تأثير المعرفة العلمية لبعض المتغيرات البايوميكانيكية بأسلوب الطريقة الجزئية في
انجاز طلبة المرحلة الثالثة في الوثب العريض .
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ملخص البحث.
إن تط55ور األداء المھ55اري يع55د الھ55دف ال55رئيس ال55ذي يس55عى إلي55ه المدرس55ون لبل55وغ
األھداف  ،وعليه ال بد من دراسة واستيعاب كاف5ة مي5ادين األداء المھ5اري والعوام5ل
المؤثرة والمساعدة على تطوير ھذا األداء من وجھة نظر بايوميكانيكية
لق55د اتف55ق أكث55ر المختص55ين ف55ي المج55ال الرياض55ي عل55ى إن الطلب55ة ال يس55تجيبون
لعملية التعلم بطريقة واحدة  ،وانه ال ب5د م5ن اس5تعمال طرائ5ق جدي5دة لبن5اء وتط5وير
المھارات الحركية .
ويع55د عل55م البايوميكاني55ك اح55د العل55وم الت55ي تس55اھم ف55ي تق55ديم انس55ب الحل55ول الحركي55ة
باس55تخدام التحلي55ل الحرك55ي ال55ذي يش55كل الف55روض والمق55دمات األولي55ة ذات العالق 5ة
باألسس العلمية لغرض االقتصاد بالجھد إثناء الدرس وف5ي الع5اب الس5احة والمي5دان
بشكل خاص .
إن تحلي55ل األداء بواس55طة العين55ة والت55ي ال يمك55ن االعتم55اد عليھ55ا ف55ي تق55ويم األداء ،
وعليه االستعانة بشكل مباشر باألجھزة العلمية فض5ال ع5ن طرائ5ق ت5دريس مناس5بة
تساعد على تشخيص وتقويم األداء المھاري  .واستخدمت الباحثة المنھج التجريب5ي
واستعانت بكاميرات عدد ) (2لتص5وير األداء لتع5رف الطلب5ة مواق5ف الخط5أ لغ5رض
تصحيحھا واستخدمت الوسط الحسابي واالنحراف المعي5اري واختب5ار )ت( لمعالج5ة
النتائج وتوصلت إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالبحث .
INFLUENCE OF SCIENNTIFIC
KNOWLEDGE TO SOME BIOMECHANICS VARIABLE
BY PARTIAL METHOD STYLE ON THIRD STAGE
ACHIEVEMENT IN LONG JUMP
Abstract

