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  :ملخص البحث 
مسافة الركضة التقربیة، (لتعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة یهدف البحث ا

والتعرف . لدى عینة البحث) عدد خطواتها، زمنها ، معدل سرعتها ، زخمها وطاقتها الحركیة
فقد تم استخدام . على العالقة بین قیم التغیرات الكینماتیكیة ومستوى االنجاز لدى عینة البحث 

طالب من كلیة الریاضة جامعة ) ٥٦( المسح وتكونت عینة البحث من المنهج الوصفي بطریقة
محاوالت واختیرت افضل محاولة لكل واثب ) ٣(الموصل المرحلة األولى وقد اعطیت لكل طالب 

من حیث االنجاز وعلى ضوئها تم تحلیل المحاولة لدراسة المتغیرات الكینماتیكیة المذكورة سابقا ، 
ج استخدم الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط البسیط والجل التوصل الى النتائ

وقد استنتج الباحث عدم وجود عالقة معنویة بین مستوى االنجاز . كوسائل احصائیة ) بیرسون(
ومسافة الركضة التقربیة وعدد خطواتها وزمنها لدى افراد عینة البحث بسبب قصر مسافة 

ل لهذه المسافة ، ووجود عالقة معنویة بین مستوى االنجاز ومعدل الركضة التقربیة والزمن الطوی
افراد عینة البحث ، وبناءًا على ذلك تم التوصیة سرعة الركضة التقربیة وزخمها والطاقة الحركیة لدى 

على المدرسین عند قیامهم بعملیة التدریس التاكید على الجوانب الفنیة التي تخدم مستوى االنجاز منها الركضة 
  .التقربیة وعدد خطواتها وزمنها المستغرق 
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Abstract: 
The researcher aims at studying the values of the Kinematic 

variables in connection with the approach run , such as its distance , 
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٤٤  

duration ,speed rate ,momentum ,motion energy , and the number of steps 

in it , the work also aims to study the relationship of the values of the 

Kinematic variables with the level of achievement of the sample in this 

study . 

The descriptive methods has been adapted within a survey 

approach . 

Fifty – six first – year students from the college of physical 

education in the university of Mosul constituted the sample of the study . 

Each student was given three attempts long jump , and the attempt which 

exhibited best performance was depicted for study and analysis . The 

relevant Kinematic variables were selected by a specialized team 

prepared for the purpose . the results were calculated using the statistical 

methods of the mathematical mean . The "standard deviation" and the 

simple correlation coefficient (Paerson) . 

The researcher has found out that the subjects’ performance 

revealed no significant correlation relationship between the level of 

achievement and the distance of the approach run , or the number of steps 

in it . This has been due to the shortness of the approach run and the long 

duration of the distance . However , an significant correlation relationship 

has been found between the level of achievement , and the rate of speed 

in the approach run , its momentum and the motion energy of the sample . 

Accordingly , a recommendation has been put forward by the researcher 

that during giving instructions , the teachers should emphasize the 

technical aspects that contribute to the level of achievement , such as the 

approach run , its duration , and the number of steps in it . 
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  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

راسة مفصلة ودقیقة تبدأ عادة مـن خـالل دراسـة المـواد ان دراسة میادین المعرفة المختلفة د
والمحتوى والطرائق العلمیة المستخدمة في الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحـضاري الكبیـر الـذي 

 الحاجـــــة الـــــى افـــــراد فـــــي المجتمـــــع ونـــــشأتنعیـــــشه اذ حلـــــت االلـــــه  فـــــي كثیـــــر مـــــن المجـــــاالت ، 
 التقنیــة واألجهــزة واألدوات اآلالتر مــن  ، كمــا ان تــوفر الكثیــاألعمــالمتخصــصون فــي مجــاالت 

الحدیثـــة التـــي ســـاعدت فـــي تحقیـــق القیاســـات الدقیقـــة والموضـــوعیة فـــي تحدیـــد نقـــاط الـــضعف فـــي 
 الفنـــي للفعالیـــات الریاضـــیة وبدقـــة عالیـــة وذلـــك مـــن خـــالل عملیـــة التحلیـــل الحركـــي للحركـــة األداء

وجدیـدة سـاعدت العـاملین فـي مجـال الریاضیة ، هذا كله ادى الى اختیار وتكـوین نظریـات حدیثـة 
   .األفضلالتربیة الریاضیة في اختیار الحركات الصحیحة والمالئمة لالنجاز 

  )١٩٩٨،٩حسین ومحمود ، (
 متكــامال للنــواحي البدنیــة ، النفــسیة ، إعــداداان الوصــول الــى المــستویات العالیــة تتطلــب 

یـــر مـــن دول العـــالم الـــى انـــسب الطرائـــق اذ توصـــلت الكث. الفنیـــة ، الخططیـــة ، العقلیـــة والتربویـــة 
 االنجــازات الریاضــیة أفــضلالعلمیــة والعملیــة المــستخدمة فــي عملیــة التــدریب الجــل الوصــول الــى 

العالیــة والفــوز بــالبطوالت العالمیــة ، وفعالیــات العــاب الــساحة والمیــدان قــد تطــورت ایــضا وبــشكل 
لمــــاء والبــــاحثین ومنهــــا فــــي مجــــال ســــریع ومنهــــا فعالیــــة الوثــــب الطویــــل نتیجــــة تظــــافر جهــــود الع

الــذي شـهد تطــورا كبیـرا مــن الناحیـة العلمیــة والعملیـة مــن حیـث حركــة الجـسم وبمــا ) البایومیكانیـك(
 األداء لخدمــة إتباعهــایتفــق وطبیعــة العمــل المیكــانیكي للفعالیــة وباســتخدام افــضل الــسبل الواجــب 

واه التي یستخدمها في وقت جید واقتـصاد الفني الحركي للفعالیة والتي تمكن الواثب من استثمار ق
في الجهد وذلك عن طریق تطبیق القوانین المیكانیكیة ، والتي تختلف باختالف خصائص الجـسم 

  ).١٩٧٧،٤ ، وآخرونعبد المنعم (الذي یطبق علیه وتحت مختلف الظروف 
رة ومنهـا وفعالیة الوثب الطویل من الفعالیات التي یعتمـد ادائهـا علـى اسـس میكانیكیـة كثیـ

الركضة التقربیـة والتـي تحتـوي علـى الكثیـر مـن المتغیـرات الكینماتیكیـة والتـي لهـا اهمیـة كبیـرة فـي 
  .األفضل تحقیق االنجاز 

