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 امللخص

( م. ث. ك)  وارتفدداو وانخفدداض ,الددم ض الخ ددي  ) ي يددةره عمدد  مدديض اعددغ الستالددرات البايومي انالتعددإلدد  البحدد   يهددده ادد ا
فزد  عد   ، والذدال والقددرة اليددار ل  أمكاند  رجدل اليسد سدوا والقدوة االنفجاريدة لمدرجمل   شهدوضأثشدا  التحزدلر لمفي الجدض 

أفزدل )  م  علشة البح تكون  و ، الوثب ال ويل متدااقي لدى ااإلنجازاعغ الموايا لسفاصل اعغ اجما  الجدض السدااسة 
( ط ب م  جسيع مراحل كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة السوصل مس  يجلدون الوثدب ال ويدل لمعدام الدراسدي  6

)  ،(Adobe Photoshopااسدتخدام ررندام) ) وتض التحملدل ديوي لوجسع  البيانات م    ل التروير الف،  9191/  9109
Image Ready  )( (وبرنامAuto Cad 2010  م )  فدي السختدارة  ومي اني يدةالتعره عم  ميض اعغ الستالدرات الباياجل

لموحددة االرتقددا  ولحظددة ماددا رة ردددم  لشهددوضلحظددة م مدددة ردددم ا سدديساال الخ ددوات السوزونددة ( و  ) مدد  االرتددرابالقدددض الندداني 
ادداري السراحددل الفشيددة رددمم  ررددر ادد م السرحمددة زمشيددا مقارنددة الددر ض مدد  عمدد   الدددفع ( و) االصدد دام ,  لوحددة االرتقددا  شهددوضال

الددد  نتددداا) البحددد   أظهدددرتإذ  ، االنجدددازو  اليددددار ( أممرجدددل الشاازدددة ) اليسدددل  االنفجاريدددة لقوة الاددد وع رتهدددالموثدددب ال ويدددل 
 : االتيةاالستشتاجات 

ان لستالر القوة االنفجارية لمرجمل  في أثشا  ضرب وم مدة رجل الشهوض لموحة االرتقا  الددور البدارز فدي تحقلدت مددتوى  -
 انجاز أفزل لفعالية الوثب ال ويل مع متالرات البح  البايومي اني ية السختارة لدى العلشة .

الدر ض مد  رردر مددتها الممشيدة فدي الدرعة الحركية ) سرعة الوثدب ( عمد   الشهوض والتي امتازت ازرورة زيا ة في مرحمة -
مراحددل ) االصدد دام واالمتردداص والدددفع ( رددد حدددش  مدديض الستالددرات البايومي اني يددة نتيجددة السحاولددة لميددا ة سددرعة الشهددوض 

 لمعلشة ايجاريا لحظة الدفع . 
فددي تحدددل   ظتددي االصدد دام والدددفع افعاليددة الوثددب ال ويددل فددي لحاصددة الدددور الفعددال اويددة الجدد و  وز  الجدددض عامددة لمويددا -

 مدتوى االنجاز لدى علشة البح .  
اساسيا في االنجاز اعتسا ا عم  كتمة وسرعة الواثب وباردل زمد  مس د  ردل  لحظتدي الري الذال والقدرة الحركية  ورا تان لس -

 از االفزل والتي سي ون لها ع رة ااالنتقا  الرياضي له م الفعالية .  الشهوض والدفع لتحقلت االنج
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الدددفع ( عشددد لحظددة  ،االمتردداص  ،رفددع ) م . ث . ك ( الجدددض كستالددر كلشسددايتي ي وانخفاضدد  فددي مراحددل ) االصدد دام  -
لددددد ) م . ث . ك ( الجددض فدي  الشهوض في مرحمة االرتقا  لد  الددور الفعدال فدي تحددل  زاويدة ال لدران الستحققدة اداعم  ارتفداو

 ال لران لتحقلت ااعد مدافة مس شة لمعلشة ) االنجاز ( .
 اتي : ا يسا الباحنون وأوص  

أثشا  التدريب عم  ت وير القوة االنفجارية لمرجمل  لسا لها م  أاسية كبلرة في تحقلت االنجاز لدى العبدي الوثدب في التاكلد  -
 ال ويل  .

 العالي والررسي عة الوثب وزيا ة ارتفاو مركم ثقل الجدض لسا ل  م  أاسية في ت وير االنجاز إم انية ت وير سر  -
العسددل عمدد  اسددتخدام اوجهددمة واو وات السددداعدة فددي أثشددا  التدددريب عمدد  االرتقددا  لتحدددل  فدد  او ا  الحركددي ) التكشيدد  (  -

 لسرحمة االرتقا  .
له م الفعالية م  مواصفات جدسانية وبدنية وت بلت البح  عمد  علشدات اعدض لسشاسب عم  االنتقا  الرياضي الجلد وا التاكلد -

 واشسل. 
 (.سرعة الوثب، الدرعة ،القوة، الستالرات البايومي اني ية) الكمسات السفتاحية:
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ABSTRACT 

This research aims to identify the values of some biomechanical variables (linear momentum, rise and 

fall (m. S. K) of the body during preparation for the rise and explosive force of the legs , whether it is 

the left or right leg, work and ability, as well as some angles of the joints of some parts of the body that 

contribute to the achievement of the competitors. The long jump, the research sample consisted of the 

best (6) students from all stages of the College of Physical Education and Sports Sciences / University 

of Mosul who are proficient in the long jump for the 2019/2020 academic year. Data were collected 

through videography and the analysis was done by using (Adobe Photoshop), (Image Ready) and the 

program (Auto Cad 2010) , in order to identify the values of some of the biomechanical variables 

selected in the second section of the approach (weighted steps), especially the moment when the 

advancing foot touches the elevation plate and the moment when the advancing foot leaves the 

elevation plate (collision, push) despite the shortness of this stage Chronologically compared to the 

time of the rest of the technical stages of the long jump and its relationship to the explosive force of the 
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rising leg (right or left) and achievement, as the results of the research showed the following 

conclusions  :  

 The variable of the explosive force of the legs during the hitting and touching of the rising leg 

with the elevation plate has a prominent role in achieving a better level of performance of the 

effectiveness of the long jump with the biomechanical research variables selected in the sample. 

 - In the recovery stage, which was characterized by the need to increase the kinematic velocity 

(jump velocity) despite its short period of time in the stages (collision, absorption and thrust), 

the values of the biomechanical variables improved as a result of the attempt to increase the 

speed of recovery of the sample positively at the moment of thrust. 

 Body angle in general and the angle of the trunk in particular, with the effectiveness of the long 

jump in the two moments of collision and push, the effective role in improving the level of 

achievement of the research sample. 

 The job changers and the mobility ability have a basic role in the achievement depending on the 

mass and speed of the hopper and in the shortest possible time between the two moments of rise 

and push to achieve the best achievement, which will be related to the sports selection of this 

activity. 

 Raise (m. K) the body as a kinematic variable and its decrease in the stages (collision, 

absorption, thrust) at the moment of rise in the stage of elevation has an effective role in 

improving the angle of flight achieved at the highest altitude of (m. K) the body in flight to 

achieve The farthest possible distance for the sample (completion. 

The researchers recommended the following  :  

 Emphasis during training on developing the explosive force of the legs because of its great 

importance in achieving achievement for long jump players. 

 The possibility of developing the speed of the jump and increasing the height of the center of 

gravity of the body , because of its importance in the development of high and digital 

achievement. 

 Working on the use of assistive devices and tools during elevation training to improve the art of 

kinetic performance (technique) for the elevation stage. 

 Emphasis on good and appropriate sports selection for this activity from physical and physical 

characteristics, and applying research to more general and comprehensive samples. 

Keywords: (Biomechanical Variables, Force, Velocity, Speed of the Jump).  