The development skill performance that major aims who teachers accredited
on it to get this goal in future ,for this reason they have understanding skill
performance and all effective factors to development it from biomechanics point
of view, most of specialist in sport filed will agreement on one fact that the
student will not response to the learning process by depend on one means and
they have used anew method to build and development motor skill.
As the biomechanics is one of the science that participated to offering by used
motor analysis that make primary impositions and introduction that have
relation by scientific basis to economy in time and effort during track and field
lesson .for that we most to seek the help of scientific equipment and occasion
teaching method to diagnosis and evaluation skill performance and to reflected
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that on reality the researcher used picturing to give the student chance to notes
the places of error and try to fixed it .the researcher used two camera and to
process
the
results
used
the
following
statistical
means:
1-mean
2- standard deviation
3-t-test
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الباب األول -:
 .1-1المقدمة وأھمية والبحث
إن تطور األداء يعد الھدف الرئيس الذي يسعى إليه المدرسون لبلوغ األھداف  ،عليه
البد من دراسة واستيعاب كافة ميادين األداء المھاري والعوامل المؤثرة على ھذا
األداء من وجھة نظر بايوميكانيك .
ومن المھام الرئيس للدرس أو المدرس إن يكون تعليميا  ،الن التعليم يعني مساعدة
اإلفراد على تطبيقات نظريات التعلم وتسخيرھا وتسھيل تطبيق الھدف  .لقد اتفق
أكثر المختصين في المجال الرياضي على إن الطلبة ال يستجيبون لعملية التعلم
بطريقة واحدة وانه البد من استعمال طرائق جديدة لبناء وتطوير المھارات والقدرات
الحركية للطلبة  ،وللتعلم طرائق متعددة ولكل طريقة لھا األسلوب الخاص فضال عن
) (1
ذلك بات لكل منھا مميزاتھا وخصائصھا .
إن حصيلة ما يملكه الطالب من معلومات ومعارف والتي تتعلق باألداء تمكن الطالب
من أداء الواجب الحركي بشكل جيد وسليم حيث إن المعرفة العلمية من حيث
الجوانب المختلفة ومنھا بشكل خاص الجوانب الميكانيكية ھي إحدى الشروط
األساسية ألي أداء حركي أو أي مھارة حركية وبدونھا تغيب إحدى المقومات
) (2
الرئيس
فضال عن ذلك أضاف ) قاسم لزام  (2005توكد كثير من الدراسات والبحوث على
) (3
إن تذكر الواجبات الحركية ،أسھل من تذكر الواجبات الذھنية
ويعد علم البايوميكانيك احد العلوم التي تساھم في تقديم انسب الحلول الحركية
باستخدام التحليل الحركي الذي يشكل الفروض والمقدمات األولية ذات العالقة
باألسس العلمية لغرض االقتصاد بالجھد إثناء الدرس وفي العاب الساحة والميدان
بشكل خاص )  ( 4فضال عن ذلك يضيف ) وجيه محجوب  (2000إن أداء الطلبة