وتعــد الركــضة التقربیــة لفعالیــة الوثــب الطویــل ذات اهمیــة كبیــرة والتــي تعتمــد علــى ســرعة 
 وكــذلك تختلــف مــسافة الركــضة الواثــب حیــث انــه كلمــا زادت ســرعة الواثــب زادت مــسافة االنجــاز

التقربیة وعدد خطوات بحسب اختالف قابلیـة الواثـب فـي اكتـساب الـسرعة المثالیـة للفعالیـة ، وممـا 
ســـبق یتبـــین لنـــا اهمیـــة اتقـــان الركـــضة التقربیـــة مـــن حیـــث ضـــبط مـــسافتها وعـــدد خطواتهـــا الجـــل 

ضة التقربیــة المجــددة الوصــول الــى الــسرعة المثالیــة مــن اجــل تحقیــق افــضل انجــاز ، اذ ان الركــ
  ).١٠٢، ١٩٨٩مجید ، (والدقیقة تزید من ثقة الواثب بنفسه وشعوره بالنجاح في هذه الفعالیة 
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مـسافة الركـضة التقربیـة، (وتتجلى اهمیة البحث فـي التعـرف علـى المتغیـرات الكینماتیكیـة 
توى االنجـــاز وعالقتهـــا بمـــس) عـــدد خطواتهـــا ، زمنهـــا ، معـــدل ســـرعتها ، زخمهـــا وطاقتهـــا الحركیـــة

بفعالیة الوثب الطویل ، اذ یامل الباحث من خـالل دراسـته هـذه مـن التوصـل الـى نتـائج تـسهم فـي 
  .تحسین مستوى االنجاز لدى طلبتنا والحصول على نتائج متقدمة بهذه الفعالیة

  
  : مشكلة البحث ٢-١

حة والمیدان من خالل ممارسة الباحث لهذه الفعالیة واشرافه على تدریب فریق العاب السا
في جامعة الموصل وكمدرس لمادة الـساحة والمیـدان فـي الكلیـة الحـظ ان هنـاك ضـعفا فـي تطـور 

انهـــم لــم یــصلوا الــى المـــستوى اال الرغم مــن تنمیــة الـــصفات البدنیــة العامــة والخاصــة ، بــاالنجــاز 
ـــوانی ن المطلـــوب حیـــث تكمـــن المـــشكلة فـــي عـــدم معرفـــة الكثیـــر مـــن المـــدربین فـــي القطـــر الـــى الق

الفیزیائیــة والمیكانیكیــة لهــذه الفعالیــة وان عرفهــا فانــه الیقــوم بعملیــة التحلیــل للحركــة بــصورة علمیــة 
ودقیقة بـل االكتفـاء عـن طریـق المالحظـة ، كـذلك عـدم معرفـة الـواثبین لـدقائق هـذه الفعالیـة وعلیـه 

من العمل والبحث ارتائ الباحث دراسة هذه المشكلة كونها احدى المشاكل التي تحتاج الى المزید 
  .من اجل تحقیق االنجازات في هذه الفعالیة كبقیة بلدان العالم المتقدمة

  
  : ھدفا البحث ٣-١
مــسافة الركــضة التقربیــة ، عــدد خطواتهــا ، زمنهــا ، ( التعــرف علــى قــیم المتغیــرات الكینماتیكیــة -

  .لدى عینة البحث ) معدل سرعتها ، زخمها وطاقتها الحركیة
العالقــة بــین قــیم المتغیــرات الكینماتیكیــة ومــستوى االنجــاز لفعالیــة الوثــب الطویــل  التعــرف علــى -

  .لدى عینة البحث
  
  : فرض البحث ٤-١

  .هناك عالقة ارتباط معنوي بین المتغیرات الكینماتیكیة ومستوى االنجاز لدى عینة البحث
  
   : مجاالت البحث٥-١
  . جامعة الموصل-یة التربیة الریاضیة كل-االولىالسنة عینة من طلبة :المجال البشري  -
  .١٢/٣/٢٠٠٣-١١الموافق  یوم الثالثاء واالربعاء :المجال الزماني  -
  .جامعة الموصل/  ملعب كلیة التربیة الریاضیة :المجال المكاني  -
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  : المصطلحات ٦-١
كــان دون  هــو العلــم الــذي یعنــى بدراســة الحركــة دراســة وصــفیة مــن حیــث الزمــان والم:الكینماتیــك 

  ).١٩٩٩،٧٧الهاشمي ، . (التعرض للقوى المسببة لها 
  ).١٩٧٦،١٢٦الطالب ، ( المعدل الزمني للمسافة التي یقطعها الجسم :السرعة الخطیة 

   . وهي مقدار قیمة الشغل الالزم الكتساب جسم ما سرعة خطیة معینة:الطاقة الحركیة الخطیة
  )١٩٧٨،٨٦هوخموت،(

  
  : الدراسات النظریة -٢
  : االداء الفني لفعالیة الوثب الطویل ١-٢

یتكون االداء الفني للوثب الطویل من مجموعة حركـات تـشكل االداء الفنـي الخـاص بهـذه 
الفعالیــة اذ تــرتبط هــذه المجموعــة مــن الحركــات بعــضها بــبعض ارتباطــا وثیقــا الجــل الوصــول الــى 

الوثــب الطویــل بعــاملین اساســیین اقــصى حــد مــن القــدرة علــى االنجــاز ویتحــدد االنجــاز فــي فعالیــة 
هما سرعة الركضة التقربیة وقوة االرتقاء ، اما اقصى استخدام لهذه العوامل المهمة فیتعلق بـشكل 
كبیر بدرجة المهـارة الحركیـة الخاصـة وباتقـان الركـضة التقربیـة وكـذلك بدقـة عملیـة االرتقـاء الجـل 

 یـستطیع بواسـطتها تحقیـق اطـول مـسافة تولید اكبر محصلة ممكنة للـسرعة واطـول مجـال للطیـران
  ).١٩٨٧،٤٢٣باوزفبلد و شروتر ، (وثب ممكنة 

لــــذا یجــــب علــــى الواثــــب ان یكــــون االداء الفنــــي مــــؤثرا وفعــــاال فــــي تطــــویر قــــوة االرتقــــاء 
وتحــسینها والیــستطیع الواثــب ان یحقــق انجــازا جیــدا اال اذا كــان ذو قــوة وســرعة جیــدة وان الواثــب 