 :التعريف بالبحث  -9
فدي  متددااقي الوثدب ال ويدللددى عشاصدر المياردة البدنيدة  أادضالقدوة االنفجاريدة واحددة مد  تعدد  : وأهسيةة البحةث السقدمة 9-9

نق دة تت مدب ردوة انفجاريدة كبلدرة فدي  تستداز ادالقوة والددرعة لمدرجمل  فعسميدة االرتقدا  إلد  أعمد  هاونوذل   أثشا  لحظة الشهوض
الرياضددي فددي السجددال  ن والعدداممو ن ان ااتسددام البدداحنو و  ، الوثددب رجمل  وسددرعةلمدداسددا القددوة االنفجاريددة وسددرعة نهددوض و الددرجمل  

 الرياضددية.إنالفشدي لمسهدارات  واو ا انددب الحمدول لمسذدداكل الحركيدة مد  اجددل االرتقدا  االسددتوى الرياضددي  أيجددا يشردب فدي 
 عزدميةمجسوعدة  أو او درى واحددة تمدو السختمفدة رتتدااع مدشظض لعسدل السجسوعدات العزدمية  أ اؤادايتض  لإلندان را يةأل حركة ك

مرياضي لالفشي  او ا تؤ   ااالعتبار وضع  أنالتي يجب  اوساسية اوشيا ( وان م  067، 0978،  وآ رون ) اطر  واحدة
التحملدل البايومي داني ي لمحركدات  إن. ( 01، 0977)حمسدي ،  وثارتدةمفهومدة  اعملهد رورة واضدحة لكدي تكدون عسميدة تدريبدةا

واددد م مهسدددة لتحديدددد الخرددداا  الحركيدددة  اإلنددددانالحركيدددة لجددددض  اورددددامالكبلدددرة مددد   اإلعددددا الرياضدددية يددددهض فدددي معرفدددة 
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 ذوي السدددتويات الستواضددعة  الرياضددللوكدد ل  تحملددل حركدات  اوفزدل االنجدداز إلدد العميددا وصدوال لمرياضدلل  ذوي السدددتويات 
 أن ون البدداحن ارتدد لدد ل  ( 091-089، 0987الرددسلدعي ، )لتحدددلشها  هضالحركيددة الواضددحة فددي مدددتويات تردداالفرو لسعرفددة 

ومقددار القدوة االنفجاريدة لمدرجمل  ( الجددض  . ك م    ل ا م الدراسة عم   ور سرعة الوثب وارتفداو وانخفداض ) م. ث وايبلش
وا ددت ه  مدددااقة الوثددب ال ويددلوعمدد  الددر ض مدد  تعددد  السهددارات الحركيددة فددي ، ل االرتقددا  لمددوح االرتقددا  لحظددة م مدددة رجدد

وثدب مددااقة التحقيق  في جسيدع السهدارات الحركيدة فدي  إل  واثبون الهده السذترك ال ي يدع  ال إن إالالفشي  او ا مي اني ية 
 لقدوام  ومندلاوصفات ردنية جلدة م  اجل االسدتنسار  فشي عال اا ا  ستعيت إن واثبال  عمو ، ال ويل او لتحقلت أفزل انجاز 

مد  .  (150، 0991،  يالدو للمد ) ي ر السها او ا  إتقانجانب  إل عم  الميارة البدنية العالية حد كبلر  إل تعتسد التي ال اتية 
الوثدددب  لددواثبي الستالددرات البايومي اني يددة مدددرجمل  وبعددغلالبحدد  فددي معرفدددة الع رددة رددل  القددوة االنفجاريددة  أاسلتدد اشددا تتجمدد  

 . علشة البح  ال ويل
مترددمة عمدد  شدد ل سمدددمة حركيددة  عدددة سراحددلفعاليددة الوثددب ال ويددل تسددر ا أنمدد  السعددروه جميددا  نا : مذةةكمة البحةةث 9-0

وشدددة رددوة ربن رددل  فزدد  عدد  القدددرة التوافقيددة لمدد،  يشامي يددة الحركددة عمدد   سددلؤثر وعدددم الددربن رددل  ادد م السراحددل السي اني يددة
 روصددفهالمرجدل السدددتخدمة فدي الشهدوض  االنفجاريدةاعتسدا ا عمد  القددوة  مواثددبل او درى والرددفات البدنيدة االرتقدا  ) الشهدوض ( 

 يددة مي انياعدغ الستالدرات البايو وبد ل  تشحردر مذد مة البحدد  فدي  راسدة احددى اوجد  القدوة السحدد ة ل نجداز لحظددة الشهدوض 
  رجمل  .لمالقوة االنفجارية وع رتها ا الدراسة رلدعلشة البح  يل الوثب ال و واثبي لدى 
 يهده البح  ال  التعره عم  : :أهداف البحث 9-1
 .  معلشةل مرجمل لالقوة االنفجارية ميض  -0

  . معلشة ل البايومي اني يةميض اعغ الستالرات  -9

  . علشة البح ل واالنجاز وة االنفجارية لمرجمل القميض و  البايومي اني ية اعغ الستالراتميض الع رة رل   -3

لقدوة االنفجاريدة اومديض البايومي اني يدة رلدد الدراسدة اعدغ الستالدرات مديض توجدد ع ردة ارتبداع معشويدة ردل   :فرض البحث  9-2
  .العلشة لدى واالنجاز مرجمل  ل
 :مجاالت البحث 9-3
احل كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة السوصدل مسد  م  جسيع مر ( ط ب  6أفزل )  السجال البذري : 9-3-9

 . 9191/  9109لمعام الدراسي  يجلدون الوثب ال ويل

 9109/  6/  07لااية و  9109/ 5 /05ارتداً  م   لزماني:االسجال  9-3-0

  . كمية التربية البدنية وعموم الرياضة/  جامعة السوصلممعب  السكاني:السجال  9-3-1
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 : 0229عسار عمي إحدان دراسة  :الدراسات الدابقة  -0

عالقة بعض الستغيرات البايهكيشساتيكية لمخظهات الثالثةة اخييةرة مةن الركزةة التقرويةة ومرحمةة الشسةهض بسدةته  االنجةاز "
  ".لمهثب الظهيل

 :  الىهدفت الدراسة 

 .  التقربية ومرحمة الشهوض الركزة  لرة م الستالرات البايوكلشساتي ية لمخ وات الن ثة اوالتعرف على بعض  -1

مرر   التقربيددة ومرحمدة الشهدوض الركزدة الستالدرات البايوكلشساتي يدة لمخ دوات الن ثددة او لدرة مد التعررف علرى بعررض  -2

 مستوى االنجاز في الوثب الطويل . 

الق در لمستقددمل   أنديدة( واثبدل  مد  6تكوند  علشدة البحد  مد  ) إذالسشه) الوصفي ا ريقدة السدد   الباح واستخدم  
( وعمد     Nationalالتردوير الفلديويدة ندوو )  آلدة,  وتض تدجلل السحاوالت لمدواثبل  روسداطة  9111في الوثب ال ويل لعام 

 Aver( روسدداطة جهدداز تدددجلل يدددس  )CD( , وتددض نقددل ادد م السحدداوالت عمدد  رددرص للددمري ) TDKشددرين فلددديو نددوو )

mediaتدض تحملدل  ، اآللديالحاسدوب  إلد لفلدديو والحاسدوب ويعسدل عمد  نقدل الردور مد  الفلدديو ( وال ي يوصل ردل  جهدازي ا
 Xing , Adobe:  اآلتيدددةااسدددتخدام البدددرام)  ددددافة لكدددل واثدددب مددد  السحددداوالت الدددد م وأفزدددلمحاولدددة ناجحدددة  أفزدددل

Photoshop , Excel ,Harvard Graphics , Word 97 .   وسدن الحدداري ااسدتخدام ال إحردااياوعولجد  البياندات
 , واستشت) الباح  ما ياتي :  ةيالسئو واالنحراه السعياري ومعامل االرتباع البدين ) رلرسون ( والشدبة 

الدرعة  - اإلزاحة الكمية لمن ث   وات او لرة . -   مدتوى االنجاز وكل م  : عدم وجو  ارتباع معشوي رل  -0
زاويدة الشهدوض .   معشوي رل  مدتوى االنجاز وكدل مد عدم وجو  ارتباع -9 . او لرةالن ث لكل   وة م  الخ وات  اوفقية

 الباح  ما ياتي :  وأوص والخمفي لسرحمة الشهوض .  اوماميارتفاو مركم ثقل كتمة الجدض لسرحمة االستشا  و 

مد   او لدرةالدن ث حي الفشيدة والسي اني يدة لمخ دوات امهض اعسمية التدريب عمد  الشدوادربل  االاتسام عشد ميسعم  ال-0
 لتاثلراا عم  مدتوى االنجاز .  التقشيةالركزة 

ضددددرورة تدددددوفلر أجهددددمة تردددددوير ذات سدددددرو عاليددددة مددددد  أجددددل الدددددتس   مددددد   راسددددة أكبدددددر عددددد  مددددد  الستالدددددرات  -9
 .عم  م ام  الزعف لدى الواثبل   كلشساتي ية ولمقيام اعسمية التحملل لموروهالبايو 

