان الفعالن فً وقت واحد.

 

 

 

 

 (2شكل رقم )

 ٌبٌن قفزة الٌدٌن الخلفٌة

                                                           
م . 2987. اإلسكندرٌة . الفنٌة للطباعة والنشر .  فن الحركات األرضٌة للجمبازاحمد إبراهٌم شحاتة واحمد فؤاد الشاذلً . ( (2

 86ص
 271م . ص3111حلب . شعاع للنشر والعلوم .  -. سورٌا  الجمباز دلٌل المدرب والرٌاضًاحمد جاسر . ( (3
 483م . ص2982كتاب منهجً . بغداد .مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر .   الجمناستك. صائب عطٌة احمد العبٌدي .( (4
 43م . ص2992لبنان . الدار العربٌة للعلوم .  -. بٌروت  2ط  الجمباز. بٌتر مورغن ترجمة ندى ٌحٌى .( (5
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 الفصل الثالث : منهجٌة البحث و إجراءاته المٌدانٌة

 منهج البحث:  - 1ـ 3

 استخدم الباحث المنهج الوصفً بأسلوب العالقات األرتباطٌة لمالئمته طبٌعة المشكلة .

 مجتمع البحث: - 2ـ 3

( العبٌن ، 5وعددهم ) 3123عبٌن فً نادي الكر  للعام الحدد الباحث مجتمع البحث وهم بعض ال

محاولة وهو العدد الذي تم ( 43وتم إعطاء كل العب ثمان محاوالت لٌصبح بذلك العدد النهائً للمحاوالت )

 التعامل معه إحصائٌا الستخراج النتائج .

 األدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة فً البحث:  - 3- 3

 أدوات البحث العلمً:  1- 3- 3

 المصادر والمراجع. .2

 االختبارات والقٌاسات المستخدمة فً البحث . .3

 المالحظة والتحلٌل. .4

 

 الوسائل واألجهزة المستخدمة فً البحث   3-3-2

ثانٌة .   /صورة 211( ٌابانٌة الصنع  ذات سرعة تردد Sony  ،SDRIOSآلة تصوٌر فٌدٌو من نوع ) .2

 ( .2عدد )

 (.3صورة/ثانٌة عدد) 36( ٌابانٌة الصنع ذات سرعة تردد Sonyآلة تصوٌر فٌدٌو من نوع ) .3

 ( صٌنً الصنع .Dell- Inspironجهاز حاسوب الب توب )   .4

 البرمجٌات والتطبٌقات المستخدمة فً الكمبٌوتر للتحلٌل الحركً. .5

 م (.2مقٌاس الرسم ) طول  .6

 م.61شرٌط قٌاس بطول  .7

 بساط جهاز الحركات األرضٌة. .7
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 (2)اختبار األداء الفنً )التكنٌكً( لمهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة :   4 - 3

وفً  الجمناستك فً نادي الكر  وعلى قاعة 23/22/3123 تم اجراء االختبار لعٌنة البحث بتأرٌخ

 تمام الساعة الرابعة عصرا وتم اعطاء لكل العب اربع محاوالت.

 الهدف من االختبار: 

عند أداء مهارة قفزة الٌدٌن وتقوٌم االداء المهاري  استخراج متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم  

 الخلفٌة لكل العب. 

 المستخدمة:األدوات  

والثانٌة والثالثة ذات  211بساط الحركات األرضٌة , كامرات تصوٌر فٌدٌوي االولى ذات سرعة 

 ( متر.2صورة /ثانٌة،  مقٌاس رسم بطول ) 36سرعة 

 وصف األداء: 

 ( .3ٌقوم الالعب بأداء حركة قفزة الٌدٌن الخلفٌة  كما هو موضح فً الشكل )

 طرٌقة التسجٌل: 

الحركة من الجانبٌن على اربع محكمٌن وبعد حذف اعلى درجة واقل درجة  بعد التصوٌر تعرض

 وٌأخذ الوسط الحسابً للدرجتٌن المتبقٌتٌن.

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

 ٌبٌن األداء لقفزة الٌدٌن الخلفٌة

 

 

                                                           
نسبة مساهمة السلسلة الكٌنماتٌكٌة المغلقة والمفتوحة للقفزة العربٌة بداللة اساسٌات االنجاز الفائق لقفزة احمد كرم عمران  .( (2

  37ص 3119. رسالة ماجستٌر . جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .  الٌدٌن الخلفٌة
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 المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة 5- 3

 متغٌرات المرحلة االولى )مرحلة التهٌؤ لألداء( 
 

: وهً زاوٌة الكتف المحصورة بٌن الذراع والجذع وٌتم قٌاسها اثناء أثناء االتصال للذراعٌن زاوٌة االثنائً .2

 لحظة اتصال الالعب مع االرض.

