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 ممخص البحث

وجدت الباحثة أن ميارة القفزة األمامية من جياز عارضة التوازن من الميارات الصعبة         
وقميمة االستعمال لفئة الناشئات, بغض النظر عن دخوليا من ضمن السالسل اإلجبارية عمى 

لتكنيك ومسار جياز عارضة التوازن, إذ أنيا تمتاز عن بقية الميارات األمامية من ناحية ا
الجسم لذا قامت الباحثة بإجراء التحميل الكينماتيكي عمى أفضل خمسة العبات لمفريق السوري 

إيجاد العالقة بين بعض قيم المتغيرات  عمى جياز عارضة التوازن. لذا ىدف البحث إلى
ن بعض قيم إيجاد العالقة بيميارة القفزة األمامية من جياز عارضة التوازن. البيوكينماتيكية مع 

 .المتغيرات البيوكينماتيكية لميارة القفزة األمامية ومستوى األداء من جياز عارضة التوازن
الباحثة المنيج الوصفي وشممت عينة البحث أفضل خمسة العبات ناشئات لممنتخب  واستخدمت

إن درجة الحكام يتطابق مع  السوري من جياز عارضة التوازن. ومن أىم االستنتاجات ىي:
 . اقع بدائل الميكانيكية الذي يفترض إن تقوم بو إفراد العينةو 

Abstract 

The relationship connectionist interfaces for some AL- Kinematics 

variables and the performance of skill of anterior landing the jump 

from the balance beam device 

 

   The researcher found that the skill of the jump from the front of the difficult balance 

beam and few junior women category to use a device skills. Regardless of the entry of a 

compulsory within strings in the balance beam device, as it is features a from the rest of 

anterior skills in terms of the technique and the path of the body so the researcher 

conducting Alkinematics analysis on the best five players for the team on the Syrian the 

balance beam device. Therefore objective of research is to find relationship between 

 منهبوط مهارة القفزة األمامية لواألداء عض المتغيرات الكينماتيكية االرتباطية البينية لبعالقة ال
 جهاز عارضة التوازن

به تبحث تقدم  
  أ.م.د فردوس مجيد أمين

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة - ديالىجــــــــامعـــــــــة   
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some Alkinematics the values of variables with the skill of anterior of the jump balance 

beam device. And find The relationship between some of the values of variables 

Alkinematics the jump to anterior and the skill of performance level from the balance 

beam device. The researcher used descriptive approach and the research sample 

included a five best players of the junior women elected from the Syrian the balance 

beam device. Among the most important conclusions are: The degree of complies 

referees with the reality of of mechanical substitutes which is supposed to play Singling 

sample. 

  األول الباب
 التعريف بالبحث.-1
 مقدمة البحث وأهميته. 1-1

يعد الجمناستك من األلعاب المعروفة بالصعوبة والخطورة والمتميزة في الرشاقة والجمال,        
رغم كل ىذا تجتاز الالعبة كل ىذه المصاعب من خالل إضافة إلى القوة والسرعة وخفة الحركة, 

األداء في اخذ أعمى درجة حيث أنيا تحتوي عمى ميارات عالية وبإشكال مختمفة ومتنوعة من 
خالل األداء المياري لمقمبات المختمفة اليوائية والحركية والدوران واالنسجام مع الجياز إثناء األداء 

جيزة الجمناستك تحتوي عمى أربعة أجيزة ولكل جياز لو الميارة عمى الجياز, عمما أن أ
عن بقية أجيزة الجمناستك الفني لطول الجياز  لذا فان عارضة التوازن تمتاز .خصوصيات

وعرضيا إضافة إلى أن الصعوبات التي تؤدى عمى جياز العارضة أصعب من بقية األجيزة 
الجيدة وتطوير مجال التعميم والتدريب في وتحتاج إلى توازن, ومن اجل أن تحقق الباحثة النتائج 