لمفعاليدة وأن الحركدة  رداات رة وجل مداعدة السددربل  عمد  االطد و عمد  ية الستخرالعمسالسختبرية  اوجهمةتوفلر  -3
 جامعات .توفرة في االتحا ات الرياضية والتكون م

 :إجراءات البحث  -1
  الوصفي لس است  وطبيعة البح  . املنهجالباحنون استخدم مشسج البحث :  1-9
( ط ب مد  جسيدع مراحدل كميدة التربيدة البدنيدة وعمدوم الرياضدة /  6 أفزل )شسم  علشة البح  عم  :   عيشة البحث 1-0

(  0) والجدددول تددض ا تيدداراض اال ريقددة العسديددة مسدد  يجلدددون الوثددب ال ويددل  9191/  9109لمعددام الدراسددي جامعددة السوصددل 
  . وفرا  علشة البح  عالض اإلحرااية الساعغ  يبل 
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 خفراد عيشة البحث بعض السعالم اإلحرائية بين( ي9) الجدول

 :جسع البيانات لأدوات  اآلتيةالهسائل  ماستخداتم  :وسائل جسع البيانات  1-1
 :الس حظة العمسية  3-3-0

 م / ثدا  091ذات سدرعة يااانيدة الردشع  ( Sonyتردوير ندوو )  آلدةتض استخدام التروير الفديوي ااستخدام   
مجدال وعسو يدة عمد   ( ع  س   اورضمتر 0.35 ) كان ارتفاو مركم العدسة و  واثب( ع  المتر 6وضع  عم  اعد )اذ 

   .مي اني ية رلد الدراسة لمتعره عم  ميض الستالرات البايو  الحركة
  مقياس الرسض : 3-3-9

لمحرول  ،(  0والعسو ي كض في الذ ل )  اوفقياذ تض مياس  االوضع ، ( متر  0تض استخدام مقياس رسض ا ول )   
  :  االتياستخدام القانون ا(  Auto CAD 2010عم  معامل التحويل م    ل ررنام) الدددددددددددد ) 

 ( . 937,  0987) محجوب ,           =      السدافة عم  الرورة/ السدافة الحقيقية    مقياس الرسض =     

                                             

 

 

 

 

 ياس الرسض العسو ي   مق                                   مقياس الرسض اوفقي                     
 ( يهضح مقياس الرسم عشد لهحة الشسهض 9) الذكل 

 

                                                 

 % كاوث العيىة محجاوسة .  02وسثة ججاوس العيىة كلما قلث قيمحه عه  يمثل222222222222معامل االخحالف %  

 االنجاز )متر( العسر)سشة( طهل الرجل)سم( الظهل )سم( الكتمة )كغم( الهاثباسم  ت
 3,14 02 923 952 44 الهاثب االول  -9
 3,71 09 995 961 42 الهاثب الثاني  -0
 3,26 01 77 945 30 الهاثب الثالث  -1
 3,55 09 992 969 43 الهاثب الرابع  -2
 3,46 00 929 952 52 الخامسالهاثب  -3
 3,23 01 996 979 54 الهاثب الدادس  -4

 3,490 09,945 927 955,445 43,3 -الهسط الحدابي س
 2,096 9,099 6,144 6,760 5,722 ع±االنحراف السعياري 
   90,906% 3,233% 5,454% 3,509% 1,665%معامل االيتالف % 
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 : الخاصة بالبحث االيتبارات 1-1-1

علشددة البحدد   أفددرا  اإع ددا  البدداحنون رددام  إذ : تبددار القددوة االنفجاريددة لمددرجمل ا تبددار الوثددب ال ويددل مدد  النبددات ال 3-3-3-0
ميدداس رددوة الوثددب حلدد  يقددف  إلدد يهددده اال تبددار و  اددا لمتحملددل والقيدداس ،جددازا وا تيار ان أفزددمهامحدداوالت وتددض تدددجلل  ثدد ث
االوثدب  الواثدب يبددأثدض ،  دن البدايدة  ل تمسد  القددمالوضع البد  احلد   ا  ي ثضم ذوه  مف  ن مرسوم في ممعب  الواثب
  . ( 9) لجدول وا(  9الذ ل ) وكسا او موض  في .  (380، 0988و مال، الخياع  ااعد مدافة مس شة ) إل  أماما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  يهضح طريقة أداء ايتبار القهة االنفجارية لمرجمين خحد أفراد العيشة  0)  ذكلال

 

 العيشة خفرادمحاولة اليتبار القهة االنفجارية لمرجمين  أفزلقيسة ( يبين  0)  الجدول

 الهاثب الدادس الهاثب الخامس لرابعالهاثب ا الهاثب الثالث الهاثب الثاني الهاثب االول العيشة

 9,53 9,16 9,55 9,19 9,53 9,98 ( م )أفزل محاولة

صدباحا عمد  ممعددب التاسدعة اعة الدد 9109/ 5 /05خ تدض إجدرا  التجربدة االسدت  بية رتداري التجروةة االسةتظالةية :  1-2
روارع ث ثة طد ب  والد ي  لدض يذدتركوا فدي لكمية اط ب عد  م  في جامعة السوصل عم   بدنية وعموم الرياضةال ةكمية التربي
 الخاصة االبح  وكان الهده م  التجربة :الشهااية اال تبارات 
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مسارسددة  –    ت فددي او  ددا  إن وجدددت .-تنبلدد  اعددد وارتفدداو آلددة الترددوير .  - .    ةالتاكددد مدد  سدد مة عسددل اوجهددم  -
   عشد تشفل  التجربة الرايدة ( لمعسل لتقملل الجهد والور 0فريت العسل ) ممحت) 

 ةعمد  ممعدب كميدة التربيدصدباحا التاسدعة  الدداعة 9109/ 6 /07رتداريخ ة ددتدض إجدرا  التجربدة الراية : التجروة الرئيد 1-3
 .  في جامعة السوصل بدنية وعموم الرياضةال
وتدض نقدل (   sonyيدة الردشع ندوو ) يااانل  روساطة آلدة تردوير الواثبتض تدجلل محاوالت طريقة استخالص البيانات :  1-4

ا فدي وتض تق يع الردور عمد  شد ل ممفدات و منهد، ا م السحاوالت عم  ررص للمري ع  طريت ربن آلة التروير االحاسوب 
  . لمتحملل البايومي اني ي إل زاعهاالرمب ) اار  الحاسوب (  قرصال
 البرام) السدتخدمة في التحملل :  3-6-0
 يس   م    ل  تق يع الحركة إل  صور مشفر ة متدمدمة. ) ( IMAGE  READررنام)  -0
يس د  مد    لد  عدرض كدل صدورة مد  الردور السق عدة لكدي يدتض تحديدد ردايدة ونهايدة )  ACD SEE 2011  (ررندام) -9

 اوجما  التي يرا  تحملمها .
افات واواعدا  واالرتفاعدات لكدل يس   م    ل  استخراج البيانات الخام لكدل مد  السدد(  AUTOCAD2010 ) ررنام) -3

 صورة .
 .  اتاإلحرااي الستخراج االرتباط(   SPSS)ررنام)  -1
  : متغيرات البحث  1-5
فدددي الوثدددب مددد  لحظدددة االصددد دام وحتددد  لحظدددة نهايدددة الددددفع لسرحمدددة الشهدددوض السختدددارة  الستالدددرات البايومي اني يدددة 3-7-0

 : ال ويل
 زم  السرحمة / ثانية  -
 اوفقية لمسرحمة / م .   اإلزاحة  --
  . اإلزاحة العسو ية لمسرحمة / م  -
 محرمة اإلزاحة .        -
 الدرعة اوفقية لمسرحمة / م / ثانية  - 
  الدرعة العسو ية لمسرحمة / م / ثانية . –
     محرمة الدرعة .  –
 / جول . الم ض –
 الفرق الماوي /  رجة .          –
  رجة / ثانية .الدرعة الماوية /  – 
 . القدرة    الذال و – 
 أعم  ارتفاو لدد ) م . ث . ك ( الجدض اال لران/ م     -      / م  والدفع ( ) االص دام االدددك ( الجدض ارتفاو ) م .ث. -
زاوية   -ا  زاوية ركبة رجل االرتق -زاوية  الشهوض   ( كددد )ولحظة الدفع  ) االص دام اعغ الموايا الجلشومترية في  – 

