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  :حث ب الملخص
عـالي  القفز النهوض في فعالیة النجاز خالل مرحلة االحركة تأثیر كبیر على الإن لكمیة

قـافز  النجاز وهذا یتطلب من االجید من اجل تحقیق أفضل مستوى من الداء األقافز في الإذ یقوم
تعــرف علــى نــسبة مــساهمة زخــم  الى الــبحــث ال ویهــدف.داء األجــسم فــي الأن یــشرك جمیــع أجــزاء

  .عالي بطریقة فوسبوري القفز النهوض في فعالیة الكلي للجسم لمرحلة الزخم الجسم من الأجزاء
بحث من  الوتكونت عینة. بحث الوصفي لمالءمتة  طبیعة المنهج الباحث الوقد استخدم

تـي  العـراق الولـى فـي بطولـة شـباب األربعـة األمراتـب الذین حـصلوا علـى الـأربع قافزین شـباب مـن
 البــرامجفــدیوي و  التــصویر الباحـث باســتخدام الریاضــي بعــدها قــام ال نــادي اربیـلأقیمـت علــى ملعــب

 وبرنــامج )ACD( وبرنــامج )Premier( وبرنــامج )If lima(برنــامج . تیــة كــل حــسب وظیفتــهاآل
)AUTO CAD 2000( وبرنــامج )Excel( .حــصائیة وهــي اإلمعالجــات الباحــث الواســتخدام 
  .مساهمة الونسبةمعیاري  الحسابي واالنحراف الوسطال

ولى بنسبة مساهمة قدرها  األمرتبة القائدة جاء في الرجل الى أن زخم الباحث الوتوصل
 ذراعین في الوجاءت). ٠.٩٩٥(ثانیة بنسبة مساهمة قدرها  المرتبة الجذع في ال، ثم)٠.٩٩٨(
 رجل الثم. توالي الوعلى) ٠.٩٠٩ و ٠.٩٦٣(ثالثة والرابعة بنسب مساهمة قدرهما المرتبةال
خیرة بنسبة مساهمة قدرها  األمرتبة الرأس في ال، وحل)٠.٨٨١(ناهضة بنسبة مساهمة قدرها ال
)٠.٨٥٧.(  
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٢٤١  

Study of contribution rate for the main body momentum 
of the total momentum through take off in high jump 

Fosbury style 
 

Lecturer Dr. Thaer Ganem Mala Alow 
University of Mosul - College of Basic Education  

Abstract: 
Movement quality greatly affect performance through take off in 

high jump activity. The athlete make good performance to achieve the 

best and this requires the participation of all body parts in the 

performance. The study aims at Identifying the main body momentum of 

the total momentum through take off in high jump Fosbury style.  

The researcher has used the descriptive method for its appropriates. 

The study sample consists of four jumpers who obtained the first ranks in 

Iraqi Youth Championship held at Erbil. Sport Club Team Stadium. Then 

the researcher used the following software: I-film, Premier, ACD See, 

AUTO CAD 2000 and Excel. The researcher also used statistical tools  

including mean, standard deviation and contribution ratio.  

The study concluded that the leading leg occupied the first rank 

with a ratio (0.998), then the trunk with a ratio (0,995), then the two arms 

with a ratio (0,963, 0,909) respectively, then the take off leg with a ratio 

(0,881). The head was the last with a ratio (0,857). 

   :بالبحثتعریف  ال-١
  :بحث المقدمة وأھمیة ال١-١

ى أربع مراحل  الساحة والمضمار وهي تقسم العاب القفز في الإحدى فعالیاتعالي  الالقفز
 د مرحلـــةوتعــ"هبــوط  العارضــة وأخیــراً  التقربیــة والنهــوض والطیـــران الجتیــاز الركــضة الرئیــسة هــي

وصـل  المرحلة مهمة جدًا كونهـا حلقـة"وهي ) ١٨، ١٩٨٩محمد، "(رئیس للحركة القسم النهوضال
قـوة  الریاضـي فیهـا اكبـر مقـدار مـن التـي یـسلط المرحلـة التقربیة والطیران، كمـا إنهـا الركضة البین

یـساویه لكـل فعـل رد فعـل (ثالث  الفعل وفق قانون نیوتن الرض، یحصل على رد األوالسرعة على
قــافز  النهــوض یقــوم الوخــالل مرحلــة) ١٠، ٢٠٠١آل محمــد )" (تجــاه اال ویعاكــسه فــيرمقــدا الفــي
قافز  النهوض وهذا یتطلب من الجید من اجل تحقیق أفضل مستوى من انجاز مرحلة الداء األفي
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٢٤٢  

  .داء األجسم في الأن یشرك جمیع أجزاء
حاصــل ضــرب كتلــة "زخم  الــویعنــينجــاز  االتــأثیر كبیــر علــى) الــزخم(حركــة  الوان لكمیــة

نهــوض تحــدد  الجــسم فــي أثنــاء الوان كمیــة حركــة) ١٨٤، ١٩٨٨شــلش، " (جــسم مــا فــي ســرعته
 جـسم خـالل مرحلـة التقربیة وسـرعة أجـزاء الركضة النجاز عن طریق سرعة االوبشكل كبیر مقدار

جـسم  الخـمبحـث للتعـرف علـى ز  الجـزاء ومـن هنـا جـاءت أهمیـة هـذا األنهوض مضروبا في كتلـةال
 جــسم النهــوض وعلــى زخــم أجــزاء الخــالل مرحلــة) ج.ك.ث.م(جــسم  العــن طریــق مركــز ثقــل كتلــة

