
الفروق البيوميكانيكيو بين لالعب العالمى والمصرى لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث 
 رجال جمباز الترامبولينفى  مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

(Triffus Pike) 

 أ.د/ محمود فتحي محمود
 أ.م.د/ عدلي بيومي حسين
 م.د/ سامي صابر ابراىيم

 مينى حمد فتحى سيدمالباحث/ 
 مقدمو ومشكمة البحث:

تمثؿ رياضة الجمباز القاعدة االساسية لكؿ أنواع الرياضات كافة حيث كونيا تنمى 
القدرات البدنية كالقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إضافة  الى أنيا تعمؿ عمى تنمية المجموعات 

ما تيمؿ أجزاء منيا الجسـ فى بعض العضمية لمذراعيف والكتفيف والصدر والبطف والتى غالبا 
كما أف ليا تأثير فعاؿ فى رفع كفاءة وحيوية أجيزة الجسـ ،وأيضا نتيجة  الرياضات االخرى،

أعضاء الجسـ وأجيزتو خاصة الجيازيف  لممارستيا تحدث بعض التغيرات الوظيفية والتكوينية فى
 (63:  1. )الحركى والعصبى التى يقصد بيا التكيؼ البيولوجى

فيى نتاج  ،المجاالتتعتبر الرياضة التنافسية عمى المستوى العالمى ثروة عممية فى شتى 
وقد تجمى ذلؾ فى الدورات االولمبية عمى  .لمختمفة التى توصمت الييا االبحاث العمميةالعموـ ا

   (17( )13)  (9: 5)  .و التقنى لالعبيفالمستوى العالمى مف خالؿ االداء الفنى 
الجمباز لوجود المثالية في األداء الذي يمزج بيف طابع  ف يعد مف أفضؿ فروعالترامبولي

بصفات الالعب  مف منافسة الترامبوليف يجب أف يتمتع ووفي المستوى العالي جمالي والتشويؽال
ميـ جدا لنجاح ىذه  بدنية عالية خاصة المرونة، الرشاقة، المقاومة، قوة الساقيف والتوجو المكاني

 أربعة عبر الترامبوليف وجياز أوالالعب الرياضي بيف اليبوط عند االتصاؿ يكوف ،التماريف
 (42 : 11) .وبالظير بالبطف بالجموس، باألقداـ، :وىي وضعيات

وكذلؾ تساعد دراسة المبادئ الميكانيكية األساسية لمعمؿ العضمى عمى فيـ طبيعة األداء    
مف القوة المسببة لمحركة فى كؿ جزء مف أجزاء الجسـ  وكيفية تنميتو واإلرتقاء بو والتعرؼ عمى كؿ
 (14) ، (8).وما ينتج عنيا مف محصالت نيائيو لمحركة 

ف التحميؿ الحركى يعتبر الطريقة المثالية لحؿ المشكالت أ( 1992ذكر طمحة حسيف )يو 
وصؼ داء البشرى مف خالؿ داء الميارى حيث يساعد ىذا التحميؿ عمى دراسة األالمرتبطة باأل

 )  42 -46:  8(خطاء واقتراح سبؿ تصحيحيا.الميارة واكتشاؼ األ
 حركات ثالث تضـ رياضة الترامبوليفجمباز ( إف 4212محمد إبراىيـ شحاتة ) ذكريو 

 الترامبوليف جياز عمى واليبوط اليواء، في والدوراف، الترامبوليف جياز مف اإلقالع: ىي رئيسية
امبوليف بقد كبير مف االحساس باجزاء جسمو فى الفراغ فى ويجب اف يتمتع العبى جمباز التر 



(2) 

بأنو أحد األنشطة  الترامبوليفكما يوصؼ الجمباز المراحؿ الثالثة مف اإلقالع ودوراف وىبوط 
والتى تختمؼ مف الرياضية الفردية التى يعتمد فييا االعب عمى قدراتة فى إنجاز الواجب الحركى 

 ( 25 -17:  12. )العب آلخر
العاليو فى  البحث ضمف أىـ الميارات ذات الصعوبو ة( ميار 4227ذكر ويكيبيديا ) وقد

لرفع  المدرب أو الالعب قبؿ مف استعماليا ويتـعمى جياز الترامبوليف نظرا األنيا مركبو  األداء
جممة فى معظـ ال ومستمر متناسؽ بشكؿ تؤدى ومعقدة مركبة تكوف ألنياقيمة الجممة الحركيو، و 

 (41) .عمى جياز الترامبوليف الحركية
ويمكن توضيح األداء الفنى )التكنيك( لمميارة موضوع وفقا لما محددات األداء طبقا لمقانون 

 الدولى لرياضة الترامبولين كما يمى :

 
 ( Hلمخصومات االزاحة االفقية عن مركز الترامبولين) نموذج (  1شكل ) 

ليف الالعبيف فى أداء الميارات بنزوؿ فى مركز وقد ألـز اإلتحاد الدولى لجمباز الترامبو 
ونزوؿ فى  داء متطمب حركيأتتكوف مف عشر قفزات يقوـ الالعب في كؿ قفزه بالترامبوليف التى 

 مف درجة( 2.6:2.1)مركز الترامبوليف وفى حالة بعد الالعب عف مركز الترامبوليف يتـ خصـ  
 (29-22: 15رامبوليف.)فى كؿ حركة عمى حسب البعد عف مركز الت الالعب

 
 ( E) التى يترتب عمييا الخصم الجسم منحنياوضع ال( نموذج ألداء الصحيح  2شكل ) 

وقد ألـز اإلتحاد الدولى لجمباز الترامبوليف الالعبيف بضرورة أداء الميارة بشكؿ الجسـ 
درجة( مف 2.4-2.1الغير صحيح يؤدى ذلؾ الى خصـ ) نحنىمالوضع  حالة الصحيح فى

درجة( مف 2.4- 2.1العب، وكذلؾ فى الوضع المنحنى الغير صحيح يؤدى ذلؾ الى خصـ )ال
 (26: 15. )الالعب



(3) 

 

 
 ( E) لمجسم المنحنيو( نموذج الزوايا التى يترتب عمييا الخصم لنياية الميارات  3شكل ) 

ميارة نتياء مف أداء الوقد ألـز اإلتحاد الدولى لجمباز الترامبوليف الالعبيف بضرورة اإل
 أى قبؿ الساعة الواحدة  (152)قؿ مف أوية ز مامية والخمفية عند وضع الجسـ عند األ منحنيوال
( 4:1أى عند الساعة )( 119-152فى زاوية ما بيف )نتياء مف الميارة ما إذا قاـ الالعب باإلأو 

 2.4يتـ خصـ ) (6:4أى عند الساعة ) (92-142ما بيف ) ودرجة( وفى زاوي2.1يتـ خصـ)
 15. )درجة( مف الالعب 2.6يتـ خصـ ) 6أى بعد الساعة ( 92رجة( وفى زاوية أصغر مف )د
:22) 

 

 
 ( E)  المنحيوضع ال( نموذج لزوايا ىبوط الجسم عمى الترامبولين التى يترتب عمييا الخصم فى  4شكل ) 

وط بعد فرد ميبلوقد ألـز اإلتحاد الدولى لجمباز الترامبوليف الالعبيف بضرورة عدـ التجييز 
عند وضع  لميبوط التجييزمامية والخمفية األ نحنيونتياء مف أداء الميارة المواإل ةالجسـ مباشر 



(4) 

 تجييز اليبوطما إذا قاـ الالعب بأو  ،قؿأأى عند الساعة الثالثة أو  (أو أقؿ92)وية ز الجسـ عند 
ما إذا قاـ و درجة(  2.4يتـ خصـ )( 4:14أى عند الساعة )( 119-182فى زاوية ما بيف ) ا 

 2.1يتـ خصـ )( 6:4أى عند الساعة )( 91-142فى زاوية ما بيف ) تجييز اليبوطالالعب ب
 (23-25: 15. )درجة(
 

 
 ( E) ( نموذج الزوايا التى يترتب عمييا الخصم فى الف حول المحور الطولى لمجسم ولوضع اليدين 5شكل ) 

عبيف فى الميارات التى بيا لؼ حوؿ المحور وقد ألـز اإلتحاد الدولى لجمباز الترامبوليف الال
ى أ( 92اوية أكبر مف )ز نتياء مف وضع المؼ حوؿ المحور الطولى لمجسـ فى الطولى لمجسـ  باإل

، ويجب درجة( مف الالعب 2.1ؼ الغير صحيح يؤدى ذلؾ الى خصـ )لمفى ا (6)قبؿ الساعة 
وية زاراعيف فى ذولى لمجسـ  بوضع الراعيف فى الميارات التى بيا لفو حوؿ المحور الطذوضع ال

 15. )درجة( مف الالعب 2.1)وية يتـ خصـ  زاراعيف تمؾ الذ( وفى حالة تجاوز ال25قؿ مف )أ
:27  ) 



(5) 

 
 لشكل ومقاييس جياز الترامبولين( نموذج  6شكل ) 

