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فاعهٛت اسخخداو انٕسائم انًساعدة انغٛز يٛداَٛت عهٗ بعض انًخغٛزاث انًٛكاَٛكٛت 

نحزكت انقهبت انٕٓائٛت األيايٛت ضًاً عهٗ جٓاس بساط انحزكاث                     

 األرضٛت فٙ انجًُاسخك 
 

 الباحج

 م.د هوتاز احوذ اهيي

 2014/جاهعت سىراى / كليت التربيت الرياضيت

 

 

 التعريف بالبحج  -1

 
 الوقذهت وأهويتالبحج : 1-1

" إف مفيوـ رياضة الجمناستؾ تعني االستعداد الحركي لمقياـ بأداء الحركات الرياضية فالقفز      
والدوراف والجري والمد واالنثناء والتوازف والتكور والترجيع والثبات ، ىي عبارة عف تماريف أساسية لمجمباز  

. ويعتبر الربط الحركي لمتمرينات وفؽ وتتصؼ ىذه الحركات بالجمالية واالنسيابية  كذلؾ الدقة في األداء 
اإلمكانيات الجسمية التي تخضع لميكانيكية الجسـ والقدرة العضمية والعصبية لمالعب حسب المراحؿ 

لذلؾ نالحظ أف الالعب قد يؤدي حركة ما في موقع ( 01- 19:  11العمرية والعمر التدريبي لالعب " )
ء وقد يؤدي نفس الالعب الحركة في موقع آخر بأداء صحيح ما بطريقة نالحظ بيا خطأ فني أثناء األدا

مقارنة باألداء األوؿ لو إذ البد ىنا أف نذكر أف العامؿ النفسي لالعب قد يؤثر عمى االنسجاـ العضمي 
العصبي في أداء ميارة ما لذلؾ عمى المدربيف أف يضعوا الالعب بعدة صور أثناء تدريبو وادائو أي ميارة 

ركة صحيحة بطريقة صحيحة . فمثاًل انو أي شخص يجيد السباحة يمكف أف يقفز إلى كانت إلجراء ح
حوض السباحة مف عدة أوضاع يتخذىا مثؿ الغطس أو القمبة فوؽ الماء ثـ الغطس لكنو ال يستطيع اف 
يؤدي ىذه الحركات في مكاف آخر غير حوض السباحة ويعود ذلؾ الى الحالة النفسية لالعب حيث 

 وؿ اإلصابة لو. يخاؼ مف حص
  هشكلت البحج : 1-2

"إف رياضة الجمناستؾ تعتبر مف اصعب الفعاليات التي يمكف أف يمارسيا الالعب بمفردة وذلؾ     
، لذلؾ عمى المدربيف ( 00:  11)مف حيث إمكانية حصوؿ اإلصابة في أي ميارة يطبقيا الالعب " 

ف يساعده عمى تخطي حاجز الخوؼ الذي قد أف يوفروا الوسائؿ المساعدة أو إعطاء الالعب تمري
يؤثر عمى أدائو الفني وفقًا لممتغيرات الكينماتيكية أي أف الالعب لو القدرة عمى أداء الميارة ولكنو لـ 
يجتاز حاجز الخوؼ مف اإلصابة لذلؾ ال يؤدي الحركة بشكميا المطموب.عميو وبعدما شاىد الباحث 

رحمة الثانية في كمية التربية الرياضية وعممًا أنيـ ضمف ضعؼ مستوى األداء الفني لالعبي الم
منتخب الكمية وخصوصا في القمبة اليوائية أمامًا عمى البساط األرضي ، وىـ جيدوف في باقي 

الباحث دراسة ىذه المشكمة ومما أثار فضولو في  ىعمى األجيزة األخرى . فمذلؾ ارتأالحركات 
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نفاذ قوة الالعب وارادتو في تحقيؽ ىذه الميارة لذا استخدـ استخداـ وسيمة مساعدة تعمؿ عمى است
الباحث حوض السباحة كوسيمة مساعدة لتدارؾ خوؼ اإلصابة لالعب أثناء األداء . "ولكي يجنب 
الفشؿ الذي ىو تكويف نفسي يرتبط بالخوؼ مف الفشؿ واإلصابة الذي يتمثؿ في االىتماـ المعرفي 

اء والوعي الشعوري بانفعاالت غير سارة مما يسيـ في محاولة تجنب بعواقب أو نتائج الفشؿ في األد
 (. 059:  9او تحاشي مواقؼ اإلنجاز " )

 
 
 أهذاف البحج : 1-3

التعرؼ عمى قيـ بعض المتغيرات الكينماتيكية عمى البساط األرضي وفي حوض السباحة  1-3-1
 الثانية / الجمناستؾ / كمية التربية الرياضية.لمقمبة اليوائية أمامًا في الجمناستؾ لالعبي المرحمة 

التعرؼ عمى الفروؽ لقيـ بعض المتغيرات الكينماتيكية بيف حوض السباحة وعمى البساط  1-3-0
 االرضي لمقمبة اليوائية اماما في الجمناستؾ  . 