للمھارات بجھد بدني وفكري اقل إثناء األداء للمھارة يعود إلى أنھم امتلكوا معلومات
)(5
أكثر فاعلية
وتعد فعالية الوثب العريض احد الفعاليات المثيرة والصعبة من حيث األداء والتدريب
والتدريس والتي تعتمد على الكثير من المتغيرات البايوميكانيكية والبدنية التي
تستوجب الدراسة والتقصي للوصول إلى نتائج تتعلق باألداء مما يستوجب على
العاملين في المجال التعليمي وبشكل مستمر في الكشف عن ھذه المتغيرات لدراستھا
نظريا وعمليا وتشخيص نقاط الضعف منھا من اجل تعليم أفضل .
وعليه يلعب تحديد العضالت المسئولة أو العضلة العاملة العضالت العاملة إلى
تطوير ھذه المتغيرات على سبيل المثال ) زوايا الھبوط  ،والنھوض والطيران

 - 1نبيل محمود شاكر  ،علم الحركة التطوير والتعلم الحركي حقائق ومفاھيم  ،ط ،1جامعة ديالى  ،دار المعارف  ، 2005 ،ص 65
- Barman.G U.A Gatemen, sputtering , 1972 p.47
 - 3قاسم لزام  ،موضوعات في التعلم الحركي  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، 2005 ،ص 308
 - 4جمال محمد عالء الدين  ،دراسات معملية في بايوميكانيكية الحركات األرضية  ،ط  ، 2ب م  ، 1986 ،ص 12
 5وجيه محجوب  ،التعلم وجدولة التدريب  ،بغداد  ،مطبعة العادل  ، 2000 ،ص 284
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واإلزاحة بين مركز ثقل الجسم ونقطة االرتكاز فضال عن المركبات األفقية
)(1
والعمودية للقوة والسرعة وغيرھا من المتغيرات
وتأتي أھمية البحث من خالل التعرف على تطبيق تعليم الوثب العريض بالتحكم
بإبعاد الجسم وزوايا بأسلوب الطريقة الجزئية باعتبار إن مھارة الوثب الن حركات
الرجلين والذراعين مؤثرة في تكامل األداء الفني وفي تقليل المقاومة التي تبديھا ھذه
اإلفراد في مراحل الوثب
 2-1مشكلة البحث.
ھناك عوامل تلعب دورا أساسيا في مستوى االنجاز في الوثب العريض من حيث
الضعف في إمكانية الربط بين الركضة التقربية والنھوض فضال عن عدم االھتمام
في الخطوات األخيرة من الركضة التقربية  ...الخ  ،وكل ھذه المتغيرات يتم
مالحظتھا عن طريق المدرس بوساطة حاسة البصر والتي ال يمكن االعتماد عليھا
في الحكم على مستوى األداء  ،إن االستعانة بشكل مباشر باألجھزة العلمية فضال
عن طرائق التدريس المناسبة تساعد على تشخيص وتقويم األداء إثناء عملية التعلم ،
وھذا يعني إن ربط الطرائق مع مالحظة المتغيرات الميكانيكية المؤثرة في األداء
سيكون عامال قويا في تقييم األداء ومن ثم الحكم على ھذا المستوى من األداء
. 3-1أھداف البحث
 اكتشاف األخطاء في ضوء نتائج مالحظ ة التحليل الحركي ألداء الوثبالعريض لتطوير ھذه المتغيرات وبشكل دوري.
 معرفة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختباراتالبعدية
. 4-1فروض البحث
 ھناك فروق معنوية في تطوير مستوى األداء في الوثب العريض بينالمجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية
. 5-1مجاالت البحث
المجال البشري :طلبة قسم التربية الرياضية – المرحلة الثالثة
المجال المكاني  :ملعب كلية التربية األساسية – قسم التربية الرياضية
المجال ألزماني  2011-10-20 :لغاية 2011-12-1

