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ملرحلة النهوض يف  دراسة نسبة مساهمة زخم بعض أجزاء اجلسم من الزخم الكلي للجسم
  فعالية القفز الطويل

 ٢م نادیة طالب نوري.                        م            ١ثائر غانم حمدون مال علو. د.م.أ  
 

  امللخص

إن لكمیة الحركة  تأثیر كبیر على االنجاز خالل مرحلة النهوض في فعالیة القفز الطویـل إذ یقـوم القـافز فـي األداء 
ویهـدف . الجید من اجل تحقیق أفضل مستوى من االنجاز وهـذا یتطلـب مـن القـافز أن یـشرك جمیـع أجـزاء الجـسم فـي األداء

ــة النهــوض فــي فعالیــة القفــز  التعــرف علــى نــسبة مــساهمة زخــم أجــزاء الإلــىالبحــث  جــسم مــن الــزخم الكلــي للجــسم لمرحل
أفترض الباحثـان ان هنـاك تفـاوت بـین نـسبة زخـم والتعرف على عالقة زخم الجسم وأجزاء الجسم مع مستوى االنجاز .الطویل

ان المــنهج وقــد اســتخدم الباحثــبعــض أجــزاء الجــسم الرئیــسة مــن الــزخم الكلــي فــي مرحلــة النهــوض لفعالیــة القفــز الطویــل، 
 قـافزین مـن  الـذین حـصلوا علـى المراتـب الـست األولـى فـي )٦(وتكونت عینة البحث مـن . طبیعة البحثلمالئمته و الوصفي 

 التحلیـل البایومیكـانیكي قـام الباحثـان إلـىبطولة أندیة العراق التي أقیمت على ملعب نادي اربیل الریاضي ومن اجل التوصـل 
وبرنـامج ) Adobe Premier 6.5(وبرنـامج ) I Film Edit 1.3(برنـامج (البـرامج اآلتیـة و ي  والفیـدیباستخدام التـصویر 

)ACD See 10 Photo Manager ( وبرنـامج)Auto CAD 2007 ( وبرنـامج)Microsoft Office Excel 2003( 
تبــاط البــسیط ونــسبة واالنحــراف المعیــاري و االر ، وهــي الوســط الحــسابي: اآلتیــة ســتخدم الباحثــان المعالجــات اإلحــصائیة او 

فـي الـرأس جـاء ،ثـم )٠.٩٨٥(افـي المرتبـة األولـى بنـسبة مـساهمة قـدرهء جاوتوصل الباحثان إلى أن زخم الجذع .المساهمة
بنـــسبة مـــساهمة قـــدرها الثالثـــة  فـــي المرتبـــة ،وجـــاءت الرجـــل القائـــدة)٠.٩٥٣(بنـــسبة مـــساهمة قـــدرها الثانیـــة المرتبـــة 

الــذراع المعاكــسة للقــدم  وحلــت ،) ٠.٨٠٣(الرجــل الناهــضة بنــسبة مــساهمة قــدرها  الرابعــةجــاءت فــي المرتبــة ،و )٠.٩٣٨(
 ةبنــسببالمرتبـة األخیــرة  الـذراع المعاكــسة للقـدم الناهــضة حلــتو ) ٠.٧٤٩( مـساهمة قــدرها ةبنــسببالمرتبــة الخامـسة القائـدة 

  .)٠.٠٨٠(مساهمة قدرهما 
Study the contribution Rate of the momentum of some body segments of the overall 

momentum of the body to the stage of takeoff in the long jump 
Asist. Prof.Dr.Thaer Ganem Mala Alow                                       Lecturer.Nadia T. Noori 

Abstract 
The amount of movement has a significant impact on the achievement during the 

stage of takeoff in the long jump as a jumper in good performance in order to achieve the 
highest level of achievement and this requires the jumper to involve all segments of the 
body in performance. The research aims to identify the percentage contribution of the 
momentum of the body segments of the momentum the total for the body to the stage of 
takeoff of the long jump. And to identify the relationship with the momentum of the body 
and body segments with the level of achievement.  

The researchers hypotheses that there is disparity between the proportion of the 
momentum of some segments of the body of the momentum overall in the stage of Takeoff 
of long jump, researchers used the descriptive approach is adequate to the nature of the 
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research. The sample consists of (6) Jumpers of those who received the first six position in 
the Iraqi Championship, which was held on the Stadium of Arbil, sports Club, and in order 
to reach biomechanical analysis the researchers used video imaging and the following 
programs:  I Film (Edit 1.3),  Adobe Premier (6.5), ACD See (10),  Photo Manager, Auto 
CAD (2007) and Microsoft Office Excel (2003). The researchers used statistical tools such 
as the following: The mean, standard deviation, simple correlation and the percentage of 
contribution. 

The researchers found that the momentum of the trunk came in first place by a 
contribution of (0.985), and then came the head in the second by a contribution of (0,953). 
While the leading leg came third with a contribution of (0.938), after that the takeoff leg 
came fourthly with a contribution of (0.803) , While the arm that is contrary to the leading 
leg came fifth with a contribution of (0,749), finally came the arm that is contrary to the 
takeoff leg with a contribution of (0.080).       

   :بالبحث التعریف -١
  :البحث المقدمة وأهمیة ١-١

 هـذه الفعالیـة تعـود أنفـي الحقیقـة و  . شـيء مماثـل لـهأومنذ آالف الـسنین والبـشر یتنافـسون فـي القفـز الطویـل 
ألساســیة بقــت  متطلباتهــا اأن إال ، العــریض عــن الــسابققفــز ومــع تطــور أداء فعالیــة ال.أصــولها إلــى الحــضارة الیونانیــة

 یتمتـع بالـسرعة والقـوة والرشـاقة لكـي یـستطیع ان یحمـل نفـسه إلـى ابعـد مـسافة یـستطیعها عـن أن فعلـى الریاضـي ،ثابتة
   .نقطة النهوض

 ةالتقربیـــالركـــضة :  متـــصلة مـــع بعـــضها الـــبعض وهـــيأساســـیة مراحـــل أربـــع العـــریض إلـــى قفـــزتقـــسم فعالیـــة ال
)Run-Up( النهوض ،)Takeoff(، الطیران )Flight ( والهبوط)Landing(. )Hay. 1993. 427-433(  

 یولد سرعة مناسبة للقفز لكـي یـضرب لوحـة النهـوض بدقـة وبأقـل أنبالنسبة للركضة التقربیة یحاول الریاضي 
 وللركــضة التقربیــة ثــالث .(Hay, 1988, 114-129)خــسارة فــي الــسرعة وان یكــون وضــع الجــسم مثالیــا للنهــوض 

 ،)Transporting phase( ومرحلــة االنتقــال  ،)Acceleration phase(تــساب التعجیــل  مرحلــة اك:مراحــل وهــي
  )Preparation phase for the takeoff(والمرحلة التحضیریة للنهوض 

ان مصطلح النهوض یعني الفترة الزمنیة التي تبـدأ مـن لحظـة لمـس القـدم الناهـضة  ف،بالنسبة لمرحلة النهوض
 یـشیر إلـى اللحظـة الحقیقیـة األرضمـصطلح لحظـة تـرك  فـإن أخـرىومـن جهـة  .م لـألرضلألرض وفـورا قبـل تـرك القـد

 العـریض قفـز تعـد مرحلـة النهـوض المرحلـة الرئیـسة فـي ال.)Hay. 1993. 429( األرضالتـي یفقـد فیهـا االتـصال مـع 
قتـــراب  علیـــه فـــإن الریاضـــي یجـــب ان یحـــصل علـــى ارتبـــاط فعـــال بـــین اال. انجـــازأفـــضلوذلـــك لغـــرض الوصـــول إلـــى 