 فرضيتالبحج : 1-4

 وائية أمامًا تأثيرًا إيجابيًا.يؤثر حوض السباحة عمى بعض المتغيرات الكينماتيكية لمقمبة الي 1-4-1
 :  هجاالث البحج 1-5

المجاؿ البشري : العبو منتخب كمية التربية الرياضية/جامعة الموصؿ/ المرحمة الثانية في  1-5-1
 فعالية الجمناستؾ .

حوض السباحة / كمية التربية الرياضية / جامعة  -المجاؿ المكاني : القاعة الداخمية  1-5-0
 الموصؿ . 

 . 0114  /17/1ولغاية  15/1المجاؿ الزماني : لمفترة مف  1-5-3
 الوصطلحاث الوستخذهت : 1-6

"ىي المادة العممية التي تيتـ بدراسة العالقة بيف حركة جسـ ما وبيف زمنيا ومكانيا  الكينماتيك : 1-6-1
:  7)    تمفة " دوف البحث عف القوى التي تسبب ىذه الحركة فيي تعني بوصؼ ألنواع الحركات المخ

53 .) 
" ىي قمبة يمكف أف تؤدى مف الثبات أو مف ركضة تقربية عف طريؽ  القمبة الهوائية أمامًا : 1-6-2

دوراف الجسـ حوؿ محوره الوىمي العرضي عف طريؽ تقريب أجزاء الجسـ بالدورة اليوائية مف محور 
 (.195:  11ادة بعدىا " ) الدوراف واف ىذا التقريب يزيد مف السرعة الزاوية وتقؿ مع زي

" ىي المرحمة التي تبدا لحظة الشروع بالحركة الى أقصى إنثناء تصمو  مرحمة االمتصاص : 1-6-3
 (. 4:  3الركبتاف والذي سمي الوضع النيائي مف ىذا القسـ بوضع القوة " )

اجئة او مواقؼ " اف الخوؼ ىو حالة نفسية تنتاب الفرد عند تعرضو بمواقؼ مفحالة الخوف :  1-6-4
تيدده او تيدد كيانو وفي درس التربية الرياضية يخاؼ الطالب مف الجروح والكسور والرضوض وما 
يرافقيا مف اآلالـ ومف الناحية النفسية يمكف اعتبار الخوؼ رد فعؿ طبيعي وضروري لحماية النفس 
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 013:  11) "       سمبي ي وقد ينتجب عنو سموؾ والمحافظة عمييا. وقد ينتج عف الخوؼ سموؾ ايجاب
.) 
 
 
 الذراساث الٌظريت والبحىث الوشابهت : -2
 الذراساث الٌظريت : 2-1

 ماهية الخوف وعالقته بالنجاح والفشل :    2-1-1
" وىو تكويف نفسي يرتبط بالخوؼ مف الفشؿ الذي يتمثؿ في االىتماـ المعرفي بعواقب أو نتائج          

الفشؿ في األداء والوعي الشعوري بانفعاالت غير سارة مما يسيـ في محاولة تجنب او تحاشي مواقؼ 
اح ودافع تجنب الفشؿ اإلنجاز . وتؤكد نظرية حاجة االنجاز اف ىذيف االستعداديف ) دافع انجاز النج

واإلصابة ( موجوداف لدى كؿ فرد ولكف بدرجات مختمفة ومف ناحية اخرى فاف ىذيف االستعداديف مستقؿ 
كؿ منيما عف اآلخر أي اليوجد ارتباط بينيما بمعنى اف معرفة درجة امتالؾ الشخص الحدىما ال تعطي 

خر اذ قد يمتمؾ الشخص درجة عالية او أي دالئؿ عف الدرجة التي يمتمكيا الشخص عف االستعداد اآل
 ( . 061-059:  9متوسطة او منخفضة مف دواعي تجنب الفشؿ واإلصابة والتي ىي منبع الخوؼ " ) 

 الخاصية الميكانيكية لحركة اإلنسان: 2-1-2
ا " يقصد بالخاصية الميكانيكية لحركة اإلنساف باالنتقاؿ الميكانيكي ألجيزة الكائف الحي وىذ         

االنتقاؿ يعد معقدًا قياسًا بالظواىر األخرى الف في داخمو تحدث كثيرًا مف العمميات لتييئة الحركة والنشاط 
الحيوي ألجيزة الجسـ المتمفة وكذلؾ تعكس لنا ىذه الحركة مقدار تعمـ اإلنساف ودور العمميات الوظيفية 