    رجة . (  زاوية  ملل  الج و -ركبة الرجل الحرة 
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)  السختددارة رلددد الدراسددة التددي تددض الحرددول عمدد  نتااجهددا روسدداطة ررنددام) الدددددددددد  كلشساتي يددةعددد  مدد  الستالددرات ال -3-7-9 
Auto CAD 2010 )       ( : 6( و )  5( و )  1( و )   3)  اوش الفي وكسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االصظدام التي تم الحرهل عمى نتائجسا بهساطة برنامج بداية رجل الشسهض لحظة لركبة ال( يهضح طريقة قياس متغير زاوية  1) الذكل 

(Auto CAD 2010) خحد أفراد العيشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فع التي تم الحرهل عمى نتائجسا يهضح طريقة قياس متغير زاوية الركبة لرجل الشسهض وزاوية ميل الجذع لحظة نساية الد ( 2)  الذكل

 ( خحد أفراد العيشة Auto CAD 2010بهساطة برنامج الةةةةةةةة ) 

                                                 

 تايوميكاويك / العاب قوى .قام تالححليل الحركي الثايوميكاويكي أ . م . د وواف عويد ألعثيدي / كلية الحرتية الثدوية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل اخحصاص /   
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 لحظة نساية الدفع التي تم الحرهل عمى نتائجسا بهساطة برنامج ارتفاع ) م. ث . ك ( الجدم يهضح طريقة قياس متغير  ( 3 ) الذكل

 (Auto CAD 2010 خحد أفراد العيش )ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( يهضح طريقة قياس متغير ارتفاع ) م. ث . ك ( الجدم عشد أعمى ارتفاع بالظيران التي تم الحرهل عمى نتائجسا بهساطة برنامج  4) الذكل 

 (Auto CAD 2010 خحد أفراد العيشة ) 
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 السدتخرجة :   والكيشيتيكية طريقة حداب الستغيرات الكيشساتيكية  1-6

 احتدب مقدار الدرعة الماوية م    ل استخدام القانون اآلتي:  : اويةالدرعة الم   -
 (Hall, 1999, 379) رجة/ثانية      =   التالر الماوي / المم   الدرعة الماوية =

      خن الواصل رل  ) م. ث. ك ج ( والستسنل االاالص دام لحظة رداية لمجدض ( نرف الق ر نت  )  ااعتستض 

 .الدفع  (  ردم رجل االرتكاز لحظة نهاية)م. ث. كو  
 وعد  الرور   ل او ا .آلة التروير تض مياس الستالرات الخاصة ااوزمشة استشا َا إل  سرعة  -متالرات المم  : - 

   0                                واحد                                  
                     ثانية  1,1183 =            =   ثانية   =                  الواحدة =       زم  الرورة ن إذ ا

  091                           آلة الترويرسرعة                        
 (85،  0999)عبد الوااب ، .(0 - عد  الرورة   ل او ا )× () زم  االنتقال الرورة الواحدة او ا  = زم زم  
تدض اسدتخراج الددرعة اوفقيدة لمجددض  -:أثشا  الشهوض في مرحمتي االص دام والدفع  لجدض رل دد )م.ث.ك( االدرعة اوفقية ل -

 م    ل القانون اآلتي : في اثشا  الشهوضمرحمتي االص دام والدفع رل  
 اإلزاحة اوفقية لمجدض                                    
 ثانية متر/   =         قية لمجدض =                        الدرعة اوف      

 زم  السرحمة الرايدة                                    
تض استخراج الدرعة العسو ية لمجددض   -:أثشا  الشهوض  مرحمتي االص دام والدفع رل  لدد )م.ث.ك( الجدض الدرعة العسو ية -

 م    ل القانون اآلتي :ع مرحمتي االص دام والدفرل  

 اإلزاحة العسو ية لمجدض                                 
 ثانية متر/   =                   الدرعة العسو ية لمجدض =                 

 زم  السرحمة الرايدة                                  
تددض اسدتخراج محردمة الددرعة لمجددض  -:ي االص دام والددفع أثشدا  الشهدوض مرحمت رل لدد )م.ث.ك( الجدض  محرمة الدرعة -

 رل  وضعي القوة والق ه )لمسرحمة الرايدة (  م    ل القانون اآلتي :                        
 متر / ثانية   =   ²+ )السركبة العسو ية(  ²= )السركبة اوفقية(  ²محرمة الدرعة     

تددض اسدتخراج محردمة اإلزاحدة لمجددض  -: الشهدوض  أثشا مرحمتي االص دام والدفع في  لدد )م.ث.ك( الجدضمحرمة اإلزاحة  -
 في السرحمة الرايدة م    ل القانون اآلتي :

 ( 07 -05،  9110)روش و جلر  ،         متر=  ²)اإلزاحة العسو ية( + ²= )اإلزاحة اوفقية( ²محرمة اإلزاحة
 ميض الستالرات الكلشلتي ية رلد الدراسة روساطة روانلشها الفلمياوية السعروفة كددد ) الذال ، والقدرة ( . فز  ع  استخراج 

 : اإلحراايةالسعالجات  3-9
 : اآلتية اإلحراايةتض استخدام الوساال 

البددددددين          بددددداعمعامدددددل االرت -   معامدددددل اال دددددت ه   . -      االنحدددددراه السعيددددداري . -      .  الوسدددددن الحدددددداري -
  ( . spssباستخدام الحممة االحرااية ) و  ، (901، 0999)التكريتي والعبلدي ،  () رلرسون 
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 : عرض الشتائج ومشاقذتسا -2
 : من نتائج  الباحثهن فيسا يأتي عرض لسا تهصل إليه  2-9
 افعالية الوثب ال ويل لعلشة البح  :رل  لحظتي االص دام ونهاية لحظة الدفع عشد مرحمة الشهوض  ساتي يةيكلشعرض الوسن الحداري واالنحراه السعياري لقيض اعغ الستالرات ال 1-0-0

 
 شةبفعالية الهثب الظهيل لمعيبين لحظتي االصظدام ونساية لحظة الدفع عشد مرحمة الشسهض  ساتيكيةيكيشيبين قيم الهسط الحدابي واالنحراف السعياري لقيم بعض الستغيرات ال (1) الجدول

  

 

 

 

 

 

 ث

                                            الوتغٍزاث        

 العٌٍت

سهي 

 الوزحلت ث

 اإلساحت 

 األفقٍت طن

اإلساحت 

العوىدٌت 

 طن

هحصلت 

 اإلساحت

 طن

 الظزعت 

 /ث طناألفقٍت 

الظزعت 

العوىدٌت 

 /ثطن

هحصلت 

الظزعت 

 ث/نط

الفزق 

الشاوي 

 درجت

الظزعت 

 ث\الشاوٌت د

 1000 50 11,355 2,655 11,172 1,123 0,154 1,112 0,050 االول الهاثب  -1

 1017,241 51 21,072 3,414 21,072 1,230 0,110 1,222 0,050 الهاثب الثاني  -2

 717,311 66 17,137 2,663 16,713 1,564 0,245 1,545 0,012 الهاثب الثالث  -3

 110,440 61 21,301  2,111 21,223 1,421 0,142 1,422 0,067 الهاثب الرابع  -4

 731,130 60 17,532 2,772 17,402 1,621 0,255 1,601 0,012 الهاثب الخامس -5

 000,517 51 22,114 2,410 23,746 1,511 0,162 1,511 0,067 الهاثب الدادس  -6

 077,460 60.5 11,011 2,674 11,101 1,421 0,113 1,416 0,072  -س  الىطط الحظابً

 126,012 2.001 2,201 0,432 2,621 0,207 0,040 0,206 0,016 ع ±حزاف الوعٍاري االً



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 
 بايهميكانيكية بالقهة االنفجارية لمرجمين واالنجاز لفعالية الهثب الظهيلعالقة بعض الستغيرات ال

772 

 

 

 

 افعالية الوثب ال ويل لعلشة البح  :رل  لحظتي االص دام ونهاية لحظة الدفع عشد مرحمة الشهوض  كلشلتي يةعرض الوسن الحداري واالنحراه السعياري لقيض اعغ الستالرات ال 1-0-9

 لمعيشة بفعالية الهثب الظهيل بين لحظتي االصظدام ونساية لحظة الدفععشد مرحمة الشسهض  كيشيتيكيةيبين قيم الهسط الحدابي واالنحراف السعياري لقيم بعض الستغيرات ال (2) الجدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ت