زاوٌة الركبة المحصورة بٌن عظم الفخذ والساق وٌتم قٌاسها : وهً زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للرجلٌن .3

 اثناء اتصال الالعب مع االرض.

 : وهو أقصى ارتفاع ٌصل الٌه مركز ثقل الجسم خالل هذه المرحلة. الجسمأرتفاع مركز ثقل  .4

: وهً زاوٌة الكتف المحصورة بٌن الذراعٌن والجذع وٌتم  زاوٌة االثنائً أثناء كسر االتصال للذراعٌن .5

 قٌاسها اثناء كسر االتصال لقدم الالعب مع االرض.

زاوٌة المحصورة بٌن مفصل الورك والكاحل وٌتم : وهً الزاوٌة االثنائً  أثناء كسر االتصال للرجلٌن .6

 قٌاسها اثناء كسر االتصال لقدم الالعب مع االرض .

 

 متغٌرات المرحلة الثانٌة )مرحلة الطٌران( 
 

:وهو أقصى أرتفاع ٌصل الٌة مفصل الورك عن االرض اثناء مرحلة  اقصى ارتفاع ٌصل الٌه الثنائً .2

 الطٌران .

المحصورة بٌن مفصل الكتف و الجذع المقاسة من الخلف زاوٌة:وهً  ارتفاعزاوٌة الثنائً اثناء اقصى  .3

 ومفصل الركبة اثناء مرحلة الطٌران.

 

 متغٌرات المرحلة الثالثة )مرحلة التعجٌل( 
 

المحصورة بٌن مفصل الورك والكاحل وٌتم الركبة زاوٌة وهً  زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للرجلٌن: .2

 لذراعٌن الالعب مع االرض .قٌاسها اثناء االتصال 

والجذع وٌتم قٌاسها اثناء  اوٌة الكتف المحصورة بٌن الذراعوهً ز زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للذراعٌن: .3

 كسر االتصال لذراعٌن الالعب مع االرض.

والجذع وٌتم  اوٌة الكتف المحصورة بٌن الذراعوهً ز زاوٌة االثنائً أثناء كسر االتصال للذراعٌن : .4

 ٌاسها اثناء كسر االتصال لذراعٌن الالعب مع االرض.ق

المحصورة بٌن مفصل الورك والكاحل  الركبة : وهً زاوٌةزاوٌة االثنائً  للرجلٌن أثناء كسر االتصال .4

 وٌتم قٌاسها اثناء كسر االتصال للذراعٌن الالعب مع االرض .
 

االفقٌة لمركز ثقل الجسم ومن خالل الزمن ٌتم حساب الزخم لمركز ثقل الجسم اذ تحسب المسافة  :الزخم  

 .م فً كتلته نحصل على الزخمنحصل على سرعة مركز ثقل الجسم وعن طرٌق حاصل ضرب سرعة الجس
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 التصوٌر بالفٌدٌو  6ـ  3

الفنً بغداد / الكر   ٌوم االحد المصادف  تم تصوٌر عٌنة البحث فً قاعة التدرٌب للجمناستك

بواسطة ثالث االت تصوٌر فٌدٌوٌة، اذ تم وضع التً التصوٌر ذات سرعة تردد  27/23/3123

صورة /ثانٌة لغرض تقوٌم األداء المهاري( على  36صورة /الثانٌة ، لغرض تحلٌل المتغٌرات( و)211)

م(، اما الة التصوٌر الثانٌة ذات سرعة تردد 2.19م( وارتفاع )7.6الجانب األٌسر لالعب على بعد )

م(، وأستخدمت 2.19م( وارتفاع )9صورة/ثانٌة( فوضعت على الجانب األمامً للالعب على بعد )36)

 (.4م( .وكما فً الشكل )2لغرض تقوٌم األداء المهاري فقط  وأستخدم الباحث مقٌاس رسم )

 

 (4شكل )   

 ٌبٌن موضع الكامرات وطرٌقة االداء

 تحلٌل االداء: 3-7

بعد اتمام إجراءات تصوٌر الفٌدٌوي تم التحلٌل الحركً باستخدام البرمجٌات الخاصة بالتحلٌل من 

 خالل جهاز الحاسوب :