1

) - G v2lou ; triple jump reasrech in athletic usia ( vo : 14 no , nation . inst of sport patiale , india 1985
p.p 29.31
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الباب الثاني .
الدراسات السابقة.
أوال دراسة صريح عبد الكريم ألفضلي)-:(1
عنوان الدراسة " التحليل البايوميكانيكي لبعض متغيرات األداء بالوثبة الثالثية
وتأثيره في تطوير االنجاز
اشتملت الدراسة على خمسة أبواب حيث تضمن الفصل األول التعريف بالبحث
والذي أكد فيه على أھمية استخدام الحاسوب اآللي متعدد الوسائط والذي يعتمد
التصوير الفيديوي لتحليل المتغيرات البايوميكانية من اجل الكشف الدقيق والسريع
لتحليل المتغيرات الخاصة باألداء الحركي  ،بشكل خاص ھي فعالية الوثبة الثالثية .
إن سبب اختيار ھذا الموضوع لكون اغلب المدربين المحليين يعتمدون على تشخيص
األخطاء على حاسة العين أو االستعانة بطرق تحليلية تقليدية والتي تتطلب وقتا
طويال للكشف عنھا حيث وضع الباحث عدداً من األھداف وفرضيات البحث
واستخدم الباحث المنھج التجريبي واشتملت عينة البحث على العبين وبالطريقة
العمدية واستخدم االختبارات البدنية والتحليل الفيديوي لتحليل البيانات واستخدم
اختبار تحليل التباين األحادي لمعالجة النتائج وتوصل الباحث إلى مجموعة من
االستنتاجات وعلى ضوء النتائج تقدم الباحث بمجموعة من التوصيات .

ثانيا .دراسة إيھاب داخل حسن ). (2
عنوان الدراسة " تأثير تدريبات الوثب على وفق عزوم القصور الذاتي في تطوير
القوة الخاصة والمستوى الرقمي للوثبة الثالثية للمبتدئين.
اشتملت الرسالة على) ( 5أبواب حيث تضمن الباب األول التعريف بالبحث ووضع
الباحث األھداف اآلتية :
 التعرف على مستوى القوة الخاصة لالعبي الوثبة الثالثية للمبتدئين التعرف على تأثير أسلوب التدريب بوزن الجسم وبأوزان نسبية مضافة إلىبعض أجزاء الجسم بالتأكيد على مبدأ عزم القصور الذاتي
 التعرف على تأثير التدريب على وفق ھذا األسلوب في التطوير االيجابيلقيمة عزم القصور الذاتي
إما إجراءات البحث استخدم المنھج التجريبي واشتملت عينة البحث على  38طالبا
واستخدم االختبارات البدنية وجمع البيانات واستخدم االنحراف المعياري واختبارات
للعينات المستقلة والمترابطة ونسبة التطور وتوصل الباحث إلى مجموعة من
االستنتاجات والتوصيات
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الباب الثالث.
إجراءات البحث
 .3-1المنھج المستخدم
استخدمت الباحثة المنھج التجريبي
ثانيا .التصميم التجريبي
استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذو المجموعة التجريبية والضابطة ذات
االختبار البعدي والقبلي والشكل ) (1يوضح ذلك