 الوتغٍزاث      

 العٌٍت

الشخن الخطً 

 األفقً / جىل 

الشخن الخطً 

 العوىدي / جىل

 التعجٍل االفقً 

 ث/  2طن

 التعجٍل العوىدي

 / ث   2طن

 القىة االفقٍت 

 ًٍىتي

 القىة العوىدٌت 

 ًٍىتي

 3021,216 21016,414 45,776 330,552 161,422 1223,170 الهاثب االول  1

 3767,160 23147,400 50,062 363,242 101,056 1117,240 الهاثب الثاني  2

 1505,112 1411,716 20,146 102,533 160,764 1064,354 الهاثب الثالث  3

 2055,755 20501,465 31,627 316,761 153,055 1155,375 الهاثب الرابع  4

 2101,1 13240,64 30,130 101,152 110,310 1245,230 الهاثب الخامس 5

 2742,764 26135,760 36,001 354,410 153,100 1511,400 الهاثب الدادس  6

 2533,533 11203,502 30,572 201,443 170,005 1211,471 -س الىطط الحظابً

 000,625 6541,646 11,670 01,166 16,175 157,042 ع±االًحزاف الوعٍاري
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 ( 4)  للجذول  ابعت
 

 

 

 ت

 الوتغٍزاث      

 العٌٍت

 

 الشغل األفقً / جىل

 

 الشغل العوىدي / جىل

القذرة األفقٍت 

 كغن/هتز/حاًٍت

القذرة العوىدٌت 

 كغن/هتز/حاًٍت

 2271,072 212722,722 222,722 72722,227 الهاثب االول  1

 17221,117 222222,222 222,222 72722,702 الهاثب الثاني  2

 2222,072 122022,022 022,227 12222,221 الهاثب الثالث  3

 2022,122 202222,712 721,212 72722,712 الهاثب الرابع  4

 2222,272 702210,212 202,271 71122,72 الهاثب الخامس 5

 2207,220 202212,222 222,072 27222,222 الهاثب الدادس  6

 2222,770 022202,222 222,222 72222,227 -سالىطط الحظابً 

 0722,722 122002,202 122,227 2222,272 ع±االًحزاف الوعٍاري
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متالدددر ارتفددداو ) م . ث . ك ( الجددددض عشدددد مرحمدددة الشهدددوض  عدددرض الوسدددن الحدددداري واالنحدددراه السعيددداري لقددديض  1-0-3
 ااالص دام واالمتراص والدفع افعالية الوثب ال ويل لعلشة البح  :

يبين قيم الهسط الحدابي واالنحراف السعياري لقيم متغير ارتفاع ) م . ث . ك ( الجدم عشد مرحمة الشسهض  (3) الجدول
 الهثب الظهيل لعيشة البحثباالصظدام واالمتراص والدفع بفعالية 

عددرض الوسددن الحددداري واالنحددراه السعيدداري لقدديض اعددغ الموايددا الجلشومتريددة لحظددة ردايددة االصدد دام عشددد مرحمددة  1-0-1 
 لعلشة البح  : عالية الوثب ال ويلالشهوض اف

ة االصظدام عشد مرحمة يبين قيم الهسط الحدابي واالنحراف السعياري لقيم بعض الزوايا الجيشهمترية لحظة بداي (4) الجدول
 لمعيشة الشسهض بفعالية الهثب الظهيل

 
 
 
 
 

 
 ت

 الستغيرات      
 

 العيشة

ارتفاع م.ث.ك. الجظن 

 باالصطذام هتز

ارتفاع  م.ث.ك. الجظن 

 باالهتصاص هتز

ارتفاع  م.ث.ك. 

 الجظن بالذفع هتز

أعلى ارتفاع لـ م.ث.ك 

 مالجظن فً الطٍزاى 

 9,071 9,192 2,577 9,902 الىاحب االول -9
 9,159 9,041 2,529 9,277 الىاحب الخاًً -0
 9,041 9,192 2,666 9,997 الىاحب الخالج -1
 9,329 9,222 2,720 9,025 الىاحب الزابع -2
 9,273 9,177 2,657 9,975 الىاحب الخاهض -3
 9,390 9,231 2,740 9,063 الىاحب الظادص -4

 9,224 9,142 2,647 9,957 -سالىطط الحظابً 
 2,990 2,257 2,264 2,254 ع±االًحزاف الوعٍاري

 

 ث

 الشواٌا

 العٌٍت

ساوٌت  الٌهىض / 

 درجت

ساوٌت ركبت رجل 

 االرتقاء / درجت

ركبت الزجل  ساوٌت 

 / درجت الحزة

/ ساوٌت  هٍل  الجذع 

 درجت 

 04 117 151 107 الىاحب االول 1

 06 112 157 110 الىاحب الخاًً 2

الخالجالىاحب  3  100 144 111 70 

 02 115 162 111 الىاحب الزابع 4

 71 113 150 105 الىاحب الخاهض 5

 01 116 165 106 الىاحب الظادص 6

 01,667 115,333 156,167 107,033  -س الىطط الحظابً

 3,011 2,502 7,627 2,317 ع ±االًحزاف الوعٍاري 
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لسعياري لقيض اعغ الموايا الجلشومتريدة لحظدة نهايدة الددفع عشدد مرحمدة الشهدوض عرض الوسن الحداري واالنحراه ا 1-0-5
 لعلشة البح  : عالية الوثب ال ويلاف

يبين قيم الهسط الحدابي واالنحراف السعياري لقيم بعض الزوايا الجيشهمترية لحظة نساية الدفع عشد مرحمة الشسهض  (5) الجدول
 بفعالية الهثب الظهيل لمعيشة

 :البحث قيد الدراسة  االحتسالية لستغيرات مشاقذة نتائج االرتباطات السعشهية وندبة 0 -2
االححماليررة ترريه المحتيرررات الثايوميكاويكيررة عىررد مرحلررة الى ررو  وسررثة رجثاطررات المعىويررة ومىاقشررة وحررال  االوعررر  2-7-1

   ثحث :تفعالية الوثة الطويل لعيىة ال

الهثب م االرتباطات السعشهية وندبة االحتسالية بين الستغيرات البايهميكانيكية عشد مرحمة الشسهض بفعالية يبين ق (6) الجدول
 الظهيل 

 الستغيرات ت
سة ) ر( قي

 السحدهوة

 ندبة االحتسالية
 

 2,23   2,29   
  1,15 1, 896 - لمسرحمة   اوفقيةالدرعة × المم  الكمي لمسرحمة  -0

  1,15 1,891- لمسرحمة  الدرعة محرمة ×المم  الكمي لمسرحمة  -9

  1,15 1, 897- الدرعة الماوية لمجدض عشد السرحمة ×المم  الكمي لمسرحمة  -3

  1,15 1,859- الدرعة العسو ية لمسرحمة  ×لسرحمة الشهوض  اوفقية اإلزاحة -1

  1,15 1,806 لمسرحمة  اوفقيةالدرعة × لمسرحمة  اوفقي المم  -5

  1,15 1,801 العسو ية لمسرحمة  الدرعة ×الشهوض الدرعة الماوية لمجدض عشد مرحمة -6

  1,15 1,803 مة الدرعة لمسرحمة محر× والعسو ي لمسرحمة  اوفقيالم ض  -7

 1,10  1,916- لمسرحمة  اوفقيةة در الق× المم  الكمي لمسرحمة  -8

 1,10  1,998 محرمة الدرعة ×  اوفقيةالقدرة  -9

 1,10  1,919 الجدض ااالمتراص  م.ث.ك ارتفاو× الجدض ااالص دام  ث.ك. ارتفاو م -01

                                                 

 ( . 2.272( إذ تلتث قيمة ) ر ( الجدولية )  7 -ية ) ن ( تدرجة حر 2.22معىوي عىد وسثة خطأ )  

 ( . 2.227( إذ تلتث قيمة ) ر ( الجدولية )   7 -( تدرجة حرية ) ن 2.21معىوي عىد وسثة خطأ )  

 