 وان هدف النهوض هو الحصول على االرتفاع العمودي مع بقاء االحتفاظ بالقـدر نفـسه مـن الـسرعة األفقیـة .والنهوض
 الظــروف لهبــوط أفــضلهــي المحافظــة علــى التــوازن وتــوفیر لهــا المهمــة الرئیــسة  فــإن ،أمــا مرحلــة الطیــران.فــي الطیــران

  . ناجح
 ومـن اجـل التخفیـف مـن رد فعـل ، التـي تـدفع ضـد القـافزرضاألمرحلـة الهبـوط قـوة رد فعـل في حـین تتـضمن 

 الذراعان والتي تساعد على حمل الجسم فوق نقطة الهبـوط وتثنـى القـدمان لتمـتص األمامیة هذا نقوم بالمرجحة األرض
 وذلــك بــسبب ضــعف االهتمــام مــن قبــلم غالبــا بتكنیكهــا قفــز العــریض مــن الفعالیــات التــي ال یهــتتعــد فعالیــة ال.الــصدمة

  )Jacoby, 2009, 23(ذهب للقفز إ العدید من المدربین یقولون لالعب األسرع أن إذ ،مدریین والالعبینالعدید من ال
جنبــون تعلــیم هــذه توبــصورة عامــة لــیس هنــاك وقــت مخــصص للتــدریب علــى مرحلــة النهــوض الن المــدربون ی

  : خیصها بما یأتيالمرحلة وذلك بسبب التعقیدات التي تصاحب هذه المرحلة والتي یمكن تل
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   . هذه المرحلة في االنجازأهمیة ال یدركون المدربینكثیر من ) ١
   .من الصعوبة مشاهدة حركة الالعبین بسبب سرعة وقصر الفترة الزمنیة لهذه المرحلة) ٢
لتعـرف هنالك العدید من الحركات المهمة التي تحدث في هذه الفترة القصیرة جدا وانـه مـن الـصعب علـى المـدربین ا) ٣

  . الحركات في هذه المرحلةأهمعلى 
 القلیــــل مــــن االهتمــــام مــــن قبــــل أخــــذت أنهــــا إالنجــــاح الفعالیــــة إعلــــى الــــرغم مــــن أهمیــــة هــــذه المرحلــــة فــــي و 

ومـن هـذه الدراسـات التـي اهتمـت بمرحلـة النهـوض )  Hay 1986, 401-446(یومیكانیـك االمتخصصین في مجـال الب
وبعــــض المتغیــــرات ) زمــــن-القــــوة(حلیــــل العالقــــة بــــین خــــصائص منحنــــى اهتمــــت بتالتــــي ) ١٩٩٢ ،محمــــود(دراســــة 

 تحـدیث إلـىالـذي هـدف ) Muller & Peter, 1997( ودراسـة ، الطـولقفـزالبایومیكانیكیـة لمرحلـة النهـوض بفعالیـة ال
لمـستویات  الطویـل لـدى  العبـي اقفـزالبیانات البایومیكانیكیة الخاصـة بمركـز ثقـل الجـسم والمتغیـرات الـسهمیة لفعالیـة ال

 قـــام بدراســـة عالقـــة بعـــض المتغیـــرات البایوكنماتیكیـــة للخطـــوات الثالثـــة يالـــذ) ٢٠٠١ (ألنعیمـــيالعالیـــة وكـــذلك دراســـة 
  ... الطویلقفز من الركضة التقربیة ومرحلة النهوض بمستوى االنجاز بالواألخیرة

 الجـسم أجـزاء زخـم أهمیـةصـة  وبـصورة خا، الزخم في مرحلة النهوضتأثیرقلة الدراسات التي تناولت ونالحظ 
الــرأس، (یــشترك فــي انجــاز مرحلــة النهــوض جمیــع أجــزاء الجــسم ) ١٩٩٠حــسین وآخــران(إذ یــشیر .فــي مــستوى االنجــاز

هــذه األجــزاء فــي مرحلــة النهــوض هــي، أداء حركــات المرجحــة الــسریعة بعــض وان واجــب ) الجــذع، الــرجلین، الــذراعین
مام األعلـى وكـذلك الـذراعین لـتعمالن علـى نقـل حركـي سـریع ومبكـر إلكـساب حیث تقوم الرجل الحرة بالمرجحة إلى اإل

  )٢٦٥-٢٦٤، ١٩٩٠حسین وآخران، (الجسم التعجیل الحركي العمودي
 مرحلـة النهـوض تعـد مـن المراحـل الـسریعة إن إلـى -آنفـا  انـه كمـا اشـرنا -ومن هنا تكمن أهمیـة دراسـتنا فـي 
 الجـسم فیهـا وتـأثیر هـذه االجـزاء فـي االنجـاز أجـزاء لـصعوبة متابعـة حركـات والتي كثیر من المدربین ال یركزون علیها

 الجــسم  فــي انجــاز أجــزاءن دراســة یــتم فیهــا تحدیــد نــسبة مــساهمة الــزخم الكلــي وزخــم الهــذا ارتئــى الباحثــ ،الكلــي للفعالیــة
  .المسافات الطویلة

  : مشكلة البحث٢-١
 انجــاز یجــب علــى أفــضلقفــز الطویــل ومــن اجــل تحقیــق  المرحلــة الرئیــسة مــن مراحــل فعالیــة الیعــد النهــوض

الــرأس، ( الجــسم جمیــع أجـزاءالقـافز الــربط الفعـال بــین الركــضة التقربیـة والنهــوض، ویــشترك فـي انجــاز مرحلـة النهــوض 
أداء حركات المرجحة الـسریعة حیـث تقـوم  ، في مرحلة النهوض هياألجزاءوان واجب هذه ) الجذع، الرجلین، الذراعین

الحــرة بالمرجحــة إلــى اإلمــام األعلــى وكــذلك الــذراعین لــتعمالن علــى نقــل حركــي ســریع ومبكــر إلكــساب الجــسم الرجــل 
  )٢٦٥-٢٦٤، ١٩٩٠حسین وآخران، (. التعجیل الحركي العمودي

  :اآلتيسؤال من خالل الوتمكن مشكلتنا في هذا البحث 
لیتــسنى لنــا تــدریب الریاضــي وفقــا .لكــلمــا هــو مقــدار زخــم الجــسم وأجــزاءه لمعرفــة نــسبة مــساهمة األجــزاء مــن ا

  لریاضي والمدرب للهذه النسب كسبا للجهد والوقت 
  : البحثا هدف٣-١
 .التعرف على قیم بعض المتغیرات البایومیكانیكیة لمرحلة النهوض لفعالیة القفز الطویل •

نهـوض لفعالیــة القفــز  ال مرحلــة فـي الجـسم الرئیــسة مـن الــزخم الكلـي للجــسمأجــزاء التعـرف علــى نـسبة مــساهمة زخـم •
 .الطویل
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   : فرض البحث٤-١
أجـــزاء الجـــسم الرئیـــسة مـــن الـــزخم الكلـــي فـــي مرحلـــة النهـــوض لفعالیـــة القفـــز بعـــض هنـــاك تفـــاوت بـــین نـــسبة زخـــم  •

 .الطویل

  :البحث مجاالت ٥-١
  . العراق للمنطقة الشمالیةبطولة  قافزین من المشاركین في ستة: البشري المجال ١-٥-١
  م٢٠٠٨ / ٨/ ٢: لزمانيأ المجال ٢-٥-١
  .  العراق-محافظة اربیل– اربیل ناديملعب : المكاني المجال ٣-٥-١
  :سابقةالدراسات الاالطار النظري و  -٢
   :االطار النظري١ -٢
  : الطویلقفز األداء الفني لفعالیة ال١-١-٢

