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عالقة بعض القدرات الحركية لمذراع واليد ببعض المتغيرات البايوكينماتيكية 
ومستوى االداء لميارة القمبة اليوائية الخمفية المستقيمة في االرتكاز عمى جياز 

 وازي لمرجاؿالمت
 د زينة عبد السالـ أ.ـ.

 
 .جياز المتوازي  ،البايوكينماتيكية  ،القدرات الحركية الكممات المفتاحية:

 ممخص البحث
المياري الف ىناؾ اثناء االداء في تكمف اىمية البحث لممعوقات التي تؤثر في الالعبيف     

قة وتوافؽ حركات الذراع واليد مف مف االحساس بدقة وتوازف ورشا اً كبير  اً قدر  حركات تتطمب 
خالؿ حجـ القوة المطموبة لمحركة ومف خالؿ ىذه القدرات الحركية يمكف مف خالؿ استخراج 

اف ىذه اذ المتغيرات البايوميكانيكية الوصفية والسببية التي تؤثر سمبيا او ايجابيا في االداء 
ركات ألجؿ تكويف السالسؿ الحركية عمى الميارة تتميز بالسرعة العالية والتركيب والربط بيف الح

 اجيزة الجمناستؾ.
وجياز المتوازي احد اجيزة الجمناستؾ لمرجاؿ الذي يحتوي عمى الكثير مف الميارات التي     

يتخمميا العديد مف الحركات المرجحة بمختمؼ اوضاع االرتكاز عمى المتوازي والقمبات اليوائية 
 وحركات الترؾ والمسؾ. 

كمة البحث لدى افراد المنتخب الوطني العراقي لمجمناستؾ التي تكمف في اف ىناؾ اف مش    
في مستوى اداء الالعبيف اذ اف معظميـ لـ يحصموا عمى درجات عالية جيدة في البطوالت  اً تباين

 بسبب كثرة الحسومات مف درجة االداء، بسبب ضعؼ اداء ىذه الميارة.
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Relation of some Arm and Hand Movement Abilities on some 
Biomechanics Variables and Level Performance of   Summersault 

aerodynamic rear straight in pivot of parallel bars 
By Asst.Prof. Dr. Zena Abid Al-Salam Al- Azawe 

   The significant of the research lies on barriers which are effects the 
players during the performance. There are movements that are required 
the balance and cooperation of hand and arm accuracy. Thus, the 
power size required and movement abilities   biomechanics variables 
can be extract weather the performance is positively and negatively.  
This performance is highly speed and installation of cooperation of the 
movements to make series of movement on gymnastic apparatus.     
Parallel bars apparatus is one of gymnastics one for men  that consist of 
many skills , swing movement , pivot positions,   summersaults aerobic , 
catching and  leaving. 
   The problem of the research is differences of level performance of the 
Iraqi National team members of Gymnastics. Most of them haven’t get 
high score in competitions because of discounts from the performance 
score. 
 

 :المقدمة -1
رياضة الجمناستؾ تعد مف الرياضات االساسية او احد االنشطة البدنية الفردية اذ يشترؾ     

الفرد بالمعب بمفرده ومف ثـ تعتمد عمى قدراتو المختمفة ويختص الجمناستؾ كرياضة بمفيـو 
 (34: 2012: رة والرشاقة. )بني حمدافخاص، اذ ينصب تركيز الرياضي عمى التوافؽ والميا

فرياضة الجمناستؾ وصمت الى مستوى عاؿ مف خالؿ االداء الصعب واالبداع الذي قدمو    
 العبو والعبات الجمناستؾ في البطوالت العالمية.