البرامج المختصة بتكنولوجٌا الفٌدٌو تقدماُ  مجموعة برامج الكٌنوفا هً أكثر -:(Kinoveaالكٌنوفا )

مهمة لهذا التطبٌق من بٌن التطبٌقات المكررة تحت بٌئة الوٌندوز  و تطوراُ فً العالم وهناك ثالث مٌزات

 وهً:
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  ........... المٌكانٌكً ونقل الزخم واثرهالثنائً                                                            م.م احمد كرم عمران

معرفة كٌفٌة الربط بٌن المفاهٌم التحلٌلٌة من خالل توظٌف األجهزة االلكترونٌة وهذا ما تم استخدامه 

 األتً: (5) فً استخراج قٌم المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة المحددة مسبقا وٌمكن توضٌح ذلك من خالل شكل

 (4شكل )ال

 ( .Kinoveaٌوضح  واجهة التطبٌق  لبرنامج تحلٌل الحركات الرٌاضٌة الكٌنوفا )

 

للبرنامج القابلٌة على القٌاس المباشر واألدوات تتضمن رسم الخط وقٌاس المسافة عن طرٌق تحدٌد 

مقٌاس رسم ثابت لكل المحاوالت حٌث ٌتم تحدٌد المقٌاس اوالً وٌقوم البرنامج باستخراج المسافة الحقٌقٌة 

مقٌاس الرسم وإظهار النتٌجة  مباشرًة بمجرد تحدٌد نقطتٌن سٌقوم البرنامج بمقارنة المسافة المطلوبة مع

 مباشرة بوحدات القٌاس المعروفة )متر وأجزائه ( ،وكذلك الزواٌا ٌمكن استخراجها بطرٌقة مباشرة . 

اما بالنسبة للزمن فٌوفر البرنامج إمكانٌة وجود اكثر من مؤقت فً ان واحد وٌمكن بداٌة المؤقت طول 

 كما للبرنامج القابلٌة على قٌاس السرعة لكل صورة . فترة عرض الفلم ألي جزء من الحركة المطلوبة ،

 

 الوسائل اإلحصائٌة: 8- 3

 ( واستخرج الوسائل اإلحصائٌة اآلتٌة : SPSSأستخدم الباحث الرزمة اإلحصائٌة ) 

 الوسط الحسابً.  .2

 االنحراف المعٌاري. .3

 معامل االرتباط البسٌط. .4
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  ........... المٌكانٌكً ونقل الزخم واثرهالثنائً                                                            م.م احمد كرم عمران

 : الفصل الرابع : عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها

من اجل تحقٌق هدف البحث وفرضٌته االحصائٌة ومن اجل التعرف على العالقة مابٌن الثنائً 

المٌكانٌكً ونقل الزخم وبٌن االداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة ، سٌتناول  الباحث فً هذا الفصل عرض 

لمعدة بالحاسوب والتصوٌر النتائج وتحلٌلها ومناقشتها ، بعد ان تم معالجتها احصائٌا عن طرٌق البرامج ا

 الفٌدٌوي لمعرفة واقع تلك العالقة وداللتها االحصائٌة.

 عرض قٌم متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم لقفزة الٌدٌن الخلفٌة وتحلٌلها : 4-1

 (1الجدول )
 المٌكانٌكً لقفزة الٌدٌن الخلفٌةٌبٌن قٌم األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االلتواء لمتغٌرات الثنائً 

 معامل االلتواء انحراف وسٌط وسط حسابً المتغٌرات المراحل

اء
ألد
 ل
ٌؤ
ته
 ال
لة
ح
ر
م

 

 0.03 22.17 108.50 113.50 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للذراعٌن

 0.31- 6.85 150.50 150.73 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للرجلٌن

 0.08 9.46 116.09 118.59 ارتفاع مركز ثقل

 0.42- 13.12 174.50 175.47 زاوٌة االثنائً أثناء كسر االتصال للذراعٌن

 0.44- 9.40 142.50 141.40 زاوٌة االثنائً  أثناء كسر االتصال للرجلٌن

مرحلة 

 الطٌران

 0.32- 12.20 150.82 148.89 ارتفاع مركز الثقل

 0.09 13.28 120.50 122.23 زاوٌة الثنائً

ل
جٌ
تع
 ال
لة
ح
ر
م

 

 0.43 18.01 131.50 135.00 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للرجلٌن

 0.03- 4.27 185.00 185.03 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للذراعٌن

