
 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

313 
 

 

 

 

 

 

لي ة في بعض المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط الكهربائي العضتأثير تمرينات انفجارية بالستي
 وأداء الدفع على طاولة القفز لناشئي الجمناستك

 م.د وائل عباس عبد الحسين
 م.د مسلم محمد صابط

      المستخلص بالعربي  
هم أ التعرف على تأثير التمرينات االنفجارية البالستية في تطويريتجلى هدف الدراسة في       

المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط الكهربائي العضلي واألداء المهاري لمرحلة الدفع على طاولة 
القفز بالجمناستك لالعبين الناشئين ، كمحاولة لحل مشكلة البحث التي تكمن في ضعف في 

احل ر مستويات األداء المهاري في مرحلة الدفع على طاولة القفز ، مما يؤشر قلة التكامل في م
األداء من الناحية الميكانيكية فضاًل عن االنثناءات المفصلية المفرطة في مفصل المرفق مما 
يؤشر حالة من تبديد وضياع الطاقة ، وعليه أفترض الباحث أن للتمرينات االنفجارية البالستية 

ي العضلي واألداء ئالمعدة تأثيرًا ايجابيًا في تطوير أهم المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط الكهربا
نهج وقد استخدم الباحث المالمهاري للدفع على طاولة القفز بالجمناستك لالعبين الناشئين ، 

( العبين يمثلون منتخب محافظة واسط 1التجريبي حيث أجري البحث على عينة مكونة من )
ن خالل مو بالجمناستك  لفئة الناشئين ، وبعد تقسيمهم الى مجموعتين )ضابطة وتجريبية( ، 

التصوير الفيديوي ألداء قفزة اليدين األمامية في االختبار القبلي وباستخدام آالت التصوير ومنصة 
( ، وبعد عمليات التحليل والقياس ، تمكن الباحث من تحديد قيم أهم EMGقياس القوة وجهاز )

وتبعًا لذلك  ، المتغيرات البايوميكانيكية ، فضاًل عن قياس مؤشرات النشاط الكهربائي للعضالت
( أسبوعًا بواقع 12ٌاعدت التمرينات االنفجارية البالستية لتنفيذها على المجموعة التجريبية ولمدة )

وحدتين في األسبوع بعد ذلك أجرى الباحث االختبار البعدي ، وبمعالجة البيانات احصائياً ، توصل 
 الباحث الى عدة استنتاجات أهمها:

رية البالستية أنها وسيلة ناجعة في تطوير قدرات العب الجمناستك ( أثبتت التمارين االنفجا1
 وخاصة ما يتعلق بعنصري القوة والسرعة وسبل الدمج بينهما طبقًا لمتطلبات مراحل األداء .

 وفي ضوء تلك االستنتاجات أوصى الباحث بعدة توصيات منها :
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اسي رينات االنفجارية كمكون أسالتأكيد على احتواء الوحدات في المناهج التدريبية على التم (1
 وخاصة في الفعاليات الرياضية ذات األداء الحركي السريع .

 
 
 

The effect of ballistic explosive exercises in some biomechanic variables and 

muscular electrical activity and skilled performance at the gymnastics vault table 

Dr . Wael Abbas Abdul Hussein 

                                          Dr . Muslim Muhammad Sabit 

Abstract 

      The objective of the study is to identify the impact of explosive exercises in the 

development of the most important mechanical variables، muscular electrical activity 

and skill performance at the gymnastics table for young players. As an attempt to solve 

the research problem that underlies the levels of skill performance on the jump table، 
specifically in the different stages of elevation، fulcrum، and propulsion. This indicates 

a lack of kinetic flow (the presence of parts in the movement) as well as excessive 

arthropod flex that lead to an increase in the periods of contact with the spring board 

and table ، therefore، the researcher assumed that the explosive exercise had a positive 

impact on the development of the most important mechanical variables، muscular 

electrical and skill performance at the gymnastics table for the young players .  

 

      The researcher used the experimental curriculum where he conducted the search 

on a sample of 6 players representing a conservative and Waist team in the for the 

junior category. After being divided into two groups (adjust and experimental)، and 

through video visualization of the performance of the two hops (front and Arabic) in 

the before test and using the cameras، force plate form and device (EMG)، and after 

analysis and measurement، the researcher has been able to determine the values of the 

most important mechanical variables، as well as the measurement of muscle electrical 

activity indicators And، accordingly، the explosive exercises were prepared for the 

experimental group and for 12 weeks، two units a week، after which the researcher 

performed the test. With data processing statistically، the researcher has reached 

several conclusions، the most important of which are : 

  

1) The results showed moral differences between the before and the dimensional tests 

and in favour of the dimensional test in the values of certain mechanical variables and 

the electroshock planning of the measured muscle of the adjust group . 

  

      In the according of those conclusions، the researcher recommended several 

recommendations، including : 

 

1) To emphasize the fact that modules in the training curriculum contain explosive 

exercises as an essential component، especially in sporting events with rapid motor 

performance .  

2) It is necessary to use Electroshock planning muscle to analyze the work of each 

muscle before embarking on the necessary development . 
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 التعريف بالبحث-1
 مقدمة البحث وأهميته1-1

يشكل قطاع الرياضة اليوم مفصاًل مهمًا من مفاصل الحياة ، وتتجلى تلك األهمية من         
خالل استمرار عمليات البحث والتقصي في كيفية االرتقاء والنهوض بهذا الجانب الحيوي والذي 

الرياضة االنجازية يصب في محاور متعددة أهمها صحة المجتمع وزيادة االنتاج ، فضاًل عن 
التخصصية التي تعد الشغل الشاغل للكثير من البلدان المتقدمة من خالل  إيجاد السبل الكفيلة 
إلعداد األبطال الرياضيين وصناعتهم واحتالل مراكز الصدارة في البطوالت والمحافل الرياضية 

ك فال عجب ان ُعدت والذي من شأنه أن يجعل من تلك الدول أنموذجًا للتقدم والتطور ، ولذل
 الرياضة مقياسًا لتقدم األمم ورقيها .

