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 امللخص    
 

 يهدف البحث إلى التعرف على : 
 قيم القوة االنفجارية للرجلين ألفراد عينة البحث .  -
  قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفع لمراحل الوثب ) الحجلة والخطوة والوثبة ( إلفراد عينة البحث -
ق  ة ب  ين بع  ض المتغي  رات الكينماتيكي  ة بفعالي  ة الوثب  ة الثالثي  ة ف  ي وض  ع ال  دفع لمراح  ل الوث  ب ) الحجل  ة والخط  وة والوثب  ة ( م  ع الق  وة العال -

 االنفجارية للرجلين ألفراد عينة البحث . 
ًا  م ن جمي ع مراح ل كلي ة شملت عينة البحث على أربعة متسابقين ت م اختي ار م بالطريق ة العمدي ة ال مين يمثل ون األبط ال ال واثبين ت كنيك ا   وانج ا

, وت م جم ع البيان ات م ن خ الل التل وير الف ديوي   2013 – 2012التربية الرياضية / جامع ة المول ل بفعالي ة الوثب ة الثالثي ة للع ام الدراس ي 
م  ن الف  يلم بوس  اطة برن  ام  ال      ( بع  د تقطي  ع الحرك  ة الم  راد تحليله  ا(cdل  ور / الثاني  ة , ال  مي ت  م تحويل    إل  ى  25بال  ة تل  وير مات س  رعة 

(2001    Heroo   Soft  ( 2010ال  )  وقام الباحث بالتحليل باستخدام برنام Auto Cad (  ولعرض اللور استخدم الباح ث برن ام ) 
Asd see 2011  راف المعي اري ( , وللتول ل إل ى ق يم ونت ال  البح ث ت م اس تخدام المعالج ات اإلحل الية ااتي ة : ) الوس ط الحس ابي واالنح

 . spssومعامل االختالف ومعامل االرتباط البسيط ( باستخدام البرنام  اإلحلالي  
 استنت  الباحث ما يأتي :

ًاوية ركبة الرجل الحرة ف ي تحدي د ارتف او او انخف اض )م.ث.ل( الجس م  -1 ًاوية  كاحل  رجل النهوض و أظهرت نتال  البحث عن مدى أ مية 
ًا ًاوية الجمو و ًاوية الرجل الحرة في وضع الدفع في مرحلة الحجلة والخطوة والوثبة  .فضال  عن   وية ركبة رجل النهوض و

ًاوي  ة الطي  ران واللت  ان تع  دان المتغي  ر األ   م م  ن ب  ين  -2 ًاوي  ة النه  وض و إن االحتف  اظ بتولي  د الق  وة االنفجاري  ة لل  رجلين عم  ل عل  ى تحس  ين 
 طوة والوثبة بفعالية الوثبة الثالثية .المتغيرات البحث لتحقيق أفضل انجاً في الحجلة والخ

ًاوية الطيران في وضع الدفع لمراح ل الوث ب المختلف ة بفعالي ة الوثب ة الثالثي ة  -3 ًاوية النهوض األثر البالغ األ مية في تحديد  لقط ع لقد كان ل
 اكبر مسافة ممكنة في الحجلة والخطوة  والوثبة للعينة .

ًاوي ة والس رعة المحيطي ة للجس م ف ي أن لمتغير ارتفاو  ) م.ث.ل( الجسم و) -4 نلف القطر ( الدور الفعال في تحديد قيمة كل م ن الس رعة ال
قيمه ا االيجابي ة ف ي الوثب ة  \وضع الدفع لكل من الحجلة والخطوة والوثبة والتي اعتمدت على مقدار قيم القوة االنفجارية للرجلين في تحديد

 الثالثية لعينة البحث .
 : أولى الباحث ما يأتي

 التأكيد على تطوير ًوايا مفالل الجسم المسا مة في الحركة لكل من الحجلة والخطوة والوثبة لفعالية الوثبة الثالثية . -1

  2018 –( 68) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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ًاوية للجسم والسرعة المحيطية للجسم لما لها من دور بارً ف ي تحدي د ارتف او) م.ث.ل( الجس م ف ي وض ع ال دفع  -2 تطوير متغيرات السرعة ال
 والوثبة لفعالية الوثبة الثالثية . لمراحل الحجلة والخطوة

ًاوية طيران جيدة لتحقيق أفضل انجاً في الوثبة الثالثي  -3 ًاوية نهوض و ة استخدام برام  تطويرية لتحسين القوة االنفجارية للرجلين لتحقيق 
. 

ق ت مبك ر لتالفيه ا وتحقي ق االنج اً االعتماد على الجانب التحليلي الحركي للفعالية الم راد الت درب عليه ا لكش ف م واطن الق وة والض عف وبو  -4
 األفضل . 

ًة الحديثة في تحسين االنجاً وخالة عن د الت دريب عل ى فعالي ة الوثب ة الثالثي ة وتطبيقه ا عل ى عين ات اكب ر واع م  -5 استخدام البرام  واألجه
 واشمل . 

 The Relationship of Some Kinematical Variables in Pushing Position of the Jumping 

Stages with the Explosive Force of  the Legs in the Activity of the Triple Jump 

Lecturer. Dr. Nawaf Owaid Al-Obaidy 

       College of  Sport  Education / University of Mosul   

 This research aims at recognizing  :  

  . The values of the explosive force of the legs for the research sample  -  

  - The values of some kinematical variables in the activity of the  triple jump in the pushing position of 

the jumping stages ( hop, step and jump) for the individuals of the research sample . 

- The relationship between some kinematical variables in the activity of the triple jump in the pushing 

position of the jumping stages ( hop, step and jump) with the explosive force of the legs for the 

individuals of the research sample . 

 The research sample included four racers selected intentionally who represent the jumping 

champions in technique and achievement from all stages of the college of sport education / university of 

Mosul in the activity of the triple jump ( semester 2012-2013) . The data were collected via the video 

filming by using a camera ( its speed is 25 pictures/second ). Then, the film was transformed to a CD 

after segmenting the movement required to be analyzed from the film by adopting the program (Heroo 

Soft 2001) . Next, the researcher analyzed by using (Auto Cad 2010) . The researcher used the program 

(Acd See 2011) to display the images. To obtain the values and the research results ,  The researcher  

used the following statistical processes ( arithmetic mean, standard deviation, coefficient of variance, 

and the simple correlation coefficient) by using SPSS program. 

The researcher has concluded the following  :  
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1. The research results showed the extent of importance of ankle angle of the raising leg and the knee angle 

of the free leg in determining the height and lowness  of  the centre of gravity of the body mass in addition 

to the angle of the trunk , the knee angle of the raising leg, and the angle of the free leg in the pushing 

position at the (hop, step, and jump) stage  .  

2.Preserving in generating the explosive force of the legs improved the angle of arising and the flight angle 

which are considered the most important variable among the research variables to achieve the best 

achievement in hop, step, and jump in the triple jumping activity. 

3.The raising angle had a great important effect in determining the flight angle in the pushing position of the 

various jumping stages in the activity of the triple jump to pass the greatest possible distance in hop, step 

and jump for the sample. 

4.The variable of the centre of gravity of the body mass and the radius has the effective role in determining 

the value of the angular velocity , the peripheral body speed in the pushing position for each of (hop, step 

and jump) that depended on the amount of the explosive force values for the legs in determining its 

positive values in the triple jump for the research sample. 

 التعريف بالبحث :  -1
  البحث :  وأ ميةالمقدمة  1-1

وهذه   اإلنسانلجسم الحركية  األقساممن الكبيرة  األعدادعرفة انيكي للحركات الرياضية يسهم في مالتحليل البايوميك إن
حركذذذات وكذذذهلح تحليذذذل  األفضذذذلا نجذذذا   إلذذذ مهمذذذة لتحديذذذد الالذذذاة  الحركيذذذة للرياضذذذيين هول المسذذذتويات العليذذذا ولذذذو  

   1987) اللذميدعي    ة الواضذحة فذي مسذتوياتهم لتحسذينهالمعرفذة الرروقذات الحركيذالرياضيين هول المستويات المتواضذعة 
الرني للرياضي بلورة واضحة لكذي  األداءالتي يجب أن تؤاه بنظر ا عتبار وضع  األساسية األشياء( وان من  189-190

وكذذهلح معرفذذة المسذذار الحركذذي بدقذذة ومذذد  الع قذذة بذذين ( 10   1977ة ) حلمذذي   رهومذذة وبابتذذتكذذون عمليذذة تدريبذذا عليهذذا م
. وان اهتمام (  43   1991) الهاشمي   المتغيرات الولرية والسببية وهلح ل رتقاء بمستو  أداء المهارة وتحقيق الهدف منها

الحركيذذذة  مذذذن اجذذذل ا رتقذذذاء بالمسذذذتو  انسذذذب الحلذذذول للمشذذذاكل  إيجذذذادالبذذذاحبين والعذذذاملين فذذذي المجذذذال الرياضذذذي ينلذذذب فذذذي 
بتتذابع مذنظم لعمذل المجموعذات العضذلية  أداؤهذايذتم  لإلنسذان إراديذةكذل حركذة  إنالرني للمهذارات الرياضذية .  األداءو الرياضي 