وقوة ارتقـاء قـافز العـالي وتوافـق العـب الحـواجز ) م١٠٠(ر فیه سرعة عدائي الجید هو الذي تتواف
  :وان المراحل الفنیة للوثب الطویل هي كاالتي). ١٩٧٩،٢٥٣حسن واخرون ، (
  . الركضة التقربیة -
  .االرتقاء  -
  .الطیران  -
  .الهبوط  -
  
  : الركضة التقربیة ١-١-٢

ر حـسب قدراتـه البدنیـة الجـل الوصـول الـى تختلف مسافة الركضة التقربیة مـن واثـب الخـ
  :السرعة المثالیة للفعالیة وتنقسم هذه المرحلة الى قسمین

  . مرحلة تزاید السرعة -
  .مرحلة الخطوات الثالثة االخیرة -
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ففــي المرحلــة االولــى تتزایــد ســرعة الواثــب تــدریجیا حتــى الوصــول الــى اقــصى ســرعته امــا 
ة مركـز ثقـل الجـسم للواثـب لمرحلـة االرتقـاء عـن طریـق االخـتالف المرحلة الثانیة والتي تهـتم بتهیئـ

في طول الثالث الخطوات االخیرة والتي تـؤدي الـى ان یتجـه جـسم الواثـب اتجـاه یتفـق ومیكانیكیـة 
  .) علوي-افقي (الوثب الطویل الذي یجب ان یكون اماما عالیا 

  )١٩٨١،٢٣الهاشمي ، (
  : االرتقاء ٢-١-٢

من المراحل المهمة والصعبة في عملیـة الوثـب حیـث یقـوم الواثـب فـي تعد مرحلة االرتقاء 
  هـــــــــذه المرحلـــــــــة بتحویـــــــــل المـــــــــسار االفقـــــــــي نتیجـــــــــة مرحلـــــــــة الركـــــــــضة التقربیـــــــــة الـــــــــى االتجـــــــــاه 
  االفقـــــي العلــــــوي فـــــي بدایــــــة مرحلــــــة الطیـــــران خــــــالل فتــــــرة زمینـــــة قــــــصیرة جــــــدا تتـــــراوح مــــــا بــــــین 

فیهــا ، كمــا یجــب ان ینجــز الواثــب جمیــع وفــي الحــصول علــى قــوة دفــع عالیــة )  ثــا٠.١٢-٠.١٠(
حركــات االرتقــاء بــشكل جیــد النــه فــي حالــة انجــاز الركــضة التقربیــة واالرتقــاء بــشكل جیــد یــشكالن 

  ).١٩٨٨،١٤١الطالب ، .(من انجاز الواثب % ٩٠
  
  : الطیران ٣-١-٢

 تبدا مرحلة الطیران من لحظة مغادرة جسم الواثب لالرض وان جمیع الحركات التـي یقـوم
بهـا الواثــب فــي الهــواء اثنــاء طیرانــه التزیــد مــن حركتـه شــیئا اال انهــا تــساعد فــي موازنــة الجــسم فــي 
الهــواء فقــط االمــر الــذي یــؤدي الــى ان یتخــذ الجــسم موضــعا مناســبا الداء الهبــوط الــسلیم وان جــل 

مــا اهتمـام الواثـب بعــد مغادرتـه االرض هــو ان یـسلك مــسارا اثنـاء طیرانــه بحیـث ان یتعــرض القـل 
یمكــن مــن قــوة الجــذب االرضــي ومقاومــة الهــواء لالســتمرار باندفاعــه فــي الهــواء لفتــرة اطــول وذلــك 

حـسین ، . (عن طریق االحتفاظ بالسرعة العمودیـة اكبـر قـدر ممكـن وفـي عمـل زاویـة طیـران جیـدة
٢٠٥، ١٩٩٩.(  

  
  : الھبوط ٤-١-٢

میـع الحركـات التـي اداهـا  مرحلة الهبوط من المراحل المهمة في الوثب النها نهایـة لجتعد
الواثــب خــالل المراحــل الــثالث الــسابقة وذلــك بــان یحــول كــل مااكتــسبه مــن طاقــة الــى مــسافة فــي 

  ).٢٥، ٢٠٠٠زاهر ، .(الحفرة 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٤٩  

  : میكانیكیة الركضة التقربیة ٢-٢
وهي اولى مراحل االداء الفني لفعالیة الوثب الطویل والتي لهـا اهمیـة كبـرى بهـذه الفعالیـة 

 مــسافة الركــضة التقربیــة مــن واثــب الــى اخــر وذلــك حــسب قــدراتهم علــى اكتــساب الــسرعة وتختلــف
فالبعض تكون مسافة الركضة التقربیة قصیرة النهم یصلون الى سرعتهم القصوى مبكرا واالخرون 

حــسن .(تكــون مــسافة الركــضة التقربیــة لــدیهم طویلــة النهــم یكتــسبون ســرعتهم القــصوى متــاخرین 
  ).١٩٧٩،٢٥٢واخرون ، 

ومن هنا تجد بان هناك اختالف من حیـث مـسافة الركـضة التقربیـة وعـدد خطواتهـا اذ ان 
 .خطـــــوة ) ٢٢-١٦(اي بحـــــدود ) م٤٥-٣٠(بعـــــض المـــــصادر تؤكـــــد علـــــى انهـــــا تتـــــراوح مـــــابین 

  ).١٩٧٩،٧المندالوي ، (
ــــــى انهــــــا محــــــصورة مــــــابین    .خطــــــوة ) ٢٢(أي بحــــــدود ) م٤٥-٣٥(ویؤكــــــد عثمــــــان عل

اي بحــدود ) م٤٥-٤٠(وباورزفلیــد وتروتــر یقــوالن بانهــا تتــراوح مــابین . )١٩٩٠،٣٣٥عثمــان ، (
  ).١٩٨٧،٤٢٦وباوزفیلد وشروتر،.(خطوة ) ٢٢(

ومـــن كـــل هـــذا نـــستدل علـــى ان مـــسافة الركـــضة التقربیـــة للمتقـــدمین هـــي محـــصورة مـــابین 
  .خطوة ) ٢٥-١٧(وبحدود ) م٤٥-٣٠(

 سـرعة أقـصى هـو الوصـول الـى  ان الهـدف مـن الركـضة التقربیـةاألخیـرة األبحـاث وأكدت
ممكنــة والتحــضیر لعملیــة االرتقــاء اي اكتــساب الطاقــة الحركیــة مــن خــالل الركــضة التقربیــة عــن 
طریــــق التــــدرج فــــي الــــسرعة لحــــین بلــــوغ الــــسرعة القــــصوى المثالیــــة للفعالیــــة عنــــد نهایتهــــا ، اذ ان 