 ( .  16:  8المختمفة لتطويره كحالة مركبة منيا عمؿ الدماغ " ) 
" واف البايوميكانيؾ يدرس الطرؽ المستعممة لمحصوؿ عمى حركة ميكانيكية بطاقة جيدة وكذلؾ االستثمار 

 : أ (. 0األمثؿ لمطاقة المبذولة في الميداف العممي " ) 
 دوافع النجاة والدفاع والسالمة الجتياز الخوف  2-1-3

لدوافع االساسية في حياة االنساف حيث تخدـ " وتشمؿ ىذه الزمرة مف الدوافع مجموعة اخرى مف ا      
ُحسف تكيؼ الفرد مع بيئتو والحفاظ عمى امنو وسالمتو مف مواقؼ الخطر والتيديد الذي يتعرض لو ومف 

:  5ىذه الدوافع نذكر دوافع الخوؼ مف االصابة ، الغضب ،دافع تجنب األلـ و دافع العدواف "     ) 
146 . ) 
 التحميل الحركي : 2-1-4

" واف التحميؿ الحركي ىو فرز وتبويب البينات الكثيرة لعناصرىا الرئيسية ثـ معالجتيا منطقيًا او احصائيًا 
لمعمؿ عمى تمخيصيا في نتيجة رقمية محدودة قابمة عند تفسيرىا بالمقارنة مع معيار مناسب ومحدد 

مة التي يتناوليا لمتحوؿ مف صياغتيا الكمية الصماء الى اخرى ذات معاني مفيدة لحؿ المشك
، " وكذلؾ مف واجبات التحميؿ البايوميكانيكي ىو التحميؿ ، التوضيح ، التعميؿ   Mwr,n,.155-160الباحث"

 ( . 7:  6، تحسيف التكنيؾ الرياضي" ) 
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 الذراساث الوشابهت : 2-2
 ( 1999أ.د. عامر محمد سعودي ، )دراسة  2-2-1

األمامية في  –) أثر استخداـ الوسائؿ المساعدة عمى تنمية اإلحساس الحركي في القمبة اليوائية    
 الحركات األرضية في الجمناستؾ (

ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف اثر استخداـ االرتداد في جياز الترامبوليف عف تنمية اإلحساس الحركي في  
ية في الجمناستؾ . حيث تكوف مجتمع البحث مف طمبة كمية القمبة اليوائية األمامية في الحركات األرض

طالب  16طالب وتـ اختيار  00التربية الرياضية / المرحمة الرابعة ) اختصاص جمناستؾ ( وعددىـ 
العبيف لؾ  8بالطريقة العمدية وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة بمعدؿ 

ف وفقًا لمعمر الزمني والطوؿ والوزف.حيث استنتج الباحث ، يؤثر التعمـ مجموعة وتـ تكافؤ المجموعتي
باستخداـ الترامبوليف تأثيرًا إيجابيًا عمى تنمية اإلحساس الحركي ،يؤدي استخداـ الترامبوليف كوسيمة 

ف مساعدة في تعميـ القمبة اليوائية األمامية إلى تحسيف مستوى األداء . واوصى الباحث إلى حث المدربي
 عمى استخداـ الوسائؿ المساعدة المختمفة في تطوير الميارات الرياضية.

 إجراءات البحث : -3
 منهج البحث : 3-1

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة البحث .
 عينة البحث : 3-2

ياضية / المرحمة تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية مف افضؿ اربعة العبي الجمناستؾ في كمية التربية الر 
 ( . 1الثانية ، وتـ اجراء التجانس بيف افراد العينة كما مبيف في جدوؿ رقـ ) 

 (  1الجدوؿ رقـ ) 
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ االختالؼ لكؿ مف الكتؿ والعمر الزمني والعمر 

 . التدريبي لعينة البحث
 
 

معامؿ  +ع س
 االختالؼ

 
 

607751 07017 37533* % 

 
 

197751 17511 07531* % 

 
 

07051 17088 107811* % 

 %31*العينة )متجانسة( ألنيا اقؿ مف                              
 
 وسائل جوع البياًاث واألجهسة الوستخذهت : 3-3

 كغن

 سٌت

 سٌت
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 وسائل جوع البياًاث : 3-3-1

 لقد تـ جمع البيانات عف طريؽ المالحظة العممية التقنية و التحميؿ بواسطة الحاسوب . 
 األجهزة واألدوات المستخدمة : 3-3-2