والتي تفتقر ألييا الالعبات ومن  القفزة األماميةلميارة  كينماتيكيةالجمناستك الفني تقوم بتحميل البايو 
اجل تطوير المجال الجمناستك الفني تقوم بإجراء التحميل الحركي الذي لو الدور كبير في تطوير 

ين الفيزيائية المؤثرة عمى الميارة وإليجاد الفروقات بين الالعبات رياضة الجمناستك عمى وفق القوان
إذ يعد" التحميل  عمى أداء ىذه الميارة واختالفيا في النتيجة لمشكل الصحيح ومسارىا الحركي

 .(1)"قا بالتقويم والتوجيودالحركي من أكثر العموم ص

                                                 

التحميل الكينماتيكي لحركة القمبة اليوائية الجانبية عمى جياز عارضة التوازن لبطالت العالم لعام فردوس مجيد: 1
 .433(,ص2011, 17,المجمد67,جامعة المستنصرية,العدد ,)مجمة كمية التربية األساسية2008
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 .مشكمة البحث1-2 

ناستك الفني وتخصصيا في تدريس مادة تدريب الجمفي مجال  ةمن خالل خبرة الباحث
من خالل مشاىدتيم وتصويرىم أثناء  الجمناستك العباتوجود ضعف عند  تالحظالبايوميكانيك 

وعدم وجود القفزة األمامية ظير أن ىنالك ضعف في مستوى أداء ميارة  التدريب والبطوالت
 األمامية من جيازاليدين قفزة  دراسات أو بحوث ذات صمة بدراسة الجانب البايوكينماتيك لميارة

و لمعالقات االرتباطية البينية لبعض المتغيرات يدراسة تحميمل ةالباحث تلذا ارتأ .عارضة التوازن
يعد التحميل في و  .البيوكينماتيكية لميارة القفزة األمامية ومستوى األداء من جياز عارضة التوازن

التشريح والميكانيك ك مى عموم أخرىالمجال الرياضي من العموم الميمة التي تعتمد ع
ال يمكن إجراء تحميل لمحركات الرياضية من دون أن تكتمل جميع العناصر " لذا ,الخوالفيزياء...

ومن خالل ىذا المفيوم نستطيع التميز بين نقاط القوة والضعف في  .(1)"المؤثرة في ذلك األداء
من الرياضيات المعقدة وذي ميارات متعددة أداء الميارات والسيما في رياضة الجمناستك بوصفيا 

" أن التحميل بشكل عام ىو وسيمة تجزئة اإلحجام الكمية إلى أجزاء  (ومركبة. ويؤكد )الصميدعي
  (2)ودراسة ىذه األجزاء بتعمق لكشف دقائقيا"

 .هدفا البحث 1-3
مامية من جياز األميارة القفزة إيجاد العالقة بين بعض قيم المتغيرات البيوكينماتيكية مع  .1

 عارضة التوازن.
إيجاد العالقة بين بعض قيم المتغيرات البيوكينماتيكية لميارة القفزة األمامية ومستوى األداء  .2

 .من جياز عارضة التوازن

 مجاالت البحث  1-4
 سنة. 12ألعمار  (5والبالغ عددىن ) منتخب ناشئات سورياالعبات  :المجال البشري 1-4-1

                                                 

تأثير تدريب القوة الخاصة في بعض المتغيرات البايوكينماتيكية واألداء الفني لميارة :  مجيد أمين فردوس  1
 -)أطروحة دكتوراه,كمية التربية الرياضية لمبنات,القمبة اليوائية األمامية المكورة عمى عارضة التوازن لمناشئات

 .56ص, (2008جامعة بغداد,
 .30-17ص, (1987)الموصل,دار الكتب لمطباعة والنشر,,البيوميكانيك والرياضة: الصميدعي لؤي  2
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  . 04/08/2009ولغاية  2019/ 2/8لممدة من :نيالمجال الزم 1-4-2
 قاعة الجمناستك لمتدريب في دمشق. :المجال المكاني 1-4-3
جراءاته الميدانيةالثاني:  الباب   .منهجية البحث وا 

 .منهج البحث  2-1
 لمالئمتو ومشكمة البحث . لوصفيستخدم الباحث المنيج ا

 .البحث هوعينمجتمع  2-2
وتم اختيار العينة  ات( العب5والبالغ عددىن ) منتخب ناشئات سورياالعبات  تكون مجتمع البحث من

  .سنة 12العمدية ألعمار  لطريقةبا

 األدوات التي استخدمت في البحث: 2-3
 (.1* جياز عارضة توازن قانوني عدد )

 * بساط ارضي.
 * استمارة تقييم األداء.