   مجموعة عضلية واحدة . أو األار الماتلرة الواحدة تلو 

 (1978 167  وآارون)ااطر  
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عنالر اللياقة البدنية المرتبطذة بمجموعذة عضذ ت الذرجلين لذد  متسذابقي الوببذة  أهمن وتعد القوة ا نرجارية واحدة م
تمتذا  بذالقوة والسذرعة للذرجلين  ألنهذاح وهلذ والوببذة   والاطذوة   المراحل الرنية لها واالة عند الحجلذة   أداء أبناءالب بية في 

نهذو  لذتمكن الوابذب مذن قطذع اكبذر مسذافة ممكنذة علذ  طذول  فلكل واحدة منها تتطلب قوة انرجارية كبيرة في الرجلين وسرعة
ومذن بذم الوببذة الحجلة والتي تكون علذ  لوحذة النهذو  بعذدها باطذوة  أداءقساما يتطلب من الوابب من أحد أطريق ا قتراب و 

هذذه   ألداءيرهذذا مذذن السذذرعة المتحققذذة بذذا قتراب وتوظمذذن ا سذذترادة األر  فكذذان  بذذد عنذذدما يكذذون هنذذاح اتلذذال مذذع  و سذذيما
فذذي  أاذذر  إلذذ الاطذذوات بقذذوة وسذذرعة علذذ  روذذم مذذن لذذعوبة وتعقيذذد تكنيذذح الوببذذة بحذذد هاتهذذا لتغيذذر وضذذعية الوابذذب مذذن حالذذة 

ح ارتئ الباحذ  لهل   األفضلمراحلها الماتلرة فض  عن باقي اللرات البدنية وعنالر اللياقة البدنية العالية لتحقيق ا نجا  
الدراسذة علذ  بيذان دور سذرعة الوبذب وارترذاف وانارذا  )م. .ح( الجسذم لحظذة م مسذة رجذل ا رتقذاء يبن من ا ل هذه   أن

للذذوا ا رتقذذاء لحظذذة ا لذذطدام وا متلذذا  والذذدفع وبعذذ   وايذذا مرالذذل الجسذذم ومعرفذذة مقذذدار السذذرعة ال اويذذة والمحيطيذذة 
المراحذل الرنيذة للوببذة  أجذ اءالوببذة والتذي تعذد جذ ء مذن فذي الاطذوة و  األمذرارتراف لمرك  بقل الجسم في الحجلة كما هو  وأعل 

الب بيذذة علذذ  روذذم مذذن قلذذر فترتهذذا ال منيذذة مقارنذذة ببذذاقي المراحذذل وعلذذ  الذذروم مذذن تعذذدد المهذذارات الحركيذذة فذذي مسذذابقة الوببذذة 
تحقيقذذذا فذذذي جميذذذع  إلذذذ ن الهذذذدف المشذذذترح الذذذهل يسذذذع  الواببذذذو  أن إ الرنذذذي المعقذذذد فيهذذذا  األداءميكانيكيذذذة  الب بيذذذة وااذذذت ف 

جذل ا سذذتبمار بذدداء فنذي عذال ولذرات بدنيذة جيذدة مذن ايتمتذذع  أنانجذا    فعلذ  الوابذب  أفضذلالمهذارات الحركيذة هذو تحقيذق 
الذذذذو ليلذذذذي  المهذذذذارل ) األداء إتقذذذذانجانذذذذب  إلذذذذ علذذذذ  اللياقذذذذة البدنيذذذذة العاليذذذذة  حذذذذد كبيذذذذر إلذذذذ لقذذذذوا  الهاتيذذذذة التذذذذي تعتمذذذذد  األمبذذذذل

 451 1994  ). 

 رات الميكانيكيذذذذة فذذذذي وضذذذذع الذذذذدفع لمراحذذذذل الوبذذذذبيذذذذتغممعرفذذذذة قذذذذيم بعذذذذ  ال يالبحذذذذ  فذذذذ أهميتذذذذامذذذذن هنذذذذا تتجلذذذذ           
 ) الحجلة والوببة والاطوة ( وع قتها بالقوة ا نرجارية للرجلين في فعالية الوببة الب بية .

      مشكلة البحث :  1-2

دور فعذذال فذذي تحسذذين أداء متسذذابقي الوببذذة الب بيذذة بلذذورة عامذذة  إلذذ اسذذتادام القذذوة العضذذلية ميكانيكيذذا سذذيؤدل  إن 
 فذذاها أنواعهذذا( والقذذوة العضذذلية بماتلذذف  األداء) ميكانيكيذذة  األداءوعينذذة البحذذ  بلذذورة االذذة   وهنذذاح ع قذذة وبيقذذة بذذين فذذن 

كون مباليذذا وسلسذذا ويمتذا  بالسذذرعة والقذذوة سذيالرنذذي  األداءومنهذا القذذوة ا نرجاريذذة للذرجلين فذذان  ةبايجابيذذكذان اسذذتبمار هذه  القذذوة 
الحركذي لجميذع  وايذا الرني والل فذي المسذار  األداءفينتج عن هلح ضعف ميكانيكية كان استبمار القوة سلبياً   إها أماوالدقة   

حذل متلذلة مذن المعذروف جليذا أن فعاليذة الوببذة الب بيذة تمذر بعذدة مرا إن إهمرالل الجسم وهها ملحوظ فذي مجتمذع البحذ    
يتكون بدور  من سرعة ا قتراب وا رتقاء الهل يمر بب بة مراحل ميكانيكية حركية متكونة من ا قتراب الهل عل  شكل سلسلة 

الحجلة   ومن بم الاطوة فالوببذة ولذو  للطيذران ومذن  ألداءا ستناد   وا متلا    ومد رجل ا رتقاء بوساطة وضع الدفع 
مواطن القوة والضعف في جميع مراحل الحركات الرياضية وعذدم الذربط بذين هذه   إيجادوميكانيح يسهم في بم الهبوط وعلم الباي
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للوابذب مذع بعذ   األاذر المراحل الميكانيكية سيؤبر في ديناميكيذة الحركذة والقذدرة  التوافقيذة للذربط بذين القذوة واللذرات البدنيذة 
 المكان . المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة في ال مان و 

 البحث : أ داف 1-3

 التعرف عل  :  إل يهدف البح  

 عينة البح  . ألفرادقيم القوة ا نرجارية للرجلين  1-3-1
( الوبذب  ) الحجلذة والاطذوة  والوببذة  قيم بع  المتغيرات الكينماتيكية برعالية الوببة الب بية في وضع الدفع لمراحذل 1-3-2

 .عينة البح   إلفراد
الحجلذة والاطذوة  ) بيذة فذي وضذع الذدفع لمراحذل الوبذب  ع قة بين بعذ  المتغيذرات الكينماتيكيذة براعليذة الوببذة البال 1-3-3

 عينة البح  . ألفرادوالوببة ( مع القوة ا نرجارية للرجلين 
 فرض البحث :  1-4

ماتيكيذة برعاليذة الوببذة الب بيذة فذي وضذع تحسين  اويذة النهذو  وبعذ  المتغيذرات الكين يف إن للقوة ا نرجارية للرجلين دور -
 عينة البح  . ألفراد الدفع لمراحل الوبب ) الحجلة والاطوة والوببة (

 مجاالت البحث : 1-5

 -2012     كليذة التربيذة الرياضذية جامعذة المولذل للعذام الدراسذي أبطذال( ط ب مذن 4) أفضل المجال البشري : 1-5-1
 . برعالية الوببة الب بية 2013

ًمني : 1-5-2  .  2013/  1/ 19ولغاية  2012/  12/  12 من  ً ابتدأ المجال ال
 جامعة المولل . \ملعب كلية التربية الرياضة المجال المكاني :  1-5-3
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة : -2
 المراحل الفنية للوثبة الثالثية  ي : 2-1

المقذدار المناسذب  إلذ لذح بطريقذة ت ايذد السذرعة ألقلذ  سذرعة ممكنذة وتذم هول الوابذب ولذ إلذ تهدف  بية :أوال: الركضة التقر 
 للمرحلة التي تليها .