وتلعب  ،العلياإن عمليات االعداد المستمر هي السبيل الوحيد لوصول الالعب للمستويات         
عداده،طرائق التدريب وأساليبه دورًا مهمًا وفعااًل في كيفية بناء الالعب  لك االساليب ومن بين ت وا 

ي التدريب والذي يركز على إكساب الالعب صفتين مهمتين هما القوة والسرعة االسلوب االنفجاري ف
قاع ويتضح ذلك في الرياضات ذات االي التخصصية،واستخدامهما طبقًا لما تحتاج اليه الرياضة 

 السريع.الحركي 
البد من االستعانة بعلم  الالعب،وبهدف بناء الحركة على أسس رصينة يدركها         
انيك هذا العلم الذي يسجل أعلى درجات االرتباط ببقية العلوم األخرى وعلى رأسها علم البايوميك
ور التقنيات كذلك ال يخفى د. حيث ترجع اليه مسببات الحركة ومواطن القوة والضعف فيها التدريب،

هاز ومن بين تلك التقنيات ج التدريب،الحديثة في قياس ومراقبة التطور المصاحب لكل مراحل 
(EMG الذي يسجل النشاط الكهربائي المصاحب للعضلة خالل ).االنقباض  

ووقع االختيار على جهاز طاولة القفز الذي  الجمناستك،وقد اختصت هذه الدراسة برياضة        
وتتجلى أهمية البحث بضرورة االهتمام واالستمرار باستخدام التدريب  الجنسين،يؤدي عليه كال 

ضمن الوحدة التدريبية لما له من فاعلية في تحسين مستوى األداء  االنفجاري كمكون تدريبي
 المهاري في كافة مراحل االداء وخاصة مرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة .

 مشكلة البحث .ــــ1
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من خالل المالحظة والمتابعة الميدانية من قبل الباحث لفعالية جمناستك األجهزة ضمن         
فرق المدرسية للمحافظات لعدة سنوات ، كونه مدرب وحكم ومدرس لمادة بطوالت األندية وال

الجمناستك ، وجد أن هناك ضعفًا في مستويات األداء الفني في تنفيذ القفزات على طاولة القفز  
في مراحل أدائها وخاصة الربط بين مراحل أداء القفزة إذ يعتمد نجاح كل جزء على الجزء الذي 

ة التكامل في مراحل األداء من الناحية الميكانيكية ،  فضاًل عن االنثناءات يسبقه ، مما يؤشر قل
المفصلية المفرطة لمفصل المرفق التي تؤدي إلى الزيادة في فترات اتصال الالعب مع الطاولة 
وقلة االستفادة من االنقباض العضلي الالمركزي لعضالت الذراعين وبالتالي تبديد الطاقة الحركية 

مات البطيء في الحركة دون سرعتها ، حيث يؤكد الخبراء أن " الالعب عندما يؤدي وظهور عال
حركات الركض والقفز والرمي يجب أن يؤكد على حركة المد )الالمركزية( التي تسبق االنقباض 
المركزي ، مما يحسن ويعزز من شغل القوة الناتجة عند األداء للحركة المطلوبة من قبل العضالت 

   (94). العاملة " 
 هدفا البحث 3ــــ1
إعداد تمرينات انفجارية بالستية للتأثير في قيم أهم المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط الكهربائي  (1

 العضلي وأداء الدفع على طاولة القفز بالجمناستك لالعبين الناشئين .
ي أهم المتغيرات البحث ف( التعرف على أثر التمرينات االنفجارية البالستية وأفضليتها لمجموعتي 2

البايوميكانيكية والنشاط الكهربائي العضلي وأداء الدفع على طاولة القفز بالجمناستك لالعبين 
 الناشئين .

 فرضا البحث 4ــــ1
( للتمرينات االنفجارية البالستية المعدة أثر ايجابي في أهم المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط 1

الدفع على طاولة القفز بالجمناستك في االختبارات البعدية لالعبين من الكهربائي العضلي وأداء 
 فئة الناشئين .

( هناك أفضلية في النتائج االيجابية للتمرينات االنفجارية البالستية المعدة في أهم المتغيرات 2
ختبار الالبايوميكانيكية والنشاط الكهربائي العضلي وأداء الدفع على طاولة القفز بالجمناستك في ا

 البعدي .
 مجاالت البحث 5ــــ1
العبو منتخب محافظة واسط بالجمناستك الفني الناشئين بأعمار  المجال البشري : 1ــــ5ــــ1
 م .   2511ةةةةةةةة  2512( سنة للموسم الرياضي 10ةةةةةةةة13)

                                                           
، عمان ،  1، ط تطبيقات البايوميكانيل في التدريب الرياضي واألداء الحركي( صريح عبد الكريم الفضلي : 1)

 . 81م ، ص 2111دار دجلة ، 
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 .  2511   1   11ولغاية  2512   1   1المدة من  المجال الزماني : .ــــ5ــــ1
قاعة الجمناستك في محافظة واسط ، قاعة الجمناستك وقاعة اللياقة  المجال المكاني : 3ــــ5ــــ1

 البدنية والمختبرات العلمية في جامعة الكوفة   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 
 
جراءاته الميدانية .  ــ منهجية البحث وا 
 منهج البحث  1ــ.