 رجــل الجــذع، القائــدة، المعاكــسة للقــدم الذراع الــناهــضة، المعاكــسة للقــدم الذراع الــالــرأس،(رئیــسة ال
  .جسمكلي لل الزخم الجزاء من األتعرف على نسبة مساهمة زخم الثم) ناهضة الرجل القائدة،ال
  
  :بحث ال مشكلة٢-١

ذي یعتمــد علیــة بــشكل  الــعــالي وهــو القفــز الرئیس والمهــم فــي فعالیــة الــجــزء النهــوض الیعــد
 جــسم التقربیــة بــالنهوض، ونظــرا ألهمیــة أجــزاء الوخاصــة عنــدما نقــوم بــربطنجــاز  االكبیــر تحقیــق

جــسم لــم تلقــى ل انجــاز وان مــساهمة أجــزاء االمــساهمة فــي تحقیــق مــستوى متقــدم فــي الرئیــسة فــيال
جـسم وأجـزاءه  التعـرف علـى زخـم الى الـباحـث الباحثین لذلك لجاء الهتمام علیها من قبل االتسلیط

  .كل الجزاء من األلمعرفة نسبة مساهمة
  
  :بحث ال ھدف٣-١
  مرحلةكلي للجسم في الزخم الرئیسة من الجسم البعض أجزاءالتعرف على نسبة زخم  •

 .ریقة فوسبوريعالي بط القفز النهوض لفعالیةال

  
  : بحث ال فرض٤-١
نهوض  المرحلةكلي في  الزخم الرئیسة من الجسم البعض أجزاءهناك تفاوت بین نسبة زخم  •

 .عالي بطریقة فوسبوري القفز اللفعالیة

  
  :بحث ال مجاالت٥-١
  . م٢٠٠٥عراقیة لعام  الشباب المشاركین في بطولة الأربع لقافزین من: بشري المجال ال١-٥-١
  . م١/٧/٢٠٠٥: زماني المجال ال٢-٥-١
  . عراق ال-محافظة اربیل–ملعب نادي اربیل : مكاني المجال ال٣-٥-١
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٢٤٣  

  :نظري الطار اإل-٢
  :عالي بطریقة فوسبوري القفز الفني والمیكانیكي لفعالیة الداء األ١-٢

: ى أربـع مراحـل رئیـسة وهـي الـفنـي الداء األمصادر والدراسات علـى تقـسیم الاتفقت معظم
هبـوط، وسـوف  العارضة، مرحلة الطیران لعبور النهوض، مرحلة التقربیة، مرحلة الركضة الحلةمر 

  :تقربیة والنهوض الركضة الى مرحلتي النتطرق بشكل اكبر
 
  :تقربیة الركضة ال١-١-٢

 على شكل خط وتكون ) J( حرف  التقربیة بطریقة فوسبوري على شكل الركضة الوتودي
 جـزء ال یكـون هـدف،نهـوض ال عند نقطة ینتهيمتبوعا بتقوس دائري. ةعارض المستقیم متعامد مع

مناسـبة  التهیئـة القـافز المنحنى یتوجـب علـى المناسبة للقفز اما في السرعة المستقیم هو اكتسابال
 )Jacoby and Fraley, 1995, 91-92. (نهوض الألداء مرحلة

ضل ارتفــاع للركبــة والتأكیــد سرعة وتحقیــق أفــ الــتقربیــة هــو زیــادة الركــضة الهــدف مــن الإن
ى تقلیـل فــي  الـمنحنـى، ممـا یــؤدي المــستقیم وبدایـة الخطــوات عنـد نهایـة ركـضه العلـى زیـادة تـردد

، ١٩٩٧ال محمــد،(خیــرة  األخطــوة الرتكــاز وبــشكل أساســي خــالل االى زمــن الــطیــران نــسبة الزمــن
 )٧.٥ – ٦(ثا للرجال، / م)٨ – ٧(ى  التصلمثالیة  التقربیة الركضة الان سرعةفضًال عن  ) ٩
 بدنیـــة القابلیـــات السرعة علـــى الـــختالفـــات فـــي االوتعتمـــد. مـــع دقـــة عالیـــة لالقتـــراب ثـــا للنـــساء،/م

ى  الـ مفیـدة إذا امكـن تحویلهـافإنهـا، ین للقـافز أكثـرعالیـة طاقـة  السرعات الـ تـوفرفي حین، ینللقافز 
 إذا كانــت، امـا )Lennartz et al., 1997, 4(قـصیر  النطــالق االاتجـاه عمـودي خــالل وقـت

). Carr , 1997 ,169 (نهـوض ال عملیـةأداءى تحدیـد فـي  الـتـوديسرعة قلیلـة او غیـر كافیـة الـ
، فــي )٦٩، ١٩٩٢، بالیــستیروز( خطــوة )١١-٩(تقربیــة عــادة مــا بــین  الركــضة ال مــسافةوتتكــون

ـــراوح مـــابین الركـــضة المـــصادر ان عـــدد خطـــوات الحـــین ذكـــرت بعـــض خطـــوة ) ١٢-٨(تقربیـــة تت
 )٥-٣(خطـوات  التقربیة فیكون مـسار الركضة المنحنى من الجزء ال، أما في)٥٠، ٢٠٠٠زاهر،(

 ركـضة التمـاس لمنحنـى ال، وان زاویـة) م٦-٥.٥(بنـصف قطـر ) شـكل منحنـى(خیرة ربـع دائـرة األ
 جــزء مــن الجــسم فــي هــذا الویكــون. درجــة) ٣٥-٣٠(خیــرة تكــون  األثالثــة الخطــوات التقربیــة فــيال
وان ) مــضاد لهــا التجــاه االفــي(عارضــة  القربیــة منتــصبًا فــي وضــع مــستقیم ومائــل عــنت الركــضةال

