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الطائرة  األماميةفي مهارة الدحرجة  المتغيرات الكينماتيكيةطول خطوة االقتراب على بعض  أثر
  األردنيةلدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة  األرضيةعلى بساط الحركات 

  عيسى المعاني موسى علي
 السعيديندخيل هللا محمد سعيد 

 

 ملخص:
طول خطوة االقتراب علىى بعىا المتريىرال الميتماتي يىة فىي  أثرف تعر  إلى هدفت هذه الدراسة 

مهىارة الدررةىة األماميىة الطىاعرة علىى بلىاك الاررىىال األرطىية لىدة طلتىة رليىة التربيىة الرياطىية فىىي 
الدراسىة، وبلرىت عيتىة وأهىداف مته لطتيعىة ءن المتهج الوصفي لمالالتارثواستخدم ا ،الجامعة األردنية

( طىىىالب مىىى  طلتىىىة رليىىىة التربيىىىة الرياطىىىية فىىىي الجامعىىىة األردنيىىىة تىىى  اختيىىىاره  بالطري ىىىة 3الدراسىىىة  
(  لتاليىى  KINOVEA( با طىىافة إلىىى نرنىىامج  spssواسىىتخدم نرنىىامج الىىرصم ا ر ىىاعي   ،العمديىىة
طىىىول الخطىىىوة األولىىىى علىىىى بعىىىا  أثىىىرتىىىاعج عىىىدم وةىىىود فىىىرو  إر ىىىاعية فىىىي وأظهىىىرل الت ،التتىىىاعج

طىول الخطىوة الثانيىة علىى المتريىرال الميتماتي يىة  ثروةود فرو  إر اعية أل ،المتريرال  الميتماتي ية
متريىرال مي اني يىة  اسىتخدامن بضرورة االتارث وأوصى ،ريث ظهرل الفرو  عتد مترير صاوية الهتوك

وأةىراء العددىد  ،ورة وربطها بالخطوة الثانية عتىد أداء مهىارة الدررةىة األماميىة الطىاعرةأخرة غير المذر
   .م  الدراسال الم ارنة ني  المتريرال الميتماتي ية في مهارة  الدررةة األمامية على التلاك األرطي

بلىىاك الاررىىىال  ،الدررةىىة األماميىىىة الطىىاعرة ،، الجمتىىاصالميتماتي يىىةالمتريىىىرال  الكلمااات الماتاحيااة:
 .رلية التربية الرياطيةطلتة  ،األرطية
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The Impact of the Length of Approaching Step on Some Kinematics  

Variables in the Skill of Flying Front Somersault  on  the Floor 

Gymnastics Mat among the Students of the Faculty of Physical 

Education at the University of Jordan 

Mousa Ali Al-Maani  

 Mohammad Sa'eid Al-So'aidyin 

Abstract: 

This study aimed at identifying the impact of the length of approaching 

step on some kinematics variables in the skill of flying front somersault on 

the floor gymnastics mat among the students of the Faculty of Physical 

Education at the University of Jordan. The researchers used the descriptive 

approach due to its compatibility to the study nature and objectives. The 

study sample consisted of ( 3 ) students of the Faculty of Physical Education 

at the University of Jordan who were chosen as a purposive sample. (SPSS)  

as well as (KINOVEA) statistical analyses were used to analyze the study 

results. The results showed that there were no statistically significant 

differences regarding the impact of the length of the first approaching step 

on some kinematics variables. In addition, the results showed that there 

were statistically significant differences regarding the impact of the length 

of second approaching step on some kinematics variables. The results also 

revealed that there were statistically significant differences in terms of the 

variable of landing angle. The researchers recommended addressing other 

kinematics variables, other than those mentioned as well as linking that with 

the second step when performing the skill of flying front somersault as well 

as conducting more comparative studies between the kinematics variables in 

the skill of flying front somersault on the floor gymnastics mat. 

Keywords: Kinematics Variables, Gymnastics, Flying Front Somersault, 

Gymnastics Mat, the Students of the Faculty of Physical Education. 
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 مقدمة ال
ريث أصتح م   ،في رافه المجاالل واألنشطة الرياطية ةشهد العال  ثورة  تمتولوةية هاعل

ما يادث م  تطور، وأظهرل ال عب على العاملي  في مجال التدريب الرياطي متابعه ر  
المتافلة أهميه دراسة الم ونال المهارية بأسلوب أكثر تف يال للتعرف على خ اع ها الدقي ة 

فالتمييز ني  العوام   ،األداء ةتة نهدف مااولة الوصول إلى مثاليووطع أساليب التتمية المتاس
المعرفة الدقي ة لمافه المعلومال الملاعدة والمعيتة في نجاح أي أداء ررري ال يأتي إال م  خالل 

المايطة نهذا األداء سواء رانت معلومال رميه أو ريفيه ولع  تعاظ  هذه ال درة على التمييز يظهر 
 في تتاول األداء الارري الفاعق والذي يفر  ني  األفراد في المجال الرياطي.

