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 ( 2113  كانون الثاني 11......... الؼبول  2112 متوز 1)االدتالم  

 امللخص

 0لــقافزي الــوثبــة الـثالثيـــة  الكينماتيكيةقيــــم بـــعض الـــمتغيرات  الىالــتعرف  -1
  0لـقافزي الوثبة الثالثية  كيةالكينماتيالعالقـة بين بـعض الـــمتغيرات  الىالـتعرف  -2

تم  نيذ( واثبين وال5و تكونت عينة البحث من ),واستخدم الباحثون المنيج الوصفي  لمالئمتو وطبيعة البحث          
كما استخدم الذين يمثمون منتخب الكمية .,اختيارىم بالطريقة العمدية من طالب كمية التربية الرياضية بجامعة الموصل 

المالحظة العممية التقنية والستبيان والختبار والتحميل والقياس والتقويم كوسائل لجمع البيانات لمحصول عمـى الباحثون 
 لغرض تحميميـا ودراستيـا الكينماتيكيةوتم اختيار أىـــم المتغيرات لقافزي الوثبة الثالثية . الكينماتيكيةبعض الـمتغيرات 

السرعة المحيطيـة ( ىـذه  ,السرعة الزاوية  ,زاوية الجذع ,زاوية الورك ,وية الساق زا ,زاوية الركبة ,)زاوية الكاحلوىي
( فــي مـمعب كميــة التربيــة  23/2/2012تــم تصويـر التجربـة النيائيـة بتاريـخ ) ,المتغيرات لمحجمة والخطوة والقفزة

محاولت حسب  تأدى كـل واثب س إذالختبار ين فــي مـن خالل مشاركة الواثبو  جامعة الموصل لجميع الواثبين –الرياضــة 
) الوسط :اآلتيةواستخدم الباحثون المعالجات اإلحصائية 0واجري التحميل ألفضل محاولة ناجحة ,القانون لـيذه المعبة 

  0معامل ارتباط  )بيرسون( ,النحراف المعياري ,الحسابي
 : مايأتيواستنتج الباحثون           

 0ذات دللة معنوية سالبة لزاوية الساق مع مستوى النجاز في مرحمة الصطدام في الحجمة قةعالوجود  -1
 0ذات دللة معنوية موجبة لمسرعة الزاوية الساق مع مستوى النجاز في مرحمة الصطدام في الحجمة عالقةوجود  -2
الدفع( في ,المتصاص,المراحل الثالثة)الصطدامفي  الكينماتيكيةفروق ذات دللة معنوية لباقي المتغيرات  عالقةعدم  -3

 0الحجمة والخطوة والقفزة 
 النجاز -الوثبة الثالثية  -المتغيرات الكينماتيكية  -دراسة تحميمية  الكممات المفتاحية:

An Analytical Study of Some Biokinematic Variables for Triple-Jump jumpers and 

Their Relationship with the Achievement 

Prof. Dr. Sa’ad Nafie’ Al-Dulimi    Fadhil Mohammad Sulaiman   Ashraf Ibrahim       

Abstract 

The research aims at : 

1. Recognizing values of some biokinematic variables for triple jump jumpers. 

2. Recognizing the relationship between the values of some biokinematic variables for 

triple jump jumpers and achievement. 

The researchers have adopted the descriptive approach for its convenience to the nature of the 

research . The sample has included (5) jumpers selected randomly from the students of the 

college of physical education / Mosul university who represent the college team . The 

researchers have adopted the technical scientific observation, a questionnaire , test, analysis , 

measurement and evaluation as means of collecting data to obtain some biokinematic 

  2113 –( 63) –العدد  –( 19) –اجملؾد  –جمؾة الرافدين لؾعؾوم الرياضية )نصف دـوية(



 دراسة حتليلية لبعض املتغريات الكينماتيكية لقافزي........

                                                                    011 

variables for triple jump jumpers. The most important biokinematic variables have been 

selected to be analyzed and studied which are: ankle angle, knee angle, leg angle  , hip angle , 

trunk angle, angular velocity , the circumference speed . Those variables are for the hopscotch 

, step and jump. The final experiment has been photographed on 23/2/2012 at the stadium of 

the college of physical education / Mosul university for all jumpers via the participations of 

the jumpers in the test in which each jumper has performed (6) attempts according to the law 

of this game. The analysis has been performed on the best successful attempt. The researchers 

have used the following statistical treatments : arithmetic mean, standard deviation and 

correlation coefficient (Pearson). 

The researchers have concluded the following : 

1. There was negative significant relationship for leg angle with achievement level at the 

stage of (impact) the hopscotch. 

2. There was negative significant relationship for the leg angle speed with achievement 

level at the stage of colliding the hopscotch. 

3.  There was negative significant relationship for the rest of the biokinematic variables at 

the three stages ( collision, absorption and pushing ) in hopscotch , step and jump. 

Achievement -Jump -Triple -Biokinematic Variables  -ytical Study AnalKeywords:  

 -׃المقدمة وأىمية البحث  1-1
اممأ لحاـمممما يبمممأ مبا لايلمما امل مما  ٬لممت د ممت بلد المما بل لمجمملا  يبمم ت دممت لل لع ييم رممض لـل مممل بل لمجلمممما       

عكممل  ٬لما بلحمفما بلاتملمما عبليهم لما عبلمفرملا عبلخ  لما فهمي د يأ عمممم  دمي ٬لـف بت عبليبدي ما عبلش عل بليخدمفا
زلمتة عيأ بل جمتا عدـرملو عئمماأل باعجممد بلتبخملما. فملدمت لل بل لمجمي شمهت اميعمما باخلم ة بلكتلم  يممو بلد متت 

 ب ايامممت  عبرممد مو كمممتل 0كمفمما مف مللممما عبامشمم ا بل لمجمملا لبل ميممي بلـمحمممأ ييممم عجمما لمممهمب بلمممم مت  كممملزة لرمرمملا 
بلالعيلكمملم  فمممممممي بيلما بال مممل بل لمجملا عممممت دمت لل عد ممعل  باتبد بلـ كمي عاملشممكأ بلمم  لمرممبت يما بلهممتأل يمممو 

  0امب باتبد 

عف مللما بل مل بلرمـمما عبليجميم  كممتل ة عيدمععما باتبد دـدممى قلمم  ضمت ة عجمملا  كممال ة عيمو جميمهم بلعتاما         
عل ديمت مبمما بل لمجممي  0امي يـأ لمئم  بليشماتلو عبلخا بد عبلييم رلو عبليخدحلو فمي امب بليبمأ بلتتتلا عبلدمي 