 0.93- 10.21 173.00 170.03 زاوٌة االثنائً  أثناء كسر االتصال للرجلٌن

 0.22- 7.06 147.00 146.37 أثناء كسر االتصال للذراعٌن زاوٌة االثنائً

 0.67 60.33 340.41 347.97 نقل الزخم

 

( لطبٌعيية أفييراد عٌنيية البحييث فييً قييٌم المتغٌييرات 2فييً ضييوء  البٌانييات الموضييحة فييً الجييدول )

والحصول على نتائج األوسياط الحسيابٌة واالنحرافيات المعٌارٌية لمهيارة قفيزة الٌيدٌن الخلفٌية  البٌوكٌنماتٌكٌة

المستخدمة فً البحث ، أذ ان التكنٌك الرٌاضً ألي حركة ٌعنً عملٌة بٌومٌكانٌكٌة لحل واجب حركً على 

المٌكانٌكٌيية  اسيياس الصييفات واألسييس البٌومٌكانٌكٌيية التييً ٌحتوٌهييا كييل انسييان وكييذلك علييى اسيياس الشييروط
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البٌومٌكانٌكٌة تؤثر وبشيكل كبٌير عليى مهيارة قفيزة الٌيدٌن الخلفٌية وتتمٌيز بمٌكانٌكٌية المتوفرة ، فالمتغٌرات 

خاصة او تصرفات المنظومة الحٌة بطابع التغٌر وامكانٌة الوقوف عليى هيذه المتغٌيرات الحادثية فيً مرحلية 

 لحركً وبدافع التكنٌك .االداء الفنً لقفزة الٌدٌن الخلفٌة وتحت التأثٌر ا

 

عرض نتائج العالقة بٌن قٌم متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم باألداء المهاري  4-2

 لقفزة الٌدٌن الخلفٌة وتحلٌلها ومناقشتها:

 

 (2الجدول )

 ٌبٌن العالقة بٌن قٌم متغٌرات الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم باألداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة

 االداء امهاري المتغٌرات المراحل

اء
ألد
 ل
ٌؤ
ته
 ال
لة
ح
ر
م

 

 -1.288- زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للذراعٌن

 **1.647 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للرجلٌن

 **1.601 ارتفاع مركز ثقل

 -1.282- زاوٌة االثنائً أثناء كسر االتصال للذراعٌن

 **1.725 أثناء كسر االتصال للرجلٌن  زاوٌة االثنائً

 مرحلة الطٌران
 **1.650 ارتفاع مركز الثقل

 **-1.889- زاوٌة الثنائً

ل
جٌ
تع
 ال
لة
ح
ر
م

 

 0.198 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للرجلٌن

 0.031 زاوٌة االثنائً أثناء االتصال للذراعٌن

 0.124 زاوٌة االثنائً  أثناء كسر االتصال للرجلٌن

 0.184 زاوٌة االثنائً أثناء كسر االتصال للذراعٌن

 **1.709 نقل الزخم 

 (1...( ، )**( مستوى داللة )5...)*( مستوى داللة )  
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( لطبٌعة أفراد عٌنة البحث فً قٌم متغٌرات الثنائً 3البٌانات الموضحة فً الجدول ) فً ضوء

المٌكانٌكً ونقل الزخم والحصول على نتائج األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمهارة قفزة الٌدٌن 

فٌة دور كبٌر وفً جمٌع الخلفٌة المستخدمة فً البحث ، أذ كانت لألسس المٌكانٌكٌة لفعالٌة قفزة الٌدٌن الخل

مراحل االداء ، وكما تم عرضه حٌث تكونت من مرحلة التهٌؤ لألداء وهً مرحلة اكتساب طاقة حركٌة من 

خالل المحافظة على سرعة الجسم المكتسبة من الحركة السابقة ، والتً تتوقف على االداء الجٌد قدر 

قة ارتباط جٌدة الرتفاع مركز ثقل الجسم من خالل الجدول نالحظ ان عٌنة البحث حققت عال االمكان.