ج على عدة أسس ومنها محاولة الباحث التحكم في الموقف المطلوب يعتمد اختيار المنه         
دراسته باستثناء المتغير او المتغيرات التي يرى أنها السبب في حدوث تغير معين في ذلك الموقف 
، وطبقًا لما تحتاج اليه طبيعة المشكلة في هذه الدراسة وتماشيًا مع سبل حلها ، استخدم الباحث 

صميم المجموعتين المتكافئتين ) ذات االختبارين القبلي والبعدي ( ، وهذا المنهج التجريبي بت
التصميم يمثل " الطريقة التي يقوم بها بتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تظهر في التحري 
عن المعلومات التي تخص الظاهرة وكذلك السيطرة على مثل تلك الظروف والمتغيرات والتحكم بها 

 دول أدناه يبين التصميم التجريبي لعينة البحث .والج(  95)" . 
 ( يبين التصميم التجريبي لعينة البحث 1الجدول )

 مجتمع البحث وعينته  .ــ.

                                                           

 1883، بغداد ، مطابع دار الثقافة العامة ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات(عامر ابراهيم القنديلجي : 1)

 . 82ص  ،

 االختبار البعدي المعالجة التجريبية االختبار القبلي المجموعة

 المجموعة التجريبية

تحليل المتغيرات 
البايوميكانيكية وقياس 

(EMG واختبار األداء )
 المهاري للدفع 

 مستقلالمتغير ال
التدريبات االنفجارية 

الخاصة  البالستية
 بالذراعين

تحليل المتغيرات 
البايوميكانيكية وقياس 

(EMG واختبار األداء )
 المهاري للدفع

 

 المجموعة الضابطة

تحليل المتغيرات 
البايوميكانيكية وقياس 

(EMG واختبار األداء )
 المهاري للدفع

 

االسلوب التدريبي 
الخاص بالمدرب الذي 
يعتمد على التكرار لألداء 
المهاري على الجهاز مع 
اعطاء بعض تمارين 

 القوة والقفز الغير مقننة   

 
تحليل المتغيرات 

البايوميكانيكية وقياس 
(EMG واختبار األداء )

 المهاري للدفع
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الذين يمثلون منتخب محافظة ( سنة 10ةةةةةة13حدد الباحث مجتمع بحثه بالالعبين الناشئين )      
 ( العبين . 2( وعددهم )2511ةةةةة  2512واسط بالجمناستك الفني للرجال للموسم الرياضي )

( العبين 2كما واختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية )الحصر الشامل للمجتمع( وقوامها )        
العبين ) ط ، وبعد استبعاد أحد الوالذين يمثلون فئة الناشئين لمنتخب الجمناستك في محافظة واس

نتيجة االصابة ( والتأكد من مدى قابلية الالعبين المتبقين من أداء المهارة قّسمت العينة المتبقية 
( العبين في كل مجموعة ، وبهذا 3إلى مجموعتين )ضابطة وتجريبية( بواسطة القرعة وبواقع )

بة مناسبة لتمثيل مجتمع البحث تمثيالً ( وهي نس%11تكون النسبة المئوية لعينة البحث هي )
حقيقيًا وصادقًا ، وقد منح الباحث أربع محاوالت لكل العب ، حيث يصبح مجموع ما يؤديه 

( قفزات ،  والتي تخضع جميعها للتحليل والقياس وتقييم األداء لمرحلة االرتكاز 4الالعب هو )
 والدفع على الطاولة من قبل الحكام .

 جهزة واألدوات المستخدمة في البحثالوسائل واأل 3ــ.

 الوسائل المستخدمة في البحث )وسائل جمع البيانات( 1ــ3ــ.
 من أهم الوسائل التي استخدمها الباحث لجمع المعلومات والبيانات هي :         
 . المالحظة والتحليل والتجريب 
  . المقابالت الشخصية 
 . االختبارات والمقاييس 
 لعربية واألجنبية .المراجع والمصادر ا 
 . برامجيات الحاسوب 

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  .ــ3ــ3
 ( جهاز حاسوب البتوب نوعHP  ( صيني الصنع عدد )1. ) 
 منصة قياس القوة (gait analysis( من شركة )zebris ألمانية الصنع ، ) 
 ( جهازEMG  ( نوع )Myotrace 400( ذو أربع قنوات لشركة )NORAXON.) 
 ( كاميرات فيديو نوعCasio( يابانية الصنع بسرعة )وكاميرا 2صورة   ثا( عدد )1255 ، )

 ( .1صورة   ثا( عدد )Full Hd( )1255يابانية الصنع  Panasonic) فيديو نوع
 ( جهاز خاص بقياس الطول والوزن نوع Ariston . ) 
 ( جهاز بلوتوث تابع لجهازEMG   . ) 
 ( صي2طاولة قفز عدد ) . ني الصنع 
 ( عدد )( صيني الصنع .2لوحة ارتقاء )قفاز 
 ( 4أبسطة أسفنجية متنوعة عدد. ) 
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 ( 3حامل ثالثي لتثبيت الكاميرات عدد. ) 
 لتحديد مفاصل الجسم .  عالمات فوسفورية الصقة 
 ( ذاكرة تخزين معلومات نوعSD ram( عدد )3. ) 
 ( متر 0متر( ، وشريط قياس نسيجي بطول ) 1مقياس رسم. ) 
 ( كغم ، لكل وزن ثالث كرات .3،  2،  1،0كرات طبية بأوزان ) 
  ( .  4حبل )إلجراء تمارين الحبل   صيني الصنع عدد 
 . شفرة حالقة وكحول وقطن طبي لتنظيف منطقة الالقطات 
 . قصاصات وشرائح بالستيكية توضع بين المنصة والطاولة 
 . مساطب وشريط الصق وحزام تثبيت 

 لبحث الميدانيةإجراءات ا 4ــ.

 تحديد المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة 1ــ4ــ.
اعتمد الباحث في تحديد المتغيرات البايوميكانيكية على الخبرة الميدانية التي يمتلكها فضاًل       

عن آراء السادة الخبراء والمختصين في مجال البايوميكانيك والجمناستك الفني والذين تمت مقابلتهم 
 ا الغرض ، ويمكن ادراج المتغيرات البايوميكانيكية التي تم اختيارها باآلتي :لهذ

)زاوية الهبوط على الطاولة ، زاوية الورك وزاوية المرفق لحظة التماس ، السرعة المحيطية للقدم ، 
 زاوية النهوض من الطاولة ، مقدار دفع القوة ، زمن الدفع ، أقصى قوة أثناء االرتكاز والدفع( . 