  بساط ارضي إسفنجي 
 بساط ارضي نوع تارتاف 
  آلة تصوير نوعSony  (  1) عدد 
  8فمـ  ( ممـ نوعSony   1( ) عدد ) 
  ( 4كومبيوتر نوع بانتيوـ  ) 
  قرص ليزري نوعSony  
 ) طابعة نوع ) كايوسيرا 
  برامج لتحميؿ المتغيرات الكينماتيكية 
  متر  1مقياس رسـ 
  شريط قياس 
  ( 1حامؿ آلة التصوير )عدد 
   ـ   05حوض سباحة ، ابعادهx    15  ـ 
 التجربة االستطالعية : 3-4
لكمية التربية الرياضية ومسبح الجامعة بإجراء التجربة االستطالعية في القاعة الداخمية  الباحث تقام

صباحًا مف اجؿ تحديد موقع األداء الفني  11المصادؼ يوـ الثالثاء في الساعة  15/1/0114بتاريخ 
لمالعبيف وكذلؾ تحديد مكاف وبعد آلة التصوير عنيـ مف اجؿ تغطية الحركة أثناء األداء الفني مف 

متر وفقًا لممحور العرضي لمالعب  5ميرا عف الالعب الجانب االيمف لمالعب ، لذلؾ كاف بعد الكا
 سـ . 118وارتفاع بؤرة آلة التصويرعف األرض 

 : التجربت الرئيسيت 3-5

صباحًا مف يوـ الخميس في القاعة  11في الساعة  17/1/0114تـ إجراء التجربة الرئيسية بتاريخ 
)     وير نفس العينة في المسبح لألداء نفسوالباحث بتص تالداخمية لكمية التربية الرياضية وبعد ذلؾ قام

متر ، االرتفاع لبؤرة الكاميرا  5ـ بعدما ثبتت الكاميرا عمى )بعد  3القمبة اليواية أمامًا ( بركضة تقربية 
 سـ ( واعطية لكؿ العب ثالثة محاوالت تحسب المحاولة االفضؿ .  118
 : الوتغيراث الكيٌواتيكيت 3-6

 أثناء االمتصاص بعد الركضة التقربية .زاوية الركبة  3-6-1
 أعمى ارتفاع لمفصؿ الورؾ يصميا الالعب . 3-6-0
 زاوية الثني لمفصؿ الورؾ في أعمى نقطة يصميا الالعب . 3-6-3
 زاوية الثني لمفصؿ الركبة في أعمى نقطة يصميا الالعب . 3-6-4
 الممس ) األرض ، الماء( اإلزاحة األفقية لمفصؿ الكاحؿ مف لحظة االمتصاص وحتى  3-6-5



 6 

 زاوية الثني لمفصؿ الورؾ لحظة لمس القدـ لػ ) األرض ، الماء ( بعد الطيراف لحظة اليبوط . 3-6-6
 البرامج المستخدمة في التحميل :   3-7

" إف التحميؿ بشكؿ عاـ ىو وسيمة لتجزئة الحركة الكمية إلى أجزاء ودراسة ىذه األجزاء بعمؽ لكشؼ    
 ( . 191:  8 دقائقيا )

مف قبؿ مدير مختبر البايوميكانيؾ الدكتور ) ُأبػػي رامز البكري ( قاـ بعد إجراء عممية التصوير الفيديوي 
 باستخداـ البرامج التالية لمتحميؿ الحركي . 

يمكف مف خالؿ ىذا البرنامج عرض كؿ صورة مف الصور المقطعة ليتمكف  -: ACD see * برنامج 
 الباحث مف تحديد بداية ونياية أو األجزاء الميمة المراد تحميميا.

وىو برنامج عالمي يستخدـ في التطبيقات والتصحيحات اليندسية  -: Auto CAD 2000* برنامج 
واستفاد الباحث مف ىذا البرنامج في إستخراج البيانات الخاـ لكؿ مف ) المسافات واألبعاد  واالرتفاعات 

 ( . 34:  1والزوايا لكؿ صورة عمى حدا ( " )
 الىسائل اإلحصائيت : 3-8

 ية الالزمة لمعالجة بيانات البحث واختبار فرضيتو وىذه الوسائؿ ىي:الباحث الوسائؿ اإلحصائ تاستخدم
 الوسط الحسابي -1
 االنحراؼ المعياري -0
 ( 311 – 069،  0114معامؿ االختالؼ .                                          ) الحكيـ ،  -3
 اختبار ) ت (  لمعينات المرتبطة   -4
 SPSSاآللي باستخداـ النظاـ  المعالجات اإلحصائية تمت بواسطة الحاسوب -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عرض وهٌاقشت الٌتائج : -4
 أمامًا: –عرض وتحميل النتائج لممتغيرات الكينماتيكية لمقمبة الهوائية  4-1
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تناوؿ ىذا العرض نتائج كؿ مف قيـ المتغيرات لمقمبة اليوائية أمامًا عمى البساط األرضي وعمى حوض  
              السباحة لعينة البحث مف خالؿ عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة       