( بتحديد الخصـ E)خصومات األداء حكاـ حكاـ  وقد ألـز اإلتحاد الدولى لجمباز الترامبوليف
( بتحديد Hدرجة( فى كؿ حركة، وأيضا حكاـ االزاحة عف مركز الترامبوليف حكاـ ) 2.5صفر:)

وأيضا ، (1درجة( فى كؿ حركة حسب اإلزاحة عف مركز الترامبوليف شكؿ )2.6:صفرالخصـ )
( بتحديد صعوبة كؿ حركة فى الجمؿ االختيارى والنيائى، ويتـ حساب Dحكاـ الصعوبات حكاـ )

 سطة جياز يوضع عمى الترامبوليف مف االسفؿ ويضاؼ الى مجموع الجممة.او زمف الطيراف ب
 
 
 
 

 مشكمة البحث:
 (1)جدول

( التابعة االتحاد العالمى التراموليف 43نتيجة بطولة العالـ لجمباز الترامبوليف رقـ )مف خالؿ 
(FIG( المقامة بروسيا رجاؿ لمرحمة )41و 17  )ـ4219رنوفمب 18إلى  15مف رجاؿ  

اسم  الدولة المركز م
 الألعب

 الجممة
خصومات 

 الجممة
E 

مجموع 
 الصعوبات

D 

خصومات 
اإلزاحة 

عن مركز 
 الترامبولين

H 

 الزمن
T 

نتيجة 
 الجممة

النسبة 
المئوية 
 لمجممة

بالنسبة 
لممجموع 

 الكمى

 مجموع
 الجممتين

النسبة 
المئوية 
 لمجممتين

 %89.63 126.33 %94.96 23.235 17.335 9.9 - 18.9 األجبارى Oleg روسيا 1 1



(6) 

RUS 83.33 57.195 13.795 9.2 15.2 15.3 األختيارى% 

 بمغاريا 4 4
BLR 

Aliaksei 
 %91.66 25.335 17.735 9.1 - 18.8 األجبارى

126.69 89.16% 
 %87.27 57.762 13.562 9.4 13.2 13.2 األختيارى

 مصر 22 6
EGY 

Seifa 
 %86.63 21.382 15.582 9.4 - 13.9 األجبارى

91.95 79.43% 
 %73.13 52.435 15.235 9.2 16.2 13.6 األختيارى

 مصر 32 2
EGY 

Khaled 
 حركتيف

 %82.7 24.652 13.652 8.9 - 17.1 األجبارى
56.29 25.77% 

 %13.48 12.725 6.425 4.2 4.6 6.4 األختيارى

 (18 ) 
 العبيفمحتوى الجمؿ الحركية ألفضؿ نة مف خالؿ مقار البحث  مشكمة( 1جدوؿ )يوضح 

( 43بطولة العالـ لجمباز الترامبوليف رقـ )فى المنتخب القومى المصرى ى عمى مستوى العالـ والعب
 41و 17( المقامة بروسيا رجاؿ لمرحمة )FIGمتراموليف )لتحاد العالمى اإل ـ التابعة4218لسنة 

 الالعب وعمي الحاصؿ األوؿ المركز بيف عشاس فرؽ ىناؾ أفو  مشكمة البحث تضحا حيثرجاؿ( 
 القومى المنتخب بىالع عميو الحاصؿ وستوف االربعة والمركز واالربعيف االربعة والمركز الروسي
ومف خالؿ بطوالت العالـ التى اشتركت مصر بيا وىى منذ  الميارى المستوى فى المصرى
األوؿ والمركز الحاصؿ  المركزبيف  شاسع فرؽ ىناؾ أفـ يتضح مف النتائج 4219لى إـ 4216

حث الى التحميؿ البيوميكانيكى لتعرؼ عمى الفرؽ بيف االب ادع مماعميو العبى المنتخب القومى 
 .الالعب العالمى والمصرى

 

 

 

 ىدف البحث:

ميارة الدوراف حوؿ فى بعض المتغيرات البيوميكانيكية للالعب العالمى والمصرى ا مقارنة بيف أداء
 Triffus) منحنيا   ثالث مرات مع عمؿ نصؼ لفو حوؿ المحور الطولى لمجسـ المحور العرضى

Pike)  

 البحث: تساؤالت
 ؟ لكؿ مف الالعب العالمى والمصرى لمميارة قيد الدراسة التركيب الزمنىالفرؽ بيف  ما .1
 ؟في بعض المتغيرات البيوميكانيكية  ما الفرؽ بيف الالعب العالمى والمصرى .4



(7) 

 مصطمحات البحث:
 :الترامبوليفاز جي .1

 مف بواسطة عدد صمب إطار عمى ممتد وقوي مشدود نسيج مف قطعة مف مكوف جياز ىو
 البعض مع بعضيـ والتنافس الترفيو سبيؿ الترامبوليف عمى عمى الناس الممفوفة. ويثب النوابض

)41.) 
 :الترامبوليفرياضة  .4

 في مرتفعة لمسافات لمتتابعالقفز ا أثناء أكروباتية حركات فييا المتسابؽ يؤدي رياضة ىي
 (11:11) .المنط ة االرتدادي أو القفز بجياز يسمى جياز عمى اليواء

 أقصى ارتفاع: .6
 وىى أكبر إزاحة رأسية فوؽ سطح الترامبوليف التي يستطيع الالعب الوصوؿ إلييا.

 أقصى إنخفاض: .2
 إلييا. وىى أكبر إزاحة رأسية أسفؿ سطح الترامبوليف التي يستطيع الالعب الوصوؿ .5

 

 
 أقصى ارتفاع و قصى إنخفاضأل( نموذج  7شكل ) 

 الدراسات السابقة:
 :الدراسات العربية

 تمرينات برنامج تأثير"  بعنواف بدراسة( 5( )ـ 4242" ) عبدربو غنيمى محمد سعيد"  قاـ -1
 ئيةاليوا لمدورة المياري األداء مستوى تحسيف عمى الميكانيكية المتغيرات بعض ضوء فى نوعية
 لمتمرينات برنامج تأثير عمي التعرؼ وتبيدؼ"  سنة 14 تحت الترامبوليف لناشئي المستقيمة الخمفية
 اليوائية لمدورة المياري األداء مستوى تحسيف عمى الميكانيكية المتغيرات بعض ضوء فى النوعية
 آلػة بإستخداـ وصفيال المنيج الباحث واستخػدـ سنة 14 تحت الترامبوليف لناشئي المستقيمة الخمفية
 ناشئي مف ترامبوليف  العب 5 مف البحث عينة تكونت الكينماتوجرافػى التحميؿ و فيديو تصويػر



(8) 

 وقد سنة 14 تحت العسكرية الرياضية المؤسسة ونادي الرياضية التربية بكمية العامميف نادي
 المتغيرات عضب  فى البعدى القياس لصالح إحصائية داللو ذات فروؽ وجود النتائج أظيرت

 الترامبوليف لناشئ الترامبوليف المستقيمة الخمفية اليوائية الدورة أداء مستوى عمى المؤثرة الميكانيكية
 .سنة 14 تحت

تأثير تمرينات البراعة  ( بعنواف "3) م(2117" سعيد محمد غنيمى عبدربو " )تناولت دراسة  -4
سنوات " وىدفت إلى  12الترامبوليف تحت  الحركية عمي مستوي اداء الجممة االجباريو لالعبي

التعرؼ عمي تاثير تمرينات البراعة الحركية عمي اداء الجممية االجبارية لالعبي الترامبوليف تحت 
العب  ترامبوليف مف  14 واستخدـ الباحث المنيج الوصفى، واشتممت العينة عمى" سنوات 12

وجود فروؽ  ، وكانت أىـ النتائج :سنوات 12 ناشئي نادي العامميف بكمية التربية الرياضية تحت
الجممية االجبارية ذات داللو إحصائية لصالح القياس البعدى فى االختبارات البدنية ومستوى أداء 

 سنوات. 12لالعبي الترامبوليف تحت 
 بعض بيف لمعالقة تحميمية دراسة "( بدراسة بعنواف 4) م(2117) "اهلل عبد بمعرج "قاـ  -4

 تحديدواستيدفت الدراسة  الترامبوليف"، رياضة في الحركي البايوكينيماتيكية لمراحؿ األداء المتغيرات
 الترامبوليف. في الحركي مراحؿ األداء لمختمؼ البايوكينيماتيكية المتغيرات بعض عالقة ومعرفة قيـ

، واشتممت ديو والتحميؿ الكينماتوجرافىيستخداـ التصوير بالفإواستخدـ الباحث المنيج الوصفى ب
ختيار العينة بالطريقة إوتـ  لمجمباز الترامبوليف الميدية ناديمف يف العب 2عينة الدراسة عمى 

 المتغيرات بعض قيـ بيف معنوية داللة ذات وجود عالقةىـ النتائج  أوكانت ، العمدية
 باألسس االىتماـ الترامبوليف، ضرورة في الحركي واالرتفاع لمراحؿ األداء البايوكينيماتيكية

لمترامبوليف، والتدريب بغرض كشؼ نقاط القوة  الميارات األساسية تعميـ في العممية الميكانيكية
 .والضعؼ فى أداء الالعبيف والعمؿ عمى النيوض باألداء

 :الدراسات األجنبية
 " M.R. Yeadon ⇑, M.J. Hiley م. ج. ىيمي " "، م. ي. يودون "تناولت دراسة  -1
" الؼ اثناء الدوراف المزدوج عمى الترامبوليف تأخرفيما يتعمؽ ب حدود الؼ نواف "( بع16ـ( )4217)

سخدـ نموذج محاكاة حاسوبي يحركو الزوايا لمحركة الطائرة لتحديد الحد لت ىذة الدراسو وىدفت
األقصى لمعدؿ المؼ حوؿ المحور الطولى الذي يمكف إنتاجو مف الدوراف الثانى حوؿ المحور 

الثانية لشقمبة المزدوجة( عمى الترامبوليف باستخداـ حركات غير دوراف )في ال العرضى لمجسـ
تـ وضع حدود منخفضة عمى مدى ذراع  متماثمة لمزراعيف ومركز ثقؿ الجسـ )الرجميف الفخديف(.