شكل )(1
المجموعة اختبار قبلي الطريقة الجزئية وفق بعض اختبار بعدي
المتغيرات الميكانيكية
التجريبية
اختبار بعدي
اختبار قبلي الطريقة الجزئية
الضابطة
 2-3مجتمع وعينة البحث
اشتمل مجتمع البحث على طلبة المرحلة الثالثة  /قسم التربية الرياضة والبالغ عددھم
) (70حيث تم تقسيم العينة على مجموعتين بعد إن تم التجانس من قبلھم من حيث
الطول والوزن وعدد الطالبات والطلبة في كل مجموعة  ،بحيث أصبح حجم العينة
المجموعة التجريبية ) (25إن المجموعة الضابطة قد أصبح عددھا ) (25بعد إن تم
استبعاد الطلبة الراسبين والمصابين من طلبة الصف
. 3-3أدوات البحث
 الحاسب اآللي متعدد الوسائط التسجيالت السمعية والمرئية ) أفالم – فيديو – أقراص – حاسبات ( عالمات وإشارات متنوعة أقراص تمثيل أداء بعض إبطال العالم في الوثب العريض ملعب  ،ألداء الواجب الحركي .4-3التكافؤ.
بما إن عينة البحث ھم من الطلبة الخام ولم يمارسوا الوثب العريض وليس لديھم أي
معلومات معرفية حول األداء وعليه افترضت أن مستوى أدائھم واحد لكال
المجموعتين
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 .5-3طريقة القياس .
أعطت الباحثة لكل فرد من إفراد العينة ثالث محاوالت واحتساب أفضل محاولة
وحسب قانون اللعبة  ،بحيث يتم قياس االنجاز من قبل المحكمين * .
 . 6-3مدة التجربة.
استمرت مدة التجربة في ضوء منھاج كلية التربية األساسية أربعة أسابيع بمعدل
وحدتين في األس بوع أي إن مجموع الوحدات التعليمية ) (8وحدات تعليمية ولكال
المجموعتين .
 . 7-3طريقة التدريس **
استعملت الباحثة الطريقة الجزئية فضال عن اطالع الطلبة على بعض المتغيرات
البايوميكانيكية من حيث ) الربط بين الركضة التقربية والنھوض وزوايا االرتقاء ،
والطيران والھبوط ( .ھذا فيما يخص المجموعة التجريبية إما المجموعة الضابطة
فتعطى المھارة بالطريقة الجزئية فقط .
 8-3التجربة االستطالعية األولى-:
أجرت الباحثة دراسة استطالعية بتاريخ  2011-10-20على العينة نفسھا باستخدام
كاميرا) فيدوية ( عدد ) (2ثبتا بشكل متعامد على خط مسار الحركة من اجل
الحصول على صورة واضحة على جھاز العرض انتقاء الدقة في النتائج  ،وأظھرت
نتائج التجربة وضوح الصورة بعد تقطيعھا .
 . 9-3التجربة الرئيسية .
أجري ت بتاريخ  2011-11-1الساعة  9صباحا في ملعب كلية التربية األساسية
وثبتت الكاميرا األولى بحيث كانت تبعد عن مجال االقتراب بمسافة ) (11،55متر
وارتفاع عدستھا عن األرض ) (1،04متر بحيث تكون نموذجية على لوحة النھوض
وتسجل ھذه الكاميرا الخطوتين االخرتين من ركضه االقتراب ونھوض القسم األول
من الطيران  ،إما الكاميرا الثانية فكانت على نقطة تبعد  (9،13متر عن لوحة
النھوض باتجاه قوة الوثب وتسجل ھذا الكاميرا القسم الثاني من الطيران والھبوط
منھا في الحفرة  ،فضال عن ذلك تم وضع كخلفية وحدة تبعد عن مجال االقتراب
) (1،40متر على جھة مجال القوة األخرى من اجل إن تظھر حركة الواثب واضحة
عند عرضھا .
. 10-3المنھج التعليمي
تم التخطيط للمنھج التعليمي في ضوء الوقت المخصص للدرس في الكلية بحيث
يكون في ضوء األقسام المخصصة لكل جزء باالستناد إلى نتائج التحليل الحركي
للمتغيرات  ،بحيث يحقق الھدف التدريسي باالستناد إلى تطوير مواقف الضعف
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وتحليل في األداء التي يكشف عنھا بالتحليل البايوميكانيك فيما يخص األداء الفني
للمھارة  ،ومن خالل ما تقدم صممت الباحثة المنھاج التعليمي من واقع التحليل الذي
حصلت عليه استخدام الوسائل التعليمية وتطبيقھا بما يحقق تطوير النواحي
البايوميكانيكية باالعتماد على خبرة المدرسة وبالتعاون مع فريق العمل * ملحق).(1
 . 11-3إجراء التحليل
تم مالحظة الفلم )الفيدويوي( بعد كل تصوير مباشرة من قبل العينة بحضور فريق
العمل وفقا للمتغيرات المدروسة
. 12-3االختبار البعدي
أجرت الباحثة االختبار البعدي بتاريخ 2011-12-1
. 13-3الوسائل اإلحصائية
 الوسط الحسابي) (1واالنحراف المعياري )(2 اختبار )ت( للعينات المستقلة -اختبار )ت( للعينات المترابطة