ج لمعمميات اإلحصائية ومف ) ت (المحسوبة في جدوؿ واحد وذلؾ لسيولة مالحظة الفروؽ ومقارنة النتائ
ثـ تفسير مختمؼ النتائج التي تـ التوصؿ الييا وفؽ المنظور العممي بغرض تحقيؽ أىداؼ البحث 

    -وفرضيتو وكما يأتي :
 

 ( 0جدوؿ رقـ ) 
ت  عمى حوض السباحة عمى البساط األرضي المتغيرات المحسوبة 

 ع س ع س المحسوبة

االمتصاص بعد الركضة التقربية زاوية الركبة أثناء 
 / درجة

1107051 77930 1117751 117786 17196 

ارتفاع مفصؿ الورؾ في أعمى نقطة يصميا الالعب 
 / سـ 

1397985 177618 1577837 117317 17735 

زاوية الثني لمفصؿ الورؾ في أعمى نقطة لمفصؿ 
 الورؾ يصميا الالعب / درجة

56 57008 31705 67176 117494* 

زاوية الثني لمفصؿ الركبة في أعمى نقطة مفصؿ 
 الورؾ يصميا الالعب / درجة

47751 167017 09 67070 07441* 

اإلزاحة األفقية لمفصؿ الكاحؿ مف لحظة 
 االمتصاص وحتى الممس ) األرض ، الماء(/سـ

0197358 067158 0437314 167741 47090* 

زاوية الثني لمفصؿ الورؾ لحظة لمس القدـ 
 لػ)األرض ، الماء ( بعد الطيراف/درجة

747751 187007 47 117916 07793* 

 07353( وقيمة ) ت ( الجدولية =  3( ودرجة حرية ) 1715* معنوية عند نسبة خطأ ) 
 
 زاوية الركبة أثناء االمتصاص بعد الركضة التقربية: 4-1-1

اختمفت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لألداء عمى البساط األرضي واألداء       
( فقد كانت قيمة الوسط الحسابي  0عمى حوض السباحة لعينة البحث وكما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 

قيمة الوسط ( و  930.  7( درجة واالنحراؼ المعياري )  1107051لألداء عمى البساط األرضي) 
 ( . 117786( درجة واالنحراؼ المعياري ) 1117751الحسابي لألداء عمى حوض السباحة ) 

 
 
 
 ارتفاع الورك في أعمى نقطة يصمها الالعب: 4-1-2
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اختمفت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لألداء عمى البساط األرضي واألداء      
( فقد كانت قيمة الوسط الحسابي  0عمى حوض السباحة لعينة البحث وكما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 

ة الوسط الحسابي ( وقيم 177618( سـ واالنحراؼ المعياري )  1397985لألداء عمى البساط األرضي ) 
 ( . 117317( سـ واالنحراؼ المعياري )1577837لألداء عمى حوض السباحة ) 

 زاوية الثني لمفصل الورك في أعمى نقطة لمفصل الورك : 4-1-3
اختمفت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لألداء عمى البساط األرضي واألداء       

( فقد كانت قيمة الوسط الحسابي  0ينة البحث وكما مبيف في الجدوؿ رقـ ) عمى حوض السباحة لع
( وقيمة الوسط الحسابي لألداء 57008( درجة واالنحراؼ المعياري ) 56لألداء عمى البساط األرضي ) 

 ( . 67176( درجة واالنحراؼ المعياري ) 317051عمى حوض السباحة ) 
 أعمى نقطة لمفصل الورك :زاوية الثني لمفصل الركبة في  4-1-4

اختمفت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لألداء عمى البساط األرضي واألداء       
( فقد كانت قيمة الوسط الحسابي  0عمى حوض السباحة لعينة البحث وكما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 

( وقيمة الوسط الحسابي 167017المعياري )  ( درجة واالنحراؼ 47751لألداء عمى البساط األرضي ) 
 ( . 67070( درجة واالنحراؼ المعياري ) 09لألداء عمى حوض السباحة ) 

 اإلزاحة األفقية لمفصل الكاحل من لحظة االمتصاص وحتى الممس ) األرض،الماء( : 4-1-5
عمى البساط األرضي واألداء اختمفت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لألداء       

( فقد كانت قيمة الوسط الحسابي  0عمى حوض السباحة لعينة البحث وكما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 
( وقيمة الوسط الحسابي  067158( سـ واالنحراؼ المعياري)  0197358لألداء عمى البساط األرضي ) 
 (. 167741) ( سـ واالنحراؼ المعياري0437314لألداء عمى حوض السباحة ) 

 زاوية الثني لمفصل الورك لحظة لمس القدم ) االرض،الماء(بعد الطيران : 4-1-6
اختمفت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لألداء عمى البساط األرضي واألداء       