وتغيرات زاوية الفخذ عمى أساس أداء بطؿ العالـ في الترامبوليف والذي تـ استخداـ معامالت 
تـ تحديد الحركات المقيدة كأكبر عدد فردي ممكف مف نصؼ لفة مف  في المحاكاة.القصور الذاتي 

تـ العثور عمى محاكاة ليذيف  أجؿ الطيراف لألماـ وحتى عدد مف نصؼ المفات لإلقالع لمخمؼ.
 الدورافالحركتيف المحددتيف باستخداـ محاكاة التمديف المحاكية إلنتاج الكميات المطموبة مف 
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مالتيا ووال ثـ تـ تشغيؿ تحسينات إضافية لمبحث عف  ثانية. 4.2ؼ عند اليبوط بعد زمف الرحمة وا 
وقد وجد أف ثالث لفات ونصؼ يمكف إنتاجيا  أقؿ تـ إختيارىا خالؿ مرحمة المؼ. زراعيفحموؿ ب

_ مف التقريب الكامؿ خالؿ 8في شقمبة ثانية مف شقمبة مزدوجة متدلية إلى األماـ بأذرع مختطفة 
الثانية لشقمبة مزدوجة مستقيمة إلى الخمؼ مع  الدورافؼ وأف ثالثة لفات يمكف إنتاجيا في الطور لم

 .ىذاف الحركتاف في حدود أداء النخبة الترامبوليف الزرعيف بالكامؿ مقرب إلى الجسـ،
 ( بدراسة بعنواف "13ـ( )2116" ) Vladimir Angelov" " فالديمير انجيموف " قاـ  -4

دراسة  كانيكى لمرحمة االرتداد )قفزة البدء(عمى الترامبوليف " وكاف اليدؼ منيا ىوالتحميؿ البيومي
تعتبر دراسة تكنيؾ ميارات ، رتداد في الميارات المختمفة إلنشاء نموذج بيوميكانيكى مثالىإلتكنيؾ ا

رحمة ووفقا لفروض البحث موضع الدراسة، ُتعد م ،الترامبوليف شرًطا ضرورًيا لتحسيف تمؾ الميارات
فالتحميؿ الكينماتيكى ليذه المرحمة سيسمح  ،االرتداد مف بيف أىـ مراحؿ ميارات الترامبوليف

كما أف الغرض مف  ،لألخصائي بتقديـ تصحيحات أكثر مالءمة لتكنيكؾ ميارات الترامبوليف
يرات وكانت المتغ ،التجربة البحثية ىو ايجاد مجموعات مختمفة لمتدريبات عمى ميارات الترامبوليف

الخاضعة لمتجربة البحثية ىي المتغيرات الحركية التالية: زمف اليبوط، ووضع الجسـ أثناء 
وضاع جزاء فى األالتدريبات، والسرعة الخطية المتوسطة لمركز ثقؿ الجسـ، وزوايا المفصؿ بيف األ

وقد تـ  ،غاريوكانت عينة البحث بعض مف فريؽ الترامبوليف الوطني البم ،رتدادالرئيسية لمراحمة اإل
ستبيانات وتقييـ العممية مثؿ التصوير بالفيديو، والتحميؿ الكينماتيكى، واإل استخداـ األساليب

تـ تحديد المجموعة النوعية الرئيسية لمتماريف  ،مف أجؿ إجراءات البحث والطرؽ التحميمية، الخبراء
البيانات  ،الحركي في خرائط بيانيةجرات التحميؿ إتـ تنظيـ البيانات التي تـ جمعيا مف  ،الترامبوليف

رتداد وذلؾ لكؿ التي تـ تكوينيا خالؿ الدراسة قامت برسـ استنتاًجا يمكف تعميمو عمى مرحمة اإل
 مجموعة مف المجموعات النوعية التي تـ إختبارىا.

 • Thomas Heltenىانز بيتر سيديؿ""• مينار مويمر• ىايؾ بروؾ • أجرى "توماس ىيمتف  -6
Heike  Brock • Meinard Mu¨ ller •Hans-Peter Seidel( "4211 ( )12ـ  )

ستخداـ أجيزة استشعار القصور اتصنيؼ ميارات القفز عمى جياز الترامبوليف ببدراسة بعنواف " 
التقسيـ والتصنيؼ التمقائي لتدفؽ بيانات الحركة الغير معروفة وفًقا لفئات الحركة المعينة  " الذاتي

ميمة في تطبيقات الرسوـ المتحركة عمى الكمبيوتر وتطبيقات العموـ الطبية يشكؿ مشكمة بحث 
يتـ النظر فى تسمسؿ الجممة الحركية عمى جياز الترامبوليف، ، والرياضية. في ىذه الورقة الدراسية

حيث يقوـ الالعب بأداء الجممة الحركية التى تتكوف مف مجموعة متتابعة مف القفزات التي تنتمي 
كمساىمة  .الدوراف حركية محددة مسبقا )وفقا لقانوف االتحاد الدولى( مثؿ القفزات أو إلى فئات

وتصنيؼ ميارات الجمؿ الحركية عمى ، وتجزئة، يتـ تقديـ نيج ديناميكى متكامؿ اللتقاط، رئيسية
بوليف بما أف الميارات الحركية عمى جياز الترام جياز الترامبوليف وفقا ليذه الفئات المحدده مسبقًا.
فإف التقاط الحركة بالنظـ التى تعتمد عمى ، تتميز بأنيا عالية لمغاية مف الناحية الديناميكية
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شعة تحت الحمراء لو العديد مف المشاكؿ التى تظير أثناء التقاط الكاميرات التى تستخدـ األ
صور الذاتي فإنو يتـ الحصوؿ عمييا بعدد صغير مف أجيزة االستشعار بالق، الحركة. بدال مف ذلؾ

لمتغمب عمى تداخالت القياس واختالفات األداء، سوؼ يتـ تقديـ نموذج  الالعب المثبتة عمى جسـ
حركى عصوى  مميز يتناسب مع االختالفات المكانية والزمنية أثناء التقاط خصائص كؿ فئة مف 

الترامبوليف  ىفئات الحركة. تظير التجارب أف المنيج الذى يمكف اف نعتمد عميو يصؼ الوثبات عم
 نماط الالعبيف.أبشكؿ صحيح بالرغـ مف اختالؼ 

 Wojciech Blajera* Adam" "  ووجسيتش بالجيرا، *، آدم تشابميكيب" قاـ  -2
Czaplickib ( "2111( )بدراسة بعنواف "النم17ـ )عمى دوراف ذجة والمحاكاة العكسية لما

األمامية والخمفية  الدورافانيكي لميارات الترامبوليف" وكاف اليدؼ منيا ىو محاكاه لنموذج ميك
)الدوراف حوؿ المحور العرضى لمجسـ( بدوف لؼ )حوؿ المحور الطولى المجسـ(  الذى يؤدييا 

حيث يتـ ، وتـ استخداـ الصيغة الرياضية المتقدمة لحؿ مشكمة ديناميكية عكسية ،عمى الترامبوليف
يمكف دراسة  ،تج عنيا حركة معينة )تـ قياسيا(تحديد لحظات القوى العضمية عند المفاصؿ التي ين

يمكف بعد ذلؾ  ،طبيعة األعماؿ المثيرة والطريقة التي يتـ بيا التوقع والتحكـ في جسـ اإلنساف
يوفر ىذا طريقة لمتحقؽ مف  استخداـ عـز الدوراف المحسوب كإشارات تحكـ لممحاكاة الديناميكية.