لو بل لمرممممما 0فمممي بلعتامما بلتتتلمما عمممم  قدممم مو باتبد بلفممممي لمممهم عبلمممم  ل ديممت عمممم  بلدخ ممل  بلحممـل  فمممي بلدممت لل 
لمهم دأتل  كمال  فمي  فا يرمدع  بأمبممز بل لمجمي عدـ لم  ضعة بمفبم لا لم بملو( -بلعزو-عبليعبحفما بلبريلا )بل عأ

 0لـرو يردع  في ف مللا بلعتاا بلتتتلا
لو عممت بلاملعيلكممل  بـت بل معت بلمم  لالو علعج  لممم باخ مد عبليشكتا بلدمي دعببممض بل لمجمي عممت باتبد         

هممم عكممممل   ممعأ بلخ ممعة عضحمم ام علامملو بليشممكتا بلدممي ا ا ترممعبد فمممي بل كجمما بلد  المما يمممو ـلممة رمم عا بل كجمما ل
ما بلعتل كملـبما عبلخ معة عبلعتاما علاملو باخ ممد فلهمم يممو ـلمة زبعلما بل لم بو لمـتبد عيرمدع   دعببض بلعبتل في يـ 
بل لمم بو عرمم عا بل لمم بو علعجممما بلبرممت باخمم  . لهمممب فمممو بلاملعيلكمملمم  اممع بل مممت بلممم  ل مم   بارممم  بلحممـل  

د مملت عدممت لل بليهمم با بل لمجمملا يمو خممتأ للبممت بلـمممعأ لـرماما بلدممي ايمت ل عبليمت   عمممتيم لكمعو باتبد يد ممم  لم
دمممممتع  ـمممممعأ باتبد عبأمبممممز بل لمجمممممي لممممميخدمأل بلـ كممممما بل لمجلممممما بلدممممي دشمممميأ بلمممممتفا عبلمممم يي عبلرممممـل عبلـيممممأ 

 (;6 ٬ >700 ٬عبل ك  عبلعتل.  )بلفجمي
بلمممدـملأ بلـ كمممي لممممف ت بل لمجمممي عممممو  ممم ل  جمما  باتبد بلفممممي لممممض احممع ة بلممتة عحممـلـا ا لممتب عمممو  علممم ت        

 ٬بلمممم لو بلمممميب تة عملممم  امرمممدختبت بلعرمممماأ بل ميلممما عبلد ملممما ل ممم   دـملمممأ ـ كممما بلتعمممل ا  ف مللممما  لمجممملا.)ا بز 
700; ٬ 6;.) 
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لممم مفز  بلعتامما بلتتتلما ل م   بلد م أل  بلكلميمدلكلماا ا   بلمميد ل با عيمو اممم بمدا لايلما بلاـة فمي ت بر        
عمم  يمم لممرهت فممي د معل  بأمممبمز بل لمجممي بل ملممي فجممت عممو كممشأل باخ ممد عبلرمالممما بلدممي دم بفممم  باتبد بلفمممي 

                                                                                 عبلـ كمي ييمم ل لمو عيملمما بلمد مع  لمميت المو عبليت رلو عبلتعالو.      
                                                                    -׃مشكمة البحث 1-2

بل مملت عامممب عبجم   دم ت ف مللما بلرممـا عبليجميم  يممو بلف مللمما بلدممي لممهم حمت  عبرما فممي كممتل  يممو امممتبو        
قم متـمممئ د ممع  بأمبمممزبا فمممي يتممأ اممممـ بلا مممعأا عبلدمممي بمممدا مدلبممما  ٬يمممو خممتأ بلا مممعأا بل مليلمما عبأعليالمما 

بلديللمز يممو خمتأ فمعملمما   بام  بلدمت لل يممما بأ دامم  بلعتلم  املدـملممأ بلمـ كممي بليردختيمما فمممي  فما يرمدع  بأمبمممز 
دمم  بل مللمما فممي ف مللمما بلعتامما بلتتتلما داد مت كتلم ب عممو بل لمجمي . عأ دخفم  عممم   بلي مللو لو بليردعلما بلبمي لما ـع

بليردعلما بلتعللما بليدـ  ا في بلعضما بلـمجم .عف مللا بلعتاما بلتتتلما فلهمم بلكتلم  يممو بليد لم با بلاملعيلكمملكلما بلدممي 
ارممل ي بـممأ لتباهممم يمممو بل كجمما بلد  المما قلمم  بلـبممما فممملخ عة تممت دـدمممى ت برممما عت بلممما عبر ممما يمممو بليخدحمملو اهمممم  

عاممب ييمم تعمم بلاممـتلو 0بل فزة يمو ـلة ي  فما ا   بليئمما  بلـ كلما بليلكمملكلما عبلدممي دملت  قلمم  دـرملو بأمبممز
د ممعل  باتبد  لممم مفز  بلعتامما بلتتتلمما ل مم   بلكلميمدلكلمماقلمم  ت برمما امممـ بليشممكما يممو ـلممة ت برمما ا مم  بليد لمم با 
                            0بلفممي لهمم عب دام مض امأمبمز بليدـ   مدلبا دـرلو امب باتبد

 -׃أىداف البحث  1-3 
 -׃لهتأل بلاـة             

 0لمم مفز  بلممعتامما بلمتتتلممما  بلكلميمدلكلاضلممممت اممم   بلممميد ل با  قل بلممد  أل  6-8-6
  0لم مفز  بلعتاا بلتتتلا  بلكلميمدلكلابل تضما الو ام   بلممميد ل با  قل  أل بلمد  6-8-7
   0ل مفز  بلعتاا بلتتتلا يا بأمبمز بلكلميمدلكلاعبعت عتضا ي معلا الو ا   بليد ل با  -׃ف   بلاـة  6-9
 -׃مجالت البحث  1-5
 0لمعتاا بلتتتلا  أعاي يمدخل كملا بلد الا بل لمجلا -׃بليبمأ بلاش    6-:-6
 7067\7\8 -׃بليبمأ للزيممي  7-:-6
   0بمي ا بليعحأ –يم ل كملا بلد الا بل لمجلا  -׃بليبمأ بليكممي  8-:-6
 الدراسات النظرية:  2-1
 البايوميكانيك : 2-1-1

ت كمممو بنمرممو ليمم   ف م ٬أ ل ت عمت بلاملعيلكممل  يو بل معت بلـتلتا علكمض ل ت عميم ضمتليم ضمتت بلـ كما مفرمهم       
علكممممو كمممما ييم رممدض أ لدممعف   ٬لتمممد بليممفرممما بلدممي ل ممعت اهممم ت فمميبلـ كما فمممي بليمجممي رممعبد فمممي ـلمدممض بللعيلما ل