 (.2عدد )  Sonyكاميرة نوع * 
 (.2د )ساند الكاميرة عد* 

 إجراءات التجربة الرئيسية: 2-4
في القاعة  04/08/2009يوم الثالثاء الموافق بأجراء التجربة الرئيسية  ةالباحث تقام 

بشكل عمودي , (2كاميرة عدد )العمى عينة البحث بتثبيت لمجمناستك الفني في دمشق الداخمية 
ستخراج المتغيرات الكينماتيكية من وذلك ال الجانب منلكاميرة األولى ا , كانتالميارةعمى أداء 

إما الكاميرة سم(, 2.50والجياز ) ةسم( والمسافة بين الكامير 120بارتفاع )الوضع الجانبي لمجسم 
وذلك لعدم ظيوره في التصوير  األداءإلظيار وضع الجسم أثناء  اإلمام الثانية فقد تم وضعيا من 

  .سم(1.27والجياز ) ةوكانت المسافة بين الكامير  الجانبي
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 عرض النتائج ومناقشته: الثالث: الباب
 عرض النتائج القبمية والبعدية وتخميمها. 3-1
 

 (1الجدول )
 يبين الوصف اإلحصائي لمتغيرات البحث 

 

( من المتغيرات التي تم تحمييا قبل الدفع القدم من الجياز نجد إن األوساط 1يبين من الجدول )   
, وبانحرافات معيارية (148.180,61.880,160.140)الحسابية لزاوية الركبة والورك والكتف 

دفع القدم نجد إن األوساط الحسابية لزوايا الركبة  (, إما المتغيرات أثناء7.504,0.760,16.992)
, بينما االنحراف المعياري ليم كان (171.160,66.680,180.00)والورك والكتف

, إما متغيرات الخاصة أثناء االستناد العامود فقد كان لزاوية المرفق (11.104,3.402,0.000)
,  (6.688 ,2.170), وبانحراف معياري(93.840,142,140)واالستناد العامودي لألوساط الحسابية 

 المتغيرات
 وسيط خطا معياري س  

االنحراف 
 االلتواء المعياري

 1.361- 0.612 9.000 0.274 9.000 األداءتقييم 

 0.952- 16.992 165.600 7.599 160.140 ز الركبة قبل دفع القدم

 0.057- 0.760 61.600 0.340 61.880 ز الورك

 0.214- 7.504 146.000 3.356 148.180 ز الكتف

إثناء دفع 
 القدم

 0.000 0.000 180.000 0.000 180.000 ز الركبة

 0.866 3.402 64.900 1.522 66.680 ز الورك

 0.792 11.104 163.700 4.966 171.160 ز الكتف

ستناد إثناء اال
 العامودي

 0.948 6.688 142.000 2.991 142.140 ز المرفق

 1.020 2.170 92.700 0.970 93.840 االستناد العامودي

لحظة دفع 
 اليدين

 2.236- 0.358 180.000 0.160 179.840 ز الركبة

 1.542- 1.749 179.300 0.782 178.700 ز الورك

 0.539 2.321 175.700 1.038 176.800 ز الكتف
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إما األوساط الحسابية لحظة دفع اليدين من العارضة لزاوية الركبة والورك 
(, ونجد إن ,2.321 (1.749,0.358(, وبانحراف معياري176.800,178.700,179.840والكتف)

 (. 0.612(, وبانحراف معياري )9.00األوساط الحسابية لتقييم األداء كان )
 