 انيك لررض دراسة المهارال ونتيجة لهذا التطور لجأ علماء التربية الرياطية إلى عل  التيومي
والاررال التي ي وم نها الرياطي وتات مختلف الظروف وذلك نتطتيق ال واني  الميتماتي ية على 

 وك نيولوةية خاصة برية التوص  إلىر سير الاررال الرياطية في مختلف أوةه التشاك تات ش
 (. Shalash,1988  .رياطيةوالذي يعد ال اعدة األساسية لإلنجاصال ال ،األداء الارري المثالي

تعد الاررة  في الجمتاص أرد أنماك ددتامي ية الملارال الفتية التي تختص بأعلى ملتوة و  
لألداء التدريتي لالعب والتي تتوقف على بعا المعادير المرتتطة بالعددد م  ال درال الفتية للمدرب 

رما  ،لالعبلل علمية سواء للمدرب أو وهذا ال يأتي إال م  نتاعج قدرا ،والمعطيال الااطرة لالعب
ورذا  ،أن التتامي في قدرة المدرب والالعب في التا ي  العلمي الميداني لطر  التاث العلمي

رصد الاررال الرياطية باستخدام الت وير والتالي  الارري م  أه  الطر  للمشف ع  ن اك ال وة 
الدقي ة لمش الل فش  األداء الفتي وم  ث  وطع الالول  ،والضعف في ملتوة األداء الارري

 ( Shehata, 2003  .باستخدام ت تيال عالية الملتوة  عادة صياغة الاررة
 ،ويعد عل  المي اني ا الايوية م  العلوم التي تهت  ندراسة وتالي  األداء الارري ا نلاني

لدراسة، وتعمي  الميتماتي ية للمشاك  المطرورة للتاث وا نلب الالولأملتهدفا الوصول إلى 
ووطع ذلك في أسس ثانتة  ،المعلومال الم تلتة رول ف  األداء األنلب لمختلف األنشطة الرياطية

وتظهر أهميه باوث المي اني ا الايوية في تعدد  وتطوير طر  األداء للعددد م   ،للمي اني ا الايوية
في المجال الرياطي في تالي   المهارال الرياطية وتتمث  الواةتال األساسية للمي اني ا الايوية

وتوطيح وتعدد  وتالي  طر  األداء الفتية والفردية الخاصة باأللعاب المختلفة سواء في مرار  
 (  Al-Sabbagh, 1999  .مم ته ءةريب للوصول بالاررة إلى أق ى رفاالتعل  أو التد



 مامد اللعيدد  المعاني،موسى                .......في المتريرال الميتماتي يةاثر طول خطوة االقتراب على بعا 

929 

هو  ، اني ي( أن الررض األساسي والرعيلي م  التالي  التيوميMoslit, 1999ويذرر  
فضاًل ع  ذلك ال وة الملتتة في ردوث  ،دراسة الاررة دراسة علمية وافية م  ريث صمانها وم انها

ويعتمد التالي  التيومي اني ي ألي أداء مهاري على تاددد التيئة  الميتماتي ية التي  ،هذه الاررة
وتاددد العوام   الميتماتي ية  ،تا   هذا األداء م  خالل تاددد المتادئ واألسس المفلرة لهذه التيئة

رال ويلاعد التالي  نهذا األسلوب في اختيار انلب الار  ،المرتتطة نتجاح األداء أو فشله
 ليها الالعب في األداء المعي  وف ًا لشروطه. إواألوطاع التي يم   أن دلجأ 

ماد على طري ة ويؤرد العلماء المهتمون بعل  التيومي انيك في المجال الرياطي بضرورة االعت
رتى نتم    ؛يم   م  خاللها تلجي  دقاعق الاررة ،التالي  الارري باستعمال أةهزة ووساع  دقي ة

المختلفة، وم  الخطأ االعتماد  ةم  ريث األوطاع والزوايا واللرع ،م  رشف الجوانب الجوهرية
سيما التي تتميز على العي  المجردة للا ول على المعلومال والا اعق في ت وي  الاررال وال

باستعمال أةهزة ووساع   ،ن االتجاه ندأ باالعتماد على طري ة التالي  التيومي اني يإلهذا ف ،باللرعة
 Khoreibitتتميز بالدقة والموطوعية مث  الت وير الليتماعي و الفيددو ورذلك مت ة قياس ال وة  

& Mehdi, 2002 .) 
اك الرياطي العام، ذلك ألنها تتميز بالاررة وتش   رياطة الجمتاص ةانتا مهما م  التش

اللطيفة الجميلة عتد الرةال والتلاء، وتاتاج أداؤها إلى الرشاقة وال وة والف ، وهي م  الرياطال 
التي تلتلفت التظر وتاظى بال تول الال  عتد فريق م  أنتاعتا الذد  أصتاوا في األواني األخيرة 

 (.Al-Sabbagh, 2001أةم  العروض  ي تلون عليها وي دمون في صاالته  
وتعد رياطة الجمتاص م  الرياطال التي تتضم  أداء سالس  مررتة على األةهزة المختلفة 
وبتفس الوقت قد تمون ر  الاررال تؤدة في رررة واردة م  رررال الجمتاص، والالعب الذي 

أي خل  فيها دؤثر على ن أو  ،يمارس هذه الرياطة يجب أن دت ف بمواصفال ندنية ومهاريه ةيدة
 نجاصه غير ةيد مما دؤثر على ت دمه ناو تا يق ما دهدف إليهإوبذلك ي ون  ،األداء المهاري لالعب

 Hussein, Hamza & Saleh, 2012) 
 ؛العددد م  المهارال التي يجب على الالعب أن دتدرب عليها رياطة الجمتاص تتضم 

زة وف ا للمعادير المطلوبة، وعتد تعل  هذه المهارال فان  م انية ترريب الجملة الاررية على األةه
با طافة إلى توفر قدرال ندنية متاستة لهذه  ،الالعتي  ياتاةون إلى ر  رتير م  التمرارال

 (.Hassan, 2009المهارال  
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( أن رياطة الجمتاص تاتاج إلى تدريب عال وملتمر ودقة في Shehata, 2003ويشير  
والتمريتال التوعية  ،دؤدي نتا إلى االهتمام نوطع نرامج لإلعداد التدني الخاصاألداء المهاري ما 
 بما تاتاج رررال الجمتاص م  مهارال خاصة ذال صعوبال مختلفة. ،المشانهة لألداء