 درجـة وعنـد) ٢٠(مبتـدئین  الخیرة إذ یبلـغ عنـد األخطوة ما قبل المیل یمكن قیاسه في المقدار هذا
 قـافز بعیـدا عـن الوان سبب میل جسم).١٧-١٩٩٣،١٦مال علو، (درجة ) ٣٠(متقدمین حوالي ال
  نحـــوقـــافز الجـــسم التـــدفعوالتـــي تحـــاول ان مركزیـــة ال الطـــاردة القـــوة الغلـــب علـــىت العارضـــة هـــوال
  . )٢٠٠٠،٥٠زاهر،(عارضة ال
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٢٤٤  

  :نھوض ال٢-١-٢
 رض عنـد نهایـة األناهـضة للقـافز القـدم التـي تالمـس اللحظـة النهـوض مـن التبدءا مرحلـة

  ) IAAF, 1986, 34.(رض األقافز التي یترك بها اللحظة الى التقربیة الركضةال
ـــافز فـــي الیـــصلعنـــدما  ـــتقربیـــة الركـــضة الخیـــرة مـــن األخطـــوة الق   یالمـــسنهـــوض، الى ال

 نهـوض علـى القـدماتجـاه شكل یـو  .قـدم الى مـشط الـقدم والذي ینتقل بـسرعة هائلـة الرض بكعباأل
عارضــــة  النهــــوض عــــن الوتبعــــد قــــدم. درجــــة ) ٢٥ – ١٠(عارضــــة بمقــــدار  المــــعرض زاویــــة األ

رض یـشكل  األ مفـرودة علـىناهـضة وهـي القـدم الیالحظ هنا أن وضـعو   متر،)١(بمسافة حوالي 
تقربیــة  الركــضة المكتــسبة مــن السرعة الــى تخفــیض الــتــؤدي) ناهــضة فقــط الللرجــل( توقــفعملیــة 

ى قـوة  الـتقربیـة الركـضة المكتـسبة مـن الفقیـة األسرعة الـقـدرة علـى تحویـل الى الـمما یؤدي بالتـالي
نهــوض  الصدمة، وفیهــا تنثنــي رجــل الــمرحلــة امتــصاصد ذلــك تــأتي بعــ .علــى األى الــدفــع راســیة

جسم عمودیا علـى  المركز ثقلبحیث یكون عمودي  الالتحرك للوضعبجسم  الویبدأ، يءش البعض
حركـة والتـي تـتحكم بدرجـة كبیـرة  التحـضیر للنهـوض مـن أهـم مراحـل العملیـةوتعـد . نهـوض القدم
 میكانیكــا التجــارب فــي مجــال الأحــدثقیقــة نتــائج ح الى هــذه الــ وتــشیرللقفــز،نهــائي  المــستوى الفــي
ـــوثـــب الخطـــاء فـــي األترجـــع غالبیـــة. حیویـــةال تحـــضیر  النهـــوض نفـــسه أو فـــي الى أخطـــاء فـــي ال
سـرعة عمودیـة عظمـى نهـوض هـو انجـاز  الرئیس الـهـدف، وان )٣٦٦-٣٦٥، ١٩٩٠عثمـان،(له

 تــــي تحــــدد ارتفــــاعوال، ثــــا/م) ٤.١-٣.٦(نــــساء  الوعنــــدثــــا ؛ / م)٤.٨-٤.٤(رجــــال  التــــصل عنــــد
  : رجــــــــــــــــــــــــــال الجــــــــــــــــــــــــــسم والــــــــــــــــــــــــــذي یــــــــــــــــــــــــــصل عنــــــــــــــــــــــــــد ال ثقــــــــــــــــــــــــــلطیــــــــــــــــــــــــــران لمركــــــــــــــــــــــــــزال
  ) Lennartz et al., 1997, 2.(م)٠.٨٩-٠.٦٦(نساء  الوعندم، ) ١.١٧-٠.٩٨(
  
   :عارضة اللعبورطیران  ال٣-١-٢

  بحیــث یــدور محــورعلــى األمــام األقــافز فــي اتجــاه النهــوض یتحــرك المرحلــةبعــد انتهــاء 
 جــزء الفــيثالثــة و  الجــسم المحــاورحــول عارضــة، كمــا تــتم عملیــة دوران ل انحــوكتفــین والحــوض ال

 والمهــم فــي. عارضــة الوهــو مرتقیــا باتجــاهجــسم فیهــا مــسترخیا  الطیــران یظــل المرحلــة مــن ولــىاأل
 عمل على هبوط ال لذلك یجبحوض، المحافظة على ارتفاع ال هوجزء الاقادمة بعد هذ الحركاتال
 عبــورعملیــة وتبــدأ . علــىألل والحــوض ورك الــض معلقــة، مــع دفــعنهــو  التــرك رجــلو حــرة  الرجــلال
   .)٣٦٦، ١٩٩٠عثمان، (جسم منتهیة بالساقین  الرأس أوال ویلیه بقیة أجزاء الباجتیازعارضة ال

 هــواء یتخــذ مــسار مركــز ثقلــه العــالي فــي الوثــب الفــي أثنــاءقــافز  الخــالل انطــالق جــسمو "
نطـالق منـذ تـرك  اال علـى تقلیـل سـرعةرضـیة األاذبیـةج المكـافئ وتعمـل المعروف بـالقطع الشكلال

ــهــذهفــي  إذ یــستمر تأثیرهــا بــاألرضتــصال  االنقطــة   قمــةأعلــىصفر  الــى الــسرعة حتــى تــصل ال
رأســـي  التجـــاه اال فـــيأحـــداهما نهـــوض، المكـــافئ وجـــود مـــركبتین لـــسرعة القطـــع الویعنـــى. سارمـــال
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٢٤٥  