وسط الحسابي ( فقد كانت قيمة ال 0عمى حوض السباحة لعينة البحث وكما مبيف في الجدوؿ رقـ ) 
( وقيمة الوسط الحسابي  187007( درجة واالنحراؼ المعياري)  747751لألداء عمى البساط األرضي ) 
 ( .117916( درجة واالنحراؼ المعياري )47لألداء عمى حوض السباحة ) 

 

 :مناقشة النتائج  4-2
 ة :مناقشة النتائج لزاوية الركبة أثناء االمتصاص بعد الركضة التقربي 4-2-1

( والذي يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لزاوية الركبة أثناء  0مف الجدوؿ المرقـ )       
(  3االمتصاص بعد الركضة التقربية حيث أظيرت النتائج وجود فرقًا غيرمعنويًا عند درجة حرية   ) 

         قيمة ) ت ( المحسوبة    ( و  07353( حيث كانت قيمة ) ت ( الجدولية)  1715ونسبة خطأ ) 
( عمى الرغـ مف ذلؾ فقد كاف ىناؾ اختالؼ باألوساط الحسابية ولصالح األداء عمى حوض  17196) 
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السبب الى فاعمية استخداـ الوسائؿ المساعدة المتمثمة بحوض السباحة والذي  وتعزو الباحثالسباحة 
 ينعكس عمى إطمئناف الالعب انعكاسًا ايجابيًا .

 مناقشة النتائج الرتفاع مفصل الورك في أعمى نقطة يصمها الالعب : 4-2-2
( والذي يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الرتفاع مفصؿ  0مف الجدوؿ المرقـ )      

)       الورؾ في أعمى نقطة يصميا الالعب حيث أظيرت النتائج وجود فرقًا غير معنويًا عند درجة حرية 
          ( وقيمة ) ت ( المحسوبة      07353( حيث كانت قيمة ) ت ( الجدولية) 1715( ونسبة خطأ)  3
( عمى الرغـ مف ذلؾ فقد كاف ىناؾ اختالؼ باألوساط الحسابية ولصالح األداء عمى حوض  17735) 

 أدائو لميارتو .السبب في ذلؾ الى تخطي حاجز الخوؼ لدى الالعب وُحسف  وتعزو الباحثالسباحة 
 مناقشة النتائج لزاوية الثني لمفصل الورك في أعمى نقطة يصمها الالعب : 4-2-3

( والذي يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لزاوية الثني لمفصؿ  0مف الجدوؿ المرقـ )     
داء عمى حوض السباحة عند الورؾ في أعمى لمفصؿ الورؾ حيث أظيرت النتائج فرقًا معنويًا لصالح األ

( وقيمة ) ت (  07353( حيث كانت قيمة ) ت ( الجدولية   )  1715( ونسبة خطأ)  3درجة حرية ) 
السبب إلى االرتفاع الذي يصمو الالعب والذي يسمح لو بثني اكبر  وتعزو الباحث(  117494المحسوبة) 

 لمفصؿ الورؾ .
 ل الركبة في أعمى نقطة لمفصل الورك :مناقشة النتائج لزاوية الثني لمفص 4-2-4

( والذي يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لزاوية الثني لمفصؿ  0مف الجدوؿ المرقـ )     
الركبة في أعمى نقطة لمفصؿ الورؾ حيث أظيرت النتائج فرقًا معنويًا لصالح األداء عمى حوض السباحة 

( وقيمة ) ت (  07353) كانت قيمة ) ت ( الجدولية( حيث  1715طأ) ( ونسبة خ 3عند درجة حرية ) 
السبب إلى تقريب أجزاء الجسـ مف بعضيا لزيادة السرعة الدورانية  وتعزو الباحث(  07441المحسوبة) 

وكذلؾ سحب الساقيف مضمومتيف الى الجسـ بواسطة الذراعيف وكما ىو واضح في الصور المرفقة لمحركة 
 ( ) االداء في حوض السباحة ( .1 في ممحؽ رقـ )

مناقشة النتائج لإلزاحة األفقية لمفصل الكاحل من لحظة االمتصاص وحتى الممس                  4-2-5
 ) األرض،الماء( :

( والذي يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلزاحة األفقية  0مف الجدوؿ المرقـ )      
ف لحظة االمتصاص وحتى الممس) األرض،الماء(حيث أظيرت النتائج فرقًا معنويًا لمفصؿ الكاحؿ م

( حيث كانت قيمة ) ت (  1715( ونسبة خطأ)  3لصالح األداء عمى حوض السباحة عند درجة حرية ) 
السبب الى تقريب اجزاء الجسـ مف  وتعزو الباحث( 47090( وقيمة ) ت ( المحسوبة) 07353الجدولية) 
لبعض وكذلؾ اداء الحركة بصورة كاممة وصحيحة ادى الى قطع مسافة اكبر بالمقارنة مع بعضيا ا