لما  ،لدة المشاهدد  اً ثارة وتشوي إ األرطية م  أكثر أةهزة الجمتاص ويعد ةهاص الاررال
وعتاصر غير أكروباتية مع عتاصر ةمتاصية  ،مشتررة ةباتيكرو أعتاصر تاتويه الجملة الاررية م  

ر  ذلك دت  ترريته في ش   ةملة رررية  ،وتريير االتجاه ،والمرونة ،مث  أةزاء ال وة والثتال ،أخرة 
وتتا ر المتطلتال الخاصة على ةهاص الاررال  ،ثانيه( 07ذال إي اع متتاسق دؤدي خالل  

سلللة أكروباتية أمامية،  ،:   عتاصر غير أكروباتيةهيل مهارية األرطية في خمس مجموعا
التهايال الاررية(  ،عتاصر أكروباتية خلفية مع ن ف لفه أو بالجانب ،سلللة أكروباتية خلفية

 International Gymnastics Federation&2000 ).  
الطالب في ملا  يها التي يمر ف األةهزة األولىةهاص بلاك الاررال األرطية م   يعد  كما 
ليمارس  ،م  تطوير نفلهالطالب رونه دتمون م  العددد م  المهارال األساسية التي تؤه   الجمتاص

 الطالب،فهو يعتتر بمثابة الماطة األساسية النطال   لذلك ؛األةهزة األخرة بعد ذلك ويتت   إلى 
ذه المهارة م  المهارال المهمة التي ريث تعد ه الطاعرة(األمامية  مهارة الدررةةوم  هذه المهارال  

المختلفة، التي تلاعده في تطويرها على األةهزة  المتريرال الميتماتي يةم   الطالب العدددتتمي عتد 
  .وم  هتا نتعت أهمية هذه الدراسة

 الدراسة:مشكلة 
 ظاالر ،هيئة تدريس في الجامعة األردنية لملا  الجمتاص ي  رملاعديم  خالل عم  التارث 

ريث  ،لدة الطلتة في الملا  الدررةة األمامية الطاعرة مهارة في ملتوة تطتيق  أن هتاك تدني
با طافة إلى سوء  ،وانثتاء واطح عتد االقتراب والطيران والهتوك ،أخطاء تمتي ية و مهارية االرظ

ايح لتطتيق في تطتيق بعا المتريرال  الميتماتي ية التي قد تلاعد في إعطاء المدة الارري ال 
ل يام بان االتارث ارتأوم  هتا  ،ملافة الطيران وصاوية الهتوك ( ،المهارة مث    طول الخطوة االقتراب

والوقوف على أه  المتريرال الميتماتي ية التي قد تؤثر على أداء الطلتة داخ   ،نهذه الدراسة
أن تفيد نتاعج هذه  ي ملآ ،رةالمااطرة والوصول نه  إلى نموذج قريب لألداء المثالي  لهذه المها

  ريفية ريث تعطيه  ترذية راةعة ع ،الدراسة عيتة رتيرة م  الطلتة المتوةهي  لمث  هذه الملاقال
  .والوصول نه  إلى األداء األمث م  التارية  الميتماتي ية التطتيق ال ايح للمهارة 
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  الدراسة:أهداف 
  :فتعر   إلىهدفت هذه الدراسة 

االقتراب األولى على بعا المتريرال الميتماتي ية في مهارة الدررةة  طول خطوال أثر .1
األمامية الطاعرة على بلاك الاررال األرطية لدة طلتة رلية التربية الرياطية في الجامعة 

 .األردنية
بعا المتريرال الميتماتي ية في مهارة الدررةة  الثانية على طول خطوال االقتراب أثر .2

لى بلاك الاررال األرطية لدة طلتة رلية التربية الرياطية في الجامعة األمامية الطاعرة ع
 األردنية

 :التساؤالت التالية عنسعت الدراسة لإلجابة  الدراسة:تساؤالت 
طول خطوال االقتراب األولى والثانية على بعا المتريرال الميتماتي ية في مهارة  أثرما  .1

ل األرطية لدة طلتة رلية التربية الرياطية في الدررةة األمامية الطاعرة على بلاك الاررا
  األردنية؟الجامعة 

طول خطوال االقتراب الثانية على بعا المتريرال الميتماتي ية في مهارة الدررةة  أثرما  .2
األمامية الطاعرة على بلاك الاررال األرطية لدة طلتة رلية التربية الرياطية في الجامعة 

 األردنية؟
 الدراسة:مصطلحات 

هو العل  الذي دهت  ندراسة الوصف الخارةي للاررة م  ريث الزمان والم ان  الكينماتيك:
 Al-Khayyat,et alورذلك األش ال الهتدسية المختلفة دون التطر  لل وة الملتتة للاررة  

2006.)  
مهارة م  المهارال األساسية في رياطة الجمتاص ويؤددها  هيالطائرة: الدحرجة األمامية 

وتعطى درةة م  ال عوبة وذلك رلب المتطلتال على  ،عب على بلاك الاررال الرطيةالال
 .(Shehata, 2006) .بلاك الاررال األرطية

التاضيرية الخطوة هي إردة المتريرال الميتماتي ية والتي يعتر عتها بأنها  االقتراب:خطوة 
  .(Khreibt & Mehdi, 2002) .مم تهالتي دتدأ بعدها الالعب بالطيران إلى أعلى ملافة 

 التالية:هذه الدراسة في الماددال  لانا ر  محددات الدراسة:
 الهاشمية.أةريت هذه الدراسة في المملمة األردنية  الجغرافي:المحدد  .1
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أةريت هذه الدراسة في صالة الجمتاص في رلية التربية الرياطية في الجامعة  المكاني:المحدد  .2
   .األردنية