) قـــصى زمـــن ممكـــناقطـــع مـــسافة معینـــة ب(الركـــضة التقربیـــة هـــي عبـــارة عـــن ســـرعة انتقالیـــة اي 
 وخطیــة مــستقیمة دائریــة للــساقین والــذراعین(وهــي حركــة مركبــة )١٩٩١،٢٥، العبیــدي واخــرون.(

مــسافات غیــر متــساویة  ة عــن حركــة غیــر منتظمــة النهــا تقطــع، وكــذلك عبــار للجــذع والجــسم ككــل
  ) .١٤-١٩٨٤،١٠الخفاجي ، .)(بازمنة متساویة او العكس صحیح 

  :نیكیا الى قسمین كاالتي وتقسم الركضة التقربیة میكا
  .مرحلة الثالث خطوات االخیرة .٢       .مرحلة تزاید السرعة. ١

  
  :)التعجیل( مرحلة تزاید السرعة ١-٢-٢

  . وهي ازدیاد في السرعة تدریجیا لبلوغ السرعة المثالیة للفعالیة 
   السرعة االولیة -السرعة النهائیة 

  =ـــــــــــــــــ    =   التعجیل 
  ن الزم

  )١٩٩١،٢٧العبیدي واخرون ، (

  ١س-٢   س
      ـــــــ

       ن
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٥٠  

ففي هذه المرحلة تتزاید سرعة الواثب تدریجیا حتـى تـصل الـى اقـصى سـرعة والتـي ینبغـي 
  الوصول الیها وكذلك بالحصول على طاقة حركیة من خاللها حیث ان مقدار الطاقة 

  الحركیـــــة التـــــي یحـــــصل علیهـــــا الواثـــــب هـــــي مجمـــــوع الطاقـــــات الحركیـــــة الجـــــزاء الجـــــسم 
  ) . الساقین- الذراعیین - الجذع(

                     ١  
  =مربع السرعة × ـــ الكتلة )= طح          (

                     ٢  
  ).١٩٩٩،١٧٩الھاشمي ، (

  ) ٧٠(كمـــــا ان الواثــــــب یبـــــدأ الــــــركض ویكــــــون جذعـــــه مــــــائال الــــــى االمـــــام قلــــــیال بزاویــــــة 
   عنـــــد العالمـــــة االولـــــى )0 ٨٠ (وكلمـــــا تـــــدرج فـــــي ســـــرعته تقـــــل درجـــــة میـــــل الجـــــذع حتـــــى تـــــصل

  .وقبــــــــل وصــــــــوله الــــــــى نهایــــــــة الركــــــــضة التقربیــــــــة یكــــــــون میــــــــل الجــــــــذع اقــــــــرب الــــــــى الراســــــــي 
  ).٢٨-١٩٨١،٢١الهاشمي ، (

اما الطاقة الحركیة للذراعین والساقین ذات الحركة الدورانیة حول محورهـا العرضـي والتـي 
  ن هــــــذه االجـــــزاء تختلــــــف مــــــن یجـــــب االهتمــــــام بحركتهمـــــا مــــــن قبـــــل الواثــــــب اذ ان ســـــرعة ودروا
وكمـا ) طول الذراع او الـساقین(حیث سرعتها وذلك باختالف سرعة زاویتهما وطول نصف قطرها 

  :نعرف ان 
      الفرق الزاوي 

  ).١٩٩٩،١١٨الهاشمي ، (ـــــــــ =السرعة الزاویة
  الزمن 

قطـر وان وغالبا مـایتحرك الجـسم بـسرعة ثابتـة لـذا فـان االخـتالف یكـون هنـا فـي نـصف ال
  .٢)نق×السرعة الزاویة (×  ك١/٢:الطاقة الحركیة الزاویة لهذه االجزاء من الجسم هي 

العبیـــدي واخـــرون ، .(والتـــي لهـــا الـــدور المهـــم فـــي عملیـــة اكتـــساب الـــسرعة لـــدى الـــواثبین 
١٩٩١،٣٧.(  

  
  : الخطوات الثالثة االخیرة ٢-٢-٢

حیــث طــول وقــصر هــذه یكــون هنــاك اخــتالف فــي طــول هــذه الخطــوات عمــا ســبقها مــن 
 األخیرةالخطوات فیما بینهما فتكون الخطوة االخیرة قصیرة نسبیا وقبل االخیرة طویلة وما قبل قبل 

تكون قصیرة ایضا وذلك من اجل تهیئة مركز الثقل الجـسم لالتجـاه الـذي یتناسـب ومتطلبـات هـذه 
اقبل االخیرة یؤدي الى خفـض اذ ان طول الخطوة م. الفعالیة والذي یكون باالتجاه االفقي العلوي 

مركز ثقل الجسم وقصر الخطوة االخیرة یؤدي الى رفع مركز ثقل الجسم وهـي حركـة تموجیـة مـن 
اجــل الحــصول علــى المركبــة العمودیــة فــضال عــن المركیــة االفقیــة الناشــئة مــن الركــضة التقربیــة 

     ١  
  ٢س×ـــــ ك
     ٢  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٥١  

ماقبـــل (الطویلـــة فحـــدوث هـــذه المركبـــة یـــرتبط ارتباطـــا بانخفـــاض مركـــز ثقـــل الجـــسم مـــن الخطـــوة 
- ٣( او )  سم٢٢.٨٦-٧.٦٢(وارتفاعه في الخطوة االخیرة ویكون مقدار هذه المركبة هو ) االخیرة

  ).١٩٩١،١٤٥حسین واخرون ، .(انج ) ٩
ویعتمد تغیر میكانیكیة العمل لهذه الخطوات على سرعة الواثب وطوله ودرجـة توافقـه مـن 

 االرتقــاء بالـــشكل الــذي یالئــم المــسار الـــذي الحــصول علــى مركبــة الــسرعة العمودیـــة اثنــاء عملیــة
  .سیسلكه الواثب في الحصول على زاویة الجل تحقیق افضل قوس للطیران

  
  :اجراءات البحث -٣
  : منھج البحث ١-٣

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي بطریقــة المــسح لمالءمتــه وطبیعــة المــشكلة اذ انــه مــن 
ي تتكـون منهـا الدراسـة وذلـك العطـاء الحلـول خالل هذا المنهج یمكن اعطـاء وصـف للظـواهر التـ