 تحديد العضالت العاملة للذراعين أثناء مرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة .ــ4ــ.
حيث أن الدفع يكون من األكتاف مع بقاء الذراعين بوضع االستقامة  الذراعين،فيما يخص       
الوضعية المشابهة لالرتكاز والدفع على الطاولة هي الوقوف على اليدين مع بقاء الذراعين  )فكانت

باالستعانة و  والذراعين،وتم التأكيد هنا على المجموعة العضلية المكونة لمفصل الكتف  مشدودين(،
م تحديد ت نشاطها،لما جاء بمؤشرات النشاط العضلي لمجموعة العضالت التي تم فحصها وتحليل 

 وهي:العضالت العاملة للذراعين 
  اليسرى.و ة للرسغ الكعبرية اليمنى العضلة القابض واليسرى،العضلة الدالية الكتفية اليمنى 

 تحديد االختبارات الخاصة بالدراسة 3ــ4ــ3
  وهي:حدد الباحث االختبارات المتعلقة بالبحث     

الغرض  لقفز،ااالرضية ونفس القفزة على طاولة  بساط الحركاتةةةةة اختبار قفزة اليدين األمامية على 
بائي للعضالت قيد الدراسة لتعذر قياسها ضمن األداء من االختبار األول هو لقياس النشاط الكهر 

وجهاز االرسال عبر  (EMG)للمهارة على الطاولة وذلك لضعف اشارة التوصيل بين جهاز 
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(BLUETOOTH أما الغرض من االختبار الثاني فهو لتحديد قيم المتغيرات البايوميكانيكية ، )
 الدفع على الطاولة .المدروسة وتقييم مستوى األداء لمرحلة االرتكاز و 

 التجارب االستطالعية 4ــ4ــ.
ومن  لرئيسة،اللوقوف على واقع االمور التي يجب التعرف عليها قبل الشروع بتنفيذ التجربة      

أجل جمع المعلومات ومعالجة المعوقات التي قد يصادف حدوثها في أثناء تنفيذ خطوات البحث 
 ية:اآلتأجرى الباحث التجارب االستطالعية 

 )التجربة االستطالعية األولى الخاصة باألداء المهاري والتصوير الفيديوي والتمرينات (
حيث نفذت  ،()التجربة االستطالعية الثانية الخاصة باختبارات قياس النشاط الكهربائي للعضالت

فة على و التجربتان في قاعة الجمناستك التابعة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   جامعة الك
 العبين أثنين من عينة البحث .

 التصوير الفيديوي وتحليله وتقييم مستوى األداء  5ــ4ــ.
من أجل احتواء كافة النواحي الحركية استخدم الباحث ثالث عدسات تصوير كاميرا وضعت     

لومات ععمودية على القفاز وأخرى عمودية على طاولة القفز والثالثة الغرض منها هو تزامن نقل الم
للمنصة مع الصورة والصوت حيث تتصل مباشرة مع منصة قياس القوة الموضوعة على طاولة 

( ، ولتقييم األداء المهاري لالعبين   Tracker 4.96القفز . أما مايخص برنامج التحليل فهو )
، من الذين لديهم خبرة وتخصص في تحكيم  عمد الباحث إلى االستعانة بة )أربعة حكام( 

 ناستك الفني ، وذلك لتقييم مستوى األداء الفني لعينة البحث في المجموعتين .الجم
 االختبارات القبلية 6ــ4ــ.

في تمام الساعة التاسعة  2512   9   14أجرى الباحث اختباراته القبلية لعينة البحث بتأري       
جامعة  وعلوم الرياضة  صباحًا من يوم الخميس وعلى قاعة الجمناستك في كلية التربية البدنية 

 الكوفة ، ليؤدي كل العب من أفراد العينة أربع محاوالت .
 تكافؤ مجموعتي البحث 1ــ6ــ4ــ.

من أجل ارجاع االسباب للعامل التجريبي في مجمل التغيرات التي تحدث في نتائج         
لباحث خطوات ة ، أجرى ااالختبارات ، وقبل الشروع بتطبيق مفردات التمرينات االنفجارية البالستي

التحقق من تكافؤ أفراد عينة البحث في المجموعتين التجريبية والضابطة وفي جميع المتغيرات 
التابعة للدراسة ، والتي تشمل المتغيرات البايوميكانيكية ومؤشرات النشاط الكهربائي للعضالت ، 

                                                           

   حكام االداء الفني لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة ) عيسى محمد الصائغ ، علي رزاق مهاوش ، د. اسامة

 عبد المنعم جواد ، أسعد عبد االله ( .
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( نموذج لتكافؤ مجموعتي 2ل )فضاًل عن مستويات األداء الفني التي أدلى بها الحكام ، والجدو 
 البحث من جهة االداء لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة :

 
 
 
 
 

 يبين تكافؤ مجموعتي البحث في نتائج تقييم األداء الفني لالختبار القبلي  (.الجدول )
المعالم        

 إلحصائيةا
                                 

 نوع االختبار

 بيةالمجموعة التجري
 )قبلي(

 المجموعة الضابطة
 (tقيمة ) )قبلي(

 المحسوبة

 نوع
 الداللة
 
 ع س ــ ع س ــ 

 غير معنوي 1.501 1.4.6 0.5.1 00..1 0.300 قفزة اليدين األمامية

 التجربة الرئيسة )تطبيق التمرينات االنفجارية البالستية(  0ــ4ــ.
 ، تم عرضها على مجموعة من الخبراء  عند االنتهاء من اعداد التمرينات االنفجارية