تخضع الميارات في رياضة الجمناستؾ الى كثير مف المتغيرات البايوميكانيكية الوصفية     
اف ىذه الميارة تتميز بالسرعة العالية والتركيب  اذي تؤثر سمبًا او ايجابًا في االداء، والسببية والت

فضاًل عف الربط بينيا ألجؿ تكويف السالسؿ الحركية عمى اجيزة الجمناستؾ المختمفة وكؿ ذلؾ 
ي يجعميا تتأثر بالنواحي البايوميكانيكية بشكؿ كبير وجياز المتوازي احد اجيزة الجمناستؾ الفن

لمرجاؿ التي تحتوي عمى الكثير مف الميارات التي يتخمميا العديد مف الحركات المرجحة بمختمؼ 
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اوضاع و االرتكاز والقمبات اليوائية وحركات الترؾ والمسؾ، ىذه الحركات تتطمب قدرًا كبيرًا مف 
طموبة ، ومف خالؿ حجـ القوة المياوتوافق تياورشاق ياوتوازنحركة الذراعيف االحساس بدقة 

 لمحركة.
تعرؼ عالقة بعض القدرات الحركية لمذراعيف ببعض ومف ىنا برزت اىمية البحث في     

 متغيرات البايوكينماتيكية ومستوى االداء لميارة القمبة اليوائية الخمفية المستقيمة مف االرتكاز عمى
 ـ في تحقيؽ اليدؼالجمناستؾ لما ليذه المتغيرات مف دور مي جياز المتوازي لمرجاؿ لدى العبي
تعرؼ عمى المعوقات التي تؤثر في الالعبيف في اثناء االداء والوصوؿ الى المستوى المطموب و 

ومف خالؿ متابعة الباحثة لمبطوالت الجمناستؾ  المياري لتالفييا مستقبال اما مشكمة البحث
ف الحظت اف خاصة المحمية ومف خالؿ المقابالت الشخصية مع المدربيبالمحمية والعالمية و 

الجمناستؾ، اذ اف معظميـ  ازي لـ يكف بمستوى عاؿ لدى العبياالداء الحركي عمى جياز المتو 
لـ يحصموا عمى درجات جيدة في البطوالت بسبب كثرة الحسومات مف درجة االداء الفني وذلؾ 

ـ الدقة بسبب الضعؼ في االداء الميارة قد يكوف حدوث اخطاء فنية مف الناحية الميكانيكية وعد
 في استخداـ االمثؿ لمتغيرات الميكانيكية وبعض القدرات الحركية.

تعرؼ بعض القدرات الحركية وقياسيا عف باحثة الى الخوض في ىذه المشكمة مما دفع ال    
طريؽ جياز لمعرفة عالقة ىذه القدرات الحركية لمذراع واليد بالمتغيرات البايوكينماتيكية في اداء 

از المتوازي لمرجاؿ، عمى اعتبار اف ىذه المتغيرات مؤشر لتكامؿ االداء الحركي الميارة عمى جي
 ليذه الميارة.

اما اىداؼ البحث فكانت تعرؼ العالقة بيف كؿ مف القدرات الحركية لمذراع واليد وبعض    
از المتغيرات البايوكينماتيكية لميارة القمبة اليوائية الخمفية المستقيمة مف االرتكاز عمى جي

رة وتعرؼ العالقة بيف المتغيرات البايوكينماتيكية ومستوى االداء المياري لميا ،المتوازي لمرجاؿ
 تعرؼ العالقة بيف بعض القدرات الحركية ومستوى االداء.القمبة الخمفية المستقيمة. و 

عض د عالقة ذات داللة احصائية بيف القدرات الحركية لمذراع واليد وبو وجوفرضت الباحثة      
متغيرات البايوكينماتيكية لميارة القمبة اليوائية الخمفية المستقيمة مف االرتكاز عمى جياز المتوازي 

 لمرجاؿ.
 :البحث واجراءاتو الميدانية يةمنيج-2
  :منيج البحث2-1

بيعة مشكمة المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية لمالئمتو ط استخدمت الباحثة    
 ىداؼ البحث.قيؽ البحث سعيًا لتح
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 مجتمع البحث: 2-2
( العبيف المنتخب الوطني لمجمناستؾ الفني 6العينة التي اختارتيا الباحثة اشتممت عمى )    

تمثؿ مجتمع االصؿ واحدة وىي اللمرجاؿ اختيروا بالطريقة العمدية وىـ ضمف المرحمة العمرية 
 كمو.
 وسائؿ جمع المعمومات: 2-3