ةريت هذه الدراسة في الف   الدراسي الثاني بالفترة الواقعة ما ني  أ الزمني:المحدد  .3
 .( الفترة التي ت  الت وير وتالي  التيانال فيها23/3/2712 - 11/3/2710 
في رلية التربية الرياطية في  (2 أةريت هذه الدراسة على طلتة ملا  ةمتاص البشري:المحدد  .4

 .في األردنالجامعة األردنية 
 سابقة:ال ساتالدرا

وةد هتالك ن ص في  ،  على العددد م  الدراسال العربية واألةتتيةيم  خالل اطالع التارث
ومع ذلك راول  ،ومش لة الدراسة بش   خاص ،الدراسال التي تتاولت موطوع الدراسة بش   العام

  .للدراسال العربية واألةتتية يتة م  هذه المجال وفيما دلي عرض  إيجاد دراسال قر 
ي ية المؤثرة في ن اميأه  المتريرال التيو  فتعر   إلى ( دراسة هدفتHussein, 2011 أةرة 

أداء مهارة قفزة اليدد  األمامية وبعدها استخدام الجهاص الملاعد الدوالب الدوار( في تعلي  هذه 
ث، مته طتيعة مش لة التاءتي بطري ة المجموعة الواردة لمالاستخدم التارث المتهج التجري المهارة،

( طالتا 16وت  تاددد مجتمع التاث بطالب رلية التربية الرياطية المررلة الثالثة ريث تمون م   
ت  اختياره  بالطري ة العشواعية ، وبعد تطتيق المتهاج التعليمي باستخدام الجهاص الملاعد الدوالب 

  الا ول على التيانال الدوار( وت وي  األداء عليه والتالي  الارري للمتريرال التادوريتماتي ية ت
إن استخدام الجهاص  :أهمها ،عدة استتتاةال إلىوبعد معالجتها إر اعيا"، خلص التاث 

 الملاعد الدوالب الدوار( روسيلة ملاعدة ران له دور فعال في تلريع تعلي  المهارة.
الخ اعص التيومي اني ية لمرار  األداء  فتعر   إلىهدفت دراسة ( Mehran, 2005أةرة  

اللرعة  -الختامية( م  خالل متريرال  ا صارة لمررز ث   الجل   –الرعيلية  –الثالثة  التمهيدية 
واستخدم  ،اللرعة الزاوية للاوض( -صاوية الاوض  -رمية الاررة الزاوية  -لمررز ث   الجل  

تي الفريق التارث المتهج الوصفي، وت   اختيار عيتة التاث بالطري ة العمدية وتمونت م  أرد الع
ورانت أه  التتاعج أن الزم   ،( مااوالل ت  اختيار أفض  مااولة للتالي 3ال ومي الم ري نواقع  

( ث وأن هتاك اختالف في صم  أداء 7.02قد نلرت   ،الملى لمهارة الدورة الهواعية األمامية المفرودة
( ث 7.27  ،%67تلتة ( ث للمرار  الرعيلية ن 7.31المرار  الثالث ريث رانت على التوالي 

 .  %14( ث للمررلة الختامية نتلتة 7.11،  %31للمرار  التمهيدية نتلتة 
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بعا الخ اعص التيومي اني ية  فتعر   إلىهدفت دراسة  (Ashour, 2004كما وأةرة  
واستخدم التارث  ،لعم  أةزاء الجل  في المهارة التاضيرية للتهايال الاررية على ةهاص الع لة 

لوصفي على عيتة قوامها العب وارد م  المتتخب ال ومي للجمتاص قام بأداء مهارال المتهج ا
واستخدم التارث في التالي   الميتماتي ية  الااسب اآللي ع  طريق نرنامج التالي   ،الدراسة 
ورانت نتاعج هذه الدراسة ما دلي قي  سرعة وصاوية االنطال   ،( Simi Motion Analysi)الارري
و رانت في مهارة °(  07رادد ( وصاوية    4.77  مهارة الثالث دورال هواعية خلفية م ورهكانت في 

رادد (  و صاوية  4.77الدورتي  الهواعيتي  الخلفيتي  المفرودتي  مع لفتان رول الماور الطولي    
المفرودتي  وهي أكتر م  قي  سرعة وصاوية انطال  في مهارة الدورتي  الهواعيتي  الخلفيتي  °(   14 

ويمث  ن ف قطر الدوران ° ( 17رادد ( وبزاوية   3.66كتهاية الهتوك م  الع لة والتي رانت  
عملية ال عود طد الجاذنية  أثتاءواللرعة الزاوية أهمية رتيرة في الترلب على قوة الطرد المررزي 

 ارال قيد التاث ورذلك أثتاء المهارة التاضيرية للمه ،األرطية في الداعرة الخلفية المترة 
هدفت التعرف إلى الخ اعص التيومي اني ية المميزة ألداء دراسة ( Abdo, 2004أةرة  

عيتة  واشتملت ،والتجريتيستخدم التارث المتهج الوصفي او  ،مهارة الش لتة الخلفية على اليدد 
( لتالي  spssواستخدم نرنامج الرصم ا ر اعي   ،( ستة14( العتي  تات  0الدراسة على عدد  

ورانت أه  التتاعج ردوث تال  في صم  وملار مررز ث   الجل  للخلف في اتجاه الاررة  ،التتاعج
 ل الح ال ياس التعدي.