 والمختصين في مجال التدريب الرياضي والجمناستك ، لالستفادة من آرائهم . 
 ( 24العدد الكلي للوحدات التدريبية . )( بواقع وحدتين في األسبوع )يومي األحد واألربعاء 
 ( 1وضعت الشدة التدريبية لكل تمرين على أساس التكرار القصوي الواحدRMل ). كل العب 
 ( ضمن الشهر الواحد وليس االسبوع .1:3سار الحمل التموجي للتمرينات بواقع ) 
   جرى تنفيذ التمرينات على المجموعة التجريبية بإشراف مباشر من قبل الباحث ، لتتقاطع

في أيام التدريب مع المجموعة الضابطة والتي تخضع للمنهج التدريبي المتبع من قبل 
 يعتمد على بعض تمارين األداء والقوة والقفز الغير مقننة . والذي ()المدرب 

   ( أسبوعاً 12، ولمدة ) 2512   9   20بدأت التجربة لتطبيق التمرينات االنفجارية بتأري 
 االختبارات البعدية  0ــ4ــ.

في  2512   12   21أجرى الباحث االختبارات البعدية لجميع أفراد عينة البحث بتأري          
مام الساعة التاسعة ، حيث حرص الباحث على توفير نفس الظروف والمتطلبات والعوامل التي ت

 توافرت في االختبار القبلي قدر االمكان .    
 الوسائل اإلحصائية  5ــ.

                                                           

(. ًالعب المنتخب الوطني بالجمناستل سابقا )( مدرب منتخب محافظة واسط بالجمناستل ) ثائر جبار 
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للتوصل إلى نتائج البحث استخدم الباحث نظام األكسل لحساب قيمة الدالالت االحصائية         
 اآلتية :
 ابي .الوسط الحس 
 . االنحراف المعياري 
 . الوسيط 
 . معامل االلتواء 
 ( اختبارT. للعينات المترابطة ) 
 ( اختبارT. للعينات المستقلة ) 
  . النسبة المئوية 

 ــ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها .3
 عرض نتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكية ألداء مرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة  1ــ3
عرض نتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكية ألداء االرتكاز والدفع على الطاولة بين  1ــ1ــ3

 االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وتحليلها .
( المحسوبة لقيم المتغيرات البايوميكانيكية tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (3الجدول )

 تجريبية في االختبارين القبلي والبعدي لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة للمجموعة ال

 ( 11( ودرجة حرية )  1،15( عند مستوى داللة )   11...( الجدولية = )  t* قيمة )
عرض نتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكية ألداء االرتكاز والدفع على الطاولة بين  .ــ1ــ3

 االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وتحليلها .
 

 المتغيرات البايوميكانيكية
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 )قبلي(         

المجموعة التجريبية                  
( tقيمة ) )بعدي(

 المحسوبة
نوع 
 الداللة

 ع   س ــ   ع   س ــ  
 معنوي 0.416 .1.30 01.63 01..1 63.54 درجة بوط على الطاولةزاوية اله

 معنوي 03..0 .3.15 0..165 3.403 154.45 درجة زاوية الورك )لحظة التماس(
 معنوي 5.0.0 101.. 101.50 101.. 5..164 درجة زاوية المرفق )لحظة التماس(
 نويمع 4.065 1.551 0.55 1.405 0.35 م/ثا السرعة المحيطية للقدم
 معنوي 01..6 .40.. 61.64 103.. 05..5 درجة زاوية النهوض من الطاولة

 معنوي 0.4.6 .5.13 114.64 00..4 05.45 نت/ثا مقدار دفع القوة
 معنوي 6.104 4.156 1.36 604.. .1.4 ثا زمن الدفع

 معنوي 60..0 1.005 6..136 4.651 1.1.05 نيوتن أقصى قوة اثناء االرتكاز
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( المحسوبة لقيم المتغيرات tافات المعيارية وقيمة )يبين األوساط الحسابية واالنحر  (4الجدول )
 البايوميكانيكية للمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة

 ( 11( ودرجة حرية )  1،15( عند مستوى داللة )   11...( الجدولية = )  t* قيمة )
عرض نتائج قيم أهم المتغيرات البايوميكانيكية ألداء االرتكاز والدفع على الطاولة في  3ــ1ــ3

 ار البعدي للمجموعتين وتحليلها .االختب
( المحسوبة لقيم المتغيرات tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (5الجدول )

 البايوميكانيكية لمجموعتي البحث في االختبار البعدي لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة

 المتغيرات البايوميكانيكية
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 )قبلي(         

المجموعة التجريبية                  
( tقيمة ) بعدي()

 المحسوبة
 نوع الداللة

 ع   س ــ   ع   س ــ  
 معنوي 5.116 .65.. 65.14 441.. 5..63 درجة زاوية الهبوط على الطاولة
 معنوي 4.410 .34.. 161.10 011.. 155.30 درجة زاوية الورك )لحظة التماس(
 غير معنوي 1.001 1.150 164.01 .1.40 164.64 درجة زاوية المرفق )لحظة التماس(
 غير معنوي 1.014 1.4.0 0.31 1.0.6 0..0 م/ثا السرعة المحيطية للقدم
 معنوي .0..4 .1.46 50.06 1.305 53.35 درجة زاوية النهوض من الطاولة

 غير معنوي 1.0.4 4.110 03.36 34..5 5..05 نت/ثا مقدار دفع القوة
 غير معنوي 1.603 1.6.4 1.43 446.. 1.41 ثا زمن الدفع