جياز و، فيدي اكامر ، المالحظة والتحميؿ، شبكة االنترنيت العالميةنبية، العربية واالجالمصادر 
، جياز المتوازي القانوني لمرجاؿ، برامج الحاسوب المستخدمة في التحميؿ، مقياس الرسـ، الرسـ

  .(2استمارة تقييـ االداء ممحؽ )، (1استمارة متغيرات البايوميكانيؾ ممحؽ )
 :تحديد متغيرات الدراسة 2-4
 تحديد اختبار االداء الحركي لقياس القدرات الحركية الفنية. تـ
 اختبار دقة حركات الذراع واليد: 2-4-1
يعطي المفحوص في مثيرات او اسئمة ، مف خالؿ كيفية تحرير القمـ عبر  :مرحمة التعميمات -1

 االخدود دوف مالمستو لجوانب االخدود.
ستجابة لالختبار عف طريؽ بعض االكيفية و  فييا تمريف المفحوص عمى مرحمة التمريف: يتـ -2

االمثمة، فاذا قاـ المفحوص بارتكاب ثالثة اخطاء او اذا لـ يقيـ بأية استجابة نيائيًا ضمف مدة 
( دقائؽ، فاف مرحمة التمريف ستتوقؼ وبذلؾ يتـ التأكد مف انو ال يتـ القياـ باالختبار الفعمي 5)

 و استوعب التعميمات بدقة .اال بعد اف يتبيف اف المفحوص قد فيـ ا
مرحمة الفحص او االختبار: وىي المرحمة التي تتبع مرحمة التمريف مباشرة ، التي ينبغي فييا  -3

جموس المفحوص واسناد احدى ذراعيو الى جانب الجياز والذراع الثانية ماسكة لمقمـ االسود اذ 
ط افقية وعمودية واخرى يطمب مف المفحوص تمرير القمـ عمى وفؽ اخدود يحتوي عمى خطو 

دوف مالمستو، ويتـ احتساب عدد مف دائرية ويطمب منو اذف اف يمرر القمـ عبر االخدود 
 ثا( لمتطبيؽ.36االخطاء بالتماس، ولكؿ اختبار )

وبعد االنتياء مف االختبار يتطمب منا  اظيار نتائج الفحص عمى شاشة الحاسوب مباشرة ،     
عف درجات الخاـ والدرجات  الً ضلديمغرافية الخاصة بالمفحوص فت اويشمؿ التقرير المعموما

المعيارية لكؿ فقرة مع الزمف المستغرؽ لإلجابة عف االختبار مع اظيار بروفيؿ االختبار 
 التفصيمي باالستناد الى الدرجات العيارية.

  اختبار سرعة حركات الذراع واليد: 2-4-2
االختبار وعما سيواجو المفحوص مف مثيرات مرحمة التعميمات : اعطاء تعميمات حوؿ ىذا  -1

او اسئمة وغير ذلؾ مف خالؿ توجيو المفحوص عمى وضع القمـ عمى النقاط الدائرية، وبسرعة 
 ودقة .



722074-6032 :ISSN

  

21 

 

مريف عمى كيفية االستجابة لالختبار فاذا اقاـ المفحوص  تمرحمة التمريف االستطالعية:  -2
( دقائؽ فاف الرحمة التمريف 5ة نيائيا لمدة )ارتكاب ثالثة اخطاء او اذا لـ يقـ بأية استجاب

ستتوقؼ ويقوـ البرنامج بالطمب الى المفحوص بالرجوع الفاحص لتمغي فريد مف التعميمات، 
ألبعد اف يبيف اف المفحوص عند اوبذلؾ يتـ التأكد مف انو ال يتـ القياـ باالختبار الفعمي 

 المستوعب التعميمات بدونو.
يجمس المفحوص والذراع ماسكة لمقمـ االسود اذ يطمب منو  -ختبار :مرحمة الفحص او اال -3

( ويتـ احتساب عدد المرات التي ال يمس 1وضع عمى بداية النقاط الدائرية الموجودة في الشكؿ )
 فييا القمـ النقاط الدائرية الموجودة مف الجياز.