لیهــا مــن ناحیــة الــشكل  الطویــل مــن الفعالیــات الریاضــیة الــسهلة عنــد النظــر إقفــزیعتقــد الــبعض بــان فعالیــة ال
 الطویــل مــن مجموعـة مــن المراحــل والتــي یــرتبط بعــضها بــبعض ارتباطــا قفــز إذ یتكــون األداء الفنــي لفعالیــة ال،الخـارجي

  . : وعند تحلیلها یمكن تقسیمها الى ما یأتي،وثیقا بغیة الوصول إلى الحد األقصى لالنجاز
 ). ةالركضة التقریبی(االقتراب  . ١

 . )النهوض( االرتقاء  . ٢

 .الطیران . ٣

  )١٦٢ ،٢٠٠٩ ،زاهر( ).لمس األرض بعد الهبوط(الهبوط . ٤
 إذ ال یمكــن تحقیـــق أفــضل إنجــاز مــالم تكـــن ، وتــؤثر فیهــابــاألخرى أحـــداهماتتــأثر المــذكورة آنفــا إن المراحــل 

الطیــران  وان یكــون الهبــوط جیــدا مــالم یكــن قــد تهیــأ للهبــوط فــي مرحلــة ، جیــدة والنهــوض قویــاةمرحلــة الركــضة التقریبیــ
  . مرحلة النهوضإلىولكون مجال بحثنا هو مرحلة النهوض فإن الباحثان سیتطرقان بشيء من التفصیل 

   مرحلة النهوض١-١-١-٢
 الطویـل والتــي یـتم فیهــا قفــزتعـد مرحلـة النهــوض مـن أهــم مراحـل ال

) األمــامي(تحویــل مــسار مركــز ثقــل كتلــة جــسم الواثــب مــن االتجــاه األفقــي 
مــــامي العلــــوي وخــــالل مــــدة زمنیــــة قــــصیرة تتــــراوح مــــابین إلــــى االتجــــاه األ

  )Hay, 1986, 418-419(، ) ثا٠.١٢-٠.١١(
 ،وٕان هذه المرحلة تربط بین االقتراب والطیران، وبهـذا فـان االرتقـاء

 ویــتم االرتقــاء ،یــرتبط بمــا قبلــه وهــو االقتــراب ویــؤثر فیمــا بعــده وهــو الطیــران
 أقـصى إلـى یـصل مركـز ثقـل الجـسم بدفع لوحة االرتقاء بقوة وبسرعة عندما

  )٧٥-٧٠( وتكون الزاویة بین قدم االرتقاء واألرض من ،ارتفاع له
 ، عالیـا وهـي مثنیـة مـن مفـصل الركبـةأمامـا درجة وممـا یزیـد فعالیـة االرتقـاء هـو حركـة الـذراعین ومرجحـة الرجـل الحـرة 

 نهایتهــا یــأتي الــدفع مــن إلــىدما تــصل الحركــة نــع و ، ودفــع االرتقــاء یــتم بكامــل أســفل القــدم، جانــب اســتقامة الجــذعإلــى
  .یوضح طریقة وضع قدم االرتقاء على اللوحة وتدرج عملیة الدفع) ٢( والشكل .مشط القدم بالتدریج

)١٦٥ ،٢٠٠٩ ،زاهر(  

 یوضح مرحلة االرتقاء)١(رقمالشكل 
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  اللمس بالمشط- اللمس بكامل القدم        جـ- اللمس بالكعب          ب-أ

  للوح النهوضیوضح لمس القدم الناهضة )٢(رقمالشكل 
المحافظـة علـى الوقـت نفـسه وفـي  )رفـع(وان الغرض من االرتقاء هو الحصول علـى سـرعة عامودیـه أو راسـیة

 ســرعة عالیــة فــي عملیــة االرتقــاء إلــىوالواجــب الحقیقــي لالقتــراب والوصــول ) (أقــصى قــدر ممكــن مــن الــسرعة األفقیــة
زمنیــة التــي تــستغرقها مرحلــة االرتقــاء إال انــه یمكــن مــن قــصر الفتــرة الوعلــى الــرغم  )٣٣٧، ١٩٩٠عثمــان، ) (نفــسها

  : أقسام هية إلى ثالثةالمیكانیكیتقسیمها من الناحیة 
 ) االصطدام(مرحلة االستناد  . ١

 )  استهالك الدین(مرحلة االمتصاص الصدمة  . ٢

  )٣٣٧ ،١٩٩٠ ،عثمان(، )٢٩-٢٧، ٢٠٠١ألنعیمي،(مرحلة الدفع وفرد رجل االرتقاء . ٣
  :صطدام مرحلة اال١-١-١-١-٢

 للتحــــضیر لالرتقــــاء االیجــــابي ویرتفــــع الجــــذع بعــــض الــــشيء لألعلــــى ةلهــــذه المرحلــــة أهمیــــه خاصــــة بالنــــسب
وتقابـل قـدم االرتقـاء اللوحـة بكعـب القـدم فـي اللحظـة األولـى ثـم ) ١٧٠(وبمالمسة قدم االرتقاء للوحة تشكل زاویة قدرها 

أن المــد فــي الرجــل الناهــضة یعمــل علــى تقلیــل التنــاقص ) ٣٣٧، ١٩٩٠عثمــان، )(بعــد ذلــك بالقــدم كلهــا ثــم مــشط القــدم
ثـا مـن سـرعة /م%)١٥-١٠(في قیم سرعة مرحلة النهوض األفقیة المكتـسبة والتـي سـتتناقص خـالل هـذه المرحلـة مـابین

، والتــي بالتــالي ســتؤثر علــى تقلیــل زخــم الجــسم والــذي یعتمــد علــى )Hay ,1986,422(االقتــراب الكلیــة عنــد المتقــدمین
  .جسم وكتلتهسرعة ال

  : مرحلة االمتصاص٢-١-١-١-٢
 فبعــد عملیــة ،فــي هــذه المرحلــة یــتم التحــضیر النهــائي لعملیــة دفــع القــوة االیجــابي فــي اتجــاه اإلمــام واألعلــى

   . وكذلك الركبة،االستناد یحدث انثناء في مفصل القدم والحوض
وتـشكل العالقـة الجیـدة درجـة  )١٠٥( إلىأن تصل  إلىدرجة ) ١٤٥-١٧٠(وتنخفض زاویة انثناء الركبة من 

  )٣٣٨ ،١٩٩٠ ،عثمان(بین الفرملة العمودیة وقوة االندفاع األفقیة أهمیه كبیرة بالنسبة لمرحلة االرتقاء 
 المتقــدمین مــن إن.  لحظــة فــي عملیــة النهــوضأحــرج العمــودي وانــدفاع التعجیــل اإلیقــافوتــشكل العالقــة بــین 

) ٠.٠٤-٠.٠٢(یستطیعون تنفیـذ هـذه المرحلـة مـن خـالل فتـرة توقـف قـصیرة جـدا القافزین ذوي الخبرة والمستوى العالي 
  . )٢٦٤، ١٩٩٠،حسین وآخران( مرحلة المد والدفع إلىثانیة واالنتقال 