فلهمممم بممممل بأضدحممممت امممملـ كا فـبممأ بلد مممل عمممم  ي معيمما ي لممما كممممما بل ممعة بليامعلمما لممـتبد كالمم ة ضلمرممم املي معيمما 
 ٬ <<<6 ٬)بلهمشميي 0عفم  يرمم  ي ملو ععيمأ عجممي خممم عمم  د مل عملهم ا عة بضأ لمب ديما بلممـ كا بلدمي لدت بل

فمي بلمعضا بلمـمج  لحا  عممت بلاملعيلكممل  يمو لات عمعت بلد الما بل لمجملا أرمد يمأدض بلعبرم ا فممي يخدممأل ع (. 68
 لالا عأ ليكو بأرد ممد عممض ععمم  لرمرمض لمدت دفرمل  بليبمأا امأ لحا  بل مت بلبعا   لكأ بل يملما بلد مليلا عبلدت

 (67 ٬ 7060 ٬)للخملت  عبل مي    0يب لما دم  بل يملما كمفا
عل مم أل بلاملعيلكمملمم  اأمممض بل مممت بلمممم  لهممدت ات برمما عدمممـملأ ـ كمممما بلكممماو بلـممي عمممم  عفمم  بلممم عبملو عبلممميامت         

حمممممتا بلرمالمممممما بليلكمملكلمممممما لمممممم    بلممممممعضعأل عممممممم  بلممممممم  م  بألبمالمممممما عبلرمالمممممما خممممممتأ بلممممممـ كا لمد زلزبألبمالمممممما عب 
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( لو برد يمأ عممت بلماملعيلكمممل  اميد ل بدممض كمممفض رمممعت بلاممـتلو فممي بكممدشمأل بلمم تلت يممو  <6 ٬ 7060 ٬)بلميشهتبممي
 0بأتبدبا بلمرما مممما لمي  فمممما للهيممممم لفجممممأ  بأتبدبا بلفملممما بلـتلتممما لممما   بلف مللمممما بلـتلتمممما عت برمممما ي م مدهممممم يمممما

 (67 ٬ 7060     ٬)بلخملت  عبل مي   
 -׃عل رت بلاملعيلكممل  قل  ف علو  الرللو ايم 

 0ع ددـ   ار عا يرد  ة لامع ت برا بلبرمت بلدي فمي ـملما تمادا ل  ليم دكمعو فمي ـملا بلركعو  -׃بأردمدل -6 
 0ابرمت بلدي لعبت فلهم د ل  في بلـملا اع ت برا ب -׃بلتلمميلكم -7

 -׃عل رت كأ عبـت يمهت قل  
عداـمة فمي  ٬يـتتما لهمم تد م  ات برا لرامل بلـ كا عبل ع  بليحمـاا رعبد لكمما ممدبما عمهمم ل -׃بلكلمد -ل       

 يرااما بلـ كا عمدماج بأم ام  بل جمي ععتضدض ايتمللا باتبد . 
 ممم  ات برمما ـ كمما بابرمممت املمرمماا لمممزيو رممعبد لكمممما بلـ كمما خ لمما لت تبا لمما لمممب دهدمممت د -׃بلكلميمدلمم  -ل      

 ٬ =<<6 ٬امملبممل بلميئه   لع بلشكممي لمممـ كا عدعجمل    ل مما باتبد بلدممي لمم عت اهممم بلممبرت .  )ـرملو ع يـيمعت 
 (عل رت املو بلف علو قل : =7

 (   Hall.  1999.  3زبع  ( ) –يرد لت ( لع )تبا    –)خ ي لع بمد ملي 
 -׃الوثب الثالثي  2-1-2

ممما يممو ي بـمممأ بلعتمل بلتتتممي عخمتأ كممأ          بلممعتل بلتتتممي لدجيمممو بل عبيمأ بليلكمملكلمما لمي ممعفما فمممي كممأ يـ 
ممما )بلـبمممما  ف مللمما بلعتممل بلمممعتاا ( بلمممي معأل لكمممعو دـمما دممأتل با بلممم عبيأ بليلكمملكلمما مفرممهم كيممم فممي  –بلمممخ عة –يـ 

ليدرمما لو  ٲو ٲ(9><6)مكم  امعا 0عبو كأ بلي بـأ بليد مضاما فمي بلعتمل بلتتتمي دامتل ام حممو بلرم عا بأف لما ٬بل علأ 
ل عجممعو بلخرممم ة فمممي بلرمم عا باف لمما عمممو   لمم  زلمممتة بلمهممع  بلبلممت عاكمممب فمممو بلمدلبمما دكمممعو عممممت ي م ممما رمم عا 

-;6)ل بو يدعرمم   زبعلمما بلمممي معأل د ممت 0هممع  يممما زلمممتة فمممي زبعلمما بلي مممعأل عيعتلمما عمللمما عممممت مهملمما مهملمما بلم
مممما عمممم  بلدمممعبلي 70-=6 (د  لممم ب اممممو زيممممو ل مممعأ عتاممما كممممو فلهمممم  ;=<6 ٬بحمممت )يلم  ع امممي  0ت بممما(  لكمممأ يـ 

ممما بلخ ممعة يممو بلعتممل عبلمرمماا بلياعلمما لميرمممفا يممو بلـبممما عبلخ ممعة عبلعتامما كممممما ) - 6.;8م حمممو تمامما عمممت يـ 
مما قلمم  لخم   )0(عمم  بلدعبلمي :89.8 - ;.<7  8<.6 - 99.= -<:.<الميمم يدعر  بلمر ا باف لا دم   يممو يـ 

ممممما بلخ مممعة  \ت  ة(  \ت  ==.6) ل ممم ل يممموة( عممممم  بلدعبلممممي فمممممو باضمممأ فمممممي يدعرممم  بلرممم عا بل يعتلممما كمممممما يـ 
 \ت  0;.7ة( الميمممم بلرمم عا بل يعتلمما لمعتامما  ممممما) \ت  <=.8) ل دمم ل يمموعبلرمم عا بل يعتلمما باعمممم  كمممما لمـبممما 

ة( عبو لفجممأ بلمممعبتالو بلمم  لرممم  ضمعة ف ممأ اعبرمم ا لحمماا بل ممتت فمي مهملمما بلـبممما ـع كما بلدتالمما بل علما فممي مهملمما 
بلخ معة علكمهممم بلخ عة عبو ضعة تفا با   امماحماا رعأل د يممأ امممليـمفئا عممم  بلر عمما باف لما يمممو بلـبممما قلممم  