هدفت إلى  ت مي  نرنامج تدريتي دراسة  (Gharaba & Abdul Razeq, 2004أةرة  
 (3 وبلرت العيتة ،الدراسة م ترح وف ًا لتعا المؤشرال التيومي اني ية في سرعة الدوران للمهارة قيد

مته لطتيعة واستخدم المتهج الوصفي لمالء ،العتي  أردهما نموذج ت  اختياره  بالطري ة العمدية
ورانت أه  التتاعج  ،( لتالي  التتاعجspssرما واستخدم نرنامج الرصم ا ر اعي   ،وأهداف الدراسة

العجلة واللرعة لوصالل الجل  المشاررة  معرفة الت ددر الممي لعزم ال  ور الذاتي ومعرفة ما لة
 في األداء.
سرعة االقتراب للمجموعال المهارية  فتعر   إلى( دراسة هدفت (Wm Sands,  2000أةرة  

ستخدم التارث المتهج الوصفي باستخدام التالي  الفيددو او  ،المختلفة على ةهاص ر ان ال فز
واستخدم نرنامج الرصم ا ر اعي  ،عتة (  ال99وبلغ رج  العيتة   ،بلرعة تردد عشرون هرتز
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 spssرانت أه  التتاعج وةود فرو  في سرعال االقتراب لمهارال اليورشيتمو   ،( لتالي  التتاعج
 رتتاطية ني  سرعة االقتراب ونوع ال فز.اوالش لتة األمامية ووةود عالقة  والتلوراهارا

 فتعر   إلى( دراسة هدفت ,Bradshow&Rossignal  2004أةرة نرادشو ورو سيجتال  
الم اديس الجلمية والتدنية الالصمة ألداء صعوبال عالية للمهارال التي تاتاج للدفع في ةهاص 

وت    ،متة لطتيعة وأهداف الدراسةواستخدم المتهج الوصفي لمالء ،التمريتال األرطية ور ان ال فز
( spssرنامج الرصم ا ر اعي  واستخدم ن ،( العب27اختيار عيتة بالطري ة العمدية وعددها  

ورانت أه  التتاعج تاددد أفض  العب في ال فز في طوء التتتؤ بمتريرال ناتج  ،لتالي  التتاعج
 سرعة االرت اء وال وة المميزة باللرعة للوثب ومتوسط ال درة خالل آخر خملة وثتال.

 فعر  ت إلىهدفت دراسة ( Maithew Kirk &EadricBressel, 2004  كما وأةرة 
واستخدم التارثان المتهج  ،الفرو  في قوة رد الفع  الداخلية والخارةية ني  المهارتي  اليورشتمو

( العتال ةمتاص على ملتوة 17واشتملت عيتة الدراسة على   ،الوصفي باستخدام التالي  الفيددو
ج الدراسة تشابه وأظهرل أه  نتاع ،( لتالي  التتاعجspssواستخدم نرنامج الرصم ا ر اعي   ،عالي

في قوة رد الفع  العمودية ني  مهارتي الدراسة وأن قوة رد الفع  الداخلية والخارةية تزيد في مهارة 
 .اليورشيتمو

ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة فقد استااد  قة:السابالتعليق على الدراسات 
  يلي:ن ما االباحث
 الدراسة. التعرف على المتهج العلمي المتاسب لهذه .1
 التعرف على األداة المتاستة لهذه الدراسة. .2
 التعرف على ريفية اختيار عيتة الدراسة. .3
 التعرف على األساليب ا ر اعية المتاستة التي يم   استخدامها في هذه الدراسة. .4

طلتة لعدد م  المتريرال الميتماتي ية المهمة لدة وقد تميزل الدراسة الاالية في تتاولها 
 .انوهي م  الدراسال ال ليلة على رد عل  التارث ،لجمتاصملاقال ا

 إجراءات الدارسة
 .مته لطتيعة وأهداف الدراسةءن المتهج الوصفي نظرًا لمالااستخدم التارث الدراسة:منهج 

( والملجلي  12( والتالغ عدده   2تمون مجتمع الدراسة م  طلتة ملا  الجمتاص   الدراسة:مجتمع 
  .(2712-2710الجامعي   اني للعامالثللف   الدراسي 
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( م  الملجلي  2طالب م  طلتة ملا  ةمتاص   (3 تمونت عيتة الدراسة م  أفض   البحث:عينة 
 ،( ت  اختيار العيتة بالطري ة العمدية2712-2710على الف   الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 ( دتي  وصف العيتة1والجدول رق   
 .ابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة من حيث متغيرات العمر والطول الوزن ( المتوسطات الحس1جدول )
 
 
 

 االناراف المعياري ± ل ي  معتر عتها م  خالل قي  المتوسط الالاني 
. المتوسطال الالانية واالنارافال المعيارية العمر والطول الوصن ( قي  1جدول  دتي  ال

( لمترير العمر وبلرت 7.71± 22.90نلرت   أنهادتتي   وباستعراض قي  المتوسطال الالانية
 .( لمترير الطول3.77± 102.77( لمترير الوصن وبلرت  ±2.16 01.77 

 نحرافات المعيارية للمتغيرات الكينماتيكية قيد البحث( المتوسطات الحسابية واال 2جدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 21.54 111.52 س  األولىالخطوة  طول
 35.88 122.69 س  الخطوة الثانية طول

 10.24 112.74 س  ارتااع مركز الثقل
 11.02 129.67 درةة زاوية االرتقاء

 5.57 88.00 درةة لهبوطزاوية ا
 0.13 2.75 دقي ة الكلي األداءزمن 

 35.95 57.67 ثانية زمن االرتقاء
 9.71 33.67 ثانية زمن الطيران
 2.54 17.20 ثانية زمن الهبوط

 االناراف المعياري ± ال ي  معتر عتها م  خالل قي  المتوسط الالاني 
ارافال المعيارية للمتريرال الميتماتي ية لمهارة المتوسطال الالانية واالن( قي  2دتي  الجدول  