حة النهو  لغذر  رفذع الجسذم ب اويذة طيذران تقتذرب ي  عل  لو يعني وضع قدم ا رتقاء بسرعة وهي مبنية قل ثانيا: االرتقاء :
 الحجلة . ألداء( درجة  25 -14 بين )

عمليذة ا رتقذاء والهبذوط تذتم  أنعنذد الوابذب أل  األقذو تؤد  عل  رجل واحدة وهي الرجذل هي عبارة عن قر ة  : ثالثا: الحجلة
  . نرسها عل  الرجل

 بالعكس . أون ياليم إل يتم ا نتقال من الرجل اليسار  إهبعد نهاية الحجلة  تبدأ رابعا: الخطوة :
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ء عمليذة الذدفع بالقذدم والطيذران بذالهوا تبذدأكاملة ومناسبة مذن نهايذة الاطذوة  بلورة األر عل    ا رتكابعد  خامسا :الوثبة :
المسذذافة التذذي تحسذذب لرياضذذي الوبذذب الب بذذي تتضذذمن سلسذذلة  إن(  214-210  2005ضذذي والهبذذوط بكلتذذا القذذدمين . ) الرب

عاليذة الوبذب الطويذل تعذد مبسذطة مع تشابا اولبهذا مذع ولذف فعاليذة الوبذب الطويذل   ولكذن المسذافة فذي ف األج اءمتعاقبة من 
المسذافة المنجذ ة تعذادل  أنبنهو  واحد   وطيران واحذد   ومسذافة هبذوط واحذدة   فذي حذين نجذد فعاليذة الوببذة الب بيذة  اجمالياً 
مجموف مسافة ب   مراحل نهو  ماتلرة   وب   مسافات طيران ماتلرة   وب   مسافات هبوط ماتلرة   وهي تشمل  إل 

 .   ) Games , 1985   433  والاطوة   والوببة .)الحجلة 

 58 الحميذذد وحسذذانين   قذذوة اذذ ل اقذذل فتذذرة  منيذذة ولمذذرة واحذذدة ) عبذذد أقلذذ  إلذذدارتتمبذذل فذذي  الق  وة االنفجاري  ة : 2-1-1
ن القذوة "قدرة الررد في التغلب عل  مقاومات باستادام سرعة حركية مرترعة وهي عنلر مركذب مذ بدنها( ويعرفها هارة 1980 

واضحة ومحذددة عنذد تحقيذق ا نجذا  فذي كبيذر مذن النشذاط الرياضذي وفذي كبيذر  أهميةالعضلية والسرعة " وان سرعة القوة لها 
القذدرة علذ  ا نقبذا  العضذلي فذي  إلذ التذي تحتذا   األلعذابتظهذر فذي بالسذرعة  القذوة المتلذرة وأهميذةالجماعيذة  األلعابمن 

 .(  1989 42) اريبط   لألعل دفع الجسم  أواللحظة المناسبة 

الرمذذي والوبذذذب معتمذذدا علذذذ  قذذذوة  ألداءفذذذي حسذذذاب الحركذذة وتعذذذد المقيذذاس المهذذذم  دورا ً تذذذؤدل القذذوة ق  وة النه   وض :  2-1-2
 بدقذلقذوة  أقلذ علذ  عضذ ت الجذهف وتكذون القذوة فذي الحذالتين النهو  عن طريق شد عض ت رجل النهو  والتي تعتمد 

ظهذور  إلذ لتوافق بين قوة النهو  والهدف المطلوب من الحركة دون المبالغة فذي القذوة والتذي تذؤدل عل  ا التدكيد من ويجب 
) حسذذذن الحركذذذي  األداءن التنبيذذذا ال اةذذذد للجهذذذا  العلذذذبي المركذذذ ل لذذذا ابذذذر سذذذلبي علذذذ  دقذذذة وتوافذذذق أل األداءفنيذذذة فذذذي  أاطذذذاء

)  الحركذذذة وتظهذذذر ويذذذر اقتلذذذادية أداءيذذذادة فذذذي وقذذذت    إلذذذ مذذذن الحاجذذذة يذذذؤدل  بدقذذذلاسذذذتادام القذذذوة  إنكمذذذا (  1983 287 
الحركة التي تؤدل بمهارة تتطلب درجة عالية من التوافق والتكامل بين القوة العضلية والسرعة في  إن( 147 1989محجوب  

تويات العليذا فذالقوة في المسذ األداءمتطلبات  أساسوان الربط بين القوة والسرعة يظهر مكونا مركبا توافقيا وهها المكون  " أداةها
 1982   ) عذ ول ورضذوان  عة لسذر يطلذق عليذا القذوة المميذ ة با أنما يمكذن أو الحركة السريعة القوية  إلنتا ترتبط بالسرعة 

 األداءالرياضذية الماتلرذة وبذاات ف ال وايذا وا رتراعذات تعتمذد علذ   األنشذطةالمسذارات الحركيذة فذي  أن. من الم حظ  (20 
اسذذذتادام هذذذه  القذذذوة السذذذريعة فذذذي اتاذذذاه المسذذذار الحركذذذي السذذذليم ولجميذذذع مرالذذذل الجسذذذم  إلمكانيذذذةواحذذذد  آنفذذذي  بقذذذوة وسذذذرعة

 لحال في مسابقة الوببة الب بية.وتوظيرها لتحقيق المستو  العالي والرقمي كما هو ا

نسذذجم مذذع الهذذدف وتذذؤدل بمذذا يالحركيذذة المكونذذة للمسذذار الحركذذي  األجذذ اء أداءتعبذذر عذذن سذذرعة  س  رعة النه  وض : 2-1-3
ممكذن وان سذرعة الحركذة عنلذر   من أقل حركة الوابب الجيدة وحسن التلرف في  إظهارسرعة النهو  دورا مهما في 

( وان سذذذرعة الحركذذذة فذذذي الحجلذذذة والاطذذذوة والوببذذذة 197  1975المنظمذذذة )هذذذارة    األلعذذذابفذذذي  واألسذذذاسمقذذذرر للمسذذذتو  
مذابين حركذة ا نقبذا   السذريعلمذاء الرسذلجة عبذارة عذن ا سذتجابات الناتجذة عذن التبذادل لمسابقة الوببة الب بيذة كمذا يراهذا ع
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الحركذة والتذي  ألداءقذوة فذي اقلذر  مذن  أقلذ فذي الميكانيكذا فذان سذرعة الحركذة هذي بذهل  أمذاوحركة ا سترااء العضلي   
 ا وكروباتيكة وهها يعني :  تؤدل لمرة واحدة كما هي الحال في حركة الوبب والقر  وحركات الجهف والحركات

 / ال من  اإل احة× القدرة = القوة                

والذذ من ومهمذذا يكذذون الشذذغل  مذذن اذذ ل الع قذذة العكسذذية بذذين القذذدرة     القذذدرة = الشذذغل / الذذ من     إنأل                 
مذذن ا اذذت ف بذذال من فكلمذذا قذذل الذذ من كذذان هلذذح الدقيقذذة مذذن حيذذ  الكميذذة ويك أم) سذذرعة الحركذذة ( سذذواء فذذي البانيذذة المنجذذ  
 ( . 191  1991) الهاشمي    أفضل

 البحث :  إجراءات -3
 استادم الباح  المنهج الولري لم ةمتا وطبعة البح  . منه  البحث : 3-1
تكنيكذا وانجذا ا الذواببين  أبطذالمتسذابقين تذم ااتيذارهم بالطريقذة العمذدة مذن  أربعةشملت عينة البح  عل   ة البحث :عين 3-2

والجذدول رقذم  2013-2012برعالية الوببة الب بيذة مذن جميذع مراحذل كليذة التربيذة الرياضذية / جامعذة المولذل للعذام الدراسذي 
 عنة البح  .  ألفراد اإلحلاةية( يبن معظم المعالم 1)

 عينة البحث ألفراد اإلحلالية( يبين معظم المعالم 1الجدول رقم )                             

 المعالم اإلحصائية          
 الواثبين

 الكتلة
 ) كغم  (

 الطول
 ) سم (

 العمر
 ) سنة (

القوة االنفجارية 
 للرجلين )متر(

 االنجاز
 )متر (

 12.80 2.75 23 174 82 كرم هادي 

 12.30 2.80 23 168 59 محمود عبد الواحد 

 11.90 2.65 20 182 63 داؤد خضر

 11.85 2.61 22 178 60 سيف ساير 

 12.22 2.71 22 175.5 66 -الوسط الحسابي س

 0.441 0.088 1.414 5.972 10.801 ع ±االنحراف المعياري 

معامل االختالف خ %


 16.365 3.403 6.427 3.247 3.609 

 لجمع البيانات : ااتيةتم استخدام الوسالل  وسالل جمع البيانات : 3-3
 البحث : أدوات 3-3-1
 ومسافة ا نجا  للواببين . أطوالشريط قياس لقياس  -  ( وم . 50) وألقربان الكتروني لو ن الواببين مي   -

 مادة البورح لتحديد لوحة النهو  ومقياس القوة ا نرجارية . –    ( متر .                 1مقياس رسم بطول ) -

تحذول باسذتادام  أنالقياسذات الحقيقذة يجذب  إلذ لذورة لغذر  تحويذل القياسذات المسذتارجة مذن المقياس الرس م :  3-3-2
)  بدبعذذذاد( متذذذر فذذذي الحقيقذذذة يحتذذذول علذذذ  مذذذربعين 1. اسذذذتادم الباحذذذ  مقيذذذاس رسذذذم بطذذذول ) المذذذداوهةمقيذذذاس رسذذذم لللذذذورة 

                                                 


  100× االنحراف المعياري / الوسط الحسابي  معامل االختالف لمعرفة تجانس العينة = 
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ن والذهل مذ .الحركذة ويذتم تلذوير   أداءموقذع  أو األداءيوضع هها المقياس بقرب  أبناء  في أو( سم وقبل التلوير  30×30
  : اآلتيةا لا نستطيع استارا  مقياس الرسم الحقيق من ا ل المعادلة 