اما اظيار نتائج الفحص وبعد االنتياء مف ا الختبار يتـ اظيار شاشة مساعدة تطمب منا    
عمى شاشة الحاسوب مباشرة ويشمؿ التقرير المعمومات الديمغرافية كافة الخاصة بالمفحوص 
فضال عف درجات الخاـ والدرجات المعيارية لكؿ فقرة مع الزمف المستغرؽ لإلجابة عف االختبار 

 (1التفصيمي باالستناد الى الحد الدرجات المعيارية كما موضح في الشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح حركة الذراع واليد1شكؿ )
 خطوات اجراء البحث : 2-5
 التجربة االستطالعية : 2-5-1
وىي استطالع الظروؼ المحيطة بالظاىرة التي يرغب الباحث في دراستيا، وىي الكشؼ عف    

 الكاظمي :الحمقات الغامضة اذ تعد مف الوسائؿ الميمة والضرورية جدا في تنفيذ البحوث. )
2012 :95) 
، وقامت بأجراء ( مف عينة البحث 1قامت الباحثة بأجراء التجربة االستطالعية عمى )     

 20/2/2015ة بتاريخ لواجب اتخاذىا في التجربة الرئيسلتعرؼ اىـ االجراءات ااالختبارات عميو 
وؿ ظيرا في المختبر وفي الساعة الرابعة عصرا وضع الكاميرات ألجؿ الحص 12في الساعة 

 عمى صورة واضحة لمتحميؿ المتغيرات الميكانيكية لمميارة.
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 تحديد المتغيرات البيوكينماتيكية المختارة: 2-5-2
 تـ اختيار اختبار . المتغيرات البايوكينماتيكية مف قبؿ خبراء اختصاص البايوميكانيؾ.

 اعمى ارتفاع لنقطة الورؾ. -1
 زاوية الترؾ. -2
 زاوية المسؾ. -3
 الرئيسة: لمورؾ. -4
 سافة االفقية بيف نقطة الترؾ والمسؾ.الم -5

 التجربة الرئيسة: 2-5-3
 6/3/2015قامت الباحثة بأجراء التجربة الرئيسة داخؿ المختبر النفسي التخصصي بتاريخ     

العبيف ، وتـ اختبار عينة البحث وقبؿ اجراء  6عمى العبي المنتخب الوطني البالغ عددىـ 
( ساعات قبؿ اجرا الفحص ، وشرط 8قسط مف النوـ )التجربة تـ سؤاؿ المفحوص عف اخذ 

تناوؿ الفطور المختبر النفسي مف درجة الحرارة والضوء والضوضاء وبنفس اليوـ عصرًا تـ 
عمى قاعة المركز التدريبي لمجمناستؾ باستخداـ كامرة  6/3/2015تصوير عينة البحث بتاريخ 

بحث بأداء الميارة لغرض استخراج صورة /ثا وقاـ افراد العينة ال 25تصوير ذات سرعة 
 المتغيرات البايوكينماتيكية ولغرض تقييـ الميارة مف قبؿ المحكميف .

 تقويـ مستوى االداء الفني لمميارة قيد البحث: 2-6
تـ تقييـ االداء المياري لالعبيف عمى جياز المتوازي لمرجاؿ والذي اقيـ عمى قاعة المركز     

وقد استعانت الباحثة بمجنة تحكيـ لتقويـ  10/3/2015داد بتاريخ التدريبي لمجمناستؾ في بغ
االداء الفني لمميارة وكاف التقويـ مف خالؿ مشاىدة العرض التمفازي )الفيديوي( لالختبار وتـ 

 اعتماد ودرجاتيـ لتقييـ االداء المياري لمبحث .
 الوسائؿ االحصائية: 2-7

 :التية( لمعالجة البيانات اspssاستخدـ الحسابي. الحقيبة االحصائية )
 معامؿ االلتواء .، الوسيط، االنحرؼ المعياري، الوسط الحسابي   

 
  :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات القدرات الحركية لمذراع  3-1

 البحث وتحميميا:                             واليد وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لدى عينة
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 يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث (1جدوؿ )