لتحقيؽ  الدورافتأثير أخطاء التحكـ النموذجي عمى أداء  ويمكف دراسة، إجراءات ديناميكية معكوسة
، تـ تحديد النموذج الديناميكي غير الخطي لمترامبوليف ورد فعؿ شيت الترامبوليف، ىذه األىداؼ

 تـ التوصؿ لبعض نتائج المحاكاة الرقمية. ،الفعمي الدورافواقترح منيجية لتسجيؿ أداء 

 :يو اإلستفاده منياعمى الدراسات المرتبطو وكيف التعميق
ة كانت السابق دراساتاليرى الباحث أف أوجو اإلستفادة مف خالؿ العرض السابؽ ومف      

إسترشد الباحث بالخطوات ، المساىمة فى تحديد مشكمة البحث وصياغة أىدافو وتساؤالتو كالتالى:
حث بإسموب عممى حقيؽ ىدؼ البالمتبعة فى الدراسات السابقة التى تتالئـ مع مشكمة البحث لت

إسترشد الباحث ، المساىمة فى إختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات سميـ،
التعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ ولإلستفادة مف ذلؾ، فى تفسير النتائج البحث،  لدراسات السابقةبا

الثانية التى أجريت عمييا كما تعرؼ إيضا عمى أىمية المرحمة التمييدية مف خالؿ الدرسة األجنبية 
 واستخداـ التمرينات النوعية ليا فى تحسيف مستوى أداء المتخب المصرى.

 إجراءات البحث     
 منيج البحث :

التحميؿ ستخداـ إب ”The Descriptive Method“ ستخدـ الباحث المنيج الوصفىإ
 نظرًا لمالئمتو لطبيعة البحث. البيوميكانيكى
 عينة البحث
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ى العالـ والحاصؿ عمى المركز االوؿ فضؿ العبألالعينة بالطريقة العمدية  اختيار تـ
ـ، حاصؿ عمى المركز الثانى والميدالية الفضيو فى 4214والميدالية الذىبية فى أولمبياد لندف 

ـ 4217ـ، حاصؿ عمى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة العالـ 4213أولمبياد البرازيؿ 
 ـ ومقارنتو بأفضؿ لالعب المنتخب المصرى.4228د و أولمبيا

 ( 2) جدول

 توصيف عينة البحث

 الالعب المصرى الالعب العالمى الالعب                   

 مصرى صينى الجنسية

 متر1.76 متر1.38 الطوؿ

 كيمو جراـ  36.5 كيمو جراـ 57 الوزف
 

  :أىمية الميارة 

 حػوؿ لفػو نصػؼ عمػؿ مػع مػرات ثػالث العرضػى المحػور حػوؿ الػدوراف ةميػار  يتضح أىمية   
ة الميػار  يػرى الباحػث أف Triffus Pike""رجػاؿ الترامبػوليف جمباز فى منحنيا   لمجسـ الطولى المحور
ـ 4219ذات صعوبة عالية وأىمية كبيرة لالعبػيف فػى الجممػة الحركيػة وتظيػر بطولػة العػالـ  البحث
فى جميع  ة البحثات أفضؿ ثمانية لالعبيف بوجود الميار فى تصفي ـ4213أولمبياد البرازيؿ وكذلؾ 

، تػػػـ أخػػػذ ميػػػارة البحػػػث مػػػف الجممػػػة الحركيػػػة الالعػػػب العػػػالمى والالعػػػب الجمػػػؿ الحركيػػػة لالعبػػػيف
 .المصرى

 

 ( 3) جدول

 تقييم ميارة البحث

 الالعب م
 ةالصعوب درجة

D 
 خصومات الجممة

E 

خصومات اإلزاحة 
عن مركز 
 الترامبولين

H 

 الزمن
T ةميار نتيجة ال  

 درجة 5.66 ث1.76 1.1 - 4.2 العالمى 1
 درجة 5.2 ث1.6 - 1.4 المصرى 2

 دوات ووسائل جمع البياناتأ

 فريـ/ثانية. 45لتصوير أفضؿ العب مصرى بمعدؿ  CANONكاميرا  .1
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لح صػػا العػػالـ الترامبػػوليفحػػد الالعبػػيف الثمػػانى االوائػػؿ فػػى بطولػػة فػػيمـ فيػػديو الداء ميػػارة الدراسػػة أل .4
ليتوافؽ مع برنامج التحميؿ الحركى ( AVI.*( اإلمتداد )MP4وقد تحويؿ الفيمـ مف امتداد )لتحميؿ، 

Win analyze D2  بػػالمختبر العممػػى لكميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف والمسػػتخدـ بعػػاد ثنػػائى األ
 .باليـر

سػػتخداـ الدراسػػة بلالعػػب الصػػينى لمميػػارة موضػػع ا 2Dداء الميػػارى ثنػػائى االبعػػاد تػػـ تحميػػؿ األ
ـ حيث بالمختبر العممى لكمية التربية الرياضية لمبنيف بالير بالمختبر العممى  WINanalyzeبرنامج ً 

ث( بنسػبة 2.22اليوجد فروؽ بيف الالعب المصرى والالعب العالمى فى زمف المؼ والتى تسػاوى )
%( مػف الػزمف 42.8ث( بنسػبة )2.22%( مف الزمف الكمى لالعػب الصػينى فػى حػيف كانػت )42)

(، كمػػا تػػـ اإلكتفػػاء بحسػػاب السػػرعة الزاويػػة المتوسػػطة بػػداًل مػػف 6الكمػػى لالعػػب المصػػرى جػػدوؿ )
السػرعة الزاويػة المحظيػػة أثنػاء مرحمػػة المػؼ فػى الػػدوراف الثالػث واألخيػػر مػف الميػارة وىػػى نصػؼ لفػػو 

(Half Twist .) 

 لميارات الدراسةالبيوميكانيكية  المتغيرات

الرأسػػػية فػػػي إتجػػػاه الجاذبيػػػة بعػػػد إنتيػػػاء المرحمػػػة الختاميػػػة لمميػػػارة السػػػابقة )سػػػرعة  السػػػرعة المحظيػػػة .1
 الدخوؿ لمترامبوليف(.

 أقصى إزاحة رأسية في إتجاه الجاذبية )عمؽ اليبوط عمى جياز الترامبوليف(  .4
 السرعة المحظية الرأسية ضد إتجاه الجاذبية لحظة ترؾ الترامبوليف )سرعة الخروج( .6
 أسية ضد الجاذبية )أقصى ارتفاع يصؿ لو الالعب في اليواء(أقصى إزاحة ر  .2
 التسارع الحركى لمركز ثقؿ الجسـ العاـ لمميارة.  .5
 الحركة لمركز ثقؿ الجسـ العاـ لمميارة.كمية  .3

 المعالجات اإلحصائية

لحساب المعالجات اإلحصائية وىى أقؿ قيمة،  Microsoft Excel 2010تـ استخداـ برنامج 
 لمتوسط الحسابى، المدى.أكبر قيمة، ا

 
 نتائج البحث

 التقسيم الزمنى لمميارة تائجاوال: ن
 (4جدول)

لميارة الدوران حول المحور والمصرى التحميل الزمنى والنسبة المئوية لمركز ثقل الجسم لالعب العالمى يوضح 
 (Triffus Pikeالعرضى ثالث مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  )
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 أجزاء الميارة م
 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
 الكادرات

 الزمف
[s] 

النسبو المئويو 
 لزمف كؿ جزء

عدد 
 الكادرات

 الزمف
[s] 

النسبو المئويو 
 لزمف كؿ جزء

 التمييديو 1
 %8.6 2.13 5 %3 2.14 2 مع الجاذبيو
 %8.6 2.13 2 %3 2.14 6 ضد الجاذبيو

 %42.8 2.22 12 %42 2.22 12 الدوران األول 4
 %42.8 2.22 12 %44 2.22 11 الدوران الثانى 6

 الدوران الثالث 2
 مع المف

 %12.2 2.4 5 %13 2.64 8 الدوران
 %42.8 2.22 12 %42 2.22 12 المف 

 %12.2 2.4 5 %12 2.4 5 الختام 5
 %122 1.94 52 %122 4.2 51 المجموع -

 
 
 

  
 

 جزاء الميارةى ألالزمنتركيب ال (8شكل )
 

 
 

 
 المصرى العالمى
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 الميارة( االشكال العصوية اداء 9شكل)
 لمميارة قيد البحث  والنسبة المئوية التركيب الزمني تحميل و قراءة نتائجأوال :

( 2مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لنتػػائج البحػػث وفػػى حػػدود عينػػة الدراسػػة يتضػػح مػػف جػػدوؿ)
بينما  ثانية( 4.2قد بمغ )عند الالعب العالمى  ميارة الدراسة جزاءأأف الزمف الكمى ألداء  (8)شكؿو 

 وقػػد بمػػغ زمػػف ،ثانيػػة( 1.94) عنػػد الالعػػب المصػػرى ميػػارة الدراسػػة أجػػزاءالػػزمف الكمػػى ألداء بمػػغ 
وضػػػد %( 3ثانيػػػة( بنسػػػبة ) 2.14)المرحمػػػو التمييديػػػو عنػػػد الالعػػػب العػػالمى مػػػع الجاذبيػػػو  أوضػػاع
المرحمػو  أوضػاع بمػغ زمػفبينمػا  مف الزمف الكمى ألداء الميػارة %(3سبة )ثانية( بن 2.14)الجاذبيو 