 شـارة اإلوتجـدر. مركبتین الكل من هاتیننهوض مقدار  التحدد زاویةو  فقي األتجاه اال فيواألخرى
مـن عبـور  ال عـنمسئولة الفقیة األمركبة الى قدر محدود من الحالة یحتاج القافز في هذه الإنى ال

رئیس وهــو  الــهــدف الزیــادة هنــا تكــون علــى حــساب الإن مــن ذلــك إذ أكثــر ولــیس عارضــة، الأعلــى
  ).٣٠٢ ، ١٩٩٣، دین  الحسام" ( ارتفاع ممكنأقصىتحقیق 

  
   : ھبوط ال٤-١-٢

  وتتم هذهركبة، ال مفصلمدحوض و  ال وتبدأ بثني مفصلكتفین، الهبوط على التتم عملیة
هبــوط  ال بحیــث یـشبهجانـب،ذراعین  الـ وتوضــععارضـة، العلــىأحـوض مـن  الحركـات بعـد مــرورال

ذى واإلصابة  األهبوط هي إبعاد الومن أهم واجبات) ٣٦٦-٣٦٥، ١٩٩٠عثمان،  () L (حرف 
ورك بــشكل خــاص لــضمان عــدم  الــجــسم تثبیــت مفــصل الجــسم عــن طریــق شــد التــصاص ثقــلوام

  .)١٨٣، ١٩٩١حسین وآخران، (وجه بالركبتین  الضرب
  

 :Momentumزخم   ال٢-٢
  ذلك velocity أي جسم في سرعة massزخم بأنه حاصل ضرب كتلة  الHallیعرف 

  :أتيقانون كما ی ال  لیصبحMكبیر  الجسم ویرمز له بالحرفال
M=mv                                                           

 ویعد )kg.m/s)   .(Hall, 1999, 411(ثانیة /متر-زخم هي كیلوغرام الووحدة قیاس
سرعة  المتجه ألنه یأتي من حاصل ضرب كمیتان أحداهما متجه وهي الكمیات الزخم منال

  .كتلة الواألخرى قیاسیة وهي
  
  :بحث الت إجراءا-٣
  . بحث الة وطبیعةتمءوصفي لمال المنھج الباحث الاستخدم :بحث ال منھج١-٣
  .بحث ال عینة٢-٣

ولـى فـي  األربعـة األمراتـب الذین حـصلوا علـى الـبحث من أربـع قـافزین مـن التكونت عینة
ریاضــي فــي محافظــة إربیــل بتــاریخ  التــي أقیمــت علــى ملعــب نــادي اربیــل العــراق البطولــة شــباب

  بحث الیوضح مواصفات عینة) ١(م والجدول ١/٧/٢٠٠٥
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٢٤٦  

  )١(شكل 
 یوضح مقیاس الرسم

  )١(الجدول 
  بحث الیوضح مواصفات عینة

  زمني الالعمر  الكتلة  الطول  االنجاز  العینة
   سنة٢٠  كغم٧٦  سم١٩٠  سم١٩٠  داون
   سنة٢٠  كغم٧٠  سم١٧٩  سم١٩٠  عدي
   سنة٢٠  كغم٧٥  سم١٨٩  سم١٨٥  هولكر
   سنة١٩  كغم٧٠  سم١٧٨  سم١٨٠  محمد

  
  :األدواتجھزة و األ٣-٣

حـصول  ال من اجـلتیة اآلجهزة واألدوات األباحث الاستخدم
  :بیانات ال دقةأفضلعلى 

  ). Sony(نوع  ) ١( عدد فیدویة  آلة تصویر •
  ). Sony(نوع  )١(  عدد  فیدیويشریط •
  . بو جهاز حاس •
  ). Skc(قرص لیزري نوع  •
  . )١(شكل )  متر١بطول ( مقیاس رسم  •
  . شریط قیاسي •
  . تصویر الة ال لتثبیتحامل •
  .عالي مع ملحقاته القفز الجهاز •
  
  : بحث الأدوات ٤-٣

   .بیانات ال لجمعائلوسحاسوب  التقنیة بوساطة العلمیة المالحظة الباحث الاستخدم
  
  :میدانیة  التجربة ال إجراءات٥-٣

عـصرًا ) ٥(ساعة  الـتمـام فـي ٧/٢٠٠٥/ ١موافـق  الجمعة ال یومبحث التم تصویر تجربة
 عرضي لجسم المحور التصویر على أساس الة الإذا تم تثبیت. ریاضي الدي اربیلوعلى ملعب نا

تـصویر وموقـع  الة الـعدسـة البعـد بـین بـؤرة الوكـان) قـافز البشكل عمودي علـى مجـال أداء(قافز ال
  )٢( شكل .م)١.٣٠(رض  األعدسة عن سطح ال وفي حین كان ارتفاع بؤرةم)٥(قافز  الأداء
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٢٤٧  

  
  )٢(شكل 
 تصویر الةل ایوضح موقع

  
  : تحلیل المستخدمة في البرامج ال٦-٣

 جــزاء األ ودراســة هــذهأجــزاءى  الــكلیــة الحركــة التحلیــل بــشكل عــام هــو وســیلة لتجزئــة الان
  ). ٩١، ١٩٨٧الصمیدعي، (بعمق لكشف دقائقها 

 إذفنــي  النتــاج اإلى مكتــب خــاص فـي الـباحــث الفیــدیوي لجـأ التــصویر ال عملیـةإجــراءبعـد 
  . CD لیزري قراصى  الفیدیوي الشریطل اقام بتحویل