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
معامؿ  الوسيط المعياري

 االلتواء

 القدرات الحركية

دقة حركة 
 0,167 48 6,256 48,35 خطا /ثا الذراع واليد

سرعة حركة 
 0,378 50,5 9,341 51,68 س/ثا الذراع واليد

المتغيرات 
 الكينماتيكثية

 0,445 8260 3,410 82,501 درجة زاوية المسؾ
 0,462 60 1,622 60,250 درجة زاوية الترؾ
 0,034 766 120,145 767,40 د/ثا السرعة الزاوية
اعمى ارتفاع 
 0,277 10 3,431 10,317 سـ لنقطة الورؾ

المسافة االفقية 
بيف الترؾ 
 والمسؾ

 0,145 53 7,645 53,382 سـ

عرض نتائج معامالت االرتباط بيف متغيرات القدرات الحركية لمذراع واليد وبعض متغيرات  3-2
 البايوكينماتيكية لميارة القمبة اليوائية الخمفية المستقيمة مف االرتكاز عمى جياز المتوازي لمرجاؿ

 :تياومناقش
يبيف قيـ معامؿ االرتباط بيف المتغيرات البايوكينماتيكية  لمذراع واليد وبعض  (2جدوؿ )

 المتغيرات الكينماتيكية لدى عينة البحث

المتغيرات 
 الكينماتيكية

دقة حركة الذراع 
 Rواليد )قيمة 
 المحسوبية (

الداللة 
 االحصائية

سرعة حركة الذراع 
 Rواليد )قيمة 
 المحسوبية (

 الداللة
 االحصائية

مستوى االداء 
 Rقيمة 

 المحسوبية

الداللة 
 االحصائية

معنوي  0,741 زاوية المسؾ
 معنوي 0,765 معنوي 0,754 طردي

معنوي  0,762 زاوية الترؾ
 معنوي 0,742 معنوي 0,771 طردي

السرعة الزاوية 
 معنوي 0,751 معنوي 0,766 غير معنوي 0,426 كمورؾ

ارتفاع الورؾ لحظة 
 يف لمعارضةترؾ اليد

معنوي  0,755
 طردي

 معنوي 0,776 معنوي 0,782

المسافة االفقية بيف 
 غير معنوي 0,316 غير معنوي 0,422 غير معنوي 0,352 الترؾ والمسؾ
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 ( 4( ودرجة حرية )0205( تحت مستوى داللة )02729( الجدولية )Rبمغت قيمة )
ف ىناؾ عالقة ارتباط طردي بيف ( نالحظ ا2مف خالؿ النتائج التي ظيرت في الجدوؿ )    

مستوى زاوية المسؾ وكؿ مف دقة وسرعة حركة الذراع واليد وكذلؾ مستوى االداء وىو ما تتطمبو 
ىذه الميارة حيث اف التأخر في الحركة يؤدي الى فشميا بسبب حدوث تقطع في مسار الدوراف 

 لمميارة.
ؾ وكؿ مف دقة وسرعة حركة الذراع واليد نالحظ أيضا اف ىناؾ عالقة طردية بيف زاوية التر و     

ـ المقذوؼ ومستوى االداء، ترى الباحثة اف زاوية الترؾ ىي التي تحدد مسار الحركة لمجس
مف الحركة واف ظيور العالقة طردية يعني اف الزاوية جيدة مما اعطى  وخاصة في القسـ الرئيس

في الحركة( فيناؾ انسيابية بيف  اثناء الدوراف )سعةفي ارتفاع المناسب لمركز ثقؿ الالعب 
الزاوية المسؾ والترؾ وتتحدد زاوية المسؾ مف خالؿ الميارة والذي لو عالقة مباشرة بمستوى 

 االداء وىذا مف خالؿ التكامؿ الفني لمجسـ نتيجة مف تحقيؽ المد اما في الزوايا والترؾ.
حركة الذراع واليد غير معنوية،  اما فيما يخص السرعة الزاوية لمورؾ فظيرت العالقة مع دقة   

ترى الباحثة اف ىناؾ تأخر ممحوظ لمورؾ عند الدوراف واف حركة الذراع واليد تسبقاف الورؾ قبؿ 
اثناء االداء اي المسار الحركي لمورؾ والبطء الحاصؿ في في وصوليا لممستوى المطموب 