دتتي   وباستعراض قي  المتوسطال الالانية ،األرطيةالطاعرة على بلاك الاررال  األماميةالدررةة 
( 36.22± 122.62وبلرت   األولى( لمترير طول خطوة االقتراب 21.64± 111.62نلرت   أنها

( لمترير ارتفاع مررز الث   وبلرت 17.24± 112.04 لمترير طول خطوة االقتراب الثانية وبلرت 
( لمترير صاوية الهتوك وبلرت 6.60± 22.77( لمترير صاوية االرت اء وبلرت  ±11.72 129.10 
( لمترير صم  االرت اء وبلرت 36.96± 60.10الملي وبلرت   األداء( لمترير صم  ±7.13 2.06 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المتغيرات
 0.06 22.97 العمر
 2.65 71.00 الكتلة
 3.00 172.00 الطول
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( لمترير طول خطوة صم  2.64± 10.27ت  ( لمترير صم  الطيران رما وبلر±9.01 33.10 
  .الهتوك

 التصوير:أجهزة وأدوات 
 صورة في الثانية(. 37كاميرة ت وير فيددو  ذال تردد  -
       االرتماص.العالمال لتاددد ن اك  -
 شريط قياس بالمتر -
 ةهاص رررال أرطية  -
 .(TOSHIBAةهاص الب توب   -
 .ميزان المتروني ل ياس الوصن  -
 ستاند الت وير  -
 ملطرة خشتية طول  متر(.  -

  األساسية:الدراسة 
نت وير عيتة الدراسة رلب  23/3/2712ن بإةراء الدراسة األساسية دوم اقام التارث

أن تمون آلة الت وير بش   وهي  ،االشتراطال واالرتياطال الخاصة نترنامج التالي  الارري
الهتوك داء خطوة االقتراب رتى متذ أ في الماميرابايث ي ون الالعب ظاهرًا نوطوح  ،عامودي
وردد بعد ذلك الم ياس أو ما يلمى بالت طة  ،( متر1.47على ارتفاع   ار يت  تثتيت المام ريث

  .المرةعية وهي ملطرة خشتية طولها متر ريث ظهرل بطول فترة الت وير
 الدراسة االستطالعية:

ك للتأكد م  وطع آلة وذل 11/3/2712ن بإةراء الدراسة االستطالعية دوم اقام التارث
وصوايا الت وير، ورذلك إم انية مشاهدة الالعب والعالمال ا رشادية على وردة معالجة  ،الت وير

نتفس الظروف وذلك لتاددد المتريرال  مزاهره(  ةادالفيددو، ريث ت  ت وير بط  الجمتاص األردني 
مثالي لهذه المهارة والا   على أداء الميتماتي ية التي تله  على التارث دراستها ووطعه باألداء ال

 ( دتي  ذلك 3والجدول رق    .الميتماتي ية الطلتة م  خالل هذه التجربة وفيما دلي بعا المتريرال
 القيمة المتغيرات الكينماتيكية

 169.00 أعلى ن طة الرتفاع مررز الث  
 129 صاوية االرت اء

 132 صاوية مف   الاوض
 164 صاوية الهتوك
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 القيمة المتغيرات الكينماتيكية
 177.2 ل الخطوة األولىطو 

 199.22 طول الخطوة الثانية
 117.67 طول ملافة األداء الملي
 90 صاوية مف   التهوض
 2.97 صم  األداء الملي للمهارة

 02 صم  الطيران
 96 صم  الخطوة االقتراب
 61 صم  التهوض
 31 صم  الهتوك

 171 طوله
 96 وزنه

 إجراءات التصوير:
بش   عامودي وت وير عيتة التاث رلب االشتراطال الخاصة  تيت الماميران نتثاقام التارث .1

نترنامج التالي  الارري بايث ي ون الالعب ظاهرا نوطوح في الماميرا متذ نداية األداء ورتى 
  .الهتوك

 ت  تثتيت العالمال ا رشادية الالص ة على مفاص  الجل . .2
وصوايا الت وير، ورذلك إم انية  ،آلة الت وير وذلك للتأكد م  وطع ،ن بعم  تجربةاقام التارث .3

 مشاهدة الالعب والعالمال ا رشادية على وردة معالجة الفيددو. 
 تاددد المواصفال الخاصة بعملية التالي  وهي رالتالي:  .4

تاددد الت اك المرةعية للعيتة أثتاء مرار  األداء المختلفة ريث دتيح الترنامج أخذ ن اك  .أ
  .أو لم  عضو على رده وهي ملطرة خشتية طولها متر مرةعية للجل  ر  

 .وفي أي ن طة ما ورة متريراتها الميتماتي يةتاددد الزوايا المراد معرفة  .ب
 س   1.47( متر وبارتفاع 1على بعد   ت  وطع الماميرا .6

  .الستخرج ال ور والزوايا المراد دراستها (KINOVEAن باستخدام نرنامج  اقام التارث
  الطائرة:لانية لمهارة الدحرجة األمامية المراحل ا
بمررلة  بالتدءليلاعده  ؛هي المررلة التي دتطلق نها الالعب نتلارع متاسب االقتراب:مرحلة  .1

  .سرعتها( ،الخطوة )طولالتالية  المتريرال الميتماتي يةخذ أةدددة وت  
م اوما نها الجاذنية األرطية هي المررلة التي دتدأ الجل  نها بالطيران األولي  االرتقاء:مرحلة  .2

  .زمن االرتقاء( ،)زاوية االرتقاءخذ المتريرال أوقد ت   ،وذلك ألداء المهارة ب   انليانية