  .  كل حسب وظیفتهتیة اآلبرامج الباحث باستخدام ال قامبعدها
  صـغیرة وحـسبأجزاءى  الفلم الأجزاءتقطیع برنامج  الیمكن من خالل هذا: If lima برنامج  .١

  .           MPEGى  الDAtفلم من  الرغبة وكذلك تحویل نوعیةال
  . ى صور منفردة متسلسلة الحركة التقطیعبرنامج  الن خالل هذایمكن م: Premear برنامج  .٢
 مقطعة لیتمكن الصور العرض كل صورة منبرنامج  الیمكن من خالل هذا: ACD برنامج  .٣

  . تي یراد تحلیلها المهمة الجزاء األباحث من تحدید بدایة ونهایةال
  والتـصحیحاتتطبیقـات الوهـو برنـامج عـالمي یـستخدم فـي: AUTO CAD 2000 برنـامج  .٤

مــسافات  الخــام لكــل مــن البیانــات البرنــامج فــي اســتخراج الباحــث مــن هــذا الهندســیة واســتفادال
  . بمفردهاكل صورة  ل واالرتفاعاتواإلبعاد

 برنـــامج فـــي معالجـــة الباحـــث مـــن هـــذا ال واســـتفادOfficeوهـــو احـــد بـــرامج : Excel برنـــامج  .٥
 . حسابیاً خام البیاناتال
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٢٤٨  

  :رجةمستخ المتغیرات ال٧-٣
 حقیقـي للمـسارات والتـي كانـت علـى شـكل منحنـى دون القیـاس الباحـث مـن التمكـن: المسارات •

 .محصالت الى استخراج اللجوءال

تــــي یقطعهــــا  الحقیقیـــة المــــسافة الوهــــو: نهـــوض الفــــي أثنــــاء) ج.ك.ث.م(حقیقــــي لــــ  الالمـــسار •
 ).٦(و ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(شكال  األكما في.نهوض الج خالل أداء مرحلة.ك.ث.م

 فـــي أثنـــاء) رجلین الـــذراعین، الـــرأس ،الجـــذع، الـــ(جـــسم  الحقیقـــي لمركـــز كتلـــة أجـــزاء الالمـــسار •
كمـا . نهـوض الجـسم خـالل أداء مرحلـة التـي یقطعهـا أجـزاء الحقیقیـة المـسافة الوهـو: نهوضال

 ).٦(و ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(شكال  األفي

  .داء األصور خالل الدتصویر وعد الة الى سرعة ال استناداَ زمن التم: الزمن •
   .تصویر الة السرعة / ١= واحدة  الصورة الزمنإذ أن 

  .)١ - داء األصورة خالل العدد(× واحدة  الصورة الزمن= داء  األزمن
  )٨٥ ، ١٩٩٩وهاب ،  العبد (

  : تي  االقانون السرعة من خالل الب متوسطااحتس تم : سرعة المتوسط •
  )٣٢ ،٢٠٠١بوش وجیرد، (من       ز  ال/مقطوعة المسافة ال=سرعة  المتوسط

  velocityسرعة  الـ فـيmassكتلـة  الزخم عـن طریـق  حاصـل ضـرب الـتـم اسـتخراج: الـزخم •
  M=mv :قانون كما یأتي ال  لیصبحMكبیر  الویرمز له بالحرف

  )kg.m/s)   .(Hall, 1999, 411(ثانیة /متر-زخم هي كیلوغرام الووحدة قیاس
 

 
  :حصائیة اإلمعالجات ال ٨-٣

  :تیة اآلحصائیة اإلمعالجات الباحث الاستخدم
  حسابي  الوسط ال-
  )١٥٤، ١٠١ ،١٩٩٦التكریتي والعبیدي، (                    معیاري النحراف اال-
  مساهمة ال نسبة-

 باســـتخدام برنـــامج إحـــصائیابیانـــات  ال لغـــرض معالجـــةلـــي اآلحاســـوب الوقـــد تـــم اســـتخدام
)SPSS.(  
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٢٤٩  

   :اقشتھا ومنبحث ال نتائجعرض -٤
التـــي  ال)٦(و ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(شـــكال  األبحـــث تـــم عـــرض التحقـــق مـــن هـــدف المـــن اجـــل

 ذراع الـجـذع، الالـرأس،(رئیـسة  الجـسم الوأجـزاء) ج. ك. ث. م(مهاري ومسارات  الداء األستوضح
 ألفــراد) ناهــضة الرجــل القائــدة، الرجــل القائــدة، المعاكــسة للقــدم الذراع الــناهــضة، المعاكــسة للقــدمال

  .بحث العینة

  
  )٣(شكل 

  بحث الرئیسة ألحد افراد عینة الواألجزاء) ج.ك.ث.م(مهاري ومسارات  الداء األیوضح

  
  )٤(شكل 

  بحث الرئیسة ألحد افراد عینة الواألجزاء) ج.ك.ث.م(مهاري ومسارات  الداء األیوضح
  

  

مسار (م.ث.ك.ج) واالجزاء الرئیسة من الجس م
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الرأس
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قدم الیمین
قدم الیسار
(م.ث.ك.ج)

  متر١.٩٠القافز عدي أیاد الحاصل على المركز الثاني واالرتفاع 

مسار (م.ث.ك.ج) واالجزاء الرئیس ة م ن الجس م
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  متر١.٩٠الرتفاع  وااالولالحاصل على المركز         القافز 
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٢٥٠  

  
  )٥(شكل 

  بحث الرئیسة ألحد افراد عینة الواألجزاء) ج.ك.ث.م(مهاري ومسارات  الداء األیوضح
  
  