  ).١٩٩٨،٧٤حمدان ، .(الالزمة وبدرجة عالیة من الدقة 
  
  : عینة البحث ٢-٣

هــي المجموعــة  التــي یــتم فحــصها او مراقبتهــا خــالل التجربــة وقــد تتكــون مــن شــخص او 
  ).١٩٨٧،٢٦١محجوب ، .(شخصین او اكثر 

تــي تتكــون مــن اربعــة شــعب حیــث كــان العــدد االولــى والالــسنة الدراســیة تــم اختیــار طلبــة 
طالبـا وطالبــة وذلـك الن هــذه المرحلـة تـدرس فعالیــة الوثـب الطویــل ) ٨٨( هـو الكلـي لهـذه المرحلــة

وقــد اســتبعد مــن االختبــار الطلبــة الممارســون لهــذه الفعالیــة وكــذلك . ضــمن المنهــاج المقــرر للكلیــة 
  الطلبـة فضًال عنالراسبون للعام لماضي والطلبة المشاركین في التجربة االستطالعیة والطالبات 

طالبــا وطالبــة وعلیــه كــان العــدد ) ٣٢(ا عــن موعــد اجــراء التجربــة والــذي كــان عــددهم الــذین تخلفــو 
  ).االصل(من المجتمع الكلي %) ٦٣.٦٣٦(طالبا والذین مثلوا نسبة ) ٥٦(الكلي للمختبرین هو 

  
  : االدوات واالجھزة المستخدمة في البحث ٣-٣
  .ساعة توقیت لقیاس زمن الركضة التقربیة . ١
  ).م٥٠(بطول شریط قیاس  .٢
  .میزان طبي لقیاس كتلة الجسم لعینة البحث .٣
  .مادة البورك لتخطیط مجال الركضة التقربیة .٤
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   : االختبارات والقیاسات المستخدمة في البحث٤-٣
   : التجربة االستطالعیة١-٤-٣

هي عبارة عن دراسة تجریبیة اولیةیقوم بها الباحث على عینـة صـغیرة قبـل القیـام بالبحـث 
  ).١٩٨٤،٨٤ابو حطب واخرون ، .(هدف اختیار اسالیب بحثه وادواته ب

الــسنة طــالب مــن ) ٣( تجربــة اســتطالعیة علــى ٩/٣/٢٠٠٣حیــث اجــرى الباحــث بتــاریخ 
  :الثانیة وكان الهدف من التجربة مایاتي الدراسیة 

  . التعرف على الزمن المستغرق الداء االختبار لكل واثب -
  .لواجبات الملقاه على عاتقهم في تنفیذ االختبارات والقیاسات مدى تطبیق فریق العمل ل-
  . مدى تفهم العینة لالختبار وتجاوبهم مع االختبار -
 وقد ظهر هناك بعض المعوقات خالل القیام بالتجربة والتي تم تالفیهـا فـي التجربـة المیدانیـة -

  .الرئیسیة 
  
   : التجربة المیدانیة الرئیسة٢-٤-٣

یـــوم الثالثـــاء الموافـــق  ١٢/٣/٢٠٠٣-١١لمیدانیـــة الرئیـــسة فـــي یـــومي اجریـــت التجربـــة ا
  .كلیة التربیة الریاضیة وخالل الدرس المقرر-واالربعاء وعلى ملعب جامعة الموصل 

  
  : اختبار الوثب الطویل ١-٢-٤-٣

محاولـة اذ تـم قیـاس مـسافة االنجـاز افـضل محـاوالت واخـذ ) ٣(حیث اعطیت لكل طالب 
واستبعدت المحاوالت الفاشلة واخذت الناجحة وتم اخذ افضل انجـاز ) متري(بوساطة شریط قیاس 

  . ولعینة البحث*مع متغیراته وذلك بواسطة فریق العمل 
  
  : قیاس زمن الركضة التقربیة٢-٢-٤-٣

ـــــك مـــــن لحظـــــة شـــــروع  ـــــة بوســـــاطة ســـــاعة توقیـــــت وذل ـــــم قیـــــاس زمـــــن الركـــــضة التقربی   ت
  اهــــــضة للوحــــــة االرتقــــــاء ولكــــــل محاولــــــة مــــــن الطالــــــب بالركــــــضة وحتــــــى لحظــــــة لمــــــس القــــــدم الن

  .ولعینة البحث. المحاوالت الثالثة 
  

                                           
  : كان فریق العمل للتجربة مكون من السادة المدرجة اسمائهم ادناه *
  . ماجستیر تربیة ریاضیة–قیاس الزمن ، ومسافة الركضة التقربیة :  السید نواف عوید -
  . بكالوریوس تربیة ریاضیة–حساب عدد الخطوات : ب  السید بشار شها-
  . بكالوریوس تربیة ریاضیة–قیاس االنجاز للواثبین:  السید عبد اهللا حسن والسید ربیع عبد الوهاب -
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  : قیاس مسافة الركضة التقربیة ٣-٢-٤-٣
تم قیاس مـسافة الركـضة التقربیـة بوسـاطة شـریط قیـاس قبـل البـدء بمحـاوالت الوثـب حیـث 

اء ولغایــة كحــد ادنــى عــن لوحــة االرتقــ) م١٥(لمــسافة ) مــادة البــورك(وضــعت عالمــات بالطباشــیر 
 ١٠(كمــا وضــعت عالمــات اصــغر منهــا لكــل ) م١(كحــد اعلــى وتــم وضــع عالمــات لكــل ) م٣٥(

لقیـــاس مـــسافة الركـــضة التقربیـــة بـــشكل مـــضبوط وتـــم قیـــاس المـــسافة فـــي كـــل محاولـــة مـــن ) ســـم
  .ولعینة البحث. المحاوالت الثالث 

  
  : حساب عدد خطوات الركضة التقربیة ٤-٢-٤-٣

ضة التقربیـة وذلـك مـن لحظـة شـروع الواثـب بـالركض وحتـى تم حـساب عـدد خطـوات الركـ
لوحــة االرتقــاء ولكــل محاولــة مــن المحــاوالت الــثالث بوســاطة احــد اعــضاء فریــق العمــل الــذي لــه 