مما بلخ معة أ دخمتت فممي بليرممعتة  ٬أ درمعت فمي بمممل بلر عما بل يعتلما  عبو ـ كمما بأحم تبت عمممت بلهامع  يممو يـ 
ازلمممتة بلرمم عا باف لمما علكمممو دخممتت فممي زلمممتة زبعلمما بلمهممع  لمعبتممل عكمممل  زلمممتة ي كامما بلرمم عا بل يعتلمما  )بلخملممت  

 ( 760 ٬ 7060 ٬عبل مي   
 مراحل األداء الفني لموثبة الثالثية : 2-1-3

د مم أل بلعتامما بلتتتلمما اأمهممم قـممت  ف مللممما بلعتممل فممي بل مممل بل ممع  عبلدممي دديلممز اممماتبد بلي  ممتة عبلممميددماا امملو        
.  لبممزبد بلبرممت عبلدمممي دبيمما امملو حممفدلو اممتملدلو لرمرمملدلو ايمممم بلرمم عا عبل ممعة فجمممت عمممو بلمممدعبف  عبأدممزبو بلـ كمممي

بم دمم دا  اممممـ بلـ كمممما  0لدكمممعو باتبد بلفممممي لمعتامما بلتتتلمما  يممو يبيععمما ـ كممما دشممكأ باتبد بلفمممي بلخممم  اهمممم 
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باتبد بلفممممي  قو قم 0ا جهمممم يممما ا مم  ب دام ممم عمللممم ععتل ممم عمممم  عفمم  شمم ع  يلكمملكلمما لدـ لمم  بممممهتأل يمممو باتبد 
كممي عمممم  لرممم  بلحممفما عبارمم  بلممميلكمملكلا عكممممل  بلشمم ع  بلممميلكمملكلا امممع عيملممما يلكمملكلمما لـممممأ بلعببممل بلـ  

(.علدـ لم  لفجمأ يلكمملكلما لممهمـ بلف مللما عممم  عفم  698 ٬ :=<6 ٬)عبلممض يـبمعل  0بلميدعف ة بمربميمم يمما ضمممعو 
 اي:  تة ع لتباض لمعتاا بلتتتلا ليكو د رليهم قل  ي بـأ في لتممدي بـمهم بلدمي لي  اهم بلتعل 

 بل كجا بلد  الا عدشيأ -6
   بل رت باعأ يو بل كجا -ٲ

 بلخ عبا بلتتة باخل ة                                                                                       -ل 
 بأ د مد                    -7
 بل ل بو                    -8 
 بلهاع  -9

 بلـبما عبلخ عة فمل فزة(:دكعو في كأ يو   9,8,7)عبلي بـأ 
 الركضة التقربية : 2-1-3-1 

ممما بأضدمم بل عجمم ع ة بأاديمممت اهممم عبلد كلمممز عملهمممم علخمامممم امئمم  بأعداممم  أرممليم لمهممم د مممت         دامم ز لايلمما يـ 
مما ضمتيما عامي بأ د ممد  ما قعمتبت ليـ  لعبتمل بكممدرمل ر عدممض بلمم حع  فيمو خمتأ اممـ بليرممفا بليـمتتة لـممعأ ب ٬يـ 

لايلدهمم فمي دـ لم  لعمم   مضما ـ كلما ييكمما لرمدفمت يمهمم  فجت عمو ٬بلدمي ديكممض يمو دـ ل  بام ت يرمفا فمي بلـف ة 
ضممتت   680 – 600قو  ممعأ بل كجمما بلد  المما  لمممبل لو دكمممعو يمممو  0( <6 ٬ 7009 ٬)بلي يممع   0لـئمما بلمهممع 

ضمممتت ل  ـعبلمممممي  600ليممممم  ممممعأ بل كجمممما بلد  المممما لمعبتمممل بلمممميادت  دحمممأ قلممممم  0دممم ( ي :.<8_  :.80) د  لاممممل  
(يدم  علكدرممل بلعبتممل بلخامم ة عبيللمما  ا ممت فدمم ة يمممو بلدمت لل عا تامممم لرممدختت يرمممفا ل ممعأ لتضدمم بل ع ملاممم يممم  :.80)

   0لردختت بليادت  عتيما جما ا لجا  خ عبدض 
 الرتقاء :  2-1-3-2

مما  لم بو بلدمي د مت يمو بحم ل ي بـمأ فمو باتبد بلـ كمي فمي عل         مي عيملا بأ د مد يو  كجا د  الا قل  يـ 
ممما  0( 77 ٬ 7009 ٬(م ممت عممو )بلي يممع    860 ٬ ==<6 ٬بلعتممل )ضمرممت ـرممو  ـلممة لممدت ختلهممم  اهيمميعبمهممم يـ 

 ٲيمميي بل ممع  ا مت لو لكممعو بلعبتمل ضمت اميد ل  عجا بلبرت يمو بل كم  بلر لا باف مي لتمممد بأضدم بل قلم  بلمتفا با
( لو عجمما >8 ٬ 9<<6 ٬)بأدـمممت بلممتعلي لتل مممل بل ممع   0ي كممز ت مممض مدلبمما بمخفمجممض فمممي بلخ ممعة يممممم ضاممأ بأخلمم ة

ا لدت اممتممد ضملأ قم دامغ بلزبعلا بليـحع ة المو بلرم  عبلفخم ) (ت با عملم  لد ممل يمو  0>6 بأ بلمهع  فع  بلمـع
دمفلمم ـ كما رم ل ا لم بمأ قلم  بارمفأ عبلخممأل يمو ببمأ لو أ لف مت يممو ر عدممض بأف لمما بلكممتل  عا مت ملمم  ل معت بلعبتمل 

(  عبو لكمممعو اممممم يمممت ليفحمممأ 6:0 -:69اتمممممي بل بمممأ بلمماجمممما ) بممممأ بأ د ممممد ( ضملممممت عدحممم   بلزبعلممما لدحمممما )
لكمممعو اممممم  باديمممت كمممال  ازبعلمما بأم ممت  بلدممي  علبممل لو 0( 9= ٬ >=<6 ٬)ضمرممت ـرمممو  0بلـممع  عبل كامما عبل ممتت