أن عملیــة التوقــف هــذه تعــد حلقــة الوصــل بــین نهایــة مرحلــة االمتــصاص وبدایــة مرحلــة الــدفع والتــي تــتم بمــدة 
بالطاقة الحركیـة بـسبب قلـة الـسرعة األفقیـة نتیجـة التوقـف إذ یـستفاد مـن هـذا التوقـف زمنیة قصیرة إذ یحدث فیها فقدان 

  بالحصول على السرعة العمودیة لرفع مركز ثقل كتلة الجسم ونقله أمام الرجل الناهضة 
  )١٤٤-١٤٣، ١٩٩١،حسین وآخرون(                                                                 
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  : مرحلة الدفع٣-١-١-١-٢
وتتمیــز هــذه المرحلــة بوجــود عملیــة امتــداد للجــسم كلــه حتــى 

 الجـذع یبقـى كمـا هـو أن نالحـظ أیـضامشط القـدم وفـي هـذه المرحلـة 
 أما الرجل الحرة فتعمل على تأمین عملیة الدفع بالتعـاون مـع ،معتدال

 زاویـة قائمـة مـع إلـىالذراعین وتستمر حركة الرجل الحرة حتى تـصل 
 مـستوى إلـى فتستمر حركتهما حتى یـصال الذراعین أما ،ع تقریباالجذ

ویحـــــصل .)٣٤٠ ، ١٩٩٠ ،عثمـــــان(النظـــــر ویكـــــون النظـــــر لألمـــــام 
النهـوض بــأكبر فعالیــة عنــدما یكــون خــط التــأثیر لقــوة الــدفع المــستخدمة فــي 

 وعنــدما یحــصل ذلــك ال ،حركــة النهــوض باتجــاه مركــز ثقــل الجــسم مباشــرة
 یجعــل األمــام إلــى حــصول دوران بالجــسم أوتولیــد  تــأثیر محتمــل لأيیبقــى 

مرحلــــــة وفــــــي . )٢٦٥، ١٩٩٠،حـــــسین وآخــــــران(هبـــــوط الــــــرجلین مبكــــــرا 
ــــي  یفقــــد الالعــــب بعــــض مــــن طاقتــــه الحركیــــةضالنهــــو   التــــي اكتــــسبها ف

 الطویــل قفــزإن العــب ال)٢٩،١٩٨٨ألنعیمــي،  (الركــضة التقربیــة
یــنهض مــن مــستوى األرض ویهــدف إلــى تحقیــق أبعــد مــسافة 

، ولكــن هــذا ال )°٤٥( الطویــل والتــي تكـون بحــدود قفـز وتقــدیر زاویـة النهــوض لالعــب الرعلـى اقتــدامكنـة وهــذا یعتمــد م
  ).Carre, 1997, 27-28()٣(انظر الشكل ) °٢٢-٢٠(یمكن تحقیقه إذ إن القیمة الحقیقیة لزاویة النهوض تكون بین

  : إجراءات البحث-٣
   .ة وطبیعة البحثتمءنهج الوصفي لمال المانباحثاستخدم ال : منهج البحث١-٣
  فــي بطولــةاألولــىالــست الــذین حــصلوا علــى المراتــب مــن  قــافزین ســتةتكونــت عینــة البحــث مــن  : عینــة البحــث٢-٣

 م٢/٨/٢٠٠٨-١ فــي محافظــة إربیــل بتــاریخ علــى ملعــب نــادي اربیــل الریاضــي التــي أقیمــت للمنطقــة الــشمالیة  العــراق
  نة البحث مواصفات عییبین) ١(والجدول 

  عینة البحثوبعض المعالم اإلحصائیة لمواصفات ال) ١( رقمالجدول 

 م/االنجاز سنة/العمر م/الطول كغم/الكتلة القافزین

 ٦,٦٩ ٢١ ١٧٨ ٦٩ أریان جمال
 ٦,٦٦ ٢٤ ١٨٢ ٦٦ دلزار كمال
 ٦,١٩ ٢٥ ١٨٤ ٨٤ سیف رعد
 ٧,١٣ ٢٥ ١٨٠ ٦٠  سركان بكر
 ٦,٧٢ ٢٣ ١٨١ ٧٤  دیار حسین

 ٦,٥٩ ٢٦ ١٩٠ ٨١  منزار أكر 
 ٦,٦٦ ٢٤,٠٠ ١٨٢,٥٠ ٧٢,٣٣ س  

 ٠,٣٠ ١,٧٩ ٤,١٨ ٩,١٤ ع+
 ٤,٥١ ٧,٤٥ ٢,٢٩ ١٢,٦٣ %خ

  : دقة البیاناتأفضل من اجل الحصول على تیة األجهزة واألدوات اآلانباحثاستخدم ال: األجهزة واألدوات٣-٣
   .)Sony( نوع )١(عدد فیدویة  آلة تصویر •
   .)Sony(نوع )١(عدد   فیدیويشریط •

  الطویلیوضح زاویة النهوض والطیران في القفز)٣(رقمالشكل  
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   .بو جهاز حاس •
   .)Skc(قرص لیزري نوع  •
  . )١(شكل )  متر١بطول (مقیاس رسم  •
   .شریط قیاس •
 .آلة التصویر لتثبیت حامل •

  : وسائل جمع البیانات٤-٣ 
 التقنیـة والتحلیـل  وسـائالو تحلیل محتـوى المـصادر العلمیـة  والقیـاس واالختبـار والمالحظـة العلمیـة م ااستخدتم 

  .حصول على بیانات البحثلجمع البیانات  لل
   : القیاسات٥-٣
  .  یقیس ألقرب غرام واحد)Detecto(تم قیاس كتلة الجسم بجهاز الكتروني  نوع :ةالكتل١-٥-٣
  الالعبین  أطوال لقیاسات )Detecto(ن جهاز الكتروني  نوع ااستخدم الباحث :الطول٢-٥-٣
   إجراءات التجربة المیدانیة ٥-٣

ملعــب  وعلــى عــصراً  )٤(تمــام الــساعة فــي   م٢٠٠٨/  ٨/ ٢   الموافــقالــسبت وم یــتــم تــصویر تجربــة البحــث
ــة التــصویر علــى أســاس . نــادي اربیــل الریاضــي بــشكل عمــودي علــى  (قــافزمحــور العرضــي لجــسم الالإذا تــم تثبیــت آل

ارتفــاع بــؤرة  وفــي حــین كــان م)١٢ (قــافزبعــد بــین بــؤرة العدســة آلــة التــصویر وموقــع أداء الالوكــان ) قــافزمجــال أداء ال
  . یوضح ذلك )٤(شكل ال .م)١.٣٠(العدسة عن سطح األرض 

  

  
یوضح موقع آلة التصویر )٤(رقمشكل ال  
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   :البرامج المستخدمة في التحلیل ٨-٣
 ودراسـة هـذه االجـزاء بعمـق لكـشف دقائقهـا أجـزاء إلـىالكلیـة الحركـة  التحلیل بشكل عـام هـو وسـیلة لتجزئـة إن

  . )٩١، ١٩٨٧یدعي، الصم(
األفـــالم تحویــل ، تــم  الفنــياإلنتــاج مكتــب خــاص فـــي إلــى نا عملیــة التــصویر الفیــدیوي لجـــأ الباحثــإتمــامبعــد 

  . CD لیزریة أقراص إلى ةالفیدیوی
   : كل حسب وظیفتهاآلتیة البرامج ت استخدمبعدها

 اجـزاء صـغیرة وحـسب الرغبـة إلـىلم تقطیع اجزاء الفیمكن من خالل هذا البرنامج  :)iFilma Edit 1.3( برنامج . ١
  .           MPEG إلى DAtوكذلك تحویل نوعیة الفلم من 