 مقياس الرسم الحقيقي                        

 معامل التحويل = 

 مقياس رسم اللورة                       

احذ  ومذن بذم استحلذل البوبعد قياسا عل  اللورة في ب بة مواقع تمبذل بدايذة الحجلذة وبدايذة الاطذوة وبدايذة الوببذة  
 ( . 0.02579-0.02337-0.02491وهي عل  التوالي : ) عل  ب   معام ت تحويل

 المالحظة العلمية : 3-3-3

( يابانيذذة اللذذنع Sony( لذذورة / البانيذذة نذذوف )25التلذذوير هات سذذرعة ) آلذذةتذذم اسذذتادام التلذذوير الرذذديول باسذذتادام 
متذذر( عذذن 1الحجلذذة والاطذذوة والوببذذة وكذذان ارترذذاف مركذذ  العدسذذة ) داءأمتذذر( عذذن مجذذال 16.10حيذذ  وضذذعت علذذ  بعذذد )

( يوضذذ  1( متذر عذن منطقذذة الهبذوط والشذكل )9محذاو تهم مذذن مسذافة ) أدواالذذواببين قذد  أن  علمذا  األر مسذتو  سذط  
  هلح : 

 

 
 
 

 (  1الشكل ) 
 عينة البح  برعالية الوببة الب بية  ألداءيوض  طريقة التلوير الرعلي 

 
 االختبارات الخالة بالبحث : 3-3-4
اس قوة الوبب ومن بم وضع الببات يقف الوابب الف يق إل يهدف ا اتبار اختبار القوة االنفجارية للرجلين :  1 -3-3-4

ابعذد  إلذ  أمامذاالوابذب بالوبذب  يبذدأتلمس القدمين اط البداية بذم  وضع البدء بحي    يداهاط مرسوم في ملعب مكشوف بم 
 ( .381  1988فة ممكنة ) الاياط والحيالي  مسا
 :     متغيرات البحث 3-5

                                                 


 .  ى لمتغيرات البحث قيد الدراسة قام بالتحليل الحركي الباحث م.د نواف عويد العبيدي تدريسي في كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل اختصاص بايوميكانيك / العاب قو 
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  تذم ااتيذار عذدد برعالية الوببة الب بيذة  الرياضية المتعلقة واألدبياتبعد ا ط ف عل  مجموعة من الملادر والكتب 
( 2ينذة البحذ  وكمذا موضذ  بالشذكل )عفذي وضذع الذدفع لمراحذل الوبذب برعاليذة الوببذة الب بيذة لذد  من المتغيرات الكينماتيكيذة 

 : يدتيالتي تم تحايلها للحلول عل  متغيرات البح  وهي كما  األوضاف
)الحجل ة والخط وة والوثب ة ( بفعالي ة الوثب ة الثالثي ة للعين ة  ال دفع لمراح ل الوث ب ل           متغيرات الًوايا عن د وض ع 3-5-1

 : يأتيو ي كما 
  اوية ركبة رجل النهو   -     اوية كاحل رجل النهو                            -      اوية الجهف             -
  اوية الطيران  - اوية النهو             -ة ركبة رجل الحرة       ي او  - اوية كاحل رجل الحرة        -
الوث  ب ل            ) الحجل  ة والخط  وة  عالي  ة الوثب  ة الثالثي  ة عن  د وض  ع ال  دفع لمراح  لفالكينماتيكي  ة ب تغي  راتمبع  ض ال 3-5-2

 :  يأتيوالوثبة ( للعينة و ي كما 
 ارتراف لذذذ م. .ح. الجسم في الهواء / متر  أعل  -                      ارتراف م. .كالجسم لحظة الدفع / متر     -
 ل اوية للجسم / الدرجة السرعة ا -  نق / سم          -                 الررق ال اول / الدرجة        -
 طول الاطوة / متر  -         طول الحجلة / متر       -    للجسم / الدرجة / قطافالسرعة المحيطية  -
 ال من الكلي للاطوة / بانية  -   / البانية   ال من الكلي للحجلة  -            طول الوببة / متر                -
 ال من ال اول / بانية      -  رجارية للرجلين /متر   القوة ا ن -          ية          ال من الكلي للوببة / بان -
 
   
 
 
 
 
 

( يوض  األوضاف التي تم تحديدها لدراسة المتغيرات الكينماتيكية في وضع الدفع لمراحل الوبب برعالية الوببة  2الشكل ) 
 الب بية لد  عينة البح 
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ل    )الحجلة   المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية عند وضع الدفع لمراحل الوثب طريقة قياس بعض 3-5-3
 (  3 ( للعينة كما مبين بالشكل رقم )Auto CAD 2010والخطوة والوثبة ( بوساطة برنام  )

 طريقة القياس اسم المتغير ت
 ًاوية الجمو في وضع الدفع لمرحلة الحجلة :   -1

المحلذذذورة بذذذذين اذذذط الجذذذذهف مذذذذن  وهذذذي ال اويذذذذة
المذذذذذار بمركذذذذذ  بقذذذذذل كتلذذذذذة  األفقذذذذذيجهذذذذذة والاذذذذذط 
 . أار من جهة  األفقالجسم مع 

 

2- 
 
 
 
 
 
 

ًاوية النهوض في وضع الدفع لمرحلة الخطوة 
: 

هذذذي ال اويذذذة المحلذذذذورة بذذذين الاذذذذط النذذذا ل مذذذذن 
مذع الاذط  األر مرك  بقل كتلة الجسذم باتجذا  

 . األر لمستو   األفقي
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ًاوية الطيران في وضع الدفع لمرحلة الوثبة :  -3
 األفذذذقوهذذذي ال اويذذذة المحلذذذورة  مذذذا بذذذين الاذذذط 

المذذار بمركذذ  بقذذل كتلذذة الجسذذم فذذي وضذذع الذذدفع 
بالوببذذذة مذذذن جهذذذة  مذذذع نقطذذذة مركذذذ  بقذذذل كتلذذذذة 

مذذذن الوببذذذة مذذذن  نالجسذذذم بعذذذد لذذذورتين متتذذذاليتي
 .    أار جهة 
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ًاوي في و  -4  ضع الدفع لمرحلة الحجلة : الفرق ال
هذذذو الرذذذرق الحالذذذل بال اويذذذة مذذذن اذذذ ل الاذذذط 

بقذذذذذذل كتلذذذذذذة الجسذذذذذذم لحظذذذذذذة  النذذذذذذا ل مذذذذذذن مركذذذذذذ 
ا لذذذذطدام ( والذذذذ  منتلذذذذف القذذذذدم ا رتكذذذذا   )

بوضذع ا متلذا  مذذع الاذط النذذا ل مذن مركذذ  
 بقل كتلة الجسم بوضع الدفع لمرحلة الحجلة .

 
 

 

مرحلة الحجلة ارتفاو ل   م.ث.ل. الجسم ل أعلى  -5
: 

ارترذاف ولذذلا مركذذ  بقذل كتلذذة الجسذذم  أعلذذ هذو 
فذذذذي الهذذذذواء بعذذذذد وضذذذذع الذذذذدفع لمرحلذذذذة الحجلذذذذة 
مقاسذذذذذا مذذذذذن الاذذذذذط النذذذذذا ل منذذذذذا عمذذذذذودل علذذذذذ  

 . األر مستو  سط  

 

 طول الحجلة : -6
ابذذذذب مذذذذن لحظذذذذة المسذذذذافة التذذذذي قطعهذذذذا الو  يهذذذذ

 لذألر  األولالحجلة ولغاية اللمس  ألداءالدفع 
 بة .الوب ألداء

 

 ( 3 شكل رقم  )
                         يوض  طريقة قياس بع  المتغيرات الكينماتيكية برعالية الوببة الب بية عند وضع الدفع لمراحل الوبب 

 (Auto Cad 2010لذذذذ ) الحجلة والاطوة والوببة ( بوساطة برنامج )
 التجربة االستطالعية :  3-6

/ السذاعة العاشذرة لذباحا علذ  ملعذب كليذة التربيذة الرياضذية  2012/ 12/ 12عية بتذاري  التجربة ا ستط  إجراءتم 
التجربذذذة الرةيسذذذية  يبواقذذذع ب بذذذة طذذذ ب والذذذهين تذذذم اسذذذتبعاد نتذذذاةجهم فذذذالرابعذذذة طذذذ ب السذذذنة الدراسذذذية جامعذذذة المولذذذل  علذذذ  

 ( ( وكان الهدف من التجربة : 1بمساعدة فريق العمل المساعد ) الملحق )
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 التلوير . آلةتببيت بعد وارتراف  -  ر                     التلوي آلةمن س مة عمل  التدكد -
 التي قد تحد  بالتجربة الرةيسية . األاطاءت في  -      د                     تحديد دقة عمل الرريق المساع -
 التجربة الرليسة :  3-7

واببين مذن طذ ب كليذة التربيذة الرياضذية برعاليذة  أربعة أفضلعل   2012/ 19/12التجربة الرةيسة بتاري    إجراءتم 
  ( ( .2الوببة الب بية الساعة العاشرة لباحا وعل  ملعب كلية التربية الرياضية / جامعة المولل )الملحق )

 طريقة استخالص البيانات :  3-8
ملذم ( وتذذم نقذذل هذه  المحذذاو ت علذذ   8ط فيذذديو ) تلذذوير فيدويذذة علذ  شذذري آلذةتذم تسذذجيل محذاو ت الذذواببين بوسذذاطة 