عفمي دمم  بأتمممد ل كمز بلعبتمل عممم  بلرم عا  0لم م  اهم ي كز ت أ بلبرت ـلة لهم تع  كال  في دـتلت يرمفا لف لما 
بل يعتلما فمي لـئمما بلمهمع  فممي بل فممزة امعدامم  بممض ضممت جميو مرمماا أ امم  اهمم يممو بلرم عا بأف لما بلممدبمما عمو زخممت 

   0لبرت امأدبمـ باف مي بلممدبا عمو بلر عا في بل كجا ب
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 الطيران : 2-1-3-3
مما بلمهممع  عدمدهممي عمممت ليمم  ل  بممزد يمممو لبممزبد  ٲداممت         ممما يمممو بلمـئمما بلدمممي لدمم   فلهمممم بلعبتممل لـع اممممـ بليـ 

ا بلـ كمما بلدمي دملت  فمي لتمممد ـف ة بلمعتل عأ ليكممو لمممعبتل لو ل يممأ شملام لد للم  رمل  ي كمز ت مأ بريممض أو بيلم
بل ل بو د ت  لم  يفلمتة لأ قمب كمممو لهممم امتأل يعجمعا عاممع ليكمممو بل ممأل بلا لمت لمرممضلو اـلمة أ دملت  قلمم  ق بمما 

( عبو بلبرممت فممممي قتممممد بلممم ل بو ;=6 – <>6 ٬ ٬>=<6بلممم ملل  ٬)ضمممممرت ـرممو  0بلمممعبتل مـممع بلخمممأل ا ممت بلمممهاع 
(. لممب فمممو بلعببمل بلمم ال   600 ٬ ==<6 ٬)بلممهمشيي 0بلي معفممما ل  لحما  بلبرممت كميلمما تمادمممالخجمما قلمم  ضممممعو 

ما اع بلـفمئ عم  بلدعبزو عدعفل  لفجأ بلئ عأل لمبما بلهاع   :68 ٬ 6<<6 ٬عآخم عو ٬)ضمرمت ـرمو  0لهمـ بليـ 
برممت اممملهاع  قلممم  بارممفأ مدلبمما بلبمممل (.  قم قو اممم ت  لمم بو بلمممبرت ععحممعأ ي كمممز بلت ممأ قلمم  بعمممم  م  ممما لاممتبد بل

 عبو بلد ال مما لممكيلما بلميلكمملكلا بلمي  عاا لمي معأل اي :  0با جي لتبرمت
   0زلمتة ر عا بلمهع  -6
 0ب دفما ي كز ت أ بلبرت عمت بلهاع  -7
 0بلد  ل يو بلزبعلا بليتمللا لممهع  ضت  بأيكمو -8
  0كودأخل  بدحمأ بلك الو ل عأ يم لي -9

تعو قم ممم  يممو امممممـ بل عبيممأ لبممل قو دبيمما فمممي يتممأ اممممـ بل  ل ممما لمـحممعأ عمممم  لعمممم  فماممتة لمممكأ عميمممأ       
   0( 760 ٬ 7060 ٬بل مي   ٬)بلخملت 0عبج  في بليرمفا بليمبزة اعبر ا بل عبيأ بأخ  

 اليبوط :  2-1-3-4
ممما يممو ي بـممأ بلعتممل         ممما لاممتل ـلميممم لميمم  ضممتت عضممت ل د ممت 0عامممـ اممي لخمم  يـ  ا جهمممت لو بنعممتبت لمممهمـ بليـ 

مما  0بلعبتل لمـف ة علكمو بلـ ل ما امع لو بلعبتمل لامتل اأعمتبت برميض عممتيم لحمأ قلم  لعمم  م  ما فمي بلهمعبد خمتأ يـ 
علممكي لمم عت بلممعبتل اممملهاع  بلممحـل  0( Geoffrey- 1973- 162) 0بل ل بو ـلمة ل يمأ عمم  رمـل  بملمض لتيممت

لرممملت عضاممأ يتيرمما برمميض بلـفمم ة لبممل عملممض آو لتمممي بلبممما لـيمممت يممما دـ لمم  بلممم بعلو لمخمممأل ععممممت يتيرمما عب
لم عت اتممي بلم كادلو لـيممت عادـ لمم  عتفما بلممم بعلو لـيممت يممما بيدمتبت   بلبمما عبلم بملو لـعمم  فممي  ٬بلك الو لمـف ة 

( عمتـممئ ا مم  7:8 ٬ <><6 ٬) رمممليمو عآخمم عو  0  بلي  ممتعضمما عبـممت عملمم  ديهلممتب لمعضممعأل ععممتت بلرمم ع  عممم
 (868 ٬ ==<6 ٬)ضمرت ـرو  0بلتعالو ل عت ا يي بريض ا ت بلهاع  قل  بلبممل لدفمت  بلر ع  بلخمفي

 :الحجمة 2-1-3-5
ما باعلم  يمو بلمهع  يمو ضاأ بلم بأ بلتبف ا لدـ لم  لفجمأ يرممفا لف لما تممت بلهامع  عممم  م  فم  عامي بليـ 

مما اي بـما بلمم بأ بل مامتة ارم عا عازبعلما يما بلبمما )٬بلم بأ بلمتبف ا  ( ˚0<ـلة ل عت بلتعل ام ت بلمممهع  يممو بلمـع
( علكممعو يرمم  ي كممز ت مأ بلممبرت فممي لتمممد بلمممهع  ليميمم علـعممم  امم ملأ تممت ا مت ˚0<-˚0=عزبعلا  كماا للجم مـع)

ممما بل لمم بو لد ممتت بل بممأ بل ماممتة عامممي فمممي بلهممعبد قمهمممد بلمهممع  د بممما بلمممم بأ بل ماممتة امم م ت ببدلمممز بلتمممة باعأ يممو يـ 
لدرد ت ل يملا بلهاع  بلمف مأ علبل عمم  بلتعل لو للت  اممـ بلـ كما عبمعممض اشكممأ يرمد لت د  لامم تممت لتممي  كادمض 

لبمل لو ممكمم  بلعبتمل امممو  ٬فمع  لمعا  تمت ليتام قل  بايمت ا ت  بليرد ما عبلفك ة امع لو لش   بلشخ  بممض ل كم 
عمملض لو لا م  يرد ليممم عأ لمئم  قلم  بارمفأ عأ لمـممي قلم  بايممت أو ملم  لب مأ يممو بلحم ل عملممض قو ل فمما بل متت 