  .  صور منفردة متسلسلةإلىتقطیع الحركة یمكن من خالل هذا البرنامج  :)Adobe Premear 6.5( برنامج  . ٢
ر عـرض كـل صـورة مـن الـصو یمكـن مـن خـالل هـذا البرنـامج  :)ACDSee 10 Photo Manager ( برنـامج . ٣

  .  من تحدید بدایة ونهایة االجزاء المهمة التي یراد تحلیلهاانالمقطعة لیتمكن الباحث
وهــو برنــامج عــالمي یــستخدم فــي التطبیقــات والتــصحیحات الهندســیة واســتفاد  :)AutoCAD 2007(  برنــامج . ٤

  .  من هذا البرنامج في استخراج المسافات واالرتفاعاتانالباحث
 مـن هـذا البرنـامج ان واسـتفاد الباحثـOfficeوهـو احـد بـرامج  :)Microsoft Office Excel 2003( برنـامج  . ٥

  . حسابیاً في معالجة البیانات الخام
  : )*( المتغیرات المستخرجة٩-٣
 خـالل أداء *)*(ج.ك.ث.وهـو المـسافة الحقیقیـة التـي یقطعهـا م: فـي أثنـاء النهـوض) ج.ك.ث.م(المسار الحقیقي لــ  •

 .)٥(شكل كما في ال.مرحلة النهوض
وهــو المــسافة : فــي أثنــاء النهــوض) الجــذع، الــذراعین، الــرجلین،الرأس(المــسار الحقیقــي لمركــز كتلــة أجــزاء الجــسم  •

 .)٥(شكل كما في ال. الحقیقیة التي یقطعها أجزاء الجسم خالل أداء مرحلة النهوض
  .داء الصور خالل األدآلة التصویر وعد سرعة إلى استنادَا الزمناحتساب تم : الزمن •

   .آلة التصویرسرعة  / ١= الواحدة زمن الصورة إذ أن 
  .)١ - عدد الصورة خالل األداء(×  الصورة الواحدة زمن= األداء زمن 

  )٨٥ ،١٩٩٩ ،عبد الوهاب (
   :األتيسرعة من خالل القانون ال بااحتس تم :سرعةال •

tlv الزمن  / المسافة المقطوعة= عة السر  /=
r

  )٢٠٠١،٣٢ش وجیرد، بو  (  
 ویرمــز لــه  velocity فــي الــسرعة massتــم اســتخراج الــزخم عــن طریــق  حاصــل ضــرب الكتلــة :  الخطــيالــزخم •

ــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــأتيMبــــــــــــــــــــــــالحرف الكبی ــــــــــــــــــــــــانون كمــــــــــــــــــــــــا ی   M=m*v    :  لیــــــــــــــــــــــــصبح الق
 وقــد تــم اعتمــاد النــسب اآلتیــة )kg.m/s .()Hall, 1999, 411(ثانیــة /متــر-ووحــدة قیــاس الــزخم هــي كیلــوغرام

 ,Hall, 2007) (١٦.٦٨٠الرجـل  ، ٤٦.٨٤٠ الجذع ، ٥.٧٧٠الذراع  ، ٨.٢٦٠ الرأس(لرئیسة اء الجسم جزاال
526( 

  :اإلحصائیة المعالجات  ١٠-٣
  :اآلتیة اإلحصائیة المعالجات اناستخدم الباحث

  )س  (الوسط الحسابي  -

                                                 
 ) السرعة× الكتلة ( استخراج الزخم الخطي للجسم البد من استخراج المسارات واألزمنة والسرع والكتل لتطبیق قانون الزخم الخطي من أجل )*(

 )Hall, 2007, 526( باالعتماد على كتل األجزاء الخاصة للرجال .  ج.ك.ث.تم ایجاد م) **(
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  )١٥٤، ١٠١ ،١٩٩٦التكریتي والعبیدي، ()ع+ (االنحراف المعیاري -
  )خ(ختالف  معامل اال-
   نسبة المساهمة-

  ).SPSS( باستخدام برنامج إحصائیا لغرض معالجة البیانات أآلليوقد تم استخدام الحاسوب 
   : ومناقشتها نتائج البحثعرض -٤
  : عرض النتائج١-٤

. ث. م(كـل مـن المهـاري ومـسارات  ءاالدا الـذي یوضـح )٥( لـشكلمن اجل التحقق من هدف البحث تـم عـرض ا
، الرجـــل الـــذراع المعاكـــسة للقـــدم القائـــدة، للقـــدم الناهـــضةالـــذراع المعاكـــسة الـــرأس، الجـــذع، (زاء الجـــسم الرئیـــسة وأجـــ) ج. ك

  .أفراد عینة لبحثألحد ) القائدة، الرجل الناهضة

   عینة البحثأفرادواألجزاء الرئیسة ألحد ) ج.ك.ث.م(یوضح األداء المهاري ومسارات )٥(رقمشكل ال
  ر كتلة الجسم وأجزاء الجسم الرئیسة بالكغم إلفراد عینة البحثمقدا) ٢(رقمالجدول     

 الرأس القافزین
الذراع 

  المعاكسة
 لرجل القائدةل

  الذراع المعاكسة
 لرجل الناهضةل

  الرجل الرجل القائدة الجذع
 الناهضة

  كتلة
  الجسم

 ٨١ ١٣,٥١١ ١٣,٥١١ ٣٧,٩٤ ٤,٦٧٤  ٤,٦٧٤ ٦,٦٩١ نزار

 ٨٤ ١٤,٠١١ ١٤,٠١١ ٣٩,٣٤٦ ٤,٨٤٧ ٤,٨٤٧ ٦,٩٣٨ سیف رعد

 ٦٠ ١٠,٠٠٨ ١٠,٠٠٨ ٢٨,١٠٤ ٣,٤٦٢ ٣,٤٦٢ ٤,٩٥٦ سركان

 ٦٦ ١١,٠٠٩ ١١,٠٠٩ ٣٠,٩١٤ ٣,٨٠٨ ٣,٨٠٨ ٥,٤٥٢ دلزار

 ٧٤ ١٢,٣٤٣ ١٢,٣٤٣ ٣٤,٦٦٢ ٤,٢٧ ٤,٢٧ ٦,١١٢ دیار

 ٦٩ ١١,٥٠٩ ١١,٥٠٩ ٣٢,٣٢ ٣,٩٨١ ٣,٩٨١ ٥,٦٩٩ اریان

 ٧٢,٣٣٣ ١٢,٠٦٥ ١٢,٠٦٥ ٣٣,٨٨١ ٤,١٧٤ ٤,١٧٤ ٥,٩٧٥ س  

 ٩,١٣٦ ١,٥٢٤ ١,٥٢٤ ٤,٢٧٩ ٠,٥٢٧ ٠,٥٢٧ ٠,٧٥٥ ع+
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 ٣١

الــذراع  لرجــل القائــدة،لالــذراع المعاكــسة  الــرأس،(كتلــة الجــسم وكتــل اجــزاء الجــسم الرئیــسة ) ٢(یبــین الجــدول 
الفــراد عینــة البحــث مــع عــرض الوســط الحــسابي ) الرجــل الناهــضة الرجــل القائــدة، الجــذع، ،المعاكــسة للرجــل الناهــضة

  نحراف المعیاريواال
  الجسم وأجزاء الجسم الرئیسة بالمتر إلفراد عینة البحث) ج.ك.ث.م(مقدار مسار )٣(رقمجدول ال