 ث

 واٌاالش

 العٌٍت

/  ٌهىضساوٌت  ال

 درجت

ساوٌت ركبت رجل 

 / درجت االرتقاء

ركبت الزجل  ساوٌت 

 / درجت الحزة

/  الجذعساوٌت  هٍل  

 درجت

 107 76 154 121 الىاحب االول 1

 103 70 141 130 الىاحب الخاًً 2

 17 73 147 127 الىاحب الخالج 3

 106 75 157 123 الىاحب الزابع 4

الخاهضالىاحب  5  125 144 72 16 

 104 71 141 120 الىاحب الظادص 6

 102,167 75,500 140,667 127 -س الىطط الحظابً

 4,622 2,731 6,022 2,600 ع± الوعٍاري  االًحزاف
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  1,15 1,810 زاوية ركبة الرجل الحرة االدفع × ن الجدض اال لرا م.ث.ك ارتفاو أعم  -00

  1,15 1,839 زاوية الج و االدفع × زاوية الج و ااالص دام  -09

  1,15 1,856 زاوية الج و االدفع × زاوية الج و ااالمتراص  -03

 1,10  1,995 لسرحمة الشهوض  اإلزاحةمحرمة × لسرحمة الشهوض  اوفقية اإلزاحة -01

 1,10  0,111 محرمة الدرعة ×  اوفقيةعة الدر  -05

  1,15 1,853 الحجض اال لران  ث.ك. ارتفاو ل م أعم × القوة االنفجارية لمرجمل   -06

  1,15 1,811 العسو ية االدفع  اإلزاحة× القوة االنفجارية لمرجمل   -07

 1,10  1,997 الدرعة العسو ية × القدرة العسو ية  -08

 1,10  1,917 الدرعة العسو ية × و ي الم ض العس -09

  1,15 1,800 زاوية ملل الج و االدفع× القوة االنفجارية لمرجمل   -91

  1,15 1,838 القدرة العسو ية × القوة االنفجارية لمرجمل   -90

 1,10  1,971 الجدض االدفع  م.ث.ك ارتفاو أعم × القوة االنفجارية لمرجمل   -99

  1,15 -1.861 القدرة االفقية االدفع ×  الذال االفقي -93
 -: ياتيل  ما ت( ر 8الجدول ) م    ل 

( مع المم  الكمدي لسرحمدة الشهدوض  3،  9،  0 ل  كل م  الستالرات ذات التدمدل)وجو  ع رة ارتباع معشوية سالبة ر -9
فدي كدل  أن إل الدبب  الباحنون وا يعم  (1,15)( عشد ندبة   ا  1,897 - ، 1,8911- ، 1,896 -واي عم  التوالي ) 

الع ردة الع ددية  إلد الدرعة لماويدة معلشدة ( فدي مرحمدة الشهدوض  ،محرمة الدرعة  ، اوفقيةم  الستالرات الن ثة ) الدرعة 
محردمة الددرعة متسنمدة و  ، اوفقيدةالمم  او جدم  مد  معا لدة كدل مد  متالدر) الددرعة  أنوبسا  ،رل  ا م الستالرات والمم  

مركبدة الددرعة العسو يدة ( والددرعة الماويدة فبميدا ة الجدم  سدوه يدم ا  الكدل والع د  صدحي  وحددب و  اوفقيدةكبة الددرعة اسر 
 .  معا التها الس كورة آنفاً 

 إذلسرحمددة الشهددوض و الدددرعة العسو يددة لسرحمددة الشهددوض  اوفقيددة اإلزاحددةوجددو  ع رددة ارتبدداع معشويددة سددالبة رددل  متالددر  -0
فعاليدة الوثدب ال ويدل فدي تكتيد   إن إلد سدبب ذلد   الباحنون و يعموا (  1,15 ) ( عشد ميسة   ا 1,859 - رما  ميستها )

 اإلزاحدة أنانجداز و اسدا  أفزدلسدرعة عسو يدة لتحقلدت  إلد الستحردمة مد  االرتدراب  اوفقيدةتحويل الددرعة  إل تحتاج  أ ااها
لدمم  زا ت الددرعة والع د  صدحي  الن الددرعة تتشاسدب طر يدا مدع فكمسدا ردل ا,  اوفقيةاي جم  م  معا لة الدرعة  اوفقية

     -حدب القانون :و اإلزاحة وع ديا مع المم  

                                Bartlett , 2001 , 58   ))                  المم /   اوفقية اإلزاحةالدرعة  =                                       
( 1,801)  رة ارتباع معشوية موجبة رل  متالر الدرعة الماوية لمجدض و متالر الدرعة العسو ية و البالغ ميست وجو  ع -1 

( م. ث .ك) مياس متالر الدرعة الماوية تض اعتسدا ًا عمد  نق دة  أن إل سبب ذل   الباحنون ( يعموا  1,15عشد ندبة   ا ) 
زمدد  رددد حققدد   اارددلال مدد  لحظددة االصدد دام و حتدد  نهايددة لحظددة الدددفع الجدددض و كدد ل  الدددرعة العسو يددة و ادددرعة االنتقدد

اسعش  آ ر رد حقت متالر الدرعة  ،ظهور ع رة ارتباع معشوية موجبة رل  الستالري   إل  أ تسرعة عسو ية مشاسبة رداية 
  .علشة الالر ض م  ضعف  عم انجاز  أفزلسرعة عسو ية منالية لمشهوض لتحقلت  إل  اوفقيةالماوية لمجدض تحويل الدرعة 



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 
 بايهميكانيكية بالقهة االنفجارية لمرجمين واالنجاز لفعالية الهثب الظهيلعالقة بعض الستغيرات ال

702 

 

( 5فدي مرحمدة الشهدوض فدي الفقدرة ) اوفقيدةومتالدر الددرعة  اوفقديوجو  ع رة ارتباع معشويدة موجبدة ردل  متالدر الدم ض  -2
والددم ض العسدددو ي مددع متالددر محردددمة  اوفقددي( وكدد ل  وجدددو  ع رددة ارتبدداع معشويدددة موجبددة لستالددر الدددم ض 1,806وميستهددا )

متالددر  أن إلدد الدددبب  البدداحنون ( يعدموا 1,15( عشددد ندددبة   ددا ) 1,803( وميستهددا )7فددي الفقدرة ) الددرعة لسرحمددة الشهددوض
  : تيةمة والدرعة وحدب السعا لة االالم ض نجد ذات  يعتسد عم  كل م  الكت

 .(  097,  9117) عامر ,    الدرعة × الم ض الخ ي = الكتمة                 
  انجداز  أفزدلالسشتجة إلنجاز عسل معدل  و اددرعة كسدا فدي الوثدب ال ويدل لتحقلدت  ان  يدل عم  كسية الحركة عم 

عسدو ي وحددب مت مبدات فعاليدة الوثدب ال ويدل اذ  أمكدان  أفقديإلنتاج ز دض  او ا كان ال رد م  زيا ة الدرعة الحركية عشد 
زمد  مس د  لتحقلدت  وباردلالواثدب نفدد  الدر ض مد  وجدو  عداات ثارد  وادي كتمدة ، عم   اوعم و  اومامي ون الشهوض ااتجام 

 .  سرعة زاوية متالرة رمحظي االص دام والدفع والشاتجة م  سرعة الحركة ) كسية الحركة ( 
 ،لمسرحمدة ذاتهدا  اوفقيدةوجو  ع رة ارتباع معشوية سالبة رل  متالري المم  الكمدي لسرحمدة الشهدوض مدع متالدر القددرة  -3  

الحركددي  او ا اندد  كمسدا كددان زمد   إلد الددبب  البدداحنون ( ويعدموا  1,10( عشددد نددبة   ددا  )  1,916 -اذ رماد  ميستهدا ) 
ا سدااق القدرة والتي ور ت والع   صحي  حدب معا لة  أسرورملل كمسا است او الواثب م  انجاز ردرة حركية وشال حركي 

 : في البح  والتي تش  عم  

   / المم اإلزاحة×  وةالقالقدرة =           
                   القدرة = الذال / المم  أن أي         

كاند  ميسدة )ر( السحدددوبة  إذ، ومتالددر محردمة الددرعة  اوفقيدةوجدو  ع ردة ارتبداع معشويدة موجبددة ردل  متالدري القددرة  -2
شيدة رردلرة فدي حدل  القدرة تعشي انجاز مذدال معدل  روحددة زم أن إل  الباحنون يعموم  (1,10(عشد مدتوى معشوية )1,998)
انجداز عمد   أفزدلزاادا الدرعة العسو ية واو الس مدوب لحقلدت  اوفقيةمحرمة الدرعة اي ناتجة م  ج ر مربع الدرعة  أن

 الر ض م  ضعف القدرات التدريبية لعلشة البح .