 ت وا نها في قر  لي رل لتحليلها التلور بالحاسوب وتم تقطيع اللور عل  شكل ملرا آلةقر  لي رل عن طريق ربط 
 البرام  المستخدمة في التحليل : 3-8-1
)  رة وتحويذذل الرلذذم مذذنلذذغي أجذذ اء إلذذ مكذذن مذذن ا لذذا تقطيذذع الرلذذم (   AL-HEROO SOFET 2001برنذذامج )  -1

DATA  ) إل  (MPEG  )لور منرردة متسلسلة .  إل عن يمكن من ا لا تقطيع الحركة  ًً  ض   ف 
( يمكذن مذن ا لذا عذر  كذل لذورة مذن اللذور المقطعذة لكذي يذتم تحديذد بدايذة ونهايذة  ACD SEE 2011برنذامج )  -2

 المراد تحليلها . األج اء
وا رتراعذات وال وايذا  واألبعذاديمكذن مذن ا لذا اسذتارا  البيانذات الاذام لكذل المسذافات (  AUTO Cad 2010برنذامج )  -3

 لمرالل الجسم لكل لورة . 
 وا رتباطات لمتغيرات البح  الماتارة .  اإلحلاةية ستارا  المعالم  اإلحلاةي(  SPSSبرنامج )  -4
 طريقة حساب المتغيرات الكينماتيكية المستخرجة :  3-9
 :  اآلتيعة ال اوية للجسم : احتسب مقدار السرعة ال اوية للجسم من ا ل استادام القانون السر  -

 التغير ال اول                        
 (  Hall , 1999 , 379درجة / بانية )     = -------= السرعة ال اوية للجسم 

 ال من                           
 نلف القطر × السرعة ال اوية                          

 (  Hall , 199 , 349قطاف )      =  ---------المحيطية للجسم   = السرعة  -
 القطاف                                      

) الحجلذذذة والاطذذذوة والوببذذذة ( والمتمبذذذل بذذذالاط الباحذذذ  اعتمذذذد نذذذق للجسذذذم نهايذذذة لحظذذذة الذذذدفع لمراحذذذل الوبذذذب  أنعلمذذذا 
 م .   . ح الجسم ( و ) م .   . ح قدم رجل ا رتكا  ( لحظة نهاية الدفع . بين )  الوالل
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ًمن :    األداءالتلوير وعدد اللور ا ل  آلةسرعة  إل استناداً   باأل منةتم قياس المتغيرات الاالة متغيرات ال
  1                                  واحد                                    

 بانية   0.04 =  ------بانية =    =  ------------اللورة الواحدة =  من  إن إه
   25التلوير                          آلةسرعة                                 

 (   1- األداءعدد اللور ا ل × =  من اللورة الواحدة )  من ا نتقال (  األداء من 
 (  85   1999  ) عبد الوهاب 

 :  اآلتية اإلحلاةيةالوساةل تم استادام  : اإلحلاليةالمعالجات  10 – 3
 معامل ا رتباط البسيط .  -   معامل ا ات ف   -   ا نحراف المعيارل   -  الوسط الحسابي    -
 أع   قيد الدراسة. اإلحلاةيةت قيم المعالجا إل ( للتولل  spss 0.11)  اإلحلاةيتم استادام البرنامج  إه
 عرض ومناقشة النتال  :  -4

 الباحث من نتال  :  إلي فيما يأتي عرض لما تولل     
الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لمتغي رات بع ض الًواي ا الجينومتري ة ف ي وض ع ال دفع لمراح ل  واألوساطعرض القيم  4-1

 ثية للعينة : بفعالية الوثبة الثال الوثب ) الحجلة والخطوة والوثبة ( 
عرض القيم واألوساط الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لمتغي رات بع ض الًواي ا الجينومتري ة ف ي وض ع ال دفع ف ي  4-1-1

 مرحلة الحجلة بفعالية الوثبة الثالثية للعينة : 
 ( 2الجدول ) 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات بعض الًوايا الجينومترية في وضع الدفع في مرحلة الحجلة يبين القيم و 
 بفعالية الوثبة الثالثية للعينة

 الًوايا              
 العينة 

ًاوية 
 الجمو

 ًاوية ركبة
 النهوضرجل 

ًاوية كاحل 
 رجل النهوض

ًاوية ركبة 
 الرجل الحرة

ًاوية كاحل 
 ل الحرةالرج

ًاوية 
 النهوض

ًاوية 
 الطيران

 18 74 74 112 155 170 78 كرم  ادي 
 17 64 92 102 143 171 92 محمود عبد الواحد 

 23 53 84 123 165 172 79 داؤد خضر
 19 72 99 120 103 162 90 سيف ساير 
 19.25 65.750 87.250 114.25 141.500 168.750 84.750 -س
 2.629 9.535 10.751 9.394 27.197 4.575 7.275 و±
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عرض القيم واألوساط الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لمتغي رات بع ض الًواي ا الجينومتري ة ف ي وض ع ال دفع ف ي  4-1-2
 مرحلة الخطوة بفعالية الوثبة الثالثية للعينة :

 ( 3الجدول ) 
عض الًوايا الجينومترية في وضع الدفع في مرحلة الخطوة يبين القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات ب

 بفعالية الوثبة الثالثية للعينة
الًوايا               

 العينة 
ًاوية 
 الجمو

ًاوية ركبة 
 رجل النهوض

ًاوية كاحل 
 رجل النهوض

ًاوية ركبة 
 الرجل الحرة

ًاوية كاحل 
 الرجل الحرة

ًاوية 
 النهوض

ًاوية 
 الطيران

 22 74 113 64 149 163 92 كرم  ادي 
 19 70 109 75 142 159 95 محمود عبد الواحد 

 25 72 103 84 140 157 98 داؤد خضر
 20 71 113 53 155 168 93 سيف ساير 
 21.5 71.750 109.500 69.000 146.500 161.75 94.500 -س
 2.645 1.708 4.726 13.441 6.856 4.856 2.646 و±

اط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات بعض الًوايا الجينومترية في وضع الدفع في عرض القيم واألوس 4-1-3
 مرحلة الوثبة بفعالية الوثبة الثالثية للعينة :

 ( 4الجدول ) 
يبين القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات بعض الًوايا الجينومترية في وضع الدفع في مرحلة الوثبة 

 فعالية الوثبة الثالثية للعينة ب
الًوايا               

 العينة 
ًاوية 
 الجمو

ًاوية ركبة 
 رجل النهوض

ًاوية كاحل 
 رجل النهوض

ًاوية ركبة 
 الرجل الحرة

ًاوية كاحل 
 الرجل الحرة

ًاوية 
 النهوض

ًاوية 
 الطيران

 21 75 115 91 142 169 89 كرم  ادي 
 18 68 109 81 152 159 83 محمود عبد الواحد 

 24 78 135 90 142 161 89 داؤد خضر
 19 81 128 84 138 147 79 سيف ساير 
 20.5 75.500 121.750 86.5 143.500 159 85.00 -س
 2.645 5.568 11.871 4.796 5.972 9.092 4.899 و±
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في وضع الدفع لمراحل الوثب ) الحجلة والخطوة بفعالية الوثبة الثالثية  كيةالكينماتيمتغيرات بعض العرض القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ل 4-2
 والوثبة ( للعينة : 

 مرحلة الحجلة للعينة : في عرض القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفع  4-2-1
 (  5الجدول ) 

 مرحلة الحجلة للعينةفي  المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفعبعض القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ليبن 
  

 المتغيرات        
 

 العينة 

ارتفاو 
م.ث.ل 

الجسم لحظة 
 الدفع / متر

 ارتفاو أعلى
م.ث.ل  ل  

الجسم في 
 الهواء / ث

 السرعة
ًاوية  ال
 للجسم

 درجة / ث

 السرعة 
 ةالمحيطي

للجسم درجة / 
 قطاو

 
الفرق 
ًاوي  ال
 درجة

 
ًمن  ال
ًاوي  ال

 ةيثان

 
 نق / سم

 
طول 
الحجلة 
 متر

 
ًمن  ال
الكلي 
للحجلة 
 ثانية

  القوة
االنفجارية 
للرجلين / 

 متر

 2.71 0.60 4.91 54.824 0.20 57 272.542 285 1.475 1.366 كرم  ادي 
محمود عبد 

 الواحد 
1.297 1.511 256.25 235.408 41 0.16 52.667 4.737 0.84 2.65 

 2.78 0.68 5.277 51.48 0.12 49 366.666 408.333 1.355 1.283 داؤد خضر 
 2.69 0.64 4.661 56.773 0.16 36 222.814 255 1.475 1.414 سيف ساير 

 2.71 0.690 4.896 53.936 0.16 45.750 274.358 393.646 1.454 1.340 -س
 0.055 0.105 0.275 2.344 0.033 9.215 65.059 80.288 0.068 0.061 و ±
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 مرحلة الخطوة للعينة : في عرض القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفع  4-2-2
 (  6الجدول ) 

 مرحلة الخطوة للعينةفي لحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفع يبن القيم واألوساط ا
 