 (2ول )الجد
لزاوية الركبة عمى الجهاز قبل دفع القدم  الخطأ المهاري ومعامل االرتباط ونسبةالمرحمة األولى تقييم األداء  يبين

 والورك الكتف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بين زاوية الركبة وزاوية الورك و قبل دفع القدم لألداء المرحمة األولى ( إن 2يبين من الجدول )  
األداء  بينما نجد نسبة الخطأ (0.407- ,0.564 ,0.498-)لكتف لممعامل االرتباط ىووزاوية ا

 . إما زاوية الركبة كانغير معنوي (0.393,322,0.496)لزاوية الركبة والورك والكتف كان 
 معامل االرتباط لزاوية الورك بـبينما  (0.378)   بنسبة خطاء  (0.51)عامل االرتباط ليا ىو م

وبنسبة خطا  (0.44)زاوية الكتف معامل االرتباط مما اظير لنا  (0.060)سبة وبن (0.86)
 , مما يشير النتائج إلى غير معنوية. (0.451)

 
 

 ز الكتف ز الورك ز الركبة المرحمة األولى

 األداء 
 0.498 0.564 0.407 معامل االرتباط

 0.393 0.322 0.496 نسبة الخطأ

 
 ز الركبة

   0.51 ل االرتباطمعام

   0.378 نسبة الخطأ

 
 ز الورك

  0.86  معامل االرتباط

  0.060  نسبة الخطأ

 
 ز الكتف

 0.44   معامل االرتباط

 0.451   نسبة الخطأ
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 (3الجدول )
 المرحمة الثانية تقييم األداء المهاري ومعامل االرتباط ونسبة الخطأ إثناء دفع القدم لزاوية الركبة والورك  يبين

 الكتف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحمة الثانية لألداء أثناء دفع القدم وبين زاوية الركبة والورك والكتف  (3يبين من الجدول )و   
 ,0.967)وبنسبة خطا  (0.68 ,0.186 ,0.026-)حيث نجد معامل االرتباط األداء ليذه الزوايا 

 (0.007)وبنسبة خطا  (0.96)ىو  بينما نجد معامل االرتباط بين زاوية الركبة .(0.020 ,0.765
مما  (0.744)وبنسبة خطا (0.20). إما زاوية الورك نجد معامل االرتباط لزاوية الكتف كانت معنوي

ونسبة الخطأ  (0.007)يدل عمى انو معنوي. إما زاوية الكتف أثناء دفع القدم كان معامل االرتباط 
 .عدم معنويةىذا دل عمى  (0.991)

 
 
 
 
 
 

 

 ز الكتف ز الورك ز الركبة الثانيةالمرحمة 

 األداء 
 0.02 0.18 0.68 معامل االرتباط

 0.967 0.765 0.020 نسبة الخطأ

 
 ز الركبة

   0.96 معامل االرتباط

   0.007 نسبة الخطأ

 
 ز الورك

  0.20  معامل االرتباط

  0.744  نسبة الخطأ

 
 ز الكتف

 0.007   معامل االرتباط

 0.991   نسبة الخطأ
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 (4الجدول )
لزاوية المرفق  إثناء االستناد العاموديتقييم األداء المهاري ومعامل االرتباط ونسبة الخطأ ل الثالثةالمرحمة  نيبي

 االستناد العمودي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كان لممرحمة الثالثة تقييم األداء أثناء االستناد العامودي عمى الجياز  ( إن4نجد من الجدول )  
وبنسبة خطا  (0.113 ,0.847-)المرفق واالستناد العامودي ىو  ةمعامل االرتباط بين األداء وزاوي

 (0.60)إما زاوية المرفق أثناء االستناد كان معامل االرتباط  غير معنوي. (0.857 ,0.070)
ونسبة الخطأ  (0.59). بينما االستناد العامودي لمعامل االرتباط غير معنوي(0.281)وبنسبة خطا 