 غير معنوي .1.04 4.054 .110.0 6...5 1.1.00 نيوتن أقصى قوة اثناء االستناد

 المتغيرات البايوميكانيكية
وحدة 
 القياس

 جريبيةالمجموعة الت
 )قبلي(         

المجموعة التجريبية                  
( tقيمة ) )بعدي(

 المحسوبة
 نوع الداللة

 ع   س ــ   ع   س ــ  
 معنوي 6.350 .65.. 65.14 .1.30 01.63 درجة زاوية الهبوط على الطاولة
 نويمع 4.611 .34.. 161.10 .3.15 0..165 درجة زاوية الورك )لحظة التماس(
 معنوي 0.344 1.150 164.01 101.. 101.50 درجة زاوية المرفق )لحظة التماس(
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 ( ..( ودرجة حرية )  1،15عند مستوى داللة )  (104..)( الجدولية = t* قيمة )
 ألداء المهاريمناقشة نتائج قيم أهم المتغيرات البايوميكانيكية ل 4ــ1ــ3

يرى الباحث أن قيم متغيرات أي مرحلة تنعكس على قيم متغيرات المرحلة التالية فعند تحسن        
سرعة االنطالق من القفاز وأقصى ارتفاع لمركز كتلة الجسم في الطيران األول سيساهم في اتساع 

اع كمية من د لتسبب في ضيوكبر زاوية الهبوط على الطاولة وبالتالي تقليل زمن الدفع الذي لو زا
الطاقة الحركية ، ويعود السبب أساسًا إلى استخدام التمرينات المتمثلة بتمارين الكرات الطبية وعن 
طريق التدرج في أداء هذه التمرينات من الثبات والحركة وتطبيقها بسرعة عالية إذ تم التأكيد في 

من خالل التعامل مع مقاومات ثابتة البداية على قوة األداء الحركي الذي يصب في السرعة 
ان التحسن الذي ظهر في متغير زاوية الهبوط على الطاولة كان  ، والنتيجة تطور القدرة االنفجارية

بسبب تأثير تمرينات الباليومترك في زيادة مطاطية العضالت وسرعة انتفاضها ، مما أدى الى 
ل ألمامية ، بمساعدة استقامة الجسم والعمتحسن حركة الخطف وايقاف الخطف للرجلين في القفزة ا

على فتح زوايا المفاصل من لحظة ترك القفاز ، حيث يجب أن يكون " الهبوط على الطاولة 
بذراعين مشدودين للحيلولة دون حصول عملية سقوط الكتفين ل مام مما له األثر البالغ على ارتفاع 

مل التمرينات البالستية في تطوير عمل الذراعين ، وهذا مايترجم ع (96)الجسم في الطيران الثاني " 
عن طريق زيادة عوامل القوة السريعة واستثمارها طبقاً لمتطلبات األداء ، وخاصة في تحمل األعباء 

 في لحظة تماس يدي الالعب مع الطاولة .
ي الكهربائي للعضالت المختارة ف النشاط العضليعرض نتائج االختبارات الخاصة بمؤشرات  .ــ3

 . االختبارات الخاصة بالمجموعتين وتحليلها
عرض نتائج االختبارات الخاصة بمؤشرات العضلة الدالية الكتفية وقابضة الرسغ الكعبرية  1ـــ.ـــ3

 .وتحليلهااليمنى واليسرى بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين 
 
 

                                                           
، النجف االشرف ، دار الضياء للطباعة  1، ط : الجمناستل الفني التطبيقي، بسمان البياتي ( صالح العزاوي 1)

 .  124م ، ص2112والتصميم  

 معنوي 6.155 1.4.0 0.31 1.551 0.55 م/ثا السرعة المحيطية للقدم
 معنوي 4.550 .1.46 50.06 .40.. 61.64 درجة زاوية النهوض من الطاولة

 معنوي .1..11 4.110 03.36 .5.13 114.64 نت/ثا مقدار دفع القوة
 معنوي 00... 1.6.4 1.43 4.156 1.36 ثا زمن الدفع

 معنوي 14..11 4.054 .110.0 1.005 6..136 نيوتن أقصى قوة اثناء االرتكاز
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( المحسوبة لمؤشرات tالمعيارية وقيمة ) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات (0ــ  6الجداول )
االختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي  واليسرى بينالعضلة الدالية وقابضة الرسغ اليمنى 

 البحث التجريبية والضابطة
 

 العضلة

المعالم 
 االحصائية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
( tقيمة )

 المحسوبة

 
نوع 
 الداللة
 
 

 ع ــ س ع س ــ المؤشرات

بية
جري
 الت
وعة

جم
الم

 

الدالية 
 اليمنى

القمة        
 )ملي فولت(

604..0 05.06 506.01 31.00 6.11. 
 معنوي
 

المساحة    
)ملي 
 فولت/ثا(

334..0 .5.00 .0..04 31.45 0.044 
 معنوي
 

الزمن       
 5.610 .1.1 1.30 1.13 1.44 )ملي ثانية(

 معنوي
 

الدالية 
 اليسرى

       القمة 
 )ملي فولت(

600.05 30.10 500.00 36.00 16.30 
 معنوي
 

المساحة    
)ملي 
 فولت/ثا(

341..0 14.36 .06.16 10..0 .6.50 
 معنوي
 

الزمن       
 )ملي ثانية(

1.40 1.1. 1.4. 1.13 5.0. 
 معنوي
 

طة
ضاب

ة ال
وع
جم
الم

 

الدالية 
 اليمنى

القمة        
 )ملي فولت(

500.64 30.50 506.56 45.6. 1.0.5 
غير 
 معنوي
 

المساحة    
)ملي 
 فولت/ثا(

31..06 40.63 .64.60 10.30 3.365 
 معنوي
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 ( 11( ودرجة حرية )  1،15( عند مستوى داللة )  11...( الجدولية = )  t* قيمة )
 

 العضلة

المعالم 
 االحصائية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
( tقيمة )

 المحسوبة

 
نوع 
 الداللة
 
 

 ع س ــ ع س ــ المؤشرات

بية
جري
 الت
وعة

جم
الم

 
قابضة 
الرسغ 
الكعبرية 
 اليمنى

القمة        
 )ملي فولت(

600.51 30.10 564.60 40..0 0.034 
 معنوي
 

المساحة    
 )ملي فولت/ثا(

 معنوي 4.113 0.46. 10.15. 10.60 00.46.
 