 المتغيرات        
 

 العينة 

ارتفاو 
م.ث.ل 

الجسم لحظة 
 الدفع / متر

أعلى ارتفاو 
ل   م.ث.ل 
الجسم في 
 الهواء / ث

 السرعة
ًاوية  ال
 للجسم

 درجة / ث

 سرعة ال
 ةالمحيطي

للجسم درجة / 
 قطاو

 
الفرق 
ًاوي  ال
 درجة

 
ًمن  ال
ًاوي  ال
 ثانية

 
 نق / سم

 
طول 
الحجلة 
 متر

 
ًمن  ال
الكلي 
للحجلة 
 ثانية

القوة  
االنفجارية 
للرجلين / 

 متر

 2.71 0.52 3.386 50.972 0.24 48 177.82 200 1.475 1.191 كرم  ادي 
محمود عبد 

 الواحد 
1.005 1.075 143.75 107.593 46 0.32 42.91 2.481 0.48 2.65 

 2.78 0.24 2.004 46.076 0.12 57 381.757 475 1.136 1.116 داؤد خضر 
 2.69 0.24 1.803 50.367 0.12 40 292.848 333.333 1.129 1.185 سيف ساير 

 2.71 0.37 2.419 47.581 0.20 47.500 240.005 288.021 1.204 1.124 -س
 0.055 0.151 0.705 3.801 0.098 7.042 121.499 147.846 0.183 0.087 و ±
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 مرحلة الوثبة للعينة : في عرض القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفع  4-2-3
 (  7الجدول ) 

 مرحلة الوثبة للعينةفي رافات المعيارية لبعض المتغيرات الكينماتيكية بفعالية الوثبة الثالثية في وضع الدفع يبن القيم واألوساط الحسابية واالنح
 

 المتغيرات        
 

 العينة 

ارتفاو 
م.ث.ل 

الجسم لحظة 
 الدفع / متر

أعلى ارتفاو 
ل   م.ث.ل 
الجسم في 
 الهواء / ث

 السرعة
ًاوية  ال
 للجسم

 درجة / ث

 السرعة 
 ةالمحيطي

للجسم درجة / 
 قطاو

 
الفرق 
ًاوي  ال
 درجة

 
ًمن  ال
ًاوي  ال
 ثانية

 
 نق / سم

 
طول 
الحجلة 
 متر

 
ًمن  ال
الكلي 
للحجلة 
 ثانية

القوة  
االنفجارية 
للرجلين / 

 متر

 2.71 0.88 3.506 55.205 0.16 44 264.807 275 1.595 1.424 كرم  ادي 
محمود عبد 

 الواحد 
1.383 1.825 255 238.334 51 0.20 53.583 5.239 0.76 2.65 

 2.78 0.80 4.62 50.567 0.12 41 301.362 341.667 1.678 1.304 داؤد خضر 
 2.69 0.96 3.837 55.25 0.16 36 216.837 225 1.695 1.425 سيف ساير 

 2.71 0.850 4.301 53.651 0.16 43.000 255.335 249.167 1.698 1.384 -س
 0.055 0.089 0.781 2.198 0.033 6.272 36.421 21.148 0.095 0.067 و ±
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 مناقشة النتال  :  4-3
ف ي ن بع ض المتغي رات الكينماتيكي ة بفعالي ة الوثب ة الثالثي ة ياالرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة الخطأ ب 4-3-1

 :  وضع الدفع لمراحل الوثب ) الحجلة والخطوة والوثبة ( والقوة االنفجارية للرجلين للعينة
ن بع ض المتغي رات الكينماتيكي ة بفعالي ة الوثب ة الثالثي ة ياالرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة الخط أ ب  4-3-1-1

 في وضع الدفع في مرحلة الحجلة والقوة االنفجارية للرجلين للعينة :
ات الكينماتيكية بفعالية الوثبة ن بعض المتغير ي( يبين االرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة الخطأ ب 8الجدول رقم ) 

 الثالثية في وضع الدفع في مرحلة الحجلة والقوة االنفجارية للرجلين للعينة
 
 ت

 نسبة الخطأ االحتمالية االرتباطات المعنوية 

0.05 0.01 

 0.001 0.999  ارتفاو م.ث.ل الجسم × ًاوية كاحل رجل النهوض  -1
 0.017   0.983- او م.ث.ل الجسم ارتف× ًاوية ركبة الرجل الحرة  -2
ًاوية للجسم × ارتفاو م.ث.ل الجسم  -3  0.002  0.998-  السرعة ال
 0.008  0.992  السرعة المحيطية للجسم × ارتفاو م.ث.ل الجسم  -4
 0.002 0.993  نق ) نلف القطر ( × ارتفاو م.ث.ل الجسم  -5
ًاوية للجسم  -6  0.002 0.998  جسمالسرعة المحيطية لل× السرعة ال
ًاوية للجسم  -7  0.002  0.998- نق )نلف القطر (× السرعة ال
 0.003  0.997- نق )نلف القطر (× السرعة المحيطية للجسم  -8
 0.031  0.696- القوة االنفجارية للرجلين× أعلى ارتفاو ل  م.ث.ل.الجسم  -9

 0.012  0.988 ًاوية الطيران× ًاوية النهوض  -10
 0.013  0.0984 القوة االنفجارية للرجلين× ًاوية الطيران  -11
 

 ( يتضح ما يأتي : 8من الجدول ) 

وجذذود عذذدد مذذن ا رتباطذذات المعنويذذة بذذين المتغيذذرات الكينماتيكيذذة والقذذوة ا نرجاريذذة للذذرجلين برعاليذذة الوببذذة الب بيذذة عنذذد 
( ارتباطذذات معنويذذة  6( ارتبذذاط منهذذا ) 11نذذة البحذذ  بواقذذع ) للذذرجلين لعي وضذذع الذذدفع فذذي مرحلذذة الحجلذذة والقذذوة ا نرجاريذذة

 الترتيب كآ تي :وكما موض  حسب  0.01 ≥و  0.05 ≥( ارتباطات موجبة مو عة بين نسبتي اطد  5سالبة و ) 
ا رتبذذاط المعنذذول الموجذذب يبذذين متغيذذر  اويذذة كاحذذل رجذذل النهذذو  ومتغيذذر ارترذذاف )م. .ح( للجسذذم فذذي وضذذع الذذدفع  -1

مرلل لة الحجلة يع و  الباح  إل  انا كلما كان اتجا  الدفع إل  األمام واألعل  لمساهمة جميع مرالل الجسم ومنها لمرح
 في وضع الدفع لمرحلة الحجلة.الجسم إل  األعل  رفع ) م .   . ح (  كاحل رجل النهو  سيؤدل هلح إل 

دفع لمرحلذة الجسذم فذي وضذع الذحذرة ومتغيذر ارترذاف )م. .ح( ركبذة الرجذل ال  اويذةب بين متغيذر ا رتباط المعنول السال -2
أن ب يادة المرجحة للرجل الحرة لألمام واألعل  سيساهم هلح في رفع )م. .ح( الجسم إل  وضع  الحجلة يع و  الباح  إل 
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جلة لما لها من الح ألداء الدفع لمرحلة الحجلة والعكس لحي  ليتمكن الوابب من تحقيق  اوية نهو  و اوية طيران مناسبة
 أهمية في تحديد مستو  ا نجا  لرعالية الوببة الب بية.

دفع لمرحلذذة ا رتبذذاط المعنذذول السذذالب يبذذين متغيذذر ارترذذاف )م. .ح( الجسذذم ومتغيذذر سذذرعة ال اويذذة للجسذذم فذذي وضذذع الذذ -3
 الحركذذي لمرحلذذة بدايذذة ألداءاعذذن  مذذن مقذذدار قيمذذة التغيذذر الذذ اول والذذهل يعتمذذد عليذذا فضذذ   أن الحجلذذة يعذذ و  الباحذذ  إلذذ 

نقلذذذان قيمذذذة السذذذرعة كلمذذذا كذذذان ارترذذذاف  أوالحجلذذذة مذذذن الذذذطدام وامتلذذذا  ودفذذذع واالذذذة فذذذي وضذذذع الذذذدفع يحذذذدد  يذذذادة 
من ركضة تقريبية استعدادا لتحويل السرعة األفقية إل  عمودية وحسب  عا  والولا أن الوبب قد جاء )م. .ح( الجسم
 تكنيح الحجلة .