لتقصير نصؼ القطر وزيادة السرعة الزاوية ىو بسبب عدـ وجود انثناء قميؿ في مفصؿ الورؾ 
اف تقميؿ  نصؼ القطر ألجزاء اجسـ الالعب يساعد في سرعة اتماـ الدوراف  اذ السرعة الزاوية،

 ويحقؽ انسيابية لألداء واستقرار جيد لالعب لعدـ حوث تقطع في المسار الحركي.
قطة الورؾ يالحظ مف خالؿ الجدوؿ ايضا وجود عالقة ارتباط معنوية بيف اعمى ارتفاع لنو    

لحظة ترؾ اليديف لمبار مع دقة وسرعة حركة الذراع واليد ومستوى االداء، ترى الباحثة اف ارتفاع 
الورؾ لحظة ترؾ اليديف لمبار عالقة طردية بزاوية الترؾ، فالزاوية المناسبة تؤدي الى ارتفاع 

ة الدوراف وتقمؿ مف انيا ترتبط بالسرعة الزاوية التي تزيد مف سرعو  الجسـ المقذوؼ بعد الترؾ
 تأثير الجاذبية االرضية عمى الجسـ المقذوؼ.

اما العالقة بيف المسافة االفقية بيف الترؾ والمسؾ وكؿ مف دقة وسرعة حركة الذراع واليد     
ومستوى االداء فقد كانت العالقة غير معنوية، وترى الباحثة اف ذلؾ يعود الى كبر المسافة 

والمسؾ مما يؤدي الى وجود قطع بمسار الدوراف لمميارة الف مف  االفقية بيف زاوية الترؾ
متطمبات ىذه الميارة اف تكوف المسافة االفقية قميمة بيف نقطتيف الترؾ والمسؾ مف اجؿ ضماف 

 انسيابية الحركة عند ما ترتبط بحركة اخرى.
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ليد ومستوى االداء عرض نتائج معامالت االرتباط بيف متغيرات القدرات الحركية لمذراع وا 3-4
 :تياومناقش لمميارة قيد البحث

نتائج معامالت االرتباط بيف متغيرات القدرات الحركية لمذراع واليد ومستوى يبيف  (3جدوؿ )
 االداء لمميارة قيد البحث

 الداللة االحصائية قيمة ـ المحسوبة القدرات الحركية لمذراع واليد
 رديمعنوي ط 0,789 دقة حركة الذراع واليد
 معنوي طردي 0,774 سرعة حركة الذراع واليد

 ( بمغت قيمةR( الجدولية )0205( تحت مستوى داللة )02729) ( 4ودرجة حرية ) 
مع مستوى  تياوسرعبيف دقة حركة الذراع واليد  اً معنوي اً ( اف ىناؾ ارتباط3نالحظ مف الجدوؿ )

 االداء .
اع واليد ومستوى االداء في اف مسافة بيف الباريف االستنتاجات العالقة بيف دقة وسرعة حركة الذر 

لمجياز المتوازي لمرجاؿ صغير نسبيا يفترض عمى الالعبيف اف يكونوا دقيقيف في التحرؾ عمى 
الجياز مف اجؿ اداء الدورانات تفرض عميو ترؾ الجياز والمسؾ باليديف وىي مف متطمبات 

الف زيادة مستوى الدقة والسرعة يؤدي الى االداء المياري لمجياز اف تكوف ىناؾ دقة وسرعة 
 زيادة مستوى االداء.

  :الخاتمة -4
يحقؽ  اذاف االرتفاع المناسب ىو مف مظاىر الحركة التي تدؿ عمى وجود االداء الفني     

تتأثر قيـ زاوية المسؾ بالميارة ، و مديات حركية واسعة ىو مف متطمبات مثؿ ىذه الميارات
ي لمميارة قيد البحث مف حيث كوف الالعب سيستمر بالسمسة اـ سيؤدي الالحقة لمقسـ الختام
 اليبوط مف الجياز.