      .(0.286)كان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستناد العامودي المرفقز  الثالثةالمرحمة 

 األداء 
 0.847 0.113 معامل االرتباط

 0.070 0.857 نسبة الخطأ

 
 المرفقز 

  0.60 معامل االرتباط

  0.281 نسبة الخطأ

 
 االستناد العامودي

 0.59  معامل االرتباط

 0.286  نسبة الخطأ
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 (5الجدول )
لزاوية الركبة والورك  اليديندفع  لحظة الخطأ ألداء المهاري ومعامل االرتباط ونسبةتقييم ا الرابعةالمرحمة  يبين

 الكتف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( إن تقييم األداء لممرحمة الرابعة لزاوية الركبة والورك والكتف لحظة دفع 5يبين لنا من الجدول )    
 ,0.896 ,0.509)وبنسبة خطا  (0.456 ,0.082 ,0.396)اليدين كان معامل االرتباط ىو 

مما  (0.920)بنسبة خطا (0.06) . إما زاوية الركبة كان معامل االرتباط غير معنوي (0.440
غير  (0.920)وبنسبة خطا  (0.192). إما زاوية الورك كان معامل االرتباط معنويغير ظير لنا 
 غير معنوي. (0.804)ونسبة الخطأ لو  (0.15)بينما زاوية الكتف كان معامل االرتباط  .معنوي

 
 :النتائجمناقشة  4-2
العالقة المعنوية والغير معنوية التي ظيرت بين تقويم األداء لميارة القفز ( 2يبين لنا من الجدول )   

 قبل تكمن لمنظاماألمامية من جياز عارضة التوازن مع المتغيرات البايوكينماتيكية عمى إن ىناك 
لعينة البحث رغم انو لم يكن ىناك توافقا ما بين التقويم المياري لدى الحكام عمى ما الكينماتيكية 

يفترض عمى إن تقوم بيا الالعبة لمشروط الميكانيكية يحقق بو اليدف الحركي لالعبي الميارات فيذا 

 ز الكتف ز الورك ز الركبة الرابعةالمرحمة 

 األداء 
 0.396 0.082 0.456 معامل االرتباط

 0.509 0.896 0.440 نسبة الخطأ

 
 ز الركبة

   0.06 معامل االرتباط

   0.920 نسبة الخطأ

 
 ز الورك

  0.192  معامل االرتباط

  0.920  نسبة الخطأ

 
 ز الكتف

 0.15   معامل االرتباط

 0.804   نسبة الخطأ
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طمب من يدل عمى إن ىناك نقصا أو خالال في الزوايا المطموبة لتحقيق األداء الفني ليذه الميارة يت
العاممين األخذ بيذه المؤشرات إلعداد تدريبات المناسبة  لمعضالت العاممة عمى ىذه المفاصل من 
اجل إن تحقق القيم الحقيقة التي تتناسب معيما يجب إن تكون الدرجة الفنية التي تقوم بيا خالل 

كشفت حقيقة األداء االختبار األداء الفني من قبل المقومين عالية, وىذا يعني إن ىذه العالقات 
الفني من الناحية الرقمية والميكانيكية وبشكل واضح وبذلك تجد الباحثة من المفترض إن تكون 
أوضاع الزوايا وما يرتبط بعظم العزوم قوى تمثميا إفراد العينة بشكل امثل لكي تكون تدريبات مناسبة 

تنتج بالنياية يجب إن يكون تطابق لتقويم ىذه العزوم وتتناسب مع ما تحققت من أداء الميارات ونس
كامل وعالي أي ارتباط عالي ما بين ما أعطيو لدرجة أداء المياري وبين القيم الكينماتيكية الحقيقة 

 لألداء.