 لمعنول السالب يبن متغير ارتراف )م. .ح( الجسم ومتغير السرعة المحيطية في وضع الذدفع لمرحلذة الحجلذةا رتباط ا -4
والذهل يذتم قياسذا  يع و  الباح  عل  اعتماد  يادة السرعة المحيطية عل  كل من السرعة ال اوية وطول نق )نلذف القطذر(

لجسذم  اد بذهلح طذول نذق )نلذف القطذر( ممذا سذي يد مذن من نقطذة )م.ن( للجسذم ف وضذع الذدفع  فكلمذا أرترذع (م. .ح( ا
 طية للجسم والعكس لحي  .يقيمة السرعة المح

فذذي وضذذع الذذدفع لمرحلذذة ر نذذق )نلذذف القطذذر( يذذا رتبذذاط المعنذذول الموجذذب يبذذين متغيذذر ارترذذاف )م. .ح( الجسذذم ومتغ -5
طذول أو نقلذان  حلة الحجلة سذيؤدل إلذ وضع الدفع لمر  رفع أو ار  )م. .ح( الجسم في أن إل الحجلة يع و  الباح  
 من نقطة )م. .ح( الجسم والعكس لحي  . اساينلف القطر الهل تم ق

فع لمرحلذة الحجلذة يعذ و  ا رتباط المعنول الموجب يبين متغيرل السرعة ال اوية والسرعة المحيطية للجسم في وضع الذد -6
لسذذرعة المحيطيذذة وب يذذادة الجذذ ء يذذ داد الكذذل والعكذذس لذذحي  جذذ ء بسذذيط مذذن معادلذذة الذذ  أن السذذرعة ال اويذذة هذذي الباحذذ  إ

 . ( 118-117   1999نق / القطاف ) الهاشمي   × السرعة المحيطية = السرعة ال اوية 
فع لمرحلذذة الحجلذذة يعذذ و  ا رتبذذاط المعنذذول السذذالب يبذذين متغيذذرل السذذرعة ال اويذذة للجسذذم ونلذذف القطذذر فذذي وضذذع الذذد -7

ل اوية للجسم هي مقدار التغير ال اول مقسوما عل  ال من وحسب المعادلة السرعة ال اوية = التغيذر ل  أن السرعة االباح  إ
 ( .  70   1987ال اول / ال من )اللميدعي  

الحجلذة يعذ و  لمرحلذة  الذدفعا رتباط المعنذول السذالب بذين متغيذرل السذرعة المحيطيذة للجسذم ونلذف القطذر فذي وضذع  -8
 ( . 6ا في ا رتباط المعنول الموجب رقم ) ل  السبب نرسالباح  إ

ارترذاف )م. .ح الجسذم( والقذوة ا نرجاريذة للذرجلين فذي وضذع الذدفع لمرحلذة  أعل ا رتباط المعنول السالب بين متغيرل  -9
 الناهضذةرجل بقوة انرجارية للرجلين المقرونًا كان  إهالذذذ )م. .ح الجسم( إ  الحجلة يع و  الباح  إل  تحقيق أعل  ارتراف 

الولًا بمساعدة الرجل الحذرة   ولتحقيذق هذها المبذدأ فذي الوبذب كذان  بذد مذن توليذد قذوة انرجاريذة لحظيذا والعكذس لذحي  
 واستعدادات الوابب التدريبية . إمكانياتوحسب 
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يعذ و  الباحذ   ا رتباط المعنول الموجب بين متغيرل  اوية النهو  و اوية الطيذران فذي وضذع الذدفع لمرحلذة الحجلذة – 10
اسذذتمرارية حركذذة )م. .ح( الجسذذم  ألنهذذا اويذذة الطيذذران هذذي تحلذذيل حالذذل لمذذا حققذذا الوابذذب مذذن  اويذذة النهذذو   أن إلذذ 

 الطيران ف يادة  اوية النهو  سوف ت داد قيمة  اوية الطيران والعكس لحي  . إل لحظة النهو  ولو  
طيران والقوة ا نرجاريذة للذرجلين فذي وضذع الذدفع لمرحلذة الحجلذة يعذ و  ا رتباط المعنول الموجب بين متغيرل  اوية ال -11

 اويذة طيذران جيذدة تمكذن  وتحقيذق يذادة قيمذة  اويذة الطيذران  إلذ  يذادة القذوة ا نرجاريذة للذرجلين سذيؤدل هلذح  أن إل الباح  
مذذن عذذدة مراحذذل متتابعذذة تذذرتبط  يتكذذون األداءالوابذذب مذذن التحليذذق فذذي الهذذواء لقطذذع اكبذذر مسذذافة ممكنذذة فذذي الحجلذذة   وان 

المرحلة التي بعد النهو   إل الجهف بم  إل انتقا   األماميةمن رجل ا رتكا   ابتدأ ً لتظهر كواحدة واحدة  باألار الواحدة 
كسابمرحلة الوبب  إل الناهضة بشكل سريع وتوافقي للولول  أوومد رجل الدافعة  ) الجسم سرعة وهها يترق مع ما هكر  وا 

يمانم حسن قاس درجذة  بذدعل ( التذي يقطعهذا المقذهوف )الجسذم األفقيذةالهذدف فذي فعاليذات الوبذب هذي المسذافة  إنشذاكر(  وا 
 (335  1998  )حسين وشاكرمن التوافق والتكنيح

رات الكينماتيكي ة بفعالي ة الوثب ة الثالثي ة ي ب ين بع ض المتغ الخط أاالرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة  4-3-1-2
 وضع الدفع في مرحلة الخطوة والقوة االنفجارية للرجلين للعينة : في

الكينماتيكية بفعالية الوثبة  المتغيراتن بعض يب الخطأيبين االرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة  (9الجدول رقم )
  للعينة والقوة االنفجارية للرجلين وضع الدفع في مرحلة الخطوة فيالثية الث

 
 ت

 نسبة الخطأ االحتمالية ت المعنويةاالرتباطا 
0.05 0.01 

ًمن الكلي للخطوة × طول الخطوة   -1  0.013  0.987  ال
 0.000 1.000  نق ) نلف القطر (× ارتفاو م.ث.ل الجسم  -2
ًاوية للجسم   -3  0.017  0.983 السرعة المحيطية للجسم×  السرعة ال
 0.012  0.998  لرجلينالقوة االنفجارية ل×  ًاوية النهوض  -4

  يلي : ( يتبين ما9من الجدول رقم )
وجود عدد من ا رتباطات المعنوية بن بع  المتغيرات الكينماتيكيذة والقذوة ا نرجاريذة للذرجلين برعاليذة الوببذة الب بيذة 

 0.01≥و 0.05≥( ارتباطذات معنويذة مو عذة بذين نسذبتي اطذا 4عند وضع الدفع في مرحلة الاطوة لعينة البح  بواقع )
 :  كاألتيوكما موض  حسب الترتيب 

 إلذ الاطذوة يعذ و  الباحذ  ا رتباط المعنول الموجب بين متغير طول الاطوة وال من الكلي في وضع الدفع فذي مرحلذة  -1
  يادة ال من الكلي للاطوة والعكس لحي  . إل  يادة مسافة طول الاطوة سيؤدل هلح  أن

متغيذذرل ارترذذاف ) م. .ح( الجسذذم ومنتلذذف القطذذر ف وضذذع الذذدفع فذذي مرحلذذة الاطذذوة ا رتبذاط المعنذذول الموجذذب بذذين  -2
ارترذذاف )م. .ح( الجسذذم سذذوف يذذ داد قيمذذة نلذذف القطذذر وهذذو جانذذب ايجذذابي فذذي مرحلذذة أن  يذذادة  إلذذ يعذذ و  الباحذذ  
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 األعلذذ  إلذذ سذذم مسذذافة الاطذذوة تكذذون اقذذل مقارنذذة بالحجلذذة فكذذان  بذذد مذذن رفذذع )م. .ح( الج أنمذذن المعلذذوم  إهالاطذذوة 
 لقطع اكبر مسافة ممكنة في مرحلة الاطوة التي تكاد تكون واضحة للعيان هات مسافة قليلة.

ا رتبذذاط المعنذذول الموجذذب بذذين متغيذذرل السذذرعة ال اويذذة للجسذذم والسذذرعة المحيطيذذة فذذي وضذذع الذذدفع فذذي مرحلذذة الاطذذوة  -3
عادلذة السذرعة المحيطيذة والتذي هذي السذرعة المحيطيذة مذن مالسرعة ال اوية للجسم هي ج ء بسذيط  أن إل يع و  الباح  

 ( فب يادة الج ء ي داد الكل والعكس لحي  .118 -117  1999نق /القطاف )الهاشمي  × = السرعة ال اوية 
لحظذة  إلذ النهذو  المحذددة مذن الاذط النذا ل مذن مركذ  بقذل كتلذة الجسذم ا رتباط المعنول الموجب بين متغيرل  اويذة  -4

 إلذ مذع القذوة ا نرجاريذة للذرجلين يعذ و  الباحذ  نهاية وضع الدفع في مرحلذة الاطذوة  األر ا رتكا  عن مغادرة رجل 
انذذا كلمذذا تمكذذن الوابذذب مذذن ا حترذذاظ وتوليذذد القذذوة ا نرجاريذذة للذذرجلين فذذي وضذذع الذذدفع لكذذل مرحلذذة مذذن مراحذذل الوببذذة 

ن الحلذول علذ   اويذة نهذو  مناسذبة تمكنذا مذن ا سذتمرار مذ أمكنذاالماتلرة برعالية الوببة الب بية منهذا الاطذوة كلمذا 
ممكنة في الاطذوة علذ  الذروم مذن لذعوبة التكنيذح الاذا  بهذا وبمسذاعدة كلتذا الذهراعين فضذ  عذن لقطع اكبر مسافة 

 الرجل الحرة في هلح .
عالي ة الوثب ة الثالثي ة الكينماتيكي ة بف المتغي راتب ين بع ض  الخط أاالرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة  4-3-1-3