*-1م.د بثينة عبد الخالق
 -2مدرب العاب نصير حميد
**قامت د.بثينة عبد الخالق بتدريس المجموعتين .
 -انظر ملحق

10

الباب الرابع .
عرض النتائج وتحليلھا ومناقشتھا.
بعد جمع البيانات الخاصة لعينة البحث  ،يالحظ من الجدول ) (1إن األوساط
الحسابية للعينة التجريبية والعينة الضابطة فقد بلغت على التوالي ) ( 3،14 – 3،84
وبانحراف معياري )  ( 0،12 – 0،18ويالحظ من البيانات الخاصة باألوساط
الحسابية ھناك فروق ظاھرية في قيم الرقمية ولصالح المجموعة التجريبية
واإلحصاء الوصفي ال يمكن االستالل عليه لغرض الحكم على االنجاز  ،وعليه
استخدمت الباحثة اختبار)ت( والجدول ) (1يوضح ذلك
العينة

التجريبية
الضابطة

الوسط االنحراف قيمة قيمة )ت(
)ت(المحسوبة الجد ولية
المعياري
الحسابي

3،84
3،14

0،18
0،12

14،00

2،03

مستوى
الداللة

معنوي

من الجدول ) (1عند مقارنته األوساط الحسابية باستخدام اختبار )ت( للعينات
المستقلة ،أظھرت قيمة )ت( المحسوبة والبالغة ) (14عند مقارنتھا بقيمة
)ت(الجدولية عند مستوى داللة ) (0،05بلغت ) (2،03وھذا يعني ھناك فروق
معنوية ولصالح المجموعة التجريبية  ،وھذا وعليه تعتقد الباحثة إن الطريقة الجزئية
وبمساعدة المتغيرات البايوميكانية كان لھا دور فاعل في تحسين االنجاز علما إن كال
العينتين من المبتدئين وھذه النتيجة تتفق مع الدراستين السابقتين المشار إليھا في
البحث وفضال عن ذلك يوكد محمد صبحي حسنين إن التحليل في المجال الرياضي
من العلوم المھمة التي تعتمد على العلوم األخرى كالتشريح والبايوميكانيك وغيرھا
لذا ال يمكن إجراء تحليل للحركات الرياضية دون إن تكتمل جميع العناصر الموثرة
على األداء ) (1
وكذلك يضيف ) محمد عثمان  ( 1987إن توجيه وتوحيد العملية التعليمية )علميا ،
وتطبيقيا ( لتمھد الطريق لرفع وتحسين مستوى الرياضي من خالل استخدام
األسلوب العلمي المستند على التحليل الحركي البايوميكانيكي  ،وھذا يعني تقويم
العملية التعليمية تقيسھا موضوعيا من خالل استخدام األجھزة العلمية )( 2
 - 1محمد صبحي حسنين  ،التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية  ،ج ، 1ط ، 3القاھرة  ،دار الفكر العربي  ، 1995 ،ص139
 - 2محمد عثمان  ،التعلم الحركي والتدريب الرياضي  ،الكويت  ،دار القلم  ، 1987 ،ص 268
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الباب الخامس .
االستنتاجات والتوصيات .
 -5-1االستنتاجات.
 -1من خالل تطبيق الوحدات التعليمية بمالحظة األداء فديويا أدى إلى إثارة
الحماس والدافعية لالنجاز بشكل أفضل.
 -2أن تحليل األداء وفقا لبعض المتغيرات البايوميكانيكية أدى إلى تطوير
المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة .
 – 5-2التوصيات .
 -1ضرورة مرافقة التعليم وبشكل خاص الدروس العملية لتصوير فديوي ألداء
اإلفراد.
 -2إجراء بحوث مشابھة باستخدام أساليب تدريسية مختلفة .
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المصادر-:
 إيھاب داخل حسين  ،تأثير تدريبات الوثب على وفق عزوم القصور الذاتي فيتطوير القوة الخاصة والمستوى الرقمي للوثبة الثالثية للمبتدئين  ،رسالة ماجستير ،
جامعة بغداد 2004 ،
 جمال محمد عالء الدين  ،دراسات معملية في بيوميكانيكية الحركات األرضية ،ط  ، 2ب م 1986 ،
 صريح عبد الكريم  ،التحليل البايوميكانيكي لبعض متغيرات األداء بالوثبة الثالثيةوتأثيره في تطوير االنجاز  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية
الرياضية 1997 ،
 عبد الرحمن عدس وعبد ﷲ المنيزل  ،مقدمة في اإلحصاء التربوي  ،ط ، 1عماندار الفكر للطباعة .2002،
عبد ﷲ فالح المنيزل  ،اإلحصاء االستداللي في تطبيقاته في الحاسوب استخدام
الرزم اإلحصائية  ، spssعمان دار وائل للنشر .2000،
 قاسم لزام  ،موضوعات في التعلم الحركي  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد ،2005
 محمد صبحي حسنين  ،التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية  ،ج ، 1ط، 3القاھرة  ،دار الفكر العربي 1995 ،
 محمد عثمان  ،التعلم الحركي والتدريب الرياضي  ،الكويت  ،دار القلم 1987 ، محمد نصر الدين رضوان  ،اإلحصاء االستداللي في علم التربية البدنية الرياضية،ط ، 1القاھرة  ،دار الفكر العربي .2003 ،
 نبيل محمود شاكر  ،علم الحركة والتطور والتعلم الحركي حقائق ومفاھيم  ،ط،1جامعة ديالى  ،دار المعارف 2005 ،
 وجيه محجوب  ،التعلم وجدولة التدريب  ،بغداد  ،مطبعة العادل 2000 ، وديع ياسين محمد  ،حسن محمد عبد ألعبيدي  ،تطبيقات اإلحصائية واستخداماتالحاسوب في بحوث التربية الرياضية .

1 - Baran.G U.A Gatemen, sputtering , 1972
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ملحق )(1
نموذج لوحدة تعلميه.
أقسام الدرس
اإلحماء
تمارين خاصة

الوقت
20د دقيقة
15د دقيقة

الجزء التعليمي
الجزء التطبيقي

الجزء الختامي

الوثب العريض
)  (15د -الركضة التقربية واالرتقاء
ضبط ايقاع الركضة التقربية
)  –( 30تعليم االرتقاء من :
 خطوة واحدة وخطوتين إلى ثالث خطوات أداء الحركة من السير أداء الحركة من الھرولة تطبيق الركضة التقربية والتأكيد على االرتقا ء فقطفي ميدان الوثب
)  (10د تمارين ارتخاء وتسجيل الغياب
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ملحق رقم )(2