وخصوصا فً المرحلة االولى )مرحلة التهٌؤ لألداء( والمرحلة الثانٌة )مرحلة الطٌران ( مع االداء المهاري 

لمهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة حٌث ان هذا االرتفاع لمركز ثقل الجسم بطٌعة الحال ٌكون ناتج عن مد مفاصل 

ا ٌكون من اجل سببٌن األول مهاري وذلك الن متطلبات الدرجة العالٌة هو عدم ثنً الجسم السفلى ، وكل هذ

مفاصل الجسم قدر االمكان اثناء اداء الحركات الجمناستٌكٌة ، والسبب الثانً مٌكانٌكً اذ ان زٌادة ارتفاع 

لدة من المهارة مركز ثقل الجسم عند اداء مهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة ٌحقق أكبر مقدار من السرعة المتو

السابقة لها وهذا ما اكده  نجاح مهدي شلش " أن أمتداد الفخذ ومفاصل الكاحل له أهمٌة فً مقدار السرعة 

حٌث من هذا المنطلق نرى ان  (2)المتحررة والتً تحدد مقدارها أساسا عن طرٌق قوة رد فعل األرض"

عة السرعة اثناء هذه المرحلة هً سرعة السرعة ضرورٌة لنقل الجسم من شكل الى شكل أخر، حٌث ان طبٌ

انتقالٌة وفق مفهومها المٌكانٌكً ومن ناحٌة تقسٌم الحركة فأنها من جهة نظر الهندسة فهً حركة مركبة اي 

ٌنتقل الجسم او اجزاءه بأكمله من مكان ألخر نتٌجة الحركة الدائرٌة لألطراف العلٌا وهذه طبٌعة المهارة 

 المدروسة . 

الثانٌة )مرحلة الطٌران ( فحققت عٌنة البحث عالقة ارتباط عكسٌة عالٌة لزاوٌة الثنائً اما المرحلة 

اضافة الرتفاع مركز الجسم مع االداء المهاري لقفزة الٌدٌن الخلفٌة ، وٌفسر الباحث هذه العالقة العكسٌة 

ً ألداء حركة دورانٌة و على ان كلما زاد انثناء الجذع وهو مركز الزاوٌة زاد رد الفعل ونقل الطرف السفل

من ثم الهبوط على الذراعٌن ومن ثم نقل الجسم للهبوط على الرجلٌن وهذا ما أكده فؤاد السامرائً "بالنسبة 

لكافة حركات الفعل الخاصة بأجزاء الجسم حركات رد فعل أخرى اذا كان الجزء ألعلى من الجسم ٌلف فً 

 (3)ل من الجسم لتحقٌق األداء األمثل "أحد االتجاهات نجد لف مضاد خاص بالجزء األسف

أما متغٌر نقل الزخم )النقل الحركً ( ولجمٌع المراحل فقد حقق عالقة ارتباط طردٌة مع األداء 

المهاري كون نقل الزخم )الزخم الخطً( ٌشمل على متغٌري كتلة الالعب  وسرعته أثناء األداء ومن 

لحركً الجٌد( والخالً من االنثناءات كون أي انثناء ٌحصل أثناء متطلبات مهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة )النقل ا

األداء ٌحسم من درجة الالعب النهائٌة لذلك ٌتطلب من الالعب سرعة عالٌة للتغلب على كتلته وتحقٌق نقل 

حركً جٌد للحصول على قٌمة عالٌة من األداء المهاري حٌث ٌذكر صرٌح الفضلً )أن حركة الجذع 

  ( 4) شك نجاح الواجب الحركً (الناجحة تعنً بال
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 3125دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
 

  ........... المٌكانٌكً ونقل الزخم واثرهالثنائً                                                            م.م احمد كرم عمران

 الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصٌات.

 االستنتاجات: 5-1

فً المرحلة التمهٌدٌة للحركة، كلما حافظ الالعب االمتداد شبه الكامل لمفاصل الجسم كلما حقق اداء  .2

 مهاري جٌد.

لٌحقق اكبر زخم ممكن  فً المرحلة الثانٌة )مرحلة الطٌران ( ٌتطلب من الالعب انثناء فً الجذع .3

 لغرض النقل الحركً للجسم خالل االداء .

 ان ارتفاع مركز ثقل الجسم ٌعد من المتطلبات الضرورٌة للحصول على تقٌٌم جٌد للحركة. .4

 

 التوصٌات. 5-2

االهتمام بمرونة جذع الالعب النه ٌساعد على تحقٌق زاوٌة مثلى اثناء مرحلة الطٌران وبالتالً تحقٌق  .2

 داء.افضل اال

ضرورة توجٌه الالعبٌن من قبل المدرب اثناء الوحدات التدرٌبٌة لالهتمام بمد مفاصل الجسم لتحقٌق  .3

 اعلى ارتفاع لمركز ثقل الجسم اثناء اداء مهارة قفزة الٌدٌن الخلفٌة.

إجراء دراسات مشابهة لمعرفة تأثٌر الثنائً المٌكانٌكً ونقل الزخم على مهارات ذات درجات عالٌة  .4

 لصعوبة  فً الجمناستك .من ا
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