 والقوة االنفجارية للرجلين  للعينة : وثبةعند وضع الدفع في مرحلة ال
ماتيكية بفعالية الوثبة الكين المتغيراتبين بعض  الخطأيبين االرتباطات المعنوية واالحتمالية ونسبة  (10الجدول )

 ين  للعينةوالقوة االنفجارية للرجلوثبة وضع الدفع في مرحلة ال الثالثية في
 
 ت

 نسبة الخطأ االحتمالية االرتباطات المعنوية 
0.05 0.01 

 0.000 1.000  ًاوية ركبة رجل النهوض  × ًاوية الجمو  -1
 0.021  0.979 ًاوية ركبة الرجل الحرة × ًاوية الجمو  -2
 0.028  0.972 ًاوية النهوض × ًاوية كاحل رجل النهوض  -3
 0.000  1.000 نق ) نلف القطر ( ×سم ارتفاو م.ث.ل الج -4
 0.041  0.959 القوة االنفجارية للرجلين × ًاوية الطيران  -5
 0.014  0.986 ًاوية الطيران × ًاوية النهوض  -6

 : يأتي( يتبين ما 10من الجدول رقم )
رجلين برعالذذة الوببذذة الب بيذذة عنذذد وجذود عذذدد مذذن ا رتباطذذات المعنويذذة بذين المتغيذذرات الكينماتيكيذذة والقذذوة ا نرجاريذذة للذ

وكمذا  0.01 ≥و 0.05≥ اطذد( ارتباطات معنوية مو عذة بذين نسذبتي 6وضع الدفع في مرحلة الوببة لعينة البح  بواقع )
 :  كاآلتيموض  حسب الترتيب 
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الوببذذة فذذي وضذذع الذذدفع فذذي مرحلذذة ا رتبذذاط المعنذذول  الموجذذب بذذين متغيذذرل  اويذذة الجذذهف و اويذذة ركبذذة رجذذل النهذذو   -1
الوابذذب فذذي الوببذذذة سذذيعمل جاهذذدا علذذ  رفذذع )م. .ح( جسذذذما عاليذذا لتحقذذق  اويذذة طيذذران مناسذذذبة  أن إلذذ يعذذ و  الباحذذ  

 لتحقيق ا نجا  فكان  بد من توليد  اوية ركبة رجل النهو  مقرونة ب اوية جهف مناسبة لتحقيق هلح . 
ركبذة الرجذل الحذرة فذي وضذع الذدفع فذي مرحلذة الوببذة يعذ و  ا رتباط المعنول الموجب بن متغيرل  اوية الجهف و اوية  -2

الجسذذم ب اويذذة جذذهف لتعمذذل علذذ  رفذذع مركذذ  )م. .ح(  لألعلذذ الرجذذل الحذذرة والمرجحذذة السذذريعة  أهميذذةمذذد   إلذذ الباحذذ  
 مناسبة لتمكن الوابب من تحقيق  اوية طيران مناسبة لقطع اكبر مسافة ممكنة في مرحلة الوببة وتحقق ا نجا  . 

ا رتبذذاط المعنذذول الموجذذب بذذين متغيذذرل  اويذذة كاحذذل رجذذل النهذذو  و اويذذة النهذذو  فذذي وضذذع الذذدفع لمرحلذذة الوببذذة  -3
 يذادة  اويذة النهذو   إلذ كاحذل رجذل النهذو  )مذد الجسذم بوضذع الذدفع ( سذيؤدل هلذح  اوية  يادة  أن إل يع و  الباح  

 في وضع الدفع في مرحلة الوببة والعكس لحي  . 
ضع الدفع في مرحلة الوببة . .ح( الجسم ونق )نلف القطر( في و لمعنول الموجب بين متغيرل ارتراف )ما رتباط ا -4

  يادة ارتراف )م. .ح( الجسم سوف ي داد بهلح نق )نلف القطر( والعكس لحي  . أن إل يع و  الباح  
في وضع الدفع في مرحلة الوببة يع و   ة الطيران والقوة ا نرجارية للرجليني او  لا رتباط المعنول الموجب بين متغير  -5

 ( في متغيرات وضع الدفع في مرحلة الحجلة .11نرسا في ا رتباط المعنول الموجب رقم ) السبب إل الباح  
ا رتباط المعنول الموجب بين متغيرل  اوية النهو  و اوية الطيران في وضع الذدفع ف مرحلذة الوببذة يعذ و  الباحذ   -6
 ( في متغيرات وضع الدفع في مرحلة الحجلة .10 رتباط المعنول الموجب رقم )السبب نرسا في ا إل 

 االستنتاجات والتوليات : -5
 االستنتاجات : 5-1
 أو اوية كاحل رجل النهو  و اوية ركبة الرجل الحذرة فذي تحديذد ارترذاف  أهميةنتاةج البح  عن مد   أظهرت 1 -5-1

و اوية ركبة رجل النهو  و اوية الرجل الحرة في وضع الذدفع فذي  انارا  )م. .ح( الجسم فض  عن  اوية الجهف
 مرحلة الحجلة والاطوة والوببة .

ليد القوة ا نرجارية للرجلين عمل عل  تحسين  اوية النهذو  و اويذة الطيذران واللتذان تعذدان المتغيذر إن ا حتراظ بتو  5-1-2
 لة والاطوة والوببة برعالية الوببة الب بية .انجا  في الحج أفضلمن بين متغيرات البح  لتحقيق  األهم

فذذي تحديذذد  اويذذة الطيذذران عنذذد وضذذع الذذدفع لمراحذذل الوبذذب الماتلرذذة  األهميذذةالبذذال   األبذذرلقذذد كذذان ل اويذذة النهذذو   5-1-3
 برعالية الوببة الب بية لقطع اكبر مسافة ممكنة في الحجلة والاطوة والوببة للعينة . 

ف )م. .ح( الجسم و)نلذف القطذر( الذدور الرعذال فذي تحديذد قيمذة كذل مذن السذرعة ال اويذة والسذرعة لمتغير ارترا أن 5-1-4
المحيطذذة للجسذذم فذذي وضذذع الذذدفع لكذذل مذذن الحجلذذة والاطذذوة والوببذذة والتذذي اعتمذذدت علذذ  مقذذدار قذذيم القذذوة ا نرجاريذذة 

 للرجلين في تحديد قيمها ا يجابية في الوببة الب بية لعينة البح  .
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 التوليات : 5-2
علذذذ  تطذذذوير  وايذذا مرالذذذل الجسذذذم المسذذاهمة فذذذي الحركذذذة لكذذل مذذذن الحجلذذذة والاطذذوة والوببذذذة لرعاليذذذة الوببذذذة  التدكيذذد 5-2-1

 الب بية .
تطوير متغيرات السرعة ال اوية للجسم والسرعة المحيطيذة للجسذم لمذا لهذا مذن دور بذار  فذي تحديذد ارترذاف )م. .ح(  5-2-2

 لمراحل الحجلة والاطوة والوببة لرعالية الوببة الب بية .الجسم في وضع الدفع 
 أفضذذلاسذذتادام بذذرامج تطويريذذة لتحسذذين القذذوة ا نرجاريذذة للذذرجلين لتحقيذذق  اويذذة نهذذو  و اويذذة طيذذران جيذذدة لتحقيذذق  5-2-3

 انجا  في الوببة الب بية .
عليهذذا لكشذذف مذذواطن القذذوة والضذذعف وبوقذذت مبكذذر ا عتمذذاد علذذ  الجانذذب التحليلذذي الحركذذي للرعاليذذة المذذراد التذذدرب  5-2-4

 . األفضللت فيها وتحقيق ا نجا  
الحديبذذة فذذي تحسذذين ا نجذذا  و سذذيما التذذدريب علذذ  فعاليذذة الوببذذة الب بيذذة وتطبيقهذذا علذذ   واألجهذذ ةاسذذتادام البذذرامج  5-2-5

 عينات اكبر واعم واشمل .
 : واألجنبيةالملادر العربية  
   مطبعة جامع المولل ."التدريب الرياضي إلى" المدخل  ( :1983)حسن   سليمان علي  -1
  دار الركر  1ط   " طرق البحث العلمي في التحليل الحركي " ( :1998) إيمانحسين   قاسم حسن وشاكر    -2

 للطباعة والنشر عمان .
 ملر   دار المعارف .   " دراسات علمية في البايوميكانيل ":  (1977حلمي   علام ) -3
 دار المعارف   ملر    " دراسات في التعلم الحركي " ( :1978) وآارونطر   احمد اا -4
ًء  –" موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية  ( :1989ان )ساريبط   ري -5     " األولالج

 جامعة البلرة . 
 مطبعة جامعة المولل .   " " كرة اليد: ( 1988نوفل محمد ) ضياء قاسم والحيالي    الاياط  -6
   القاهرة   دار الركر العربي . التدريب الدالري " " :( 1984محمد لبحي ) درويش   كمال وحسنين   -7
 بيروت .   ألرجي  مطبعة  3ط   " الجديد في العاب القوى" : (2005)  كمال جميل الربضي   -8
 طبعة جامعة المولل .  م " البايوميكانيل و الرياضية" ( :1987لؤل وانم ) اللميدعي   -9
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