  الرأس القافزین

الذراع 
  المعاكسة

لرجل ل
 القائدة

الذراع 
  المعاكسة

لرجل ل
 الناهضة

الرجل  الجذع
 القائدة

  الرجل
 الناهضة

  كتلة
  الجسم

 ٠,٩١١ ٠,٥٢٣ ١,٢٣٥ ٠,٩١٩ ٠,٧٥٤ ١,٢٥٦ ٠,٩١٤ نزار

 ٠,٨٥٧ ٠,٥٠١ ١,١٧٥ ٠,٨٥ ٠,٥٧٧ ١,٢٨٢ ٠,٨٨٦ سیف رعد

 ٠,٩٦٦ ٠,٦٢١ ١,٢٧٧ ٠,٩٨٧ ٠,٧٣٢ ١,٢٨٤ ٠,٩٦٩ سركان

 ٠,٩٣ ٠,٥٣٣ ١,٢١٥ ٠,٩٢٩ ٠,٨٣٥ ١,٤٠٣ ٠,٩٤٩ دلزار

 ٠,٨٥٧ ٠,٥ ١,١١٥ ٠,٨٥٥ ٠,٩٢١ ١,١٠٥ ٠,٩٠٩ دیار

 ٠,٩١٢ ٠,٥٢ ١,٢٨٦ ٠,٩٠٢ ٠,٦٨٥ ١,٣٤٣ ٠,٩٢٨ اریان

 ٠,٩٠٦ ٠,٥٣٣ ١,٢١٧ ٠,٩٠٧ ٠,٧٥١ ١,٢٧٩ ٠,٩٢٦ س  

 ٠,٠٤٢ ٠,٠٤٥ ٠,٠٦٥ ٠,٠٥١ ٠,١١٩ ٠,١ ٠,٠٣ ع+

لرجـل لالـذراع المعاكـسة  الـرأس،(ومسار اجـزاء الجـسم الرئیـسة ) ج. ك. ث. م(مقدار مسار ) ٣( الجدول یبین
 الفــراد عینــة البحــث مــع عــرض ) هــضةالرجــل النا الرجــل القائــدة، الجــذع، ،الــذراع المعاكــسة للرجــل الناهــضة القائــدة،

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
  )٣(ثا إلفراد عینة البحث/مقدار سرعة الجسم وأجزاء الجسم الرئیسة بالمتر) ٤(رقمالجدول 

 الرأس القافزین

الذراع 
  المعاكسة
الرجل 
 القائدة

الذراع 
  المعاكسة

لرجل ل
 الناهضة

الرجل  الجذع
 القائدة

  الرجل
 الناهضة

  كتلة
  الجسم

 ٧,٥٩٢ ٤,٣٦ ١٠,٢٩٢ ٧,٦٥٩ ٦,٢٨٣ ١٠,٤٦٨ ٧,٦١٥ نزار
 ٧,١٤٤ ٤,١٧٤ ٩,٧٩٥ ٧,٠٨ ٤,٨٠٧ ١٠,٦٨٧ ٧,٣٨٥ سیف رعد

 ٨,٠٤٧ ٥,١٧٥ ١٠,٦٤٣ ٨,٢٢٥ ٦,١٠١ ١٠,٧٠١ ٨,٠٧٨ سركان
 ٧,٧٤٩ ٤,٤٤٣ ١٠,١٢٧ ٧,٧٤١ ٦,٩٥٧ ١١,٦٩١ ٧,٩١ دلزار
 ٧,١٤٣ ٤,١٦٤ ٩,٢٨٨ ٧,١٢٥ ٧,٦٧٧ ٩,٢٠٩ ٧,٥٧٦ دیار

 ٧,٦٠٣ ٤,٣٣١ ١٠,٧١٩ ٧,٥١٦ ٥,٧٠٦ ١١,١٩١ ٧,٧٣٢ اریان

 ٧,٥٤٦ ٤,٤٤١ ١٠,١٤٤ ٧,٥٥٨ ٦,٢٥٥ ١٠,٦٥٨ ٧,٧١٦ س  

 ٠,٣٥٢ ٠,٣٧٦ ٠,٥٤ ٠,٤٢٦ ٠,٩٩٤ ٠,٨٣٦ ٠,٢٤٨ ع+

                                                 
  .ثانیة ) ٠.١٢( أفراد عینة البحث ، إذ بلغ زمن األداء كان ثابتا للجسم وجمیع اجزاء الجسم لكافة) 3(
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 ٣٢

لرجـل لالـذراع المعاكـسة  الـرأس،(وسرعة اجزاء الجسم الرئیسة ) ج. ك. ث. م(سرعة الجسم ) ٤(یبین الجدول 
الفـــراد عینــة البحـــث مــع عـــرض ) الرجـــل الناهــضة الرجـــل القائــدة، الجــذع، ،ذراع المعاكـــسة للرجــل الناهـــضةالــ القائــدة،

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
  ثا  إلفراد عینة البحث/م/مقدار زخم الجسم وأجزاء الجسم الرئیسة كغم )٥(رقمجدول ال

 الرأس القافزین
الذراع 

  المعاكسة
 لرجل القائدةل

  لمعاكسةالذراع ا
  الرجل الرجل القائدة الجذع لرجل الناهضةل

 الناهضة
  كتلة

  الجسم

 ٦١٤,٩٤١ ٥٨,٩٠٤ ١٣٩,٠٥٨ ٢٩٠,٥٧٩ ٢٩,٣٦٤ ٤٨,٩٢٤ ٥٠,٩٤٧ نزار
 ٦٠٠,١٢٧ ٥٨,٤٧٧ ١٣٧,٢٤ ٢٧٨,٥٦١ ٢٣,٣ ٥١,٧٩٧ ٥١,٢٤٢ سیف رعد

 ٤٨٢,٨٠٣ ٥١,٧٨٩ ١٠٦,٥٢ ٢٣١,١٤٨ ٢١,١٢١ ٣٧,٠٤٨ ٤٠,٠٣٣ سركان
 ٥١١,٤١١ ٤٨,٩١٣ ١١١,٤٩ ٢٣٩,٣١٨ ٢٦,٤٩٥ ٤٤,٥٢٢ ٤٣,١٢٤ دلزار
 ٥٢٨,٥٦٣ ٥١,٣٩٥ ١١٤,٦٤٣ ٢٤٦,٩٥٦ ٣٢,٧٧٨ ٣٩,٣١٩ ٤٦,٣٠٥ دیار

 ٥٢٤,٦٢٨ ٤٩,٨٤٩ ١٢٣,٣٦٣ ٢٤٢,٩١٢ ٢٢,٧١٥ ٤٤,٥٥٦ ٤٤,٠٧ اریان

 ٥٤٣,٧٤٥ ٥٣,٢٢١ ١٢٢,٠٥٢ ٢٥٤,٩١٢ ٢٥,٩٦٢ ٤٤,٣٦١ ٤٥,٩٥٣ س  

 ٥٢,١٦ ٤,٣٦٥ ١٣,٦٣٣ ٢٣,٨٦١ ٤,٤٥٨ ٥,٥٦٩ ٤,٤٦٤ ع+

الــذراع المعاكــسة  الــرأس،(وزخــم اجــزاء الجــسم الرئیــسة ) ج. ك. ث. م(الــزخم الكلــي للجــسم ) ٥(الجــدول  یبــین
 الفراد عینة البحث مع عـرض الوسـط )الرجل الناهضة الرجل القائدة، الجذع، ،الذراع المعاكسة للرجل الناهضة لرجل القائدة،ل

  .الحسابي واالنحراف المعیاري
   الجسم الرئیسة ونسبة المساهمةأجزاءجسم و زخم الالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ل) ٦(رقمجدول ال