  .ولعینة البحث. ممارسة في هذه الفعالیة 
  
  : قیاس كتلة كل واثب٥-٢-٤-٣

  لكافـــــة افـــــراد ) غـــــرام٥٠٠(اذ تـــــم قیـــــاس كتلـــــة كـــــل واثـــــب بواســـــطة میـــــزان طبـــــي والقـــــرب 
  .ولعینة البحث. عینة البحث 

  
  : معدل سرعة الركضة التقربیة ٦-٢-٤-٣

ــــــــــم  ــــــــــق اســــــــــتخدام المعادلــــــــــة أیجــــــــــادت ــــــــــة عــــــــــن طری    معــــــــــدل ســــــــــرعة الركــــــــــضة التقربی
  .ولعینة البحث. االتیة 

  المسافة 
  )١٩٨٧،٦٧الصمیدعي ، (ــــــــ        =  معدل السرعة 

  الزمن 
  : معدل الزخم ٧-٢-٤-٣

  .ولعینة البحث. اد معدل الزخم لكل واثب عن طریق استخدام المعادلة االتیة تم ایج
  س× ك = الزخم
  
   معدل الطاقة الحركیة ٨-٢-٤-٣

ولعینــة .  االتیــة ل واثــب عــن طریــق اســتخدام المعادلــةتــم ایجــاد معــدل الطاقــة الحركیــة لكــ
  .البحث

           ١  
  ٢س×ــ ك=الطاقة الحركیة 

           ٢  
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  اإلحصائیةلوسائل  ا٥-٣
  .الوسط الحسابي -
  .االنحراف المعیاري -
  ).٢٠٩-١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (  )بیرسون(معامل االرتباط البسیط  -
  
  : عرض ومناقشة نتائج البحث -٤

بعــد ان حــصل الباحــث علــى نتــائج االختبــارات التــي اجریــت علــى عینــة البحــث ، اذ لجــأ 
  . وبصورة دقیقة الباحث الى معالجتها إحصائیا

  
   عرض نتائج المتغیرات الكینماتیكیة لعینة البحث ١-٤

  
  )١(الجدول 

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیرات الكینماتیكیة لعینة البحثیبین 
  ع±  س-  المتغیرات  ت

  ٤.٠٩٨  ٢١.٦٨٠  م / مسافة الركضة التقربیة   ١
  ٢.٥٢٨  ١٣.١٦١  خطوة/ لتقربیة عدد خطوات الركضة ا  ٢
  ٠.٥٧٢  ٣.٥٣٥  ثا/ زمن الركضة التقربیة   ٣
  ٠.٥٣٥  ٦.١٣٣  ثا/م/معدل سرعة الركضة التقربیة   ٤
  ٦١.٦٥٤  ٤٠١.١٣٢  ثا / م / كغم / الزخم    ٥
  ٢٩٨.٨٤١  ١٢٤٣.٧٥  جول / الطاقة الحركیة    ٦
  ٠.٣٨٤  ٤.٢٣٥  م/ االنجاز   ٧

  
حسابیة واالنحرافات المعیاریة للمتغیرات الكینماتیكیة االوساط ال) ١(من الجدول یبین 

وبانحراف ) م. ٢١.٦٨( لحسابي لسافة الركضة التقربیة هولعینة البحث حیث تبین ان الوسط ا
 ١٣.١٦١(كما كان الوسط الحسابي لعدد خطوات الركضة التقربیة هو)  م٤.٠٩٨(معیاري 

وسط الحسابي لزمن الركضة التقربیة هو كما كان ال)  خطوة٢.٥٢٨(وبانحراف معیاري ) خطوة
ایضا كان الوسط الحسابي لمعدل سرعة )  ثا٠.٥٧٢(وبانحراف معیاري قدره )  ثا٣.٥٣٥(

،وكان ) م/ثا٠.٥٣٥(وبانحراف معیاري قدره ) ثا/ م ٦.١٣٣(الركضة التقربیة لعینة البحث هو 
ایضا ) ٦١.٦٥٤( قدره وبانحراف معیاري) ٤٠١.١٣٢(الوسط الحسابي للزخم لعینة البحث هو

جول )١٢٤٣.٧٥(كان الوسط الحسابي للطاقة الحركیة للركضة التقربیة لعینة البحث هو
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واخیرا كان الوسط الحسابي لالنجاز لدى عینة البحث هو ) ٢٩٨.٨٤١(وبانحراف معیاري 
  ).م٠.٣٨٤(وبانحراف معیاري قدره)  م٤.٢٣٥(
  
 رات الكینماتیكیة ومستوىی مناقشة نتائج عالقة االرتباط بین المتغ٢-٤

    االنجاز
  :لعینة البحث 

  )٢(جدول 
  المعنویة  ر المحتسبة  االنجاز/ المتغیرات   ت
  غیر معنوي  ٠.١١١  مسافة الركضة التقربیة   ١
  غیر معنوي  ٠.٠٩١ -   عدد خطوات الركضة التقربیة   ٢
  غیر معنوي  ٠.٠٨٦ -   زمن الركضة التقربیة   ٣
  معنوي  *٠.٤٣٨  بیة معدل سرعة الركضة التقر   ٤
  معنوي  *٠.٤١٣  زخم الركضة التقربیة   ٥
  معنوي  *٠.٤٥٥  الطاقة الحركیة للركضة التقربیة   ٦

  ) ٠.٢٧٣( بلغت ٠.٠٥ وبمستوى داللة ٥٤ = ٢ – ٥٦الجدولیة تحت درجة حریة ) ر(قیمة * 
  ة وفیما یتعلق بعالقة االرتباط بین المتغیرات الكینماتیكی) ٢(من الجدول یتبین 

مع االنجاز ) مسافة الركضة التقربیة ، عدد خطوات الركضة التقربیة ، زمن الركضة التقربیة(
  اذ تبین ان قیمة ) ٠.٠٨٦-،٠.٠٩١- ،٠.١١١(لعینة البحث والتي كانت على التوالي 

وبدرجة ) ٠.٠٥(وبمستوى داللة ) ٠.٢٧٣(الجدولیة والبالغة ) ر(المحتسبة اقل من قیمة ) ر(
) ر(أي التوجد عالقة معنویة بین هذه المتغیرات واالنجاز الن قیمة ) ٥٤=٢-٥٦(حریة 

  ).٢(المحتسبة وكما مبین في الجدول ) ر(الجدولیة اكبر من قیمة 
معدل سرعة الركضة التقربیة ، الزخم ، وطاقتها (اما المتغیرات الكینماتیكیة التالیة 