 2.13)وضػد الجاذبيػو %( 8.6ثانية( بنسبة ) 2.13)التمييديو عند الالعب المصرى مع الجاذبيو 
الػػدوراف األوؿ عنػػػد  أوضػػػاع وقػػد بمػػػغ زمػػف، مػػف الػػػزمف الكمػػى ألداء الميػػػارة %(8.6ثانيػػة( بنسػػػبة )

ثانيػػػة(  2.22)عنػػػد الالعػػػب المصػػػرى بمػػػغ بينمػػػا %( 42ثانيػػػة( بنسػػػبة ) 2.22) الألعػػػب العػػػالمى
عنػد الألعػب  الػدوراف الثػانى أوضػاع وقد بمغ زمػف ،مف الزمف الكمى ألداء الميارة %(42.8بنسبة )
ثانيػػػػة( بنسػػػػبة  2.22)عنػػػػد الالعػػػػب المصػػػػرى بمػػػػغ بينمػػػػا %( 44ثانيػػػػة( بنسػػػػبة ) 2.22) العػػػػالمى

عنػػػد الألعػػػب  الػػػدوراف الثالػػػث أوضػػػاع وقػػػد بمػػػغ زمػػػف، داء الميػػػارةمػػػف الػػػزمف الكمػػػى أل %( 42.8)
ثانيػػػػػة( بنسػػػػػبة  2.3)عنػػػػػد الالعػػػػػب المصػػػػػرى بمػػػػػغ بينمػػػػػا %( 63ثانيػػػػػة( بنسػػػػػبة ) 2.74) العػػػػػالمى

 2.22) وقػػد اسػػتغرؽ زمػػف المػػؼ عنػػد الألعػػب العػػالمى ،مػػف الػػزمف الكمػػى ألداء الميػػارة %(61.6)
مػف الػزمف  %(42.8ثانيػة( بنسػبة ) 2.22)عػب المصػرى عنػد الالبمػغ بينمػا %( 42ثانية( بنسػبة )
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%( 12ثانيػة( بنسػبة ) 2.4) عند الألعػب العػالمى الختاـ أوضاع وقد بمغ زمف ،الكمى ألداء الميارة
 مف الزمف الكمى ألداء الميارة. %(12.2ثانية( بنسبة ) 2.4)عند الالعب المصرى بمغ بينما 

لألعػب المصػرى فػى المرحمػو التمييديػة بفػارؽ ويتضح أفضمية الزمف لألعػب العػالمى وعػف 
" اهلل عبػػد بمعػػرج وىػػذا مػػا تؤكػػدة دراسػػة ثانيػػة(2.13ثانيػػة( وزيػػادة زمػػف الطيػػراف )2.28نقػػص الػػزمف )

ويػػرى "طمحػػة حسػػاـ وجػػود عالقػػة ذات داللػػة معنويػػة بػػيف الػػزمف ومراحػػؿ االداء الحركػػى  (ـ4217)
الزمف الكمي الذي يقضيو رياضي أى   "Time Of Flight" الترامبوليف في الطيراف زمف  الديف" أف

فػػي اليػػواء يسػػمى بػػزمف الطيػػراف يعتبػػر زمػػف الطيػػراف محػػدد ميكػػانيكي أساسػػي لممراحػػؿ الفنيػػة خػػالؿ 
 (116:  7) األداء الحركي.

 
 
 

 .المركز ثقل الجسم اإلزاحة الراسيةو قراءة  تحميل ثانيا:
 (5-)جدول

لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث والمصرى العالمى  ينلجسم لالعبلمركز ثقل ا رأسيومقادير اإلزاحو ال
 (Triffus Pike)مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

 م

مراحل األداء الحركى 
 لمميارة

 ] تقسيم الميارة [

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

 متوسط
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
األدنى 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
األقصى 
األزاحو 
الرأسيو 

(M) 

 المدى

(M) 

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسط 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
األدنى 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
األقصى 
األزاحو 
الرأسيو 

(M) 

 المدى

(M) 

 1.11 1.68 1.67 1.15 1.16 5 1.77 1.54 1.77 1.18 1.12 4 مع الجاذبية التمييديو 0
 1.81 1.52 1.7 1.14 1.16 4 1.71 1.53 1.82 1.16 1.12 3 ضد الجاذيبة

 2.28 4.15 1.88 3.13 1.41 11 3.19 5.17 1.97 3.64 1.41 11 الدوران االول 2
 1.83 5.19 4.36 4.83 1.41 11 1.33 6.65 5.32 6.13 1.44 11 الدوران الثانى 3
الدوراف  4

 الثالث
 8 1.32 5.79 3.93 6.7 2.77 5 1.2 5.12 4.9 5.14 1.24 

المف حول 
 المحور الطولى

11 1.41 5.82 4.96 6.49 1.53 11 1.41 4.3 3.35 4.86 1.51 
 1.16 3.14 1.88 2.44 1.2 5 1.52 3.6 2.18 2.86 1.2 5 الختام 5
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  (11-)شكل 

لميارة الدوران حول المحور العرضى والمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب رأسيوحو إزاأقصى مقادير 
 (Triffus Pike)ثالث مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

( 5مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لنتػػائج البحػػث وفػػى حػػدود عينػػة الدراسػػة يتضػػح مػػف جػػدوؿ)
ركػػز ثقػػؿ الجسػػـ عنػػد الالعػػب العػػالمى فػػى المرحمػػو التمييديػػو مػػع اإلزاحػػة الرأسػػيو لم أف (12)شػػكؿو 

بينمػا بمػغ  (متػر 1.56) قػد بمػغ وضػد الجاذبيػو (متػر 2.77بمغ ) ثـ (متر 1.52)الجاذبيو قد بدأت 
بػدأت  قػداإلزاحة الرأسيو لمركز ثقؿ الجسـ عند الالعب المصرى فى المرحمو التمييديو مع الجاذبيو 

بمػػغ  ، وفػػى الػػدوراف األوؿ(متػػر 1.54) قػػد بمػػغ وضػػد الجاذبيػػو (متػػر 2.37بمػػغ ) ثػػـ (متػػر 1.379)
بينمػػػا بمغػػػت عنػػػد الالعػػػب  (متػػػر 5.27)اإلزاحػػػة الرأسػػػيو لمركػػػز ثقػػػؿ الجسػػػـ عنػػػد الالعػػػب العػػػالمى 

بمػػغ اإلزاحػػة الرأسػػيو لمركػػز ثقػػؿ الجسػػـ عنػػد الالعػػب  ، وفػػى الػػدوراف الثػػانى(متػػر 2.15)المصػػرى 
وىػػػو  (متػػػر 5.19)بمغػػػت عنػػػد الالعػػػب المصػػػرى قبػػػؿ نيايػػػة الػػػدوراف  بينمػػػا (متػػػر 3.35)العػػػالمى 

بمػػغ اإلزاحػػة الرأسػػيو لمركػػز ثقػػؿ الجسػػـ عنػػد  أقصػػى ارتفػػاع لألعػػب المصػػرى، وفػػى الػػدوراف الثالػػث
متػر( بينمػا بمغػت  6.96ثػـ بمغػت ) (متػر 3.7)الالعب العالمى أقصى أرتفاع ليا فى بدية الػدوراف 

، وفػػػى بدايػػػة المػػػؼ بمغػػػت اإلزاحػػػة الرأسػػػيو لمركػػػز ثقػػػؿ الجسػػػـ (متػػػر 6.65)عنػػػد الالعػػػب المصػػػرى 
بينمػػا بمغػػت عنػػد الالعػػب المصػػرى فػػى بدايػػة  (متػػر 2.93)ثػػـ بمغػػت  (متػػر 3.29)لالعػػب العػػالمى 

بمػػػغ  وذلػػػؾ عنػػد نيايػػػة الػػػدوراف الثالػػث، ومرحمػػػة الختػػػاـ (متػػػر 6.65)ثػػػـ بمغػػت  (متػػػر 2.83)المػػؼ 
بينمػػػا بمغػػػت عنػػػد الالعػػػب  (متػػػر 4.28)الالعػػػب العػػػالمى  اإلزاحػػػة الرأسػػػيو لمركػػػز ثقػػػؿ الجسػػػـ عنػػػد

 ،(متر 1.88)المصرى 

ويتضػػح مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ أف األزاحػػة الرأسػػيو لمركػػز ثقػػؿ الجسػػـ بمغػػت أقصػػى أرتفػػاع عنػػد  
الالعب العالمى فى بداية الدوراف الثالث وعند الألعب المصرى بمغت أقصػى ارتفػاع فػى قبػؿ نيايػة 

لصػػػالح الألعػػػب العػػػالمى كمػػػا اف  (متػػػر 1.54) رؽ فػػػى األرتفػػػاع بمػػػغالػػػدوراف الثػػػانى كمػػػا سػػػجؿ فػػػ
 الالعب العالمى تـ انيائو المؼ قبؿ نيايو الدوراف الثالث بعكس الالعب المصرى.