 أجزاء الجسم  ت الجسم  أجزاء الجسم
 ع + س   ع + س  

  نسبة
  المساهمة

  قیمة  ت
  ر

  المعنویة

 *٠,٠٠١ ٠,٩٧٦  ٢ ٠,٩٥٣ ٤,٤٦٤ ٤٥,٩٥٣ الرأس  ١

الذراع المعاكسة   ٢
 *٠,٠٢٦ ٠,٨٦٦  ٥ ٠,٧٤٩ ٥,٥٦٩ ٤٤,٣٦١ ئدةلرجل القال

الذراع المعاكسة   ٣
 ٠,٥٨٧ ٠,٢٨٣  ٦ ٠,٠٨ ٤,٤٥٨ ٢٥,٩٦٢ لرجل الناھضةل

 *٠,٠٠٠ ٠,٩٩٢  ١ ٠,٩٨٥ ٢٣,٨٦١ ٢٥٤,٩١٢ الجذع  ٤
 *٠,٠٠١ ٠,٩٦٨  ٣ ٠,٩٣٨ ١٣,٦٣٣ ١٢٢,٠٥٢ الرجل القائدة  ٥
 ٤,٣٦٥ ٥٣,٢٢١ الرجل الناھضة  ٦

٥٤
٣,
٧٤
٥

 

٥٢
,١
٦٠

 

٠,٠١٦ ٠,٨٩٦  ٤ ٠,٨٠٣* 
  ٠.٠٥< معنوي عند نسبة خطأ *                

حـل الـرأس ، ثـم )٠,٩٨٥(أن زخم الجـذع جـاء فـي المرتبـة األولـى بنـسبة مـساهمة قـدرها نرى إن ) ٦(ومن الجدول 
). ٠,٩٣٨(بنــسبة مــساهمة قــدرها الثالثــة حلــت الرجــل القائــدة بالمرتبــة و ) ٠,٩٥٣(ة مــساهمة بفــي المرتبــة الثانیــة وبنــس

واحتلت الذراع المعاكـسة للرجـل القائـدة المرتبـة ) ٠,٨٠٣(بنسبة مساهمة قدرها الرابعة ت الرجل الناهضة بالمرتبة وجاء
وحلـت الـذراع المعاكـسة للرجـل الناهـضة فـي المرتبـة األخیـرة بنـسبة مـساهمة ) ٠,٧٤٩(بنـسب مـساهمة قـدرهماالخامسة 

  ).٠,٠٨٠(قدرها 
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ......................لزخم الكليدراسة نسبة مساهمة زخم بعض أجزاء اجلسم من ا

 ٣٣

  : مناقشة النتائج٢-٤
 ألنهمـا فـي نـسبة المـساهمة )٤(والثانیـةاألولـى المـرتبتین  علـى ان سـبب حـصول الجـذع والـرأس ناویعزو الباحث

وبمــا ان الكتلــة هــي  )Hall, 2007, 526) (٤٦.٨٤٠ الجــذع ، ٨.٢٦٠ الــرأس(یمــثالن تقریبــا نــصف كتلــة الجــسم 
 كبیـرة  الـذي اكتـسب سـرعةجـذع والـرأسفـان الومـن ثـم المعبر الحقیـق علـى القـصور الـذاتي الخطـي لألجـسام المتحركـة 

 نقــل إلــىدي ؤ مــن خــالل ســرعة الركــضة التقربیــة والتــي مــن الــصعب ان یفقــدها بــسبب كبــر هــذه الكتلــة وهــذا ســوف یــ
  . مرحلة النهوضإلىركي كبیر من الركضة التقربیة ح

ه إذا كــان هنـاك جــسمان یــسیرات بـنفس الــسرعة، فالجــسم األثقـل تكــون كمیــة حركتــ " )٢٠٠٨ ،جــابر(إذ یـذكر 
 وهــذا ینطبــق علــى أجــزاء )١٦٠، ٢٠٠٨جــابر، (. الــسرعة× الكتلــة  = )الــزخم( اكبــر حیــث ان كمیــة الحركــة )الــزخم(

  .الجسم كذلك
وذلك بسبب طول المـسافة التـي قطعتهـا الرابعة والرجل الناهضة بالمرتبة الثالثة وجاءت الرجل القائدة بالمرتبة 
وان  ،)٥(شكل فــي الــوموضــح ) ٣(فــي الجــدول مبــین ســم وكمــا  )٦٩ (بفــارقالرجــل القائــدة مقارنــة بالرجــل الناهــضة 

وذلـك ) ٤( فـي الجـدول بـینثـا كمـا م/م) ٤,٤٤١ (رجـل الناهـضةثا اكبر مـن سـرعة ال/م)١٠,١٤٤(سرعة الرجل القائدة 
 وان السرعة تأتي من قـسمة المـسافة علـى (Hall, 1999, 411)الن الزخم یأتي من حاصل ضرب الكتلة في السرعة 

tlsلـزمن ا /=
r )Hay. 1993. 15(  وبمـا ان الـزمن ثابـت لكـل أجـزاء الجـسم )لـذلك فـان المـسافة هـي )  ثـا٠.١٢
ــغ مقــدار الــزخمفــي  الــسرعة أثــرتالــسرعة ومــن ثــم فــي التــي كانــت تــؤثر   وذلــك لثبــات الكتلــة بالنــسبة للــرجلین والتــي تبل

ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ) %١٦.٦٨٠( ــــــــــــــــــــــ%١٠.٥الفخــــــــــــــــــــــذ  ( الجــــــــــــــــــــــسمكتل ــــــــــــــــــــــدم ، %٤.٧٥٠ساق ، ال                                                                                                         )%١.٤٣٠الق
)Hall, 2007, 526(،  وتلتهــا الــذراع المعاكــسة للرجـــل الخامــسة وجــاءت الــذراع المعاكـــسة للرجــل القائــدة بالمرتبــة

 الـذراع المعاكــسة للرجــل القائــدةالتــي قطعتهــا ) المــسار(األخیـرة وذلــك بــسبب طــول المـسافة و الــسادسة الناهـضة بالمرتبــة 
وان  ،)٥(شكل فـي الـوموضح ) ٣(في الجدول مبین م وكما  )٠.٦٨٤(بفارق مقارنة بالذراع المعاكسة للرجل الناهضة 

ثـا /م) ٦,٢٥٥ (رجـل الناهـضةلكـسة لالـذراع المعاثا اكبر من سـرعة /م)١٠.٦٥٨(لرجل القائدة الذراع المعاكسة لسرعة 
 وان (Hall, 1999, 411)وذلـك الن الــزخم یــأتي مــن حاصـل ضــرب الكتلــة فــي الـسرعة ) ٤(فــي الجــدول مبــین كمـا 

tlsالسرعة تأتي من قسمة المسافة على الـزمن  /=
r )Hay. 1993. 15(  وبمـا ان الـزمن ثابـت لكـل أجـزاء الجـسم 

 وذلـك لثبـات الكتلـة مقدار الـزخمالسرعة ومن ثم أثرت السرعة في في هي التي كانت تؤثر ) المسار(لذلك فان المسافة 
 ,Hall( )%٠.٦٥ ، الكـف%١.٨٧ ، الـساعد%٣.٢٥العـضد ( الجـسم كتلـة مـن ) %٦(بالنـسبة للـذراعین والتـي تبلـغ 

2007,526(.  
  :ت تعتمد على ما یأتي الجسم كانأجزاء الحصول على نسبة المساهمة بین أنمما تقدم یتضح 