        ومتالدددر ارتفددداولمجددددض لحظدددة ردايدددة االصددد دام  ( م.ث.ك ) وجدددو  ع ردددة ارتبددداع معشويدددة موجبدددة ردددل  متالدددري ارتفددداو -5
 إلد  البداحنون ( يعدموم 1,10( عشدد مددتوى معشويدة)1,919لمجدض ااالمتراص والبدالغ ميسدة )ر( السحددوبة  يد  ) (م.ث.ك )
الدددفع( عشددد لوحددة االرتقددا  فددي فعاليددة الوثددب ال ويددل وان ،  االمتردداص،  مرحمددة الشهددوض تتزددس  مراحددل )االصدد دام أن

الجدددض فعميدد  رميددا ة ( م.ث.ك ) ي جددم  مدد  السرحمددة كاممددة وكددل متالراتهددا ومشهددا ارتفدداو مرحمددة االصدد دام  واالمتردداص ادد
 ( 097-096 ، 9101 ، لعبلديا الجم  سوه يم ا  الكل والع   صحي .)

ارتفاو )م.ث.ك( الجدض اال لران ومتالر زاوية الركبدة لمرجدل الحدرة  أعم وجو  ع رة ارتباع معشوية موجبة رل  متالري  -6
 أعمدد الحرددول عمدد   إم انيددة إلدد  البدداحنون ( يعمواددا 1,15(عشددد مدددتوى معشويددة)1,810رمادد  ميستهددا ) إذمرحمددة الدددفع فددي 

اعدد مدداعدة جسيدع مفاصدل وزوايدا الجددض عمد  الشهدوض ومشهدا زاويدة    )م.ث.ك( الجدض عشد الشهدوض وال سديساارتفاو مس 
 ااعد مدافة مس شة . إل رسض مدار ال لران ارتفاو ل م.ث.ك الجدض و  أعم ركبة الرجل الحرة لتحقلت 

الدفع( في ، االمتراص،  وجو  ع رة ارتباع معشوية موجبة في متالر زاوية ملل الج و في كل م  مراحل )االص دام -7
 البداحنون ( يعموادا 1,15( عم  التوالي عشد ندبة   ا )1,856( و)1,839رما  ميسة )ر(السحدوبة ) إذ ، (03,09الفقرة )

انجداز فدي فعاليدة  أفزدلالجدض ومش  لتحقلت  ارتفاو ل)م.ث.ك( أفزلالدور الفعال لستالر زاوية ملل الج و في تحقلت  إل 
 اوية ملل الج و عشد الشهوض .الماوية السنالية لم  إل الوثب ال ويل عشد الوصول 



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 
 بايهميكانيكية بالقهة االنفجارية لمرجمين واالنجاز لفعالية الهثب الظهيلعالقة بعض الستغيرات ال

702 

 

الجددض ادال لران ( م.ث.ك  د )ارتفداو لد مد وأعوجو  ع رة ارتباع معشوية موجبة رل  متالري القدوة االنفجاريدة لمدرجمل   -92 
واثدب الوثدب ال ويدل كمسدا كدان أن  إلد  البداحنون ( يعموادا 1,15(عشدد مددتوى معشويدة)1,853رما  ميسة )ر( السحددوبة ) إذ

الجددض ادال لران وواعدد مددافة مس شدة ( م.ث.ك )  دارتفداو لد أعمد ذل  م  تحقلت  أم ش يستم  روة انفجارية في رجمي  عسوما 
 . اوفقيالسدتخدم لم لران اعتسا ا عم  الوثب العسو ي اال لران ولي  ال لران  اوسموبكان  أن

العسو يدة لحظدة نهايدة الددفع  اإلزاحدةوجو  ع رة ارتباع معشوية موجبدة ردل  متالدري القدوة االنفجاريدة لمدرجمل  ومتالدر  -99 
انجدداز وذلدد  االتامددب عمدد   أفزددلتحقلددت  إم انيددة إلدد  احنون البدد( يعمواددا 1,15(عشددد مدددتوى معشويددة)1,811والبددالغ ميستهددا)

عسو يدة وبارردر مددافة مس شدة يس د  تحقيقهدا عشدد امدت ك الواثدب ردوة انفجاريدة ادالرجمل   إزاحداتالسقاومات العسو ية ور دع 
 .واوعم  اومامااتجام  بعشد الوث

رماددد  ةيسدددة )ر(  إذ ، ومتالدددر الددددرعة العسو يدددة وجدددو  ع ردددة ارتبددداع معشويدددة موجبدددة ردددل  متالدددري القددددرة العسو يدددة -90
زمدد  مس دد  سددوه يس دد   وبارددلالذددال السشجددم  أن إلدد  البدداحنون ( يعمواددا 1,10( عشددد مدددتوى معشويددة)1,997السحدددوبة )
وذلد  لع ردة الستالدري  الع ددية سرعة عسو ية فدي ر دع مددافة الشهدوض  الية الوثب ال ويل م  الحرول عم الواثب في فع

 وبارل جهد مس   والع   صحي .  كسا ور  في مرا ر سااقة مع المم

( عشددد 1,917رمادد  ميستهددا ) إذوجددو  ع رددة ارتبدداع معشويددة رددل  متالددري الددم ض العسددو ي ومتالددر الدددرعة العسو يددة   -91
 م  :الدرعة العسو ية اي احد طرفي معا لة الم ض وال ي يش  ع أن إل  الباحنون ويعمواا ، ( 1,10مدتوى معشوية )

زيدا ة  إل بميا ة الدرعة الحركية ومشها العسو ية سوه يؤ ي ذل  ف ،(  097 ، 9117 ،الدرعة  ) عامر × الم ض = الكتمة 
 . كسية الحركة الستسنمة االم ض

 وجو  ع رة ارتباع معشوية موجبة رل  متالري القدوة االنفجاريدة لمدرجمل  ومتالدر زاويدة ملدل الجد و لحظدة نهايدة الددفع  -92
اتجدام  ور زاويدة ملدل الجد و فدي  إلد  البداحنون ويعموادا  (1,15(عشدد مددتوى معشويدة )1,800  ميسدة )ر( السحددوبة)ماا إذ

 أثشدا انجداز  أفزدللحظة نهاية الدفع او ذات الهده السدرا  تحقيقد  فدي ميسدة متالدر القدوة االنفجاريدة لتحقلدت  واوعم  اومام
 عاليا . أماماالوثب لق ع مدافة ااعد 

وجدددو  ع ردددة ارتبددداع معشويدددة موجبدددة ردددل  متالدددري القدددوة االنفجاريدددة لمدددرجمل  ومتالدددر القددددرة العسو يدددة والبدددالغ ميستهدددا   -93
 ور القوة االنفجاريدة لمدرجمل  إلنجداز الذدال الس مدوب عسو يدا  إل  الباحنون ( ويعمواا 1,15( عشد مدتوى معشوية )1,838)

 :سعا لة اآلتيةالوبارل زم  مس   وحدب 

 ( 087، 0989،  الرسلدعي )  الذال / المم    القدرة =                
الجددض ( م.ث.ك  د )ارتفداو لد أعمد وجو  ع رة ارتبداع معشويدة موجبدة ردل  متالدري القدوة االنفجاريدة لمدرجمل  ومتالدر  -94  

 (م.ث.ك) ارتفداو  أن إلد  لبداحنون ا( ويعموادا 1,10( عشدد مددتوى معشويدة )1,971لحظة نهاية الدفع والتي ظهرت ميستهدا )
إجرا  ا تبار القوة االنفجارية لمحرول عمد  ااعدد مددافة مس شدة نتيجدة إلمدت ك  أجما الجدض لحظة  نهاية الدفع او جم  م  

 الواثب لقوة انفجارية م شت  م  رفع جدس  عاليا لق ع تم  السدافة .
ال االفقددي ومتالددر القدددرة االفقيددة لحظددة نهايددة الدددفع والتددي ظهددرت وجددو  ع رددة ارتبدداع معشويددة سددالبة رددل  متالددري الذدد -07

( يعمواا الباحنون ال  القانون الفلمياوي لسعا لة لمقدرة الحركيدة اعد م ، اذ  1,15( عشد مدتوى معشوية )  -1,861ميستها ) 
 لقدرة االفقية والع   صحي  .  ان الذال يتشاسب طر يا مع القدرة وع ديا مع المم  فبميا ة الذال االفقي سوه تم ا  ا
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  االستشتاجات والتهصيات -3
  االتيةستشتاجات إل  اال الباحنون توصل  : االستشتاجات 5-0
فددي الدددور البددارز لموحددة االرتقددا   الشهددوض فددي أثشددا  ضددرب وم مدددة رجددل ستالددر القددوة االنفجاريددة لمددرجمل ل ان -5-0-0