اف كبر المسافة االفقية بيف نقطة الترؾ والمسؾ دليؿ عمى عدـ تمكف الالعبيف مف تادية      
مستوى االداء الجيد عمى جياز المتوازي لمرجاؿ يحتاج الى دقة في حركات ، و الميارة بشكؿ جيد

اع واليد وسرعة حركة الذراع واليد فيذه القدرة تساىـ ايجابيا في تحسيف مستوى االداء عمى الذر 
 جياز المتوازي لمرجاؿ .

التأكيد عمى المدربيف والالعبيف بأىمية االستثمار االمثؿ لمقوانيف الميكانيكية ومدى تأثيراتيا  
بيذه القوانيف تساعد عمى االسراع في ، الف المعرفة التامة  ياوتحقيق عمى انجاز الميارة الحركية

االىتماـ بضبط زاوية المسؾ والترؾ الف ىذه الزوايا تساىـ في تحقيؽ ، و التعمـ واتقاف الميارة
ضرورة توفير الوسائؿ ، و في االداء التالي تساىـ في تحقيؽ مستوى عاؿ  اعمى ارتفاع لمورؾ وب

ف تأثير في سرعة التعمـ الف ىذه الوسائؿ خالؿ عممية التدريب لما ليا م يةالتصويرية التحميم
التأكد ، و تعطي امكانية الوقوؼ عمى مواطف القوة والضعؼ في الميارة وعمى تشخيص االخطاء
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عمى الالعبيف عمى سرعة الدوراف الذراعيف لما ليا مف اىمية في تحقيؽ االستقرار الجيد في 
استخداـ المنظومة الحديثة الستخراج ، و القسـ الختامي في الميارة عمى الجياز المتوازي لمرجاؿ
 القدرة الحركية المؤثرة في الفعاليات الرياضية االخرى .

 
 والمراجع لمصادرا
 الجمباز الفني مف االلؼ الى الياء: )الطبعة االولى ، عماف :سالـ احمد ،بني حمداف- 

 (2012االردف ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، 
 1التطبيقات العممية لكتابة الرسائؿ واألطاريح التربوية والنفسية ، ط :اشـظافر ى ،الكاظمي  :

 (.2012)بغداد ، دار الكتب ، 
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 (1ممحؽ )
 استمارة استطالع راي الخبراء والمختصيف في مجاؿ البيوميكانيكي والجمناستؾ الفني 

 االستاذ الفاضؿ الدكتور .......... المحتـر 
 تحية طيبة ..

تروـ الباحثة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة لمبنات  اجراء البحث الموسوـ ))عالقة     
بعض القدرات الحركية لمذراع واليد ببعض المتغيرات البايوكينماتيكية ومستوى االداء لميارة القمبة 

ؤه يتـ بعوف اهلل اجراؿ(( والتي ساليوائية الخمفية المستقيمة في االرتكاز عمى جياز المتوازي لمرجا
عمى العبي المنتخب الوطني العراقي لمجمناستؾ ونظرا لمكانتكـ العممية يرجى التفضؿ باختيار 

 المتغيرات الكينماتيكية التي ليا عالقة بالميارة.
 االعتزازمع فائؽ الشكر و 

 
 

 -االسـ :
  -المقب العممي :

 -التاريخ :
 -التوقيع :

 -المالحظة :
 الميارة نماتيكيةالمتغيرات الك ت
  زاوية المسؾ  -1
  زاوية الترؾ  -2
  زاوية الجسـ لحظة الترؾ  -3
  اعمى ارتفاع لمورؾ  -4
  السرعة الزاوية لمورؾ  -5
السرعة الزاوية لمكتفيف مف لحظة بدء الدوراف الى   -6

 لحظة ترؾ البار 
 

السرعة المحيطية لمكتفيف مف لحظة الدوراف الى   -7
 لحظة ترؾ البار 

 

  االفقية بيف الترؾ والمسؾ  المسافة  -8
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 (2ممحؽ )
 االستمارة لتقييـ االداء لالعبيف

تقييـ ميارة القمبة اليوائية الخمفية المستقيمة مف االرتكاز  اسـ الالعب ت
 عمى جياز المتوازي لمرجاؿ

 (4الحكـ ) (3الحكـ ) (2الحكـ ) (1الحكـ )
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