  .المركز ثقل الجسمنتائج السرعة  و قراءة تحميل :لثاثا
 (6-)جدول
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الدوران حول المحور العرضى ثالث مرات مع مقادير السرعو لمركز ثقل الجسم لالعبين العالمى والمصرى لميارة 
 (Triffus Pike)عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

 م

مراحل األداء الحركى 
 لمميارة

 ] تقسيم الميارة [

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
 الكادرات

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

السرعو 
 المتوسطو

[S/M]  

الحد 
األدنى 
  السرعو

[S/M] 

الحد 
األقصى 
 السرعو

[S/M] 

 المدى

[S/M] 

عدد 
 الكادرات

] [ 
 

 التركيب
 الزمنى

[s] 

السرعو 
 المتوسطو

[S/M]  

الحد 
األدنى 
 السرعو 

[S/M] 

الحد 
األقصى 
 السرعو

[S/M] 

 المدى

[S/M] 

 8.62 9.24 1.62 5.61 1.16 5 9.37 9.55 1.18 5.43 1.12 4 مع الجاذبية التمييديو 0
 6.41 8.86 2.45 6.18 1.16 4 5.84 11.14 4.21 7.34 1.12 3 اذيبةضد الج

 4.33 8.59 4.26 6.35 1.41 11 4.36 11.35 5.99 8.6 1.41 11 الدوران االول 2
 3.38 3.99 1.61 2.46 1.41 11 4.72 5.47 1.74 3.44 1.44 11 الدوران الثانى 3
الدوراف  4

 الثالث
 8 1.32 4.21 1.57 8.62 8.15 5 1.2 1.52 1.91 1.78 1.86 

المف حول 
 المحور الطولى

11 1.41 4.42 2.63 6.88 4.25 11 1.41 4.22 1.35 7.67 6.33 
 1.88 8.14 7.16 7.52 1.2 5 1.2 9.87 8.67 9.38 1.2 5 الختام 5

 

  (11-)شكل 
المحور العرضى ثالث  لميارة الدوران حولوالمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب أقصى سرعومقادير 

 (Triffus Pike)مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

( أف مقدار السرعة لمركز ثقؿ الجسـ فى المرحمو التمييديو مع 11( وشكؿ)3يتضح مف جدوؿ)
الجاذبيو قد أخذت شكال تناقصيف حيث بمغت السرعة لمركز ثقؿ الجسـ عند الألعب العالمى فى 

(  بمغت أقؿ قيمة لو وذلؾ عند نياية المرحمو التمييديو مع الجاذبيو مترا /ث 9.55ة المرحمو )بداي
( بينما بمغت السرعة لمركز ثقؿ الجسـ عند الألعب المصرى فى بداية المرحمو مترا /ث 2.18)
ثقؿ (، ثـ تزايدت مقادير السرعة لمركز مترا /ث 2.34(  بمغت فى نياية المرحمو )مترا /ث 9.42)

السرعة أعمى قيـ ليا عند الألعب العالمى فى بداية الدوراف األوؿ  الجسـ تزايدا تدريجيا حيث بمغت
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مترا /ث( بينما بمغت السرعة لمركز ثقؿ الجسـ عند الألعب المصرى فى نياية المرحمو  12.65)
سـ تناقصا مترا /ث(، ثـ تناقصة مقادير السرعة لمركز ثقؿ الج 8.83التمييديو ضد الجاذبيو )

مترا  2.57السرعة أقؿ قيـ ليا عند الألعب العالمى فى بدأية الدوراف الثالث ) تدريجيا حيث بمغت
مترا  2.31/ث( بينما بمغت عند الألعب المصرى أقؿ قيـ ليا فى نياية نياية الدوراف الثانى )

ند الألعب العالمى /ث(، ثـ تزايدت مقادير السرعة لمركز ثقؿ الجسـ تزايدا تدريجيا حيث بمغت ع
مترا /ث(، وفى مرحمة  7.37مترا /ث( وعند الألعب المصرى ) 8.34فى نياية الدوراف الثالث )

مترا /ث( وعند  9.87الختاـ تناقصة ثـ تزايدة فبمغت عند الألعب العالمى فى نياية المرحمو )
 مترا /ث(. 7.38الألعب المصرى )

والمكتسبو مف المرحمو التمييديو والتى استمرة  ويتضح أفضمية السرعة عند الألعب العالمى
 كالوىذا ما تؤكدة دراسة  معو إلى بدأية الدوراف الثالث، وكذلؾ السرعو المكتسبة فى مرحمة الختاـ

 معو الطيراف تزيد زمف ازد كمما( 4212" )الحسناوي محسف عارؼ و رشيد عباس اهلل سعدمف "
 مجموعة أداء مف الرياضي تمكف ممكف وبالتالي تفاعار  أقصى بموغ يستطيع ومنو الطيراف سرعة
 ( 2)  دراسة. مع تأكد ما وىذا حركي واحد تسمسؿ في األكروباتية الميارات مف

 (7-)جدول
 البيوميكانيكية المتغيرات بعض في والمصرى العالمى الالعب بين الفرق

 المصرىالالعب  الالعب العالمى لميارات الدراسةالبيوميكانيكية  المتغيرات

السرعة المحظية الرأسية في إتجاه الجاذبية بعد إنتياء المرحمة الختامية 
 ـ/ث9.42 ـ/ث9.55 لمميارة السابقة )سرعة الدخوؿ لمترامبوليف(.

أقصى إزاحة رأسية في إتجاه الجاذبية )عمؽ اليبوط عمى جياز 
 ـ1.21 ـ2.77 الترامبوليف(

بية لحظة ترؾ الترامبوليف السرعة المحظية الرأسية ضد إتجاه الجاذ
 ـ/ث8.86 ـ/ث12.22 )سرعة الخروج(

 في الالعب لو يصؿ ارتفاع أقصى) الجاذبية ضد رأسية إزاحة أقصى
 ـ6.37 ـ5.17 (اليواء

 .المركز ثقل الجسم عجمةنتائج الو قراءة  تحميل :ارابع    
 ( 8-)جدول

لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث مرات مع لمركز ثقل الجسم لالعبين العالمى والمصرى  عجمومقادير ال
 (Triffus Pike)عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

 م

مراحل األداء الحركى 
 لمميارة

 ] تقسيم الميارة [

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
الكادرا
 ت 

التركيب 
 الزمنى

عجمو ال
 المتوسطو

[S2/M]   

الحد 
دنى األ

الحد 
األقصى 

 المدى

[S2/M] 

عدد 
 الكادرات

] [ 

التركيب 
 الزمنى

عجمو ال
 المتوسطو

[S2/M]   

الحد 
األدنى 

الحد 
األقصى 

 المدى

[S2/M] 
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  (12-)شكل 

لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث والمصرى لمى العا ينلمركز ثقل الجسم لالعب أقصى عجمومقادير 
 (Triffus Pike)مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

( فى المرحمو التمييديو مع الجاذبية حدث تزايد تدريجى 14( وشكؿ )8ويتضح مف جدوؿ )
ى و قػد بمغػػت أعمػى قيمػة ليػػا لمقػادير لعجمػو لمركػز ثقػػؿ الجسػـ لكػال مػف الالعبػػيف العػالمى والمصػر 

( 4متػرا / ثانيػة123.9وذلؾ فى نياية المرحمو التمييديو مع الجاذبيػة فبمغػت عنػد الألعػب العػالمى )
(، وفى الجزء الثانى مف المرحمو التمييديػو ضػد الجاذبيػة 4مترا / ثانية73.4عند الألعب المصرى )

( 4متػرا / ثانيػة 66.5ى نيايػة المرحمػو )العجمػو عنػد الألعػب العػالمى فػ تناقصا تدريجيا حيث بمغػت
(، وفى بدايػة الػدوراف األوؿ لألعػب العػالمى 4مترا / ثانية 12.8بينما بمغت عند الألعب المصرى )

( ثػـ تزايػد تػدريجى فبمغػت 8( عند كػادر )4مترا / ثانية1.42بمغت العجمو اقؿ قيمو ليا فى الميارة )
( عنػد 4مترا / ثانيػة 6.297تناقصة تدريجيا فبمغت ) ( ثـ12( عند كادر )4مترا / ثانية 14.153)

( ثػـ تناقصػة تػدريجيا 15( عنػد كػادر )4مترا / ثانية 41.734( ثـ تزايد تدريجى فبمغت )14كادر )
( فػػػػى الػػػػدوراف الثػػػػانى ثػػػػـ تزايػػػػد تػػػػدريجى فبمغػػػػت 44( عنػػػػد كػػػػادر )4متػػػػرا / ثانيػػػػة 5.951فبمغػػػػت )

] [ 
 

[s] و عجمال 
[S2/M] 

 وعجمال
[S2/M]  

 [s] و عجمال 
[S2/M] 

 وعجمال
[S2/M]  

 65.1 76.2 11.2 51.8 1.16 5 116.9 116.9 1 65.3 1.12 4 مع الجاذبية التمييديو 0
 57.9 72.8 14.8 48.2 1.16 4 64.14 97.51 33.5 67.5 1.12 3 ضد الجاذيبة