 .9102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

222 

أه  مررلة في هذه المهارة ريث دتدفع نها الجل  لي   إلى أعلى ن طة  هيالطيران: مرحلة  .3
ارتااع مركز  ،)زمن الطيرانل خذ المتريراأوت   ،مم ته يف د نها مررز الث   ن طة ةذبه لألرض

  .الجسم(الثقل 
متها  أع االنتداعي والى الت طة التي ندالمررلة التي يعود نها الجل  لوط هيالهبوط: مرحلة  .4

  .الهبوط(زمن  ،الهبوط )زاويةوت  أخد المتريرال  ،ليلت ر على األرض وتعتتر المررلة الختامية
 هي:للمهارة المراد تحليلها  المتغيرات الكينماتيكية

  .طول خطوة االقتراب وسرعتها .1
  .صاوية االرت اء .2
 صم  االرت اء  .3
 .أعلى ارتفاع لمررز ث   الجل  .4
 صاوية الهتوك  .6
 صم  الهتوك  .1
 صم  الطيران  .0
 صم  األداء الملي  .2

  يلي:تناولت الدراسة العديد من المتغيرات منها ما  الدراسة:متغيرات 
 تراب  طول خطوة االق .1 المستقل:المتغير 

 .صاوية االرت اء  .2 التابعة:المتغيرات 
 صم  االرت اء   .3
 .أعلى ارتفاع لمررز ث   الجل  .4
 صاوية الهتوك  .6
 صم  الهتوك   .1
 صم  الطيران  .0
 صم  األداء الملي .2

 اإلحصائية:الوسائل والمعالجات 
 ع الدراسة وا ةابة ( ولتا يق أهداف spssن نرنامج التالي  ا ر اعي  ااستخدم التارث
 دلي:أسئلتها استخدما ما 
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 المتوسطال الالانية واالنارافال المعيارية  .1
 درةة االنادار  ،معام  االرتتاك نيرسون  .2

 : عرض ومناقشة النتائج
في  المتغيرات الكينماتيكيةطول خطوات االقتراب األولى على بعض  أثرما  األول:التساؤل 

رة على بساط الحركات األرضية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في مهارة الدحرجة األمامية الطائ
  ؟األردنيةالجامعة 

تالي  االنادار الخطي التليط والجدول التالي دتي  التارثان هذا التلاؤل استخدم  ع لإلةابة 
 نتاعج هذا التلاؤل

المتغيرات على بعض  خطوة االقتراب األولىطول  أثر( نتائج االنحدار الخطي البسيط لبحث 1جدول )
 الدحرجة األمامية الطائرة على بساط الحركات األرضيةلمهارة  الكينماتيكية

قيمة  المتغير التابع
مستوى  fقيمة  العالقة

 الداللة
قيمة 
مستوى  tاختبار  βالتأثير

 النتيجة الداللة
 غير مؤثر 7.332 1.07 - 7.241 - 7.332 2.91 7.213 ارتااع مركز الثقل

 غير مؤثر 7.620 7.06 7.126 7.620 7.60 7.174 االرتقاءزاوية 
 غير مؤثر 7.113 7.12 - 7.729 - 7.113 7.42 7.601 زاوية الهبوط

 غير مؤثر 7.021 7.34 7.771 7.021 7.12 7.329 زمن األداء الكلي
 غير مؤثر 7.136 4.13 7.909 7.136 21.61 7.902 زمن االرتقاء
 غير مؤثر 7.420 1.74- 7.196 - 7.420 1.72 7.021 زمن الطيران
 غير مؤثر 7.222 2.76 7.197 7.222 4.22 7.299 زمن الهبوط

خطوة االقتراب األولى على مترير  أثر( نتاعج تالي  االنادار الخطي لتاث 4دتي  الجدول  
 ،ةالدررةة األمامية الطاعرة على بلاك الاررال األرطيبعا المتريرال الميتماتي ية لمهارة 
 األولىطول خطوة االقتراب  ثر( أل7.332دتتي  أنها نلرت   fوباستعراض قي  ملتوة داللة اختتار 
( مع مترير 7.113( مع المترير صاوية االرت اء وبلرت  7.620بمترير ارتفاع مررز الث   وبلرت  

صم  ( مع مترير 7.136( مع مترير صم  األداء الملي وبلرت  7.021صاوية الهتوك وبلرت  
مترير طول خطوة االقتراب  أثرنلرت قيمة رما  ،( مع مترير صم  الطيران7.420االرت اء وبلرت  

وبالب قي  ملتوة الداللة المذرورة ةميع قي  ملتوة  (7.222مع مترير صم  الهتوك   األولى
تؤثر  الما يعتي أن طول الخطوة األولى  ( 7.76الداللة ل  تم  دالة إر اعيا ألنها اكتر م    

وذلك يعتي عدم  ، م  التارية ا ر اعية على أي م  المتريرال الميتماتي ية المتيتة في التاث(
 .طول الخطوة األولى على بعا المتريرال الميتماتي ية أثروةود فرو  إر اعية في 
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ن هذه التتيجة إلى رون هذه الخطوة تعتتر بمثابة خطوة تاضيرية للخطوة اويعزو التارث
التي دتدأ بعدها االرت اء والطيران لذلك ل  ي   لها أي تأثير بالمتريرال الميتماتي ية   التهاعية

با طافة إلى رون مررز الث   وةميع أةزاء الجل  بفترة تمهيدية للعددد م  الخطوال إلى أن ي   
 شير وت ،إلى الخطوة التهاعية وهي خطوة االقتراب التي دتدأ بعدها الجل  باالرت اء والطيران

Manaf,2012)  ق  م  ملافة الخطوة الثانيةيجب أن تمون ملافة الخطوة األولى أ( إلى أنه، 
لمي دتطلق الالعب إلى ا مام ويا ق صخمًا خطيًا، إذ يجب أن يمر خط عم  ال وة بمررز ث   