لمتغیرات و االنجاز والتي كانت قیمتها على بان هناك عالقة معنویة بین هذه ایتبین اذ ) الحركیة
المحتسبة لكل من المتغیرات التالیة اكبر ) ر(اذ كانت قیم ) ٠.٤٣٨،٠.٤١٣،٠.٤٥٥(التوالي 

الجدولیة وهذا یعني ان هناك عالقة معنویة ولصالح المتغیرات الكینماتیكیة ) ر(من قیمة 
  .د عینة البحثواالنجاز لدى افرا) السرعة ،الزخم ، الطاقة الحركیة(

اذ یتبین لنا ان هناك عالقة معنویة ما بین معدل السرعة واالنجاز وبما ان السرعة هي 
وان العالقة ما بین السرعة ) . الزمن/ المسافة = السرعة (المسافة المقطوعة على وحدة الزمن 

ة الركضة هي عالقة طردیة أي كلما زادت مساف) المتمثلة بمسافة الركضة التقربیة(والمسافة 
م والذي )٢١.٦٨(التقربیة زادت السرعة اذ كان الوسط الحسابي لمسافة الركضة التقربیة هو 

  یعتبر قصیرا نسبة الى ما تشیر الیه المصادر والذي یكون مابین 
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م متقدمین ویعزو الباحث سبب ذلك الى اختالف مسافة الركضة التقربیة والتي كانت )٣٥- ٣٠(
ة البحث اذ ان مسافة الركضة التقربیة تتحدد تبعا لقدرات الواثبین نفسهم غیر جیدة لدى افراد عین

ولكل واثب مسافته الخاصة به والتي تتناسب مع قدراته في اكتساب السرعة والتي لم تصل الى 
كذلك یجب ان تكون الركضة التقربیة ) ١٩٩٠،٢٤علي ، (المستوى المطلوب لدى عینة البحث 

 ومن ثمم الن ذلك یساعد الواثب على ضبط الركضة التقربیة على شكل ایقاع حركي منتظ
النهوض بصورة جیدة وصحیحة ومن الضروري عدم تغیر االیقاع الحركي للركضة التقربیة الن 

 عدم ضبط الركضة التقربیة وعدم تحقیق ومن ثمذلك سوف یؤدي الى اعاقة الواثب وارتباكه 
) ١٩٩٨،١٨٩الربضي ، (السرعة المثالیة للفعالیةالمستوى الرقمي الجید بسبب عدم وصوله الى 

اما مسافة الركضة التقربیة فیجب اال یكون اطول من الحد المطلوب الن ذلك سوف یؤدي الى 
تعب الواثب قبل وصوله الى لوحة االرتقاء ، وان ال تكون اقصر من الحد المطلوب بحیث ال 

وهذا ) ١٩٨٨،١٣٩الطالب ، (ة للفعالیة یتمكن الواثب من الوصول الى السرعة القصوى المثالی
ما حصل لدى افراد عینة البحث اما العالقة ما بین السرعة والزمن وهي عالقة عكسیة أي كلما 

ثا لقطع مسافة الركضة )٣.٥٣٥(قل الزمن زادت السرعة حیث كان الوسط الحسابي للزمن 
ذه المسافة كبیر نسبیا والذي یعد التقربیة المذكورة سابقا وهذا یعني ان الزمن المستغرق لقطع ه

، ١٩٨٨النعیمي ، (احد اسباب عدم وصول الواثبین الى السرعة المثالیة القصوى لهذه الفعالیة 
٤٥ .(  

من كل ذلك یمكن القول بالرغم من اختالف مسافة الركضة التقربیة والزمن المستغرق 
لوصول الى السرعة المثالیة لقطع هذه المسافة لدى افراد العینة هي التي لم تمكنهم من ا

  .المطلوبة لهذه الفعالیة من اجل تحقیق انجاز جید
ویعود سبب . اما بالنسبة للزخم والذي ظهر بان هناك عالقة معنویة ایضا مع االنجاز   

  ذلك الى متغیر السرعة النه المتغیر المیكانیكي االساسي في تحدید مقدار الزخم 
ثب ثابتة فان متغیر السرعة هو الذي كان له االثر على الزخم وبما ان كتلة الوا) س×ك=الزخم(

  .وهو الذي اظهر بان هناك عالقة معنویة وكما في السرعة السابقة الذكر 
اما بالنسبة للطاقة الحركیة فیعد متغیر السرعة ایضا هو المتغیر المیكانیكي االساسي   

من كل ذلك یتضح ) ١٩٩١،٣٧ن ، العبیدي واخرو (في تحدید مقدار الطاقة الحركیة الخطیة 
بان التناقص في الطاقة الحركیة والزخم كان لسبب عدم الحصول على السرعة المثالیة للفعالیة 
  لدى عینة البحث والتي ادت الى عدم الوصول الى مستوى انجاز جید لدى عینة البحث 

       ١    
  )  ٢س×  ك   ــــ= ط ح (البحث 

                   ٢  
ك نستدل على عدم وصول الواثبین الى السرعة المثالیة القصوى الفعالیة ومن كل ذل

والتي كانت غیر مالءمة لدیهم اما بسبب مسافة الركضة التقربیة والتي لم یستطع فیها الواثب 
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من الوصول الى السرعة المثالیة او الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة مما یدل على ان السرعة 
من كل ذلك یتضح ان عدم الوصول الى السرعة ) قلیلة(كانت غیر جیدة لدى افراد العینة 

المثالیة القصوى للفعالیة لدى افراد عینة البحث هي التي ادت الى عدم تحقیق مستوى انجاز 
  ).٤٥، ١٩٨٨النعیمي ، (عالي في هذه الفعالیة 

  
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥

التي اجراها الباحث توصل الى االستنتاجات ) الرئیسة( المیدانیة في ضوء نتائج  التجربة
  :االتیة 

عدم وجود عالقة معنویة بین مستوى االنجاز ومسافة الركضة التقربیة وعدد خطواتها وزمنهـا  .١
  .لدى افراد عینة البحث بسبب قصر مسافة الركضة التقربیة وطول زمنها 

رعة الركــضة التقربیــة وزخمهــا والطاقــة الحركیــة هنــاك عالقــة معنویــة بــین مــستوى االنجــاز وســ .٢
  .لدى افراد عینة البحث 

  
  : التوصیات ٢-٥

انطالقا من مناقشة النتائج والمعالجة االحصائیة واستنادا الى الدراسات النظریة یضع 
  :الباحث التوصیات االتیة 