  
  )٦(شكل 

  بحث الرئیسة ألحد افراد عینة الواألجزاء) ج.ك.ث.م(مهاري ومسارات  الداء األیوضح

مسار (م.ث.ك.ج) واالجزاء الرئیس ة م ن الجس م
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  متر١.٨٠   واالرتفاع المركز الرابع على          الحاصلالقافز 

مسار (م.ث.ك.ج) واالجزاء الرئیسة من الجس م
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الجذع
رجل الیمین
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(م.ث.ك.ج)

   متر١.٨٥   واالرتفاع المركز الثالث على          الحاصلالقافز 
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٢٥١  

  )٢(جدول 
  بحث الرئیسة بالمتر إلفراد عینة الجسم السم وأجزاءج ال)ج.ك.ث.م(یوضح مقدار مسار 

 انحراف وسط ٤ ٣ ٢ ١ الجسم وأجزاءه
 ٠.١١ ١.١٧ ١.١٨ ١.٠٣ ١.٢٩ ١.١٦ الجسم

 ٠.١٥ ١.١٥ ١.١٨ ٠.٩٧ ١.٣٤ ١.١١ رأس

 ٠.١١ ١.٠٩ ١.١٣ ٠.٩٥ ١.٢٠  ١.٠٨ جذع

معاكسة  الالذراع
 ناهضة الللقدم

٠.١١ ١.٢٣ ١.٢٨ ١.٠٧ ١.٢٩ ١.٢٧ 

معاكسة  العالذرا
 قائدة الللقدم

٠.١٩ ١.٨٠ ١.٨٥ ١.٦١ ٢.٠٤ ١.٧٠ 

 ٠.١٤ ١.٦٢ ١.٦٠ ١.٤٧ ١.٨١ ١.٦١  یمینم قد

 ٠.٠٧ ٠.٧٠ ٠.٦٩ ٠.٦٠ ٠.٧٦ ٠.٧٤ قدم یسار

  
  )٣(جدول 

  بحث الثا إلفراد عینة/رئیسة بالمتر الجسم الجسم وأجزاء الیوضح مقدار سرعة
 انحراف وسط ٤ ٣ ٢ ١ الجسم وأجزاءه

 ٠.٧٢ ٥.٣٩ ٤.٩٤ ٦.٤١ ٥.٣٨ ٤.٨٢ مالجس

 ٠.٦٦ ٥.٣٠ ٤.٩٠ ٦.٠٧ ٥.٦٠ ٤.٦١ رأس

 ٠.٦٥ ٥.٠٤ ٤.٧٠ ٥.٩٥ ٥.٠١ ٤.٤٨ جذع

معاكسة  الالذراع
 ناهضة الللقدم

٠.٦٧ ٥.٦٧ ٥.٣٤ ٦.٦٧ ٥.٣٨ ٥.٢٨ 

معاكسة  الالذراع
 قائدة الللقدم

١.٢٨ ٨.٣٤ ٧.٧١ ١٠.٠٥ ٨.٤٩ ٧.٠٩ 

 ١.١٦ ٧.٥٣ ٦.٦٩ ٩.١٦ ٧.٥٥ ٦.٧١ قدك یمین

 ٠.٣٨ ٣.٢٣ ٢.٨٨ ٣.٧٦ ٣.١٨ ٣.٠٩ قدم یسار
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٢٥٢  

  )٤(جدول 
  بحث الرئیسة إلفراد عینة الجسم الجسم وأجزاء الیوضح مقدار زخم

 انحراف وسط ٤ ٣ ٢ ١ الجسم وأجزاءه
 ٦٠.٢٩  ٣٩٢.٣٦ ٣٤٥.٨ ٤٨٠.٧٥ ٣٧٦.٦ ٣٦٦.٣٢ الجسم

 ٣.٢٩ ٢٧.١٦ ٢٤.٢١ ٢٩.٩٨ ٣٠.٠٣ ٢٤.٤٠ رأس

 ١٧.٤٥ ١٥٦.١٢ ١٤٠.٤٩ ١٧٧.٨٥ ١٦٢.٥٢ ١٤٣.٦٢ جذع
معاكسة  الالذراع
 ناهضة الللقدم

٢.٥٦ ٢٦.٦٦ ٢٤.٢٤ ٣٠.٢٤ ٢٦.٤٨ ٢٥.٦٧ 

معاكسة  الالذراع
 قائدة الللقدم

٥.٤١ ٣٩.٢٢ ٣٤.٩٨ ٤٥.٦٠ ٤١.٨١ ٣٤.٤٨ 

 ١٤.٣١ ١٠١.٨٧ ٨٧.٢٤ ١١٩.٥٠ ١٠٦.٨٩ ٩٣.٨٣ قدم یمین

 ٤.٧٧ ٤٣.٧٣ ٣٧.٦٢ ٤٩.١٠ ٤٥.٠٥ ٤٣.١٣ قدم یسار

 حیـث یوضـح) ٤(و ) ٣(و ) ٢(جـداول  البحـث تـم عـرض التحقق مـن هـدف الومن اجل
 ذراع الــجــذع، الالــرأس،(رئیــسة  الجــسم الومــسار اجــزاء) ج. ك. ث. م(مقــدار مــسار ) ٢(جــدول ال
الفــراد ) ناهــضة الرجــل القائــدة، الرجــل القائــدة، المعاكــسة للقــدم الذراع الــناهــضة، المعاكــسة للقــدمال