 .الجل  ري تزداد قيمة الما لة
عض المتغيرات الكينماتيكية في على بالثانية طول خطوات االقتراب  أثرما  الثاني:التساؤل 

مهارة الدحرجة األمامية الطائرة على بساط الحركات األرضية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في 
 ؟األردنيةالجامعة 

تالي  االنادار الخطي التليط والجدول التالي دتي   استخدم التارثانهذا التلاؤل  ع لإلةابة 
  نتاعج هذا التلاؤل

خطوة االقتراب الثاني على بعض المتغيرات طول  أثرج االنحدار الخطي البسيط لبحث ( نتائ5جدول )
 الدحرجة األمامية الطائرة على بساط الحركات األرضيةالكينماتيكية لمهارة 

قيمة  المتغير التابع
مستوى  fقيمة  العالقة

 الداللة
قيمة 
مستوى  tاختبار  βالتأثير

 النتيجة الداللة
 غير مؤثر 7.242 2.67 7.442 7.242 1.22 7.929 قلارتااع مركز الث
 غير مؤثر 7.234 7.21 7.132 7.234 7.70 7.262 زاوية االرتقاء
 مؤثر 9.911 10.51 9.250 9.911 111.91 9.666 زاوية الهبوط

 غير مؤثر 7.7136 7.14 7.773 7.136 7.41 7.643 زمن األداء الكلي
 غير مؤثر 7.014 7.42 - 7.024 - 7.014 7.23 7.434 زمن االرتقاء
 غير مؤثر 7.934 7.17 - 7.740 - 7.934 7.71 7.174 زمن الطيران
 غير مؤثر 7.210 7.21 - 7.214 - 7.210 7.746 7.270 زمن الهبوط

خطوة االقتراب الثانية على مترير  أثر( نتاعج تالي  االنادار الخطي لتاث 6دتي  الجدول 
الدررةة األمامية الطاعرة على بلاك الاررال األرطية. ية لمهارة بعا المتريرال الميتماتي 

طول خطوة االقتراب الثانية   ثر( أل7.242دتتي  أنها نلرت   fوباستعراض قي  ملتوة داللة اختتار 
( مع مترير 7.734( مع المترير صاوية االرت اء وبلرت  7.234بمترير ارتفاع مررز الث   وبلرت  

( مع مترير صم  7.014( مع مترير صم  األداء الملي وبلرت  7.136رت  صاوية الهتوك وبل
مترير طول خطوة االقتراب  أثر( مع مترير صم  الطيران رما وبلرت قيمة 7.934االرت اء وبلرت  

واردة متها ف ط رانت  نإلب قي  ملتوة الداللة المذرورة فوبا ،(7.210مع مترير صم  الهتوك  
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( وبالتالي فتعتتر قيمة تأثير مترير 7.734مترير صاوية الهتوك إذ نلرت  وهي في  7.76ق  م  أ
( نيتما ل  تم  7.734بايث أن قيمة تأثير قد نلرت   ،مؤثرة في هذا المترير الثانيةطول الخطوة 

(، وذلك يعتي وةود فرو  إر اعية 7.76باقي قي  ملتوة الداللة دالة إر اعيا ألنها اكتر م   
  .وة الثانية على المتريرال الميتماتي ية ريث ظهرل الفرو  عتد مترير صاوية الهتوكطول الخط ثرأل

ريث تعم  على دفع  ،سرعة خطوة االقتراب األخيرة  ن هذه التتيجة إلى أهميةاويعزو التارث
وذلك قد يلاعد على أعطى مدة ررري رتير لوصول الجل   ،مررز الث   إلى أعلى ملافة مم ته

رلما صادة سرعة خطوة االقتراب  هويضيف التارثان أن ،  سهولة وأنهى مررلة الطيرانإلى األرض ب 
التي  ((Jabaar,at,2014واتف ت هذه التتيجة مع دراسة  ،األخيرة صاد ذلك م  الهتوك نزاوية متاستة

ا يجاني في تا يق سرعة طيران الالعب وصيادة في  ثرتوصلت الدراسة إلى أن للرعة االقتراب األ
 ،إذ أن مترير سرعة االقتراب هو الذي يادد سرعة الطيران وملتوة االرتفاع ،ارتفاع مف   الورك

( والذي أكد على أن سرعة االقتراب يجب أن تتزادد Tolan,1980 وهذا دتفق مع ما أشار إليه  
 .بالتدريج ريث تتلغ أق اها في الخطوة األخيرة وأن الخطوة األخيرة لالقتراب تت ف بالطول

 يلي:استنتج الباحثان ما ضوء ما سبق وبعد تحليل البيانات  : فياالستنتاجات
 .طول الخطوة األولى على بعا المتريرال الميتماتي ية أثرعدم وةود فرو  إر اعية في  .1
  الميتماتي ية.طول الخطوة الثانية على المتريرال  ثروةود فرو  إر اعية أل .2

  التوصيات:
 التارثان: أوصىدراسة م  نتاعج في طوء ما توصلت إليه ال

تتاولت متريرال مي اني ية أخرة غير المذرورة وربطها بالخطوة الثانية عتد أداء مهارة الدررةة  .1
 .األمامية الطاعرة على التلاك األرطي

األمامية على  مهارة الدررةةإةراء العددد م  الدراسال الم ارنة ني  المتريرال الميتماتي ية في  .2
  .رطيالتلاك األ

العم  على أعداد نرنامج تعليمي ليزيد م  قدرة الطلتة على أداء المهارة بالطري ة ال اياة  .3
  .وطم  صوايا مي اني ية مثالية
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