الزمن       
 0.4.0 1.114 1.30 .1.1 1.46 ية()ملي ثان

 معنوي
 

قابضة 
الرسغ 
الكعبرية 
 اليسرى

القمة        
 )ملي فولت(

634.60 34.54 50..00 36.0. 3.100 
 معنوي
 

المساحة    
 )ملي فولت/ثا(

3.0.35 10.61 .50..0 10.50 10.430 
 معنوي
 

الزمن       
 )ملي ثانية(

 يمعنو  3.05 1.110 1.43 .1.1 1.40
 

عة 
مو
مج
ال

طة
ضاب

ال
 

قابضة 
الرسغ 

القمة        
 )ملي فولت(

601.65 60..0 545.30 30.41 1.004 
غير 
 معنوي
 

الزمن       
 )ملي ثانية(

1.43 1.114 1.41 1.14 1.0.1 
غير 
 معنوي
 

الدالية 
 اليسرى

القمة        
 )ملي فولت(

506.40 .0.06 500.14 ....5 ..041 
 معنوي
 

المساحة    
ي )مل

 فولت/ثا(
.00.05 40.30 .64.60 .5.60 1.16 

 غيرمعنوي
 

الزمن       
 )ملي ثانية(

1.40 1.136 1.43 1.13 1.60 
 غيرمعنوي
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الكعبرية 
 اليمنى

المساحة    
 )ملي فولت/ثا(

.65.00 0.04 100.06 10.0. ..465 
 معنوي
 

الزمن       
 )ملي ثانية(

 معنوي 3.5.4 .1.11 1.41 1.13 1.40
 

قابضة 
 الرسغ

الكعبرية 
 اليسرى

القمة        
 )ملي فولت(

560.00 .1.05 540.16 30.05 1.105 
غير 
 معنوي
 

المساحة    
 )ملي فولت/ثا(

 معنوي 14..6 13.06 ...10. 0.40 .311.6
 

الزمن       
 3.460 .1.1 .1.4 1.14 1.46 )ملي ثانية(

 معنوي
 

ة العضلة الدالية الكتفية وقابضة الرسغ الكعبري عرض نتائج االختبارات الخاصة بمؤشرات .ـــ.ـــ3
 . اليمنى واليسرى في االختبار البعدي للمجموعتين وتحليلها

( المحسوبة لمؤشرات العضلة tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (0ــ  0الجدول )
 لبحث التجريبية والضابطةاالختبار البعدي لمجموعتي ا واليسرى فيالدالية الكتفية اليمنى 

 ( ..( ودرجة حرية )  1،15( عند مستوى داللة )   104..( الجدولية = )  t* قيمة )
 
 

 العضلة
 المعالم االحصائية

 المجموعة التجريبية
 )البعدي(

 المجموعة الضابطة
( tقيمة ) )البعدي(

 المحسوبة

 
 نوع الداللة

 
 ع س ــ ع س ــ المؤشرات 

الدالية 
 اليمنى

 معنوي 644.. .45.6 506.56 31.00 506.01 ملي فولت() القمة 
ملي المساحة )
 معنوي .05.. 10.30 64.60. 31.45 04..0. ا(فولت/ث

 معنوي 004.. 1.14 1.41 .1.1 1.30 الزمن  )ملي ثانية(

الدالية 
 اليسرى

 معنوي 3.650 5.... 500.14 36.00 500.00 القمة  )ملي فولت(
المساحة)ملي 
 فولت/ثا(

 معنوي 01... 5.60. 64.60. 0..10 06.16.

 معنوي 016.. 1.13 1.43 1.13 .1.4 الزمن  )ملي ثانية(
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 مناقشة نتائج مؤشرات النشاط العضلي الكهربائي للعضالت المختارة 3ـــ.ـــ3

في الجداول السابقة ، نجد أن تأثير التمرينات عن طريق مالحظة قيم المؤشرات المبينة        
االنفجارية انعكس في نتائج القياس لتلك العضالت ، ففي مؤشرات القمة الموجية والمساحة والزمن 
كانت هناك فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية ، ويعزو الباحث 

ع وجعله يتجه باتجاه زيادة ناتج القوة العضلية في لحظة الدف سبب ذلك الى تحسن العمل العضلي
، حيث أن دفع القوة يتحسن كنتيجة لزيادة الطاقة في العضلة والذي يؤكده التخطيط الموجي 
للعضالت ، كما وأن التمرينات االنفجارية بطبيعتها تبلورت في تطوير العمل العضلي طبقاً للزوايا 

أعلى قوة مع محاولة اشراك قسم من العضالت التي تساهم في تحقيق والمراحل التي تحتاج بذل 
االقتصاد وكمية الجهد المبذول لتوليد مقدار القوة المطلوب بأقل زمن وهذا يحصل من خالل 
توظيف أكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية لمساعدة الالعب في تركيز تسليط القوة ضمن 

ج يابية العالية وتقليص زمن الدفع وبالتالي زيادة مستوى ناتمتطلبات األداء ، بغية الوصول لالنس

 العضلة
 المجموعة التجريبية المعالم االحصائية

 )البعدي(
 المجموعة الضابطة

( tقيمة ) )البعدي(
 المحسوبة

 
 نوع الداللة

 
 ع س ــ ع س ــ المؤشرات 

قابضة 
سغ الر 

الكعبرية 
 اليمنى

 معنوي 3.564 30.41 545.30 0..40 564.60 القمة )ملي فولت(
المساحة  )ملي 

 معنوي .40.. .10.0 100.06 0.46. 10.15. فولت/ثا(

 معنوي 510.. .1.11 1.41 1.114 1.30 الزمن   )ملي ثانية(

قابضة 
الرسغ 
الكعبرية 
 اليسرى

 معنوي 010.. 30.05 540.16 .36.0 00..50 القمة )ملي فولت(
المساحة    )ملي 

 فولت/ثا(
 معنوي 0.010 13.06 ...10. 10.50 0..50.