 16.5 21.9 5.46 12.4 1.41 11 21.52 21.76 1.24 12.4 1.41 11 الدوران االول 2
 25.3 27.4 2.18 13.7 1.41 11 14.53 21.48 5.95 12.8 1.44 11 الدوران الثانى 3
الدوراف  4

 الثالث
 8 1.32 13.3 5.56 26.93 21.37 5 1.2 8.4 2.23 17.1 14.79 

المف حول 
 المحور الطولى

11 1.41 14.2 3.69 26.93 23.24 11 1.41 17.7 8.71 25.7 16.9 
 12.6 13.1 1.48 8.11 1.2 5 3.84 11.6 6.77 9.16 1.2 5 الختام 5
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( 4متػػرا / ثانيػػة 11.428تناقصػػة تػػدريجيا فبمغػػت ) ( ثػػـ45( عنػػد كػػادر )4متػػرا / ثانيػػة 42.286)
مترا /  15.369( فى نياية الدوراف الثانى، ثـ تزايد فى بداية الدوراف الثالث فبمغت )48عند كادر )

( ثػـ 61( عنػد كػادر )4متػرا / ثانيػة 11.426( ثـ تناقصػة تػدريجيا فبمغػت )49( عند كادر )4ثانية
( ثػػػػـ تناقصػػػػة تػػػػدريجيا فبمغػػػػت 66( عنػػػػد كػػػػادر )4/ ثانيػػػػةمتػػػػرا  15.963تزايػػػػد تػػػػدريجى فبمغػػػػت )

( عنػػد 4متػػرا / ثانيػػة 43.945( ثػػـ تزايػػد تػػدريجى فبمغػػت )63( عنػػد كػػادر )4متػػرا / ثانيػػة 6.387)
( ثػػـ تزايػػد تػػدريجى 22( عنػػد كػادر )4متػػرا / ثانيػػة 9.877( ثػػـ تناقصػػة تػػدريجيا فبمغػت )68كػادر )
( 4مترا / ثانية 5.53( ثـ تناقصة تدريجيا فبمغت )26) ( عند كادر4مترا / ثانية 42.651فبمغت )

( عنػػد 4متػػرا / ثانيػػة 12.326( ثػػـ تزايػػد تػػدريجى فبمغػػت )23فػػى نيايػػة الػػدوراف الثالػػث عنػػد كػػادر )
( ثػػـ تزايػػد فبمغػػت 52( عنػػد كػػادر )4متػػرا / ثانيػػة 3.735( ثػػـ تناقصػػة تػػدريجيا فبمغػػت )28كػػادر )

 (.51ميارة عند كادر )( فى نياية ال4مترا / ثانية 12.42)
بينمػػا تناقصػػة عجمػػة مركػػػز ثقػػؿ الجسػػـ عنػػػد الألعػػب المصػػرى تػػػدريجيا فبمغػػت فػػى بدايػػػة  

( 4متػرا / ثانيػة 13.696( ثـ تزايدة فبمغت )12( عند كادر )4مترا / ثانية16.289الدوراف االوؿ )
( ثػػـ تزايػػد 16)( عنػػد كػػادر 4متػػرا / ثانيػػة 5.232( ( ثػػـ تناقصػػة تػػدريجيا فبمغػػت )11عنػػد كػػادر )

مترا  8.874( ثـ تناقصة تدريجيا فبمغت )13( عند كادر )4مترا / ثانية 41.935تدريجى فبمغت )
( عنػد 4متػرا / ثانيػة 15.983( ثػـ تزايػد فبمغػت )42( فى بداية الػدوراف الثػانى عنػد كػادر )4/ ثانية
( ثػػـ تزايػػد تػػدريجى 46( عنػػد كػادر )4متػػرا / ثانيػػة 4.278( ثػػـ تناقصػػة تػػدريجيا فبمغػت )41كػادر )

متػػػرا /  4.461( ثػػػـ تناقصػػػة تػػػدريجيا فبمغػػػت )48( عنػػػد كػػػادر )4متػػػرا / ثانيػػػة 47.623فبمغػػػت )
( عنػد 4مترا / ثانية 19.239(  ثـ تزايد تدريجى فبمغت )66( فى الدوراف الثالث عند كادر )4ثانية

تزايػػػػػد فبمغػػػػػت  ( ثػػػػػـ68( عنػػػػػد كػػػػػادر )4متػػػػػرا / ثانيػػػػػة 12.292( ثػػػػػـ تناقصػػػػػة فبمغػػػػػت )67كػػػػػادر )
( عنػد كػادر 4متػرا / ثانيػة 13.532( ثـ تناقصة فبمغػت )69( عند كادر )4مترا / ثانية 17.296)
( ثـ تناقصة تدريجيا فبمغت 24( عند كادر )4مترا / ثانية 45.388( ثـ تزايد تدريجى فبمغت )22)
متػرا /  9.223مغت )( ثـ تزايد تدريجى فب27( فى مرحمة الختاـ عند كادر )4مترا / ثانية 2.284)

 (.29( فى نياية مرحمة الختاـ عند كادر )4ثانية
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 .المركز ثقل الجسم ة الحركةيكمنتائج الو قراءة  تحميل :ا  خامس

 (9-)جدول
لمركز ثقل الجسم لالعبين العالمى والمصرى لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث  كمية الحركومقادير 

 (Triffus Pike)و حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  مرات مع عمل نصف لف

                     
مراحل األداء الحركى 

 لمميارة
 ] تقسيم الميارة [

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسط 
كمية 
 الحركو

[Nms] 

الحد 
األدنى 
كمية 
 الحركو

[Nms] 

الحد 
األقصى 

كمية 
 الحركو

[Nms] 

 المدى
[Nms] 

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسط 
كمية 
 الحركو

[Nms] 

الحد 
األدنى 
كمية 
 الحركو

[Nms] 

الحد 
األقصى 

كمية 
 الحركو

[Nms] 

 المدى
[Nms] 

 1.29 1.31 1.12 1.19 1.16 5 1.31 1.32 1.11 1.18 1.12 4 مع الجاذبية التمييديو 1
 1.21 1.29 1.18 1.21 1.16 4 1.19 1.33 1.14 1.24 1.12 3 ضد الجاذيبة

 1.15 1.29 1.14 1.21 1.41 11 1.15 1.34 1.19 1.28 1.41 11 الدوران االول 4
 1.13 1.13 1.11 1.18 1.41 11 1.15 1.17 1.12 1.1 1.44 11 الدوران الثانى 6
الدوراف  2

 الثالث
 8 1.32 1.18 1.12 1.37 1.35 5 1.2 1.13 1.12 1.13 1.12 

المف حول 
 المحور الطولى

11 1.41 1.19 1.12 1.29 1.17 11 1.41 1.13 1.12 1.25 1.22 
 1.14 1.25 1.21 1.23 1.2 5 1.15 1.41 1.36 1.39 1.2 5 الختام 5

 

 
  (13-)شكل 

محور العرضى لميارة الدوران حول الوالمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب كمية الحركو أقصى مقادير
 (Triffus Pike)ثالث مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم منحنيا  

( فػػػى المرحمػػػو التمييديػػػو مػػػع الجاذبيػػػة حػػػدث تنػػػاقص 16( وشػػػكؿ )9ويتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
تدريجى لمقادير كمية حركة لمركز ثقؿ الجسـ لكال مف الالعبيف العالمى والمصرى و قد بمغػت أقػؿ 
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 2.22فػػػى نيايػػػة المرحمػػػو التمييديػػػو مػػػع الجاذبيػػػة فبمغػػػت عنػػػد الألعػػػب العػػػالمى ) قيمػػػة ليػػػا وذلػػػؾ
كجـ.متػػر /ثانيػػة(، وفػػى الجػػزء الثػػانى مػػف المرحمػػو  2.24كجـ.متػػر /ثانيػػة( عنػػد الألعػػب المصػػرى )

كميػػة الحركػػو عنػػد الألعػػب العػػالمى فػػى نيايػػة  التمييديػػو ضػػد الجاذبيػػة تزايػػدت تػػدريجيا حيػػث بمغػػت
كجـ.متر /ثانية(، وفػى  2.49كجـ.متر /ثانية( بينما بمغت عند الألعب المصرى ) 2.66المرحمو )

الػػدوراف االوؿ لػػدى الألعبػػيف العػػػالمى والمصػػرى تناقصػػة تػػدريجا مقػػػادير كميػػة الحركػػو لمركػػز ثقػػػؿ 
كجـ.متػر /ثانيػة( وعنػد الألعػب  2.19الجسـ فبمغت فى نيايػو الػدوراف األوؿ عنػد الالعػب العػالمى)

كجـ.متر /ثانيػة(، وفػى الػدوراف الثػانى لػدى الألعبػيف العػالمى والمصػرى تناقصػة  2.12المصرى  )
أيضػا تػدريجا مقػػادير كميػة الحركػػو لمركػز ثقػػؿ الجسػـ فبمغػػت فػى نيايػػو الػدوراف الثػػانى عنػد الالعػػب 