إن النتائج غير معنوية قبل دفع القدم ألداء الميارة وىنا وجدت الباحثة االختالف بعدم وجود   
م األداء الن تحميل الزوايا من خالل برنامج التحميل أعطت حقيقة ارتباط بين تحميل الزوايا وبين تقيي

المعيار  أعطتكل زاوية ودرجة مقياسيا بينما التحميل النوعي الذي تم من خالل مشاىدة الحكام 
 إذالحقيقي التي استندت عمييا الحكمة اثنا التحكيم معتمد عمى ما ينص عميو القانون من خصومات 

جيدة إلى استخدام جميع الحواس لجمع المعمومات حول األداء المشاىد وال تقتصر تحتاج المراقبة ال" 
 . (1)" عمى ما تراه حاسة النظر لحركة اإلنسان فقط

إما في المرحمة الثانية إثناء دفع القدم لزاوية الركبة والورك والكتف نجد إن النتائج التي ظيرت لنا   
يفترض إن درجة الحكام يتطابق مع واقع التي كانت معنوية,  كانت غير معنوية باستثناء زاوية الركبة

النوعي  مبدائل الميكانيكية الذي يفترض إن تقوم بو إفراد العينة, قد يكون ىناك فروق ما بين التقيي
من قبل المقوم مع تصوره الذىني أو الشكمي الذي يعكس الواقع الحقيقي لمزوايا التي تتكون عمييا 

ناك فروقات بسيطة أال إن ذلك ال يمنع عن تطابق ما بين التقييم الحكام والتقييم الميارة قد يكون ى
الميكانيكي وعمى ىذا األساس يجب إن يأخذ باعتبار التقويم الميكانيكي ألنو يعكس الحالة لمكمية 
الحقيقة التي يفترض إن تتطابق مع الحالة الميارية مع المحكم المختص وىذا ما لم يظير الن ىذه 

                                                 

 .8ص,2010,كونيجادرية,مكتبة سيمبغداد,,  التحميل النوعي في عمم الحركة:,وىبي عموانالفضمي صريح 1
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قيقة أكدت إن ىناك عدم وجود عالقة يجب إن يكون المحمل عمى صمة دائما بالتحميل الميكانيكي ح
زاوية الركبة من الناحية التحميل من خالل ىذه النتائج نجد إن حتى يثبت صحة التحميل النوعي. 

كم كانت درجة, إما من الناحية التحميل النوعي المعتمد من قبل الح 180كانت بزاوية الكينماتيكي 
من الدرجة ولكن ىذا ال يمنع  رويتيم ليا لألداء مستقيمة من الناحية القانونية وليس فييا أي خصم

مما يدل إن زاوية الورك من وجود خالل في زاوية الورك الذي يعتبر جزء متصل بين الركبة والجذع 
وىذا ما اثر عمى  يةميار من ناحية الميكانيكية والمن المحور العرضي لم تصل إلى مرحمة كاممة 

      ,الصحيحأو الوضع  زاوية الكتف إذ أنيا لم تصل مرحمة االستقامة
غير لـ)م.ث.ج( االستناد العامودي لزاويتي المرفق واالستناد العامودي لموقوف  ةلممرحمة الثالث  

ك ما نجده في ميارات الجمناست معنوي إال انو في حقيقة القياسات تأخذ مساره الحركي وىذا
عطاء     النتائج عكسية. وا 
 .والتوصيات االستنتاجاتالرابع:  الباب
 االستنتاجات 4-1
  .إن درجة الحكام يتطابق مع واقع بدائل الميكانيكية الذي يفترض إن تقوم بو إفراد العينة -1
إن ىناك عدم وجود عالقة يجب إن يكون المحمل عمى صمة دائما بالتحميل الميكانيكي  -2

 تحميل النوعي.حتى يثبت صحة ال
المرفق واالستناد العامودي أثناء مرحمة االستناد عمى عالقة ارتباط بين زاوية  عدم وجود -3

 الجياز مع األداء.
الركبة والورك والكتف مع معنوي بين زاوية غير عالقة ارتباط  إما المرحمة الرابعة كانت -4

 األداء أثناء لحظة دفع اليدين لمجياز.
 التوصيات  4-2

 اسات مشابية عمى فعاليات أخرى .اجراء در  .1
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