 معنوي 046.. .1.1 .1.4 1.110 1.43 الزمن  )ملي ثانية(
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القوة العضلية ، وبالرجوع الى القوانين الميكانيكية نجد أن القوة ككمية متجهة تتأثر بالعوامل 
   (97)الميكانيكية من حيث الزيادة في العمل العضلي ودفع القوة . 

 
 
لدفع على الطاولة في اختبارات المجموعتين عرض نتائج تقييم األداء الفني لالرتكاز وا 3ــ3

 وتحليلها. 
عرض نتائج تقييم األداء الفني لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة في االختبارين القبلي  1ــ3ــ3

 والبعدي لمجموعتي البحث وتحليلها .
تبار األداء ( المحسوبة الخtيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )( 11)الجدول 

 الفني لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة في االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث  
 الوسيلة اإلحصائية  

 المجاميع
 االختبار القبلي

االرتكاز والدفع على 
 الطاولة

 االختبار البعدي
االرتكاز والدفع على 

 الطاولة
 (tقيمة )

 المحسوبة
 نوع الداللة

 ع -س  ع -س 
 معنوي .16.4 1.453 0.561 00..1 0.300 المجموعة التجريبية
 معنوي 4.041 .1.40 .0.00 1.4.6 0.5.1 المجموعة الضابطة

 (  11( ودرجة حرية )   1.15( عند مستوى داللة )  11...( الجدولية = ) t* قيمة )
 
ع على الطاولة لمجموعتي البحث عرض نتائج تقييم األداء الفني لمرحلة االرتكاز والدف .ــ3ــ3

 في االختبار البعدي وتحليلها . 
( المحسوبة الختبار tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (11الجدول ) 

 األداء الفني لمرحلة االرتكاز والدفع على الطاولة في االختبارات البعدية لمجموعتي البحث 
 إلحصائيةاالمعالم      
                  

 نوع االختبار

 المجموعة التجريبية
 )بعدي(

 المجموعة الضابطة
 (tقيمة ) )بعدي(

 المحسوبة
 نوع
 الداللة

 ع س ــ ع س ــ
االرتكاز والدفع على 

 الطاولة
 معنوي .4.50 .1.40 .0.00 1.453 0.561

 (  ..ة )  ( ودرجة حري 1.15( عند مستوى داللة ) 104..( الجدولية  = ) tقيمة )
                                                           

، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  1، ط التدريب الرياضي ، األسس الفسيولوجية( أبو العال أحمد عبد الفتاح : 1)

 . 89م ،ص1881
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 مناقشة نتائج تقييم األداء الفني لقفزة اليدين األمامية 3ــ3ــ3
أن الفروق كانت أعلى للمجموعة التجريبية من المجموعة الضابطة ، وذلك من خالل         

مالحظة الفرق في قيم االوساط الحسابية والذي تغلبت فيه المجموعة التجريبية على الضابطة ، 
ب ذلك إلى أن التقييم في الجمناستك يعتمد على األداء الفني لذا فإن تحسين ويعزو الباحث سب

مقومات القوة السريعة سيساعد على تصحيح األخطاء المصاحبة ل داء وتقليلها من خالل زيادة 
عوامل السيطرة والتحكم بالجسم بما يخدم هدف الحركة ومسارها الحركي أثناء األداء إذ أن " 

، وهذا ينطبق مع ما جرى مع عينة  (98)لك القوة يمكنه السيطرة على التكنيك " الالعب الذي يمت
البحث التجريبية والتي نفذت التمرينات االنفجارية بشكل جيد مما أدى إلى تعزيز امتالك تلك العينة 

 لصفات القوة والسرعة واستثمارها في تحسين المستوى العام ل داء المهاري .
 توصيات ــ االستنتاجات وال 4
 االستنتاجات :  1ــ  4
( أثبتت التمارين االنفجارية البالستية أنها وسيلة ناجعة في تطوير قدرات العب الجمناستك 1

 وخاصة ما يتعلق بعنصري القوة والسرعة وسبل الدمج بينهما طبقًا لمتطلبات مراحل األداء .
نشاط ايوميكانيكية ومؤشرات ال( أثبتت النتائج أن التحسن الذي حصل في قيم المتغيرات الب2

 الكهربائي العضلي انعكس على تحسن مستوى األداء المهاري وتقدمه .
 التوصيات : .ــــ  4
( التأكيد على احتواء الوحدات في المناهج التدريبية على التمرينات االنفجارية كمكون أساسي 1

 وخاصة في الفعاليات الرياضية ذات األداء الحركي السريع .
ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في القياس ومنها التحليل الحركي وقياس النشاط العضلي ( 2

 الكهربائي في الكشف عن مواطن الضعف والقوة المرتبط باألداء الحركي واالنجاز. 
 المصادر العربية :

لقاهرة ، دار ، ا 1، ط التدريب الرياضي ، األسس الفسيولوجيةةةةةةةةة أبو العال أحمد عبد الفتاح : 
 م .1992الفكر العربي ، 

، النجف االشرف ، دار  1، ط : الجمناستك الفني التطبيقيةةةةةةةة صالح العزاوي ، بسمان البياتي 
 م .2512الضياء للطباعة والتصميم  

 ، تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واألداء الحركيةةةةةةةة صريح عبد الكريم الفضلي : 
 م .2515عمان ، دار دجلة ،  ، 1ط

                                                           
م ، ص 1899،  1، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ط دريب الرياضيقواعد الت( قاسم حسن حسين : 1)

211 . 