 لدى العلشة .السختارة  البايومي اني يةمتالرات البح  مع  ل ويلتحقلت مدتوى انجاز أفزل لفعالية الوثب ا
الدر ض مد  رردر مددتها الدرعة الحركية ) سدرعة الوثدب ( وعمد   مرحمة الشهوض والتي امتازت ازرورة زيا ة في - 5-0-9

السحاولدة لميدا ة رد حدش  ميض الستالرات البايومي اني ية نتيجة  الممشية في مراحل ) االص دام واالمتراص والدفع (
 . سرعة الشهوض لمعلشة ايجاريا لحظة الدفع 

فددي لحظتددي االصدد دام والدددفع الدددور افعاليددة الوثددب ال ويددل دددض عسومدداً  وزاويددة الجدد و  روصددا ً لمويددا الج إن - 5-0-3
   .الفعال في تحدل  مدتوى االنجاز لدى علشة البح 

سديا فددي االنجداز اعتسدا ا عمدد  كتمدة وسدرعة الواثددب وباردل زمد  مس دد  ان لستالدري الذدال والقدددرة الحركيدة  ورا اسا -5-0-1
  رل  لحظتي الشهوض والدفع لتحقلت االنجاز االفزل والتي سي ون لها ع رة ااالنتقا  الرياضي له م الفعالية .  

الددفع ( عشدد شسدايتي ي وانخفاضد  فدي مراحدل ) االصد دام , االمترداص , لرفع ) م . ث . ك ( الجدض كستالر ك -5-0-5
( ستحققة ااعم  ارتفداو لددددد ) م .ث .كلحظة الشهوض في مرحمة االرتقا  ل  الدور الفعال في تحدل  زاوية ال لران ال

 .لتحقلت ااعد مدافة مس شة لمعلشة ) االنجاز ( الجدض في ال لران 
  التهصيات 3-0

 : اسا ياتي الباحنون أوص         
ريب عمدد  ت دوير القددوة االنفجاريدة لمددرجمل  لسددا لهدا مدد  أاسيدة كبلددرة فددي تحقلدت االنجدداز لدددى أثشدا  التدددفددي التاكلدد  -5-9-0

 العبي الوثب ال ويل  .
الجدددض لسددا لدد  مدد  أاسيددة فددي ت ددوير االنجدداز العددالي ) م . ث . ك ( إم انيددة ت ددوير سددرعة الوثددب وزيددا ة ارتفدداو  -5-9-9

   .  والررسي
     الحركدددي  او ا لتحددددل  فددد  التددددريب عمددد  االرتقدددا   أثشدددا السدددداعدة فدددي  واو وات اوجهدددمةالعسدددل عمددد  اسدددتخدام  -5-9-3

 ) التكشي  ( لسرحمة االرتقا  .
التاكلد عم  االنتقا  الرياضي الجلدد والسشاسدب لهد م الفعاليدة مد  مواصدفات جددسانية وبدنيدة وت بلدت البحد  عمد   -5-9-1

 علشات اعض واشسل .  
 السرادر

، ترجسدة الجميدري ، سدعلد وسدميسان ،   "  أساسديات الفلميدا : "  ( 9110جلر  ، أ .  افلد ) ، و فريدري  روش ، ج .  -0
 . النقا ية ، القاارة ، مرر ت، الدار الدولية ل ستنسارا 0أمل  وباشا ، أحسد فؤا  ، ع

اسدتخدام الحاسدوب فدي احدوث التربيدة الت بيقدات اإلحردااية و ( : "  0999)والعبلددي ، حدد  ، و يع ياسدل   ، التكريتي -9
 ،  ار الكتب لم باعة والشذر، جامعة السوصل."  الرياضية

 . السوصل ةم بعة جامع "  السد ل إل  التدريب الرياضي " :( 0983)  ، سميسان عمي حد -3
 ار الفكدددر ، 0ع ،البحددد  العمسدددي فدددي التحملدددل الحركدددي "  طدددرق  " :(  0998 ) وشددداكر، إيسدددان، ، راسدددض حدددد   حددددل -1

 عسان. ، لم باعة والشذر
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 ، مرر . ،  ار السعاره "  راسات عسمية في البايومي اني  " :(  0977) حمسي ، عرام -5
 ،  ار السعاره ، مرر . "  راسات في التعمض الحركي"  :(  0978 ) اطر ، احسد وآ رون  -6

 . البررة ،" الجم  اوول –التربية البدنية والرياضية ات في موسوعة القياسات واال تبار  ":( 0989) ان د ربين ، ري -7

 . ، م بعة جامعة السوصل " كرة اللد " :(  9110) نوفل    والحيالي ،، ، ضيا  راسض  الخياع -8

  ، القاارة ، مرر ،  ار الفكر العربي"  القاارة " التدريب الدااري  :(  0981) ،   صبحي  ، كسال وحدشل   رويش -9

 . ، م بعة جامعة السوصل" البايومي اني  والرياضية  " :(  0987 )الرسلدعي ، لؤي  انض  -01
م دااع وزارة التعمديض العدالي " , واال تبارات البدنيدة والرياضدية  اإلحرا مبا ئ ( :"  0980 ) محسو  ، نمار والدامرااي ال الب ، -00

 .والبح  العمسي ، اادا  
 ، مررالقاارة  ،لمشذر والتوزيع  ار الفجر  " ، يشامي ا (  –( :" السي اني ا ) استاتي ا  9117احسد الدلد )  ،عامر -09
الدمم   د ل السرحمدة الرايددة  -( : "  راسة الع رة رل  اعغ الستالرات الكلشساتي ية و الة القدوة 9101نواه عويد )  ، لعبلديا -03

 السوصل. ،ة البدنية وعموم الرياضة كمية التربي ،مشذورة  كتورام  أطروحة ،اق ه النقل ا ريقة أوبراي  " 
 ، القاارة، مرر  ،  ار الفكر العربي " القياس في كرة اللد ":(  0981 )   صبحي ،، كسال وحدانل   دعبدالحسل -01

 .، القاارة ، مررربي ،  ار الفكر الع" ا تبارات او ا  الحركي  " :(  0989 )  نرر ، ع وي ،   حد  ، ورضوان -05

 ، السوصل . ، مؤسدة الكتب لم باعة" التعمض الحركي "  :(  0981 )مانلل ، كورت  -06
 ، اادا   ، م ااع التعميض العالي" التحملل الحركي الفلمياوي والفدمجي لمحركات الرياضية": (0991)، وجي   محجوب -07
 . اادا  ،م بعة التعميض العالي  ،: " التحملل الحركي "  ( 0987)، وجي  محجوب  -08

 نريف ، أو فدلب  التحرير ، اادا  .ترجسة عبد عمي   ،"  أصول التدريب"  :(  0975 تلرش )اارة ،  ن -09

 .، مرر، القاارة  ، م ااع الد م" تعميض تدريب تكشي   –كرة اللد "  :(  0991 ،   توفلت ) يالو للم -91
  21- Bartlett, Rorer (2001) : ' Introduction to Sport Biomechanics, E & FN Spoon , an imprint of 

Chapman & Hall, USA  
  22- Eliasz, jerzy ,2001, the elations ships between therowiuy velocity and motor ability parameters 

of the high performance handball players. 
  23- Hall J. Susan (1999), Basic Biomechanics , 3ed , Mc GRAW-HILL international editions, 

edition Boston  
 

 (  1ملحق رقم ) 

 فريق العمل المساعد

 من السادة :في التجربتين االستطالعية والرئيسة تكون فريق العمل المساعد 

 ختبار القوة االفججارية    لقياس عدد المحاوالت وال 0000000000000000000داؤد خضر  طالب ال -

 لتسجيل المحاوالت    0000000000000000000 رضوان احمد طالبال -

  لبيان المحاولة الفاجحة من الجاشلة  0000000000000000000الطالب يحيى صهيب  -

   القيام بالتصوير 000000000000دكتور دمحم سعد محمود الالمدرس  -

 مسجل كلي للفتائج  00000000000المدرس الدكتور عبد هللا حسن علي  -

 اإلشراف العام على التجربتين والختبار القوة  00000000االستاذ المساعد الدكتور فواف عويد عبود -

   والتحليل البايوميكافيكي  االفججارية                                                                

 
 