 االرتفاع الذي وصؿ اليو  .
 مناقشة النتائج لزاوية الثني لمفصل الورك لحظة لمس القدم ) األرض،الماء( بعد الطيران: 4-2-6

( والذي يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لزاوية الثني لمفصؿ  0مف الجدوؿ المرقـ )    
الورؾ لحظة لمس القدـ ) األرض،الماء(بعد الطيراف حيث أظيرت النتيجة فرقًا معنويًا لصالح األداء عمى 
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 07353مة ) ت ( الجدولية) ( حيث كانت قي 1715( ونسبة خطأ)  3حوض السباحة عند درجة حرية ) 
السبب إلى بقاء الالعب بوضع سحب الساقيف الى  وتعزو الباحث(  07793( وقيمة ) ت ( المحسوبة) 

الجسـ وكذلؾ بقاء االنثناء بمفصؿ الورؾ مف اجؿ النزوؿ عمى القدميف التماـ الحركة كاممة ويعتبر ىذا 
 االداء االمثؿ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جات والتوصيات :االستنتا -5
 
 االستنتاجات : 5-1
 

 -في ضوء عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا استنتج الباحث ما ياتي :
 . لقد أظيرت معظـ النتائج فرقًا معنويًا ولصالح األداء الفني عمى حوض السباحة 
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 التوصيات : 5-2
 

 -يوصي الباحث ما ياتي :
  استخداـ حوض السباحة مف قبؿ المدرسيف او المدربيف في تعميـ او تدريب عمى مثؿ ىذه

 الحركات الصعبة في فعاليات الجمناستؾ . 
  اىتماـ المدربيف لفعالية الجمناستؾ باستخداـ الوسائؿ المساعدة والبديمة والتي تزيد في قدرة الالعب

 عمى إظيار األداء األمثؿ .
 عالية الجمناستؾ بانتزاع عامؿ الخوؼ لدى الالعب عف طريؽ إشراؾ اكثر مف اىتماـ المدربيف لف

 وسيمة مساعدة لموصوؿ بو لألداء الجيد .

 
 

 
 الوصادر العربيت :

 
ثائر مال عمو،) تأثير تماريف تصحيحية وفؽ التحميؿ البايوكينامتيكي في االداء الفني واالنجاز  -1 

بحث غير منشور / كمية  0115لفعالية الوثب العالي بطريقة فوس بوري (اطروحة دكتوراه 
 التربيةالرياضية/جامعةالموصؿ . 

 -3.   1951ب لمطباعة والنشر/ االردف جوزيؼ ختومسكي،فسمجة الجياز الحركي/لينغراد،دار الكت -0
عارؼ محسف ابراىيـ ، ) تحميؿ العالقة بيف بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمبدء الخاطؼ في السباحة 

عامر  -4.   1996الحرة( اطروحة دكتوراه/ بحث غير منشور/ كمية التربية الرياضية/ جامعة  الموصؿ،
لمساعدة عمى تنمية اإلحساس الحركي في القمبة   اليوائية محمد سعودي ،) اثر استخداـ الوسائؿ ا

األمامية لمحركات األرضية في الجمناستؾ( ، بحث منشور مجمة العموـ الرياضية المجمد الثالث ، العدد 
 . 1999السابع 

 . 100111عبدالرحمف عدس،نايؼ قطامي ، مبادئ عمـ النفس ، دار الفكر لمطباعة والنشر،ط -5  
عمي نصيؼ ، كيرىارد ميرز: البايوميكانيؾ . مطبعة جامعة الموصؿ ، الطبعة األولى ،                 عبد  -6  

1981 . 
 .1988فؤاد توفيؽ السامرائي ، البايوميكانيؾ ، المكتبة الوطنية بغداد  -7
   1987الموصؿلؤي غانـ الصميدعي ، البايوميكانيؾ والرياضة.دار الكتب لمطباعة والنشر،جامعة  -8
 1998محمد حسف عالوي ، مدخؿ في عمـ النفس  الرياضي، مركز الكتاب لمنشر، مدينة نصر ، -9

معيوؼ حنتوش ،عامر سعودي ،المدخؿ في حركات األساس لجمباز الرجاؿ،مديرية دار الكتب  -11   
 . 1988لمطباعة والنشر / شارع ابف االثير / الموصؿ ، 
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ويس ، عمـ النفس الرياضي ،المكتبة الوطنية دار المكتب والوثائؽ بغداد ، نزار الطالب ،كامؿ ل -11
1990  . 

 
       

 المصادر االجنبية :
. 