جـسم  الیوضـح سـرعة) ٣(معیـاري والجـدول  الحـسابي واالنحـراف الوسـط الع عرضبحث م العینة
 ناهــضة، المعاكــسة للقــدم الذراع الــجــذع، الالــرأس،(رئیــسة  الجــسم الوســرعة اجــزاء) ج. ك. ث. م(
 بحــث مــع عـــرض الالفــراد عینــة) ناهــضة الرجـــل القائــدة، الرجــل القائــدة، المعاكــسة للقــدم الذراعالــ
) ج. ك. ث. م(كلــي للجــسم  الزخم الــیوضــح) ٤(معیــاري والجــدول  النحــرافحــسابي واال الوســطال

معاكــسة  الذراع الــناهــضة، المعاكــسة للقــدم الذراع الــجــذع، الالــرأس،(رئیــسة  الجــسم الوزخــم اجــزاء
حـــسابي  الوســط البحـــث مــع عـــرض الالفـــراد عینــة) ناهــضة الرجـــل القائــدة، الرجـــل القائــدة، الللقــدم

  .معیاري الواالنحراف
  

 جـــسم الالتعــرف علـــى نـــسبة زخــم اجـــزاء( :ذي نـــص علـــى الــبحـــث اللكــي نتحقـــق مــن هـــدفو 
  ).عالي بطریقة فوسبوري القفز النهوض لفعالیة الكلي في اثناء الزخم الرئیسة منال

كلي للجسم  المعیاري للزخم الحسابي واالنحراف الوسط الذي یوضح ال)٥(جدول  التم عرض
 ناهـــضة، المعاكـــسة للقـــدم الذراع الـــجـــذع، الالـــرأس،(رئیـــسة ل اجـــسم الوزخـــم اجـــزاء) ج. ك. ث. م(
ونـسبة مـساهمة زخـم كـل جـزء مـن ) ناهـضة الرجـل القائـدة، الرجـل القائـدة، المعاكسة للقـدم الذراعال

  .كلي للجسم الزخم الرئیسة من الاجزاء
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٢٥٣  

  )٥(جدول 
  ونسبةرئیسة الجسم الجسم وأجزاء المعیاري لزخم الحسابي واالنحراف الوسط الیوضح

  مساهمةال

معیاري الاالنحراف وسط حسابي  الجسم وأجزاءه   مساهمة النسبة 

  ٠.٩٩٨  ١٤.٣١ ١٠١.٨٧ قائدة الالرجل
  ٠.٩٩٥ ١٧.٤٥ ١٥٦.١٢ جذع

 ٠.٩٦٣ ٥.٤١ ٣٩.٢٢ قائدة المعاكسة للقدم الالذراع
 ٠.٩٠٩ ٢.٥٦ ٢٦.٦٦ ناهضة المعاكسة للقدم الالذراع

 ٠.٨٨١ ٤.٧٧ ٤٣.٧٣ قدم یسار

 ٠.٨٥٧ ٣.٢٩  ٢٧.١٦ سرأ

    
ــــى نــــسبة مــــساهمة وهــــي  الرجــــل النــــرى إن) ٥(جــــدول  الومــــن ــــى أعل ــــد حــــصلت عل قائــــدة ق

 وسـط الرغم مـن ان الـوعلـى) ٠.٩٩٥(ثانیـة بنـسبة مـساهمة  المرتبـة الجـذع فـي الوجاء) ٠.٩٩٨(
) ١٧.٤٥١٨٤ ، ١٥٦.١٢(زخم للجـــــذع كــــــان بمقــــــدار  الــــــمعیـــــاري لكمیــــــة الحـــــسابي وانحــــــرافال

ـــــــ/متـــــــر/كغـــــــم ـــــــة الحـــــــسابي واالنحـــــــراف الوســـــــط الاث ـــــــمعیـــــــاري لكمی   قائـــــــدة كـــــــان  الزخم للرجـــــــل ال
قائـدة  الرجل الذي تقطعه المسار الى ان الباحث ذلك الثا ویعزو/متر/كغم) ١٤.٣١ ، ١٠١.٨٧(

ومبــین ) ٢(جـدول  السـم وكمـا موضـح فـي)٥٣(جـذع بفـارق  الذي یقطعـه الـمـسار الكـان اكبـر مـن
) ٥.٠٤(جـذع  الثـا اكبـر مـن سـرعة/م)٧.٥٣(قائـدة  الرجـل العةوان سـر ) ٤،٥،٦، ٣(شـكال األفي
سرعة  الــكتلــة فــي الزخم یــأتي مــن حاصــل ضــرب الــوذلــك الن) ٣(جــدول  الثــا كمــا موضــح فــي/م

(Hall, 1999, 411)دین وآخـرون،  الـحـسام(زمن  الـمـسافة علـى السرعة تـأتي مـن قـسمة الـ وان
في تي كانت تؤثر  المسافة هي ال لذلك فانجسم الزمن ثابت لكل أجزاء الوبما ان) ١٥٦، ١٩٩٨
فــي ) علــي(قائــدة اذ یــذكر  الرجــل الجــذع اكبــر مــن كتلــة الرغم مــن ان كتلــة الــوعلــى. زخم الــمقــدار

نــسان  اإلنــسبي ألجــزاء جــسم الوزن الــان) فیــشر وبیرنــشتاین(مقربــة عــن كــل مــن  القــیم الجدولــه ذا
، ١٩٩٨علي، %). (٦ذراع  ال%٧رأس  ال،%١٩رجل  ال،%٤٣الجذع (جسم هو  البالنسبة لوزن

١٥١.(  
 معاكــسة للقــدم الذراع الــثالثــة ثــم المرتبــة ال فــيقائــدة المعاكــسة للقــدم الذراع الــفــي حــین جــاءت