ا بلمممهع   0يمو ببمأ بلخ معة بلدمللمما  بلد ملممأ  قوقم  ٬ليمم بليمفم تة لجميمو عمتت د ملمأ بلر عمما ضامأ بلممعحعأ قلمم  لممـع
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ما بلتـ ما اشمكأ  ما لرال في عتت بكديمأ لتبد بليـ  يممو بلمر عما عممت بردختبت بلـ كما بليزتعبا لمم با في امـ بليـ 
 -:عامم  تتة   با  لـ كا بلم با اي 0بلت
 0ـ كا بلم با بليمف تة )كـ كا بل ك (-6
 0ـ كا بلم با بليزتعبا-7
 0بلبيا الو بلـ كدلو-8

ا بلمهع  عامب شي ي اعأ املمرماا لميادمتالو علكمو ا مت بكدرممل ا م  بلخام ة لفجمأ لو  قل  لو لحأ قل         لـع
 0لاتأ بلتعل امـ بل  ل ا ـلة ل عت اأتبد بلـبما 

 الخطوة: 2-1-3-6
عاممي بلدممي لممدت بلممتفا اهممم فممي بل بممأ بلتبف مما مفرممهم بلدممي مفممما بلـبممما علدمممت بلهاممع  عممم  بل بممأ بلي مكمممرا تممممت        

ضاممأ ق بممما بلـبمممما ا ملممأ لبممل ق بممما بلممم با تمملممما برممد تبت اتبد 0فا يبممتتب اتبد بلي بـمما باخلمم ة عامممي بلعتاممما بلمممت
مممما بلتمملمممما يممممو ي بـمممأ بلعتامممما بلتتتلممما علمممدت باتبد اممممرـل بلممممم بأ بلي مكممممرا لـيممممت بلدمممممي دممملت   بلخ مممعة عاممممي بليـ 

مت لي بـمما بل بممأ بلتمملممما قلممم  باعمممم  لمممكي لرممد ت بلبرممت امرممدختبت ـ كمما عممممم  بلمممعبتل لو لرد مم0بلممممهع  بلـبمممما 
 ٬ليم لمب برد يما   ل ا بلم با بليمفم تة فلبمل لو دممال بلمم با بلي مكرما كيمم فمممي ـ كما بلم ك   ٬بلم با بليزتعبا 

 معة بل  ل ممما باعلم  اممي قا ممد عاممم    ل دمممو لدمفلمم بلخ ٬كميم لو بلم با لبل لو أ دكمعو لعمم  يمو يردع  بلكدمأل 
ا مممد بلبممزد لـعمممم  علبممل لو دكمممعو بلممم بأ بلتبف مما ا ممت لتبد عيملممما بلمممتفا عبل بممأ بلتمملممما فمممي  بلبممما اشكمممأ يرد لمممت عب 

مما أتممد بل ل بو فمي بلخ عة لزبعلا يممراا في كأ يو بلع   عبل كاا لمد ملأ يمو بل مزعت بلي معيما فمي أ  ٬تمممد اممـ بليـ 
مممما باخلممم ة يمممو بلـ كممما لامعمممت بلعبتمممل اممملو بلممم بملو ضمممت   ٬عليرممممعتة بلعبتمممل عممممم  بأعديممممت عمممم   بملمممض  عفمممي بليـ 

ممما بلعتممل  بليرممد ما عامممب بأدرممما لكممعو ايرمممعتة رممـل بلممم بعلو قلمم  بلخمممأل لدهلامما ـ كمما بلممم با بليزتعبمما فممي يـ 
ديميمم يمما با   عالميممم لدممت ق بممما بلمم بعلو قلم  خممأل عي ة تمملما لمبل لو دج ل بلم تت با   ل  دكمعو ير ـما 

ما بلعتاا   0بلئه  لمدهلل ليـ 
 الوثبة : 2-1-3-7

عامي بلي بـا باخل ة بلدمي لكمعو لتبلام يشماهمم لمعتمل بل علمأ علبمل قو ليدمم  بلعبتمل ضماملما كالم ة فممي كمأ          
جممتا ضعلمما عدعبف ممم عحممالم عجممملم بلممتب عباتبد بلفممممي بلحممـل  يمممو بلرمم عا عضممعة بل فممز عليدممم  فممي بلعضمما مفرممض ع

مممما ددمممت اداممتلأ بام ا لمب برممد يما   ل مما بلممم با بليمفمم تة ليمممم لمب برممد يما   ل مممما بلمممم با  ٬)بلدكملمم  ( لو امممممـ بليـ 
  بلتعمل لو لممـمعأ بأ دفمما ععممم 0بلميزتعبما ـلمة لرـل بلمم با علمم عت بل لمجممي ادمفلمم عتامما دشاممض بلعتمل بل علمأ 

ام ت  بليرد ما امرد يمأ بلمي بـما اكمت بلم بعلو تمت لدمت بلدامعت الو بلرمضلو ـدم  ليكمو لميش  لو لحأ قلممم  بلـفم ة 
مممما بلـبمممما عبلخ ممعة  0أـممئ ـ كممما بلممم با بليفمم تة عممم  بلمممعا لميـمفئمما عممم  بلرمم عا  0 أـممئ عمممت بلهاممع  فممي يـ 

مممما بلدمللمممااملكممممت يمم   مدممي بلخ ممعة  0بليشمم  با   فممممي يـمعلممما لماممتد امليـ  أـممئ ـ كمما بلممم با بليزتعبمما فممي يـ 
ما دزتبت لكت   ٬عبلعتاا  أـئ ـ كمما بلمم با  ٬أـئ بلزبعلا بليمخفجا لمـبما لميـمفئا عم  بلر عا فهي فممي كأ يـ 

ما بلعتاما . أـئ بلمبهت فممي ب أ بلمي أـئ بارمعالو بارمرللو لمـ كمما بلمم با  ٬ش  لها  فمي بلـف ةبليمف تة فمي يـ 
ممممما بلعتامممما فممممي باعمممممم  د دفمممما بلممممم با قلمممم  باعممممم  عيممممو بهمممما لخمممم   دمممممال بلممممم با قلمممم  ليمممممت بلبرممممت .  فمممممي يـ 

)http://.en.wikipedia.org/wiki/triple_jump(   
 
 

http://.en.wikipedia.org/wiki/triple_jump
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 -البحوث والدراسات المشابية : 2-2
 : )اثر زمن النيوض في مستوى النجاز في الوثب الطويل(1988 ,دراسة عمار عمي إحسان 2-2-1

  -اتأل بلاـة قل  :        
  0ي  فا زيممو بلممهع  لمعبتالو علتـ  فممي يمردع  بأمبمز عي م مدمض يمما لام مأ بلمم ملت مع  بأمبمزبا بل مللا  -
(عبتاملو يمو لا ممأ بل  م  :بردختت بلمامـة بلميمهج بليرـي ليتايدمض  ال ما بلاـمة عضمت دكعمما علممما بلاـمة يمو ) -