بالمرتبـة األولـى الن كتلــتهم ) الـرأس والجــذع( الكتلـة كانـت تـوثر تــأثیر واضـح بـین األجـزاء المختلفــة، لـذلك حـل إن .أوال
 الجـسم واتـت مـن كتلـة%) ١٩(ن الن كتلـة كـل منهمـا الرجلییأتي بعدهما الكلیة  الجسم ن كتلةم %) ٥٠(تشكل 

  . الجسممن كتلة%) ٦(كتلة كل منهما رة الن الذراعین بالمرتبة األخی
  :جزاء الجسم المتشابهةعلى نسب المساهمة أل) المسافة( اثر طول المسار .ثانیاً 

 .سم) ٦٩( بفارق الرجل الناهضة من مسار أطول الرجل القائدةمسار  •

                                                 
 الرأس ال یمكن فصله عن الجذع وال یوجد تمارین خاصة بالجذع اال بمرافقة الرأس وألن الرأس إنتم دمج مناقشة الرأس مع الجذع بسبب ) 4(

  . یكتسب سرعته كما یكتسبها الجذع 
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 .سم) ٥٣( بفارق الذراع المعاكسة للرجل الناهضة أطول من مسار الذراع المعاكسة للرجل القائدةمسار  •

والـسرعة تـؤثر ) بثبـات الـزمن(الـسرعة فـي الـزخم الن المـسافة تـؤثر فـي مما تقدم یتضح ان المسار كـان یـؤثر 
عنــد تــأثیر قــوة علــى "وهــذا مــا یؤكــده الــسامرائي ) بثبــات الكتلــة(الــزخم وكــان تــأثیر المــسارات اكبــر مــن تــأثیر الكتلــة فــي 

أثیر هــذه القــوة فكلمــا زادت مــسافة تــأثیر القــوة ازدادت ســرعة جــسم إنــسان فــان الجــسم یكتــسب ســرعة علــى قــدر مــسافة تــ
 مرحلــة االرتقــاء ان یحــتفظ الالعــب بقــدم االرتقــاء متــصلة أثنــاءالجــسم النهائیــة والعكــس صــحیح ـ لــذا فمــن المهــم فــي 

  ).١٦٥-١٦٤، ١٩٨٨السامرائي، " (باألرض حتى یكتمل امتداد قدم ورجل االرتقاء
   :صیات االستنتاجات والتو -٥
  : االستنتاجات ١-٥
 .)٠.٩٨٥(بنسبة مساهمة قدرها  في المرتبة األولى ء الجذعجا •

 .)٠.٩٥٣(بنسبة مساهمة قدرها الثانیة في المرتبة ء الرأس جا •

 .)٠.٩٣٨(بنسبة مساهمة قدرها الثالثة  في المرتبة ت الرجل القائدة بعد ذلك حل •

 .)٠.٨٠٣(ة قدرها الرجل الناهضة بنسبة مساهمالرابعة وجاءت في المرتبة  •

 ).٠.٧٤٩(ا  مساهمة قدرهةبنسبالخامسة بالمرتبة  الذراع المعاكسة للقدم القائدةجاءت و  •

  .)٠.٠٨٠( مساهمة قدرهما ةبنسببالمرتبة األخیرة  الذراع المعاكسة للقدم الناهضة حلتو  •
   :اتصی التو ٢-٥
 سرعة الركـضة التقریبیـةمام في تااله طریق  وذلك عنالطویللجذع في تدریبات القفز كبیرة للرأس واإعطاء أهمیة  •

 .المناسبة للقفز

ــــــــــــدة فــــــــــــي التــــــــــــدریب فیمــــــــــــا یتعلــــــــــــق بعناصــــــــــــر اللیاقــــــــــــة البدنیــــــــــــة  • ــــــــــــى الرجــــــــــــل القائ   ضــــــــــــرورة التأكیــــــــــــد عل
 .اذ یؤكد اغلب المدربین على قدم االرتقاء) التكنیك(و

 .ضرورة التركیز على تدریبات التوافق بین حركة الرجل القائدة والذراعین •

 .  الطیران العموديإلىركیز على حركة قدم االرتقاء بصفتها الموجه األول الجسم من الركض األفقي الت •

  واألجنبیة العربیة المصادر
أساســــیات الفیزیــــاء، ترجمــــة ســــعید الجزیــــرى وآخــــران، الــــدار الدولیــــة ) ٢٠٠١(بــــوش، فریــــدریك و جیــــرد، دافیــــد  •

 .م، القاهرة.م.لالستثمارات الثقافیة ش

الحاســوب فــي بحــوث التربیــة التطبیقــات االحــصائیة واســتخدام ): ١٩٩٩( ، حــسن والعبیــدي ودیــع یاســین،التكریتــي •
 .الریاضیة، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق

مبــادئ المیكانیكــا الحیویــة وتطبیقاتهــا فــي المجــال الریاضــي، دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة ): ٢٠٠٨(جــابر، امــال  •
 .ندریةوالنشر، السك

 .التدریب بألعاب الساحة والمیدان، مطابع دار الحكمة، البصرة، العراق:)١٩٩٠(حسین، قاسم حسن وآخران •

تحلیـل المیكانیكیـة الحیویـة فـي فعالیـات العـاب الـساحة والمیـدان، مطـابع ): ١٩٩١(حسین، قاسم حسن وآخـرون  •
 .دار الحكمة، البصرة، العراق

میكانیكیـــة تـــدریب وتـــدریس مـــسابقات ألعـــاب القـــوى، مركـــز الكتـــاب ): ٢٠٠٩(زاهـــر، عبـــد الـــرحمن عبـــد الحمیـــد  •
  للنشر، القاهرة، مصر 
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 .البایومیكانیك، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل):١٩٨٨(السامرائي، فواد توفیق •

  .وصلالبایومیكانیك والریاضة، جامعة الموصل دارالكتب للطباعة والنشر، الم):١٩٨٧(الصمیدعي، لوي غانم  •
 أثنــاءعالقــة القــوة الخاصــة بالــذراعین والكتفــین بــبعض المتغیــرات الكینماتیكیــة : )١٩٩٩ (بــسمان، الوهــاب عبــد •

  . جامعة بغداد،أداء بعض المهارات على جهاز المتوازي، أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة
  .، الكویتموسوعة العاب القوى، دار القلم للنشر والتوزیع): ١٩٩٠(عثمان، محمد  •
التحلیـــل البیومیكانیــك والتكامـــل بـــین ): ٢٠٠٧(علــي، عـــادل عبــد البـــصیر و علـــي، ایهــاب عـــادل عبــد البـــصیر  •

 .النظریة والتطبیق في المجال الریاضي، المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، السكندریة

وبعـــض المتغیـــرات ) لـــزمن ا–القـــوة (تحلیـــل العالقـــة بـــین خـــصائص منحنـــى ): ١٩٩٢(محمـــود، إیمـــان شـــاكر  •
البایومیكانیكیـة لمرحلــة النهـوض بفعالیــات القفـز الطویــل، أطروحـة دكتــوراه غیـر منــشورة، كلیـة التربیــة الریاضــیة، 

 .جامعة بغداد

اثـــر زمـــن النهـــوض فـــي مـــستوى االنجـــاز فـــي القفـــز الطویـــل، رســـالة ): ١٩٨٨(النعیمـــي، عمـــار علـــي إحـــسان  •
 . الریاضیة، جامعة بغدادماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة

عالقــة بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة للخطــوات الــثالث األخیــرة مــن ): ٢٠٠١(النعیمــي، عمــار علــي إحــسان  •
الركــضة التقریبیــة ومرحلــة النهــوض مــستوى االنجــاز للقفــز الطویــل، أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة،كلیة التربیــة 
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