 ٠.٩٦٣(خامـسة بنـسب مـساهمة  المرتبة الناهضة في القدم الرابعة وجاءت المرتبة الناهضة فيال
 ذراع القائدة على المعاكسة للقدم الذراعال باحث تقدم التوالي ویعزو الوعلى) ٠.٨٨١ ، ٠.٩٠٩، 
قائــدة وبفــارق  المعاكــسة للقــدم الذراع الــذي قطعتــه الــمــسار الناهــضة بــسبب طــول المعاكــسة للقــدمال
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٢٥٤  

 ذراع الـــوان ســـرعة) ٦، ٥، ٤، ٣(شـــكال  األومبـــین فـــي) ٢(جـــدول  الســـم كمـــا موضـــح فـــي) ٥٧(
ثــا كمــا /م)٢.٦٧(ناهــضة بفــارق  ال للقــدممعاكــسة الذراع الــقائــدة اكبــر مــن ســرعة المعاكــسة للقــدمال

تــي  الذراعین الـذین یـستخدمون حركـة الـنـوع البحـث مــن الوان إفـراد عینـة) ٣(جـدول  الموضـح فـي
ــتــسمى حركــة ــتكــون حركــة " والتــيمتعاقبــة الذراعین ال  عــالي متعاقبــة كحركــة القفــز الذراعین فــي ال

ـــ ـــة االركضال ـــة او حركـــة مزدوجـــة وهـــذه تتبـــع إمكانی ـــة القـــافز العتیادی ) ٢١، ١٩٨٩محمـــد، " (فنی
 معاكـسة للقــدم الذراع الــقائـدة اكبـر مــن مـسار المعاكـسة للقــدم الذراع الــوبالتـالي سـوف یكــون مـسار

 معاكــسة للقــدم الذراع الــناهــضة جــاءت بعــد الرجــل الوان. جــسم ال تكــون فــي مقدمــةهــاناهــضة النال
جـــسم كمـــا  النـــة ببـــاقي أجـــزاءناهـــضة كـــان اقـــصر مـــسار مقار  الرجـــل الناهـــضة وذلـــك الن مـــسارال

ـــة الـــعلـــى) ٦، ٥، ٤، ٣(شـــكال  األومبـــین فـــي) ٢(جـــدول  الموضـــح فـــي  رجـــل الرغم مـــن ان كتل
رأس یمتلـك  الـسادسة واألخیـرة وذلـك الن الـمرتبة الرأس في الوجاء. ذراع الناهضة اكبر من كتلةال

ساره كــان اصــغر مــن ذراع ولكــن مــ الــ اكبــر مــن كتلــةتــهرغم مــن ان كتل الــكتلــة صــغیرة نــسبیًا علــى
 مرتبــة الرأس فــي الــرأس ولهــذا جــاء الــذراعین تغلــب علــى مــسار الــولكــن مــسار، ذراعین  الــمــسار

  . خیرةاأل
سرعة والـسرعة تـؤثر  الـفيمسافة تؤثر  الزخم الن الفيمسار كان یؤثر  المما تقدم یتضح ان

عنــد تــأثیر قــوة "سامرائي لــ اكتلــة وهــذا مــا یؤكــده المــسارات اكبــر مــن تــأثیر الزخم وكــان تــأثیر الــفــي
قـوة فكلمـا زادت مـسافة  الجـسم یكتـسب سـرعة علـى قـدر مـسافة تـأثیر هـذه العلى جـسم إنـسان فـان

رتقـاء  االمهم في اثناء مرحلـة النهائیة والعكس صحیح ـ لذا فمن الجسم القوة ازدادت سرعة التأثیر
ــــدم الان یحــــتفظ ــــداد االالعــــب بق ــــاألرض حتــــى یكتمــــل امت ــــاء اال قــــدم ورجــــلرتقــــاء متــــصلة ب " رتق

  ).١٦٥-١٦٤، ١٩٨٨السامرائي، (
  

  : صیاتستنتاجات والتو اال-٥
  :ستنتاجات  اال١-٥
  .)٠.٩٩٨(ولى بنسبة مساهمة قدرها  األمرتبة القائدة في الرجل الجاءت. ١
  .)٠.٩٩٥(ثانیة بنسبة مساهمة قدرها  المرتبة الجذع في البعد ذلك حل. ٢
معاكـسة  الذراع الـقائـدة ثـم المعاكـسة للقـدم الذراع الـثالثة والرابعـة الةمرتب الذراعین في الوجاءت. ٣

  .توالي الوعلى) ٠.٩٠٩ ، ٠.٩٦٣( بنسب مساهمة قدرهما ناهضة الللقدم
  .)٠.٨٨١(ناهضة بنسبة مساهمة قدرها  الرجل الخامسة المرتبة الوجاءت في. ٤
  .)٠.٨٥٧(خیرة بنسبة مساهمة قدرها  األمرتبة الرأس في الوحل. ٥
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٢٥٥  

  :ات صیتو ال٢-٥
  بدنیــــــة  اللیاقــــــة التــــــدریب فیمــــــا یتعلـــــق بعناصــــــر القائـــــدة فــــــي الرجــــــل التأكیــــــد علــــــى الضـــــرورة. ١

  .رتقاء االمدربین على قدم الاذ یؤكد اغلب) التكنیك(و 
  .تقریبیة الركضة العالي وذلك عن طریق زیادة سرعة القفز الإعطاء أهمیة للجذع في تدریبات. ٢
  .قائدة والذراعین الرجل التوافق بین حركة الیز على تدریباتترك الضرورة. ٣
  ).التكنیك(ذراعین ألنها اكثر فائدة في  المبتدئین حركة ربط التعلیم. ٤
 طیـران الى الـفقي األركض الجسم من الول األموجه الرتقاء بصفتها االتركیز على حركة قدم ال.٥
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٢٥٦  
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