الجوانــب الفنیــة علـى المدرســین عنــد قیــامهم بعملیـة تــدریس فعالیــة الوثــب الطویـل التاكیــد علــى  .١
التي تخدم مستوى االنجاز ومنها مسافة الركضة التقربیة وعـدد خطواتهـا والتاكـد فـي الوصـول 

  .الى السرعة المناسبة لهذه الفعالیة لما لها من اثر على تطور مستوى االنجاز لدى الواثبین 
اتیكیـة االخـرى اجراء بحوث مشابهة على طلبة المرحلة االولـى والتاكیـد علـى المتغیـرات الكینم .٢

  ) . الهبوط– الطیران –االرتقاء (
ــــة الریاضــــیة  .٣ ــــة التربی ــــى اعــــضاء منتخــــب كلی  جامعــــة الموصــــل –اجــــراء بحــــوث مــــشابهة عل

  .والممارسین لهذه الفعالیة من اجل تطویر مستواهم 
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  :المصادر 
القـاهرة ،  ، المطابع االمیریـة ، ١ط" معجم علم النفس والتربیة : " ابو حطب ، فؤاد واخرون  .١

١٩٨٤.  
  ترجمـــــة " قواعـــــد العـــــاب الـــــساحة والمیـــــدان : " باورزفیلـــــد ، كـــــارل هـــــانز ، وشـــــروتر ، كیـــــر  .٢

  .١٩٨٧دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، ) قاسم حسن حسین واثیر صبري احمد(
التطبیقــــات االحــــصائیة واســــتخدامات :"التكریتــــي ، ودیــــع یاســــین ، والعبیــــدي ، حــــسن محمــــد .٣

  .١٩٩٩، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، " حوث التربیة الریاضیة الحاسوب في ب
، دار المعـارف للنـشر والتوزیـع " مسابقات المیـدان والمـضمار:"حسن ، سلیمان علي واخرون  .٤

  .١٩٧٩مصر ، / 
 ، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، ١، ط" فعالیــات الوثــب والقفــز:"حــسین ، قاســم حــسن  .٥

  .١٩٩٩عمان ، 
مبـــــادئ االســـــس المیكانیكیـــــة للحركـــــات :"حـــــسین ، قاســـــم حـــــسن ، ومحمـــــود ، ایمـــــان شـــــاكر  .٦

  .١٩٩٨ ، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ، ١، ط" الریاضیة 
تحلیل المیكانیكیة الحیویة في فعالیات العاب الساحة والمیدان :"حسین ، قاسم حسن واخرون  .٧

  .١٩٩١دار الحكمة للنشر ، البصرة ، " 
  .١٩٩٨، عمان ، " البحث العلمي لنظام وادارة التربیة الحدیثة:"  ، محمد زیاد حمدان .٨
  .١٩٨٤دار الحریة للطباعة ، بغداد " فیزیاء الریاضیة البدنیة :"الخفاجي ، طالب ناجي  .٩
  .١٩٩٨، الجامعة االردنیة ، االردن ، " الجدید في العاب القوى :"الربضي ، كمال جمیل . ١٠
 ، مركـز الكتـاب للنـشر ١ط"فسیو لوجیـات مـسابقات الوثـب :" الرحیم زاهر ، عبد الرحمن عبد . ١١

  .٢٠٠٠، القاهرة ، 
، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصـل " البایومیكانیك والریاضة :" الصمیدعي ، لؤي غانم  . ١٢

 ،١٩٨٧.  
، دار " المـــدخل الـــى االلعـــاب العـــشریة للرجـــال والـــسباعیة للنـــساء :" الطالـــب ، ضـــیاء مجیـــد  . ١٣

  .١٩٨٨ للطباعة والنشر ، الموصل ، الكتب
، معمــل ) تحلیــل الحركــات الریاضــیة(المــدخل الــى علــم البیومیكانیــك :" الطالــب ، نــزار مجیــد  . ١٤

  .١٩٧٦ومطبعة اوفسبت ، بغداد ، 
 ، دار المعـــارف ١البیومیكانیـــك فـــي المجـــال الریاضـــي ، ج:" عبـــد المـــنعم ، سوســـن واخـــرون  . ١٥

  .١٩٧٧بمصر ، القاهرة ، 
دار الكتـب للطباعـة والنـشر " المیكانیكا الحیویة التطبیقیـة :"صائب عطیة واخرون العبیدي ،  . ١٦

  .١٩٩١، الموصل ، 
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  ، )  تحكــــیم– تعلــــیم – تعلـــیم – تــــدریب –تكنیـــك (موســـوعة العــــاب القــــوة :" عثمـــان ، محمــــد  . ١٧
  .١٩٩٠ ، دار العلم للنشر والتوزیع ، الكویت ، ١ط

میكانیكیـــة واثرهـــا فـــي انجـــاز الوثـــب الطویـــل دراســـة بعـــض المتغیـــرات ال:"علـــي ، مهـــدي كـــاظم . ١٨
  .١٩٩٠رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، "

  .١٩٨٩مطبعة التعلیم العالي ، الموصل ، " العاب القوى :" مجید ریسان خربیط  . ١٩
  .١٩٨٧د ، ، طبع بمطابع التعلیم العالي ، بغدا" التحلیل الحركي :"محجوب ، وجیه . ٢٠
  ، ) " الوثــــــب والقفــــــز(علــــــم التــــــدریب للــــــساحة والمیــــــدان :" المــــــنالوي ، قاســــــم حــــــسن مهــــــدي  . ٢١

  .١٩٧٩ ، طبع بمطابع الجامعة ، بغداد ، ١ط
، "اثر زمـن النهـوض فـي مـستوى االنجـاز فـي الوثـب الطویـل: "النعیمي ، عمار علي احسان  . ٢٢

  .١٩٨٨اضیة ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة التربیة الری
، مطبعــــة " اصــــول الوثــــب والقفــــز فــــي العــــاب الــــساحة والمیــــدان: "الهاشــــمي ، ســــمیر مــــسلط  . ٢٣

  .١٩٨١الحوادث ، بغداد ، 
، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، الموصــل، " البایومیكانیــك الریاضــي:"الهاشــمي ، ســمیر مــسلط . ٢٤

١٩٩٩.  
، ترجمــة " حــث العلمــي للحركــات الریاضــیة المیكانیكــا الحیویــة وطــرق الب: "هوخمــوت ، جیــرد . ٢٥

  .١٩٧٨، طبع بمطابع دار المعارف ، مصر ، ) كمال عبد الحمید(
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