كجـ.متػػر /ثانيػػة( وعنػػد الألعػػب المصػػرى بمغػػت أقػػؿ قيمػػو ليػػا قبػػؿ نيايػػة الػػدوراف  2.218العػػالمى )
كجـ.متر /ثانية( فى نياية الدوراف الثانى عنػد  2.26كجـ.متر /ثانية( ثـ تذايدت فبمغت ) 2.221)

(، وفػى الػدوراف الثالػث لػدى الألعػب العػػالمى تزايػدت تػدريجا مقػادير كميػة الحركػو لمركػػز 49كػادر )
كجـ.متػػر  2.14( ثػػـ تناقصػة فبمغػػت )63كجـ.متػػر /ثانيػة( عنػػد كػادر ) 2.12ثقػؿ الجسػػـ فبمغػت )

( ثػػػـ 25كجـ.متػػػر /ثانيػػػة( عنػػػد كػػػادر) 2.67( ثػػػـ تزايػػػدت تػػػدريجا فبمغػػػت )67يػػػة( عنػػػد كػػػادر )/ثان
أمػػا الألعػػب ، ( فػػى نيايػػو الػػدوراف الثالػػث23كجـ.متػػر /ثانيػػة( عنػػد كػػادر ) 2.65تناقصػػة فبمغػػت )

كجـ.متػر  2.266المصرى تزايدت كمية حركة لمركز ثقػؿ الجسػـ فػى بدايػة الػدوراف الثالػث فبمغػت )
( ثػػـ 62كجـ.متػػر /ثانيػػة( عنػػد كػػادر ) 2.18( ثػػـ تناقصػػة تػػدريجا فبمغػػت )62عنػػد كػػادر ) /ثانيػػة(

(، وفػػػى 22كجـ.متػػػر /ثانيػػػة( فػػػى نيايػػػو الػػػدوراف الثالػػػث عنػػػد كػػػادر) 2.45تزايػػػدت تػػػدريجا فبمغػػػت )
 2.21مرحمػػة الختػػاـ عنػػد الألعػػب العػػالمى تزايػػدت تػػدريجا كميػػة حركػػة لمركػػز ثقػػؿ الجسػػـ فبمغػػت )

كجـ.متػر /ثانيػة(  2.221( قبػؿ نيايػة الميػارة ثػـ تناقصػة فبمغػت )52نية( عنػد كػادر )كجـ.متر /ثا
( فى نيايو مرحمة الختاـ، أـ الألعب المصرى تناقص كمية حركة لمركز ثقؿ الجسـ 51عند كادر )
كجـ.متػػػر  2.46( ثػػػـ تزايػػػدت تػػػدريجا فبمغػػػت )27كجـ.متػػػر /ثانيػػػة( عنػػػد كػػػادر ) 2.241فبمغػػػت )

 ( فى نيايو مرحمة الختاـ. 29در )/ثانية( عند كا
 االستنتاجات 

وعند لالعب المصرى  ثانية( 4.2) عند لالعب العالمى بمغ الزمف الكمى ألداء ميارة الدراسة .1
وعند لالعب  ثانية( 2.42) وبمغ زمف المرحمة التمييدية عند لالعب العالمى ثانية( 1.94)

وعند لالعب  ثانية( 1.73) عند لالعب العالمىوبمغ زمف المراحؿ الطيراف  ثانية( 2.64)المصرى 
 ثانية(. 1.3)المصرى 

وعند الألعب  (متر 3.7)فبمغبمغت أقصى أرتفاع عند الالعب العالمى فى بداية الدوراف الثالث  .4
كما سجؿ فرؽ فى األرتفاع  (متر 5.19)المصرى بمغت أقصى ارتفاع فى قبؿ نياية الدوراف الثانى

 .لألعب العالمىلصالح ا (متر 1.54) بمغ
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مترا  12.22بمغت السرعة لمركز ثقؿ الجسـ عند الالعب العالمى فى نياية المرحمو التمييدية ) .6
(، بينما بمغت السرعة لمركز ثقؿ الجسـ عند مترا /ث 8.83(  بمغت عند الالعب المصرى )/ث

بمغت عند الألعب ( بينما مترا /ث 2.57الألعب العالمى أقؿ قيميا بدأية الدوراف الثالث فبمغت )
 .مترا /ث( 2.31المصرى أقؿ قيـ ليا فى نياية نياية الدوراف الثانى )

بمغت لمقادير لعجمو لمركز ثقؿ الجسـ لكال مف الالعبيف العالمى والمصرى أعمى قيمة ليا وذلؾ  .2
 ( عند4مترا / ثانية123.9فى نياية المرحمو التمييديو مع الجاذبية فبمغت عند الألعب العالمى )

(، وفى الجزء الثانى مف المرحمو التمييديو ضد الجاذبية 4مترا / ثانية73.4الألعب المصرى )
( 4مترا / ثانية 66.5العجمو عند الألعب العالمى فى نياية المرحمو ) تناقصا تدريجيا حيث بمغت

 (.4مترا / ثانية 12.8بينما بمغت عند الألعب المصرى )
  التوصيات 

فى مجاؿ رياضة الجمباز )الباحثيف والمدربيف والمعمميف( باألخذ  يوصى الباحث العامميف
 :فى اإلعتبار ووفؽ نتائج الدراسة ما يمى

بالتدريبات النوعية الخاصة بالقفزات التى تميد لالداء الميارى عمى الترمبوليف يجب اإلىتماـ   -1
 )المرحمة التمييدية( بيدؼ الوصوؿ لألعمى إزاحة رأسية إلعمى أو إلسفؿ.

بالتدريبات النوعية لتقوية عضالت البطف وعمؿ اإلطاالت المناسبة لعضالت أسفؿ يجب اإلىتماـ  -4
التوقيت والسرعة المناسبة لبداية لسيولة ضبط الدراسة  موضوع ميارةالتعميـ الظير قبؿ وأثناء 

 التوقيت المناسب.فى الدوراف 

 سنية.ت مختمفة مف حيث المرحمة الإجراء دراسات مشابية عمى عينا -6

 إجراء دراسات مشابية عمى ميارات مختمفة مف حيث درجة الصعوبة. -2
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 لعربيةالمراجع ا
 

اساليب متطوره فى تدريب الجمباز باستخداـ العمؿ  : أحمد اليادى يوسؼ -1
،القاىرة 1دار الفكر العربى ،ط، العضمى االساسى

  ـ.4212،

ض المتغيرات دراسة تحميمية لمعالقة بيف بع : اهلل عبد بمعرج -4
البايوكينيماتيكية لمراحؿ األداء الحركي في رياضة 

 ـ.4217، رسالة ماجستير منشور،الترامبوليف

، دار منظور عمـ الحركة لمبدء فى مسابقات العدو : خالد عبد الحميد شافع -6
 ـ.4223، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط

سعد اهلل عباس رشيد و عارؼ  -2
 محسف الحسناوى

 لمخطوات البايوكينيماتيكية المتغيرات لبعض تحميمية :
 بمستوى وعالقتيما االرتقاء ومرحمة األخيرة الثالثة

التربية  كمية ،أربيؿ ،اليديف قفزة في اإلنجاز
 .ـ4212العراؽ، الرياضية

تأثير برنامج تمرينات نوعية فى ضوء بعض  : سعيد محمد غنيمى عبدربو -5
عمى تحسيف مستوى األداء المتغيرات الميكانيكية 

المياري لمدورة اليوائية الخمفية المستقيمة لناشئي 
 ـ.4242، بحث منشور، سنة 14الترامبوليف تحت 

تأثير تمرينات البراعة الحركية عمي مستوي اداء  : _________________ -3
 12الجممة االجباريو لالعبي الترامبوليف تحت 

اثير تمرينات سنوات " وىدفت إلى التعرؼ عمي ت
البراعة الحركية عمي اداء الجممية االجبارية 

، بحث سنوات 12لالعبي الترامبوليف تحت 
 ـ.4217منشور، 

طمحة حسيف حساـ الديف، وفاء  -7
صالح، مصطفى كامؿ، سعيد 

 عبد الرشيد

 مركز الكتاب :القاىرة 1ج ،التطبيقي الحركة عمـ :
 ـ.1998، لمنشر

دار ، سس الحركية والوظيفية للتدريب الرياضياأل : _____________ -8



(25) 

 م.4991القاهرة، ، الفكر العربي

، احمد فؤاد محمد ابراىيـ شحاتو -9
 الشاذلى

التطبيقات الميدانية لمتحميؿ الحركى فى  :
 ـ.4223االسكندرية ، المكتبة المصريةالجمباز،

منشأة  ،الطبعة االولي، دليؿ رياضة الترامبوليف : _____________ -12
 ـ . 4212، االسكندرية، المعارؼ

المياحمسمـ بدر  -11  الترامبوليف جياز باستخداـ الجمباز ميارات تعميـ : 
والتوزيع  لمنشر مجدالوي دار : األردف -عماف.

4228. 
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