 في ف مللا بلعتل بل علأ ـلة دت بخدلم ات امل  ل ا بل يتلا .
 0:عا دمم تت )يمممت( بلرعلر لممما بلحمممما عارمم   ;6برممدختت بلامـممة آلمممما دحممعل  )كممميل ب( رمملميمالا يممممو مممعا اممعلك  ) -

برمممدمدج  - 0حمممع ة/ تمملممما( عدممممت برمممدختبت بلعرممم  بلمـرماممممي عبأمـممم بأل بلممممي لم   عيمممم ميأ بأ دامممم  بلارمممل  لال رمممعو
 -بلامـة يم لأدي:

 0( الو زيممو بلمهع  عيردع  بأمبمز0 ٬ 0=-ئه ا امم  عتضما ب دام   عكرلا عبلماملغ ضليدهمم ) -6
   0( الو زيو بلمهع  عزبعلا بمتممد يفحأ بل كاا0 ٬ == -لا عبلاملغ ضليدهم )امم  عتضا ب دام  عكرلا ضع  -7
   0( الو زيو بلمهع  عزبعلا بلمهع  0 ٬ 9;-امم  عتضا ب دام  عكرلا عبلامل ا ) -8
 ( الو زيو بلمهع  عزيو تمي يفحأ بل كاا.0 ٬ 98امم  عتضا ب دام  ج لفا عبلامل ا ) -9

 (                  ==<6 ٬)عيم  عمي بـرمو                                                                           
 : )دراسة تحميمية لبعض المتغيرات البايوميكانيكية في الوثب الطويل( 2010 ,دراسة محمد سعد حنتوش 2-2-2

                                                                                                    -اتأل بلاـة بلد  أل قل  :            
 0ضلت ا   بليد ل با بلاملعيلكمملكلا ع بلبلمعيد لا )بلزعبلم( في بلعتل بل علأ  -
ما بلمهع  في بلعتل بل علأ –شكأ تبلا بل عة  -    0بلزيو ليـ 
 0بل علأبل تضا الو ا   بليد ل با بلاملعيلكمملكلا في بلعتل  -
مما بلمهع  )بلرمالا عبألبمالا( في بلعتل بل علأ -    0بلي م ما الو ام   بليد ل با بلاملعيلكممملكملا فمي ضريي يـ 
دممت بخدلممم  علممما بلاـممة امل  ل مما بل يتلمما عبلدممممي دكمممعما  ٬برممدختت بلامـممة بليمممهج بلعحممفي ليتايدممض  ال مما بلاـممة -

تعاممملو بليد مممتيلو بليشمممم كلو فمممممي ا علممما بل  ممم  امف مللمممما بلممممعتل بلمممم علأ لمممم مت ( عبتاممملو يد تيلممممو ليتممممعو بل:يممممو )
عدمممممت  0( حممممع ة / تمملممما:7( عار عممما )Sony digitalلدممي دحممعل  فلتلعلمممما ممممعا )آ( كيمممم برممدختت بلممممامـة <700)

م ميممممأ بأ داممممم  بلمممممارل  )ال رممممعو( ي٬بأمممممـ بأل بلممممي لم   ٬ي ملبمممما بلممممالممما قـحممالممممم امممممردختبت )بلممممعر  بلمـرماممممي 
 -عبخدام  )ا( لم لممممما بلي دا ا( . عبردمدج بلامـة يم لأدي:

بلمزيو فممي بلعتل بل علأ اف بت علمما بلاـمة يما بليمـمم  بليتمملي لممعبتالو بل ممليللو يما  –دمشمامض شكمأ تبلما بلم عة  -6
   0بأخدتأل في ضلت بليد ل با

 0ى( فمي بلعتل بلم علأ افم بت علمما بلاـة يما بليرم  بليتملي 0 0ة0ميرم  بلمـ كمي أ )تدشمامض شكمأ بل -7
عبعت ب دامم  يم مع  المو بلميد ل با بلاملعيلكممملكملا فممي بلعتل بل علمأ دحمت  فلهممم زيممو بلعحمعأ قلم  لضحم  ضمعة  -8

   0علتم  ضعة عزيو لضح  ضعة
با بلاملعيلكمممممملكلا فمممممي بلعتمممل بل علمممأ دحمممت  فلهممممم بلرممم عا باف لممما عبل يعتلممما عبمممعت ب داممممم  ي ممممع  اممملو بليد لممم   -9

 (   7060 ٬عبليـحما عبلزبعلا                                         )ـمدعش 
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 -منيج البحث : 3-1
  0و بليمهج بلعحفي  ليتايدض ع ال ا بلاـة ع بردختت بلامـت           

 -عينة البحث : 3-2
( عبتاملو عبلدمي دمت بخدلمم ات امل  ل ما بل يتلما  يمو  متل كملما بلد الما بل لمجملا :دكعما علمما بلاـمة يمو )          

 ( لالو ا   يعبحفما علما بلاـة . 6) ضت بلملو ليتمعو يمدخل بلكملا . عبلبتعأ٬ابمي ا بليعحأ 
 ( يبين بعض مواصفات عينة البحث.1)رقم الجدول 

 النتيجة لالختبار تسمسل المحاولة أفضل محاولة ناجحة/م الكتمة/كغم الطول/م السم

 األول 3 م 1273 73 1772 كرم موفق

 الرابع 1 م 1079 72 1780 رائد أنور

 الثاني 1 م 1177 80 1784 عماد عبد العزيز

 الثالث 2 م 1174 60 1779 سيف ساير

 الخامس 3 1075 68 1776 سميم فارس

 _ _ 11736 7076 1778 -س

 _ _ 07698 77334 07044 ع±

 -وسائل جمع البيانات: 3-3
و بليتـئمممما بل ميلمممما بلد ملمممما عبأرممممدالمو عبأخداممممم  عبلدـملممممأ عبل لممممم  عبلد ممممعلت كعرممممماأ لبيمممما ع برممممدختت بلامممممـت      

 ل مفز  بلعتاا بلتتتلا . بلكلميمدلكلابا بلالممما لمـحعأ عمم  ا   بلميد ل  
 -المالحظة العممية التقنية : 3-3-1

    Sony) و آلمما بلمدحعل  بلفلتلعلما ممعا )ع لمدـ ل  بليتـئما بل ميلا بلد ملا بردختت بلامـمت       
( يدمم  يمممو  69٬60  يرمفممما )لدحممعل  بلممعبتالو فمممي بلدب امما قم عجمم ا آلمما بلدحممعل  بلفلتلعلممما عمممم ٬بللمامملممما بلحمممما 