 

 association 1979     (12- Mwr,n ; how to do research ,( London , the library ,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممخص بالمغة العربية
 
فاعهٛت اسخخداو انٕسائم انًساعدة انغٛز يٛداَٛت عهٗ بعض انًخغٛزاث انًٛكاَٛكٛت 

نحزكت انقهبت انٕٓائٛت األيايٛت ضًاً عهٗ جٓاس بساط انحزكاث                     

 األرضٛت فٙ انجًُاسخك 
 

 الباحج

 م.د هوتاز احوذ اهيي
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 2014/جاهعت سىراى / كليت التربيت الرياضيت
  

 البحج :هلخص 
  
إنٗ انخعزف عهٗ قٛى بعض انًخغٛزاث انكًُٛاحٛكٛت عهٗ انبساط األرضٙ ٔعهٗ حٕض انسباحت  هذف البحج        

نهقهبت انٕٓائٛت أياياً فٙ انجًُاسخك نالعبٙ انًزحهت انثاَٛت / كهٛت انخزبٛت انزٚاضٛت ٔكذنك انخعزف عهىٗ انرىزٔب بىٍٛ قىٛى 

ٕض انسباحت ٔعهىٗ انبسىاط األرضىٙ نهقهبىت انٕٓائٛىت أيايىاً فىٙ انجًُاسىخك 0 حٛى  بعض انًخغٛزاث انكًُٛاحٛكٛت عهٗ ح

يٍ افضم اربعت العبٙ انًزحهت انثاَٛت  / كهٛت انخزبٛت انزٚاضٛت ٔحى اخخٛارْى بانطزٚقىت انعًدٚىت  عيٌت البحجحكَٕج 

 حددج الوددٌهج الى دد  وقددذ اسددتخذم البأاجىىز٘ انخجىىاَم نٓىىى ٔفقىىا  نهكخهىىت ٔانعًىىز انشيُىىٙ ٔانعًىىز انخىىدرٚبٙ 

اسدتٌتج نًالءيخّ ٔطبٛعت انبح  ٔقد حى جًع انبٛاَاث عٍ طزٚق انًالحظت انعهًٛىت باسىخخداو انخيىٕٚز انرٛىدٕٚ٘ ٔقىد 

بعد ححهٛم ٔيُاقشىت انُخىائب بظٓىٕر فىزٔب فىٙ األٔسىاط انحسىابٛت ٔنيىانع األحاء عهىٗ حىٕض انسىباحت ٔكىاٌ  الباحج

قابهٛت افزاح انعُٛت عهٗ حسٍ اسخخدايٓا نهًٓىاراث انحزكٛىت انخىٙ حخًخىع بٓىا 0  اسخخداو حٕض انسباحت قد أحٖ إنٗ سٚاحة

ٔكىىذنك بانُسىىبت نهًخغٛىىزاث انكًُٛاحٛكٛىىت كىىاٌ ُْىىاي فزقىىاً يعُٕٚىىاً بىىٍٛ األحاء عهىىٗ حىىٕض انسىىباحت ٔاألحاء عهىىٗ انبسىىاط 

ة انجًُاسىخك فىٙ حعهىٛى 0 اسخخداو حٕض انسباحت يٍ قبم انًدرسٍٛ أٔ انًدربٍٛ نًىاحعليه أو ى الباحجاألرضٙ 

أٔ حدرٚب عهٗ يثىم ْىذِ انحزكىاث انيىعبت ٔباْخًىاو انًىدربٌٕ ٔانًدرسىٌٕ نًىاحة انجًُاسىخك باسىخخداو انطىزب انبدٚهىت 
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Abstract 
 

                 The study aimed to expound the values of some bio-kinematics variables 

when using either the floor mat or  a swimming pool in performing the frontal 

summersault in gymnastic for college students in the second grade in  the Physical 

Education Department. Besides, the study aimed to expound the differences between 

the bio-kinematics variables when using the floor mat or  when using the swimming 

pool. 

               The subject sample consisted of the best four players  whom are students 

second grade from the physical education department and they  were deliberately 

selected and homogenized according to body mass, age, and training experience. 

The researcher adopted the descriptive method appropriate to the nature of the study 

and the data were collected through observation using a video capture device. An 

investigation study was performed to determine the best camera angle for shooting and 

after two days the main experiment was carried out. 

              The statistical tools, which were used in the experiment, are as following 

:(arithmetic mean, standard deviation, and t-test for correlating samples).                    

The resulted were presented and discussed and stemming from the results, the 

researcher concluded that differences in the arithmetic means exist in favor for the use 

of the swimming pool. The use of the swimming pool led to the increase of the ability 

of the subject sample to develop perception for using related motor skills. Besides 

when concerning the bio-kinematics variable, a significant difference exists between 

the performance in the swimming pool and the performance on the floor mat.  

Therefore, the researcher recommends using the swimming pool by trainers and 

coaches of gymnastic in training difficult movements, increase the intention on the 

gymnastic events, using alternative training methods and offsetting the fear of the 

trainee by including more than one positive incentive to reach the optimum 

performance. 

 