(يدم  عممو يرمدع  رم   با    :6٬6بلبها بللر   لمعبتل عكمو ب دفما عترا آلا بلدحمعل  بلفلتلعلما عمو با   )
 0(حع ة/تمملا عدت بلدـملأ@ لمبها بللر   ف   :7عكمما ر عا آلا بلدحعل  بلفلتلعلا )

 -القياسات : 3-3-2
   0و ل لم  لعزبو بلعبتالودت بردختبت يلزب -بلكدما : 8-8-7-6
 دت بردختبت ش ل  بل لم  ل لم  ل عبأ بلعبتالو. -بل عأ: 8-8-7-7

 بمي ا بليعحأ -كملا بلد الا بل لمجلا-@ضمت ا يملا بلدـملأ ل . ت . ت عللت  ممت
 -اختيار متغيرات البحث : 3-4

عدمممت ع جمممض عممممم  بلرممممتة  ٬([ 6بليمـممم   ضمممت) دممممت قعمممتبت برمممدالمو اممممليد ل با بلخمحمممما لمعتاممما بلتتتلممما  بمئممم         
فجممت عممو  بلكلميمدلكلمماعملمم  يممممو ببممأ الممممو ل باهممت ـمممعأ لامممممت بليد لمم با  ٬( [ 7بليخدحمملو   بمئمم  بلممميمـ  بليمم ضت )

عا ممت بيمما  ٬بأ ممتا عممم  يتـئمممدهت عد ممتلتدهت لمممهمـ بليد لمم با عيتايدهممم ل لممما بلاـممة لممم    دـملمهمممم عت بردهمممم 
 بخدلمممم دممممت ع  ٬(?7=)رمممديم با بأرمممدالمو عدف لمممغ بنبمماممممما دممممممت بعديممممت بلمممميد ل با بلدممممي ـحمممما عمممممم  مرامممما بدفمممم  ب

بلرمم عا  ٬بلرمم عا بلزبعلمما  ٬زبعلمما بلبممما ٬زبعلمما بلممع   ٬زبعلمما بلرممم   ٬زبعلمما بل كامما ٬بلممميد ل با بيدلممما )زبعلمما بلكمـممأ
 0لخ عة عبل فزةبليـل لما ( اممـ بليد ل با لمـبما عب
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   -طريقة إجراء الختبار : 3-5
عببمم    ٬يـمممعأا ـرممل بل ممممعو لمممهمـ بلم امما ا يمممو خممتأ يشممم كا بلممعبتالو فممممي بأخداممم  لت  كمممأ عبتممل رمم       

 0بلدـملأ افجأ يـمعلا ممبـا
  -التجربة الستطالعية : 3-6

( عممم  بـممت بل ممتل بلممملو ليم رممعو امممـ بلف مللمما يممو  77/7/7067دمممت قبمم بد بلدب اممما بأرد تعلممما ادممم ل  )       
 -: بل عكممو بلهتأل يمو قب بد بلدب اا بأرد تعلا بلد  أل  -بمي ا بليعحأ - تل كملا بلد الا بل لمجلا

 0ضلم  بليرمفا ليعجا بلكميل ب عب دفمعهم  -         0حتـلا آلا بلدحعل  بلفلتلع   -
 0دت لل ف ل  بل يأ -الا عبلـف ة.     جا  يرمفا بل كجا بلد    -
 -التجربة النيائية: 3-7

 ( فممي يمم ل كملمما بلد المما بل لمجمما  78/7/7067دممت دحعلم  بلدب اما بلمهمالما ادم لم  )
بمي ممما  –( عبتاممملو عامممت ليتممممعو يمدخمممل كملممما بلد المممما بل لمجممما :بمي ممما بليعحمممأ لبيلممما بلمممعبتالو عبلامممملغ عمممتتات ) –
   0عحأبلي
 -األجيزة  واألدوات المستخدمة في البحث : 3-8

 -:دلادت بردختبت باتعبا بي
 برديم ة دربلأ كدأ بلعبتالو عبليـمعأا عبليرمفا بلي  ععا -
 ش ل  بل لم  ل لم  يرمفا بلعتاا  -يلزبو  لـرمل كدأ بلعبتالو               -
 ( حع ة/تمملا :7عا )( ار  6( عتت ) Sonyآلا بلدحعل  فلتلعلا معا ) -
 ش لـا لخزو بلدحعل  بلفلتلع   -ـميأ آلا بلدحعل  بلفلتلعلا               -
 0ي لم  بل رت -اع                                           -
 -فريق العمل : 3-9

 -دكعو ف ل  بل يأ يو بلرمتة بليت با لريماهت لتممـ :              
   .بمي ا بليعحأ  -كملا بلد الا بل لمجا -يش أل عم  بلدب اا عيحع -لتللييت ر ت ممفا ب 0أ  -6
 بمي ما بليعحممأ . –كملما بلد الما بل لمجلمما  -يحع  عيـمأ بلدحعلم  –ت عللت  ممت 0ت0أ -7
 عدربلأ بلدب اا. قتب ة –فمجأ يـيت عبش أل قا بالت  -8
 ملبما بنـحمالا بلدمللا:و بلي ع بردختت بلامـت -بلي ملبما بنـحمالا: 8-60
 بلعر  بلـرماي              -
                  بأمـ بأل بلي لم   -
 ي ميأ ب دام   )ال رعو(  - 
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 عرض وتحميل نتائج البحث ومناقشتيا: – 4
   :الكينماتيكيةعرض وتحميل نتائج البحث لممتغيرات 4-1

 معيارية لالعب رائد في الوثبة الثالثية(األوساط الحسابية والنحرافات ال2)رقم  الجدول
 الؼػزة اخلطوة احلجؾة األمساء

 الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام ادلراحل

 115 102 87 108 90 95 139 96 123 زاوية الؼدم

 170 137 167 138 133 162 169 136 176 زاوية الركبة

 61 70 115 45 66 101 58 72 113 زاوية الساق

 83 87 90 72 76 83 94 84 86 زاوية اجلذع

 168 154 142 164 143 144 155 148 149 زاوية الورك

  310   300   325  السرعة الزاوية

  335   324.23   351.3  السرعة احمليطية

 الثالثية(األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لالعب سميم في الوثبة 3)رقم  الجدول
 الؼػزة اخلطوة احلجؾة االمساء

 الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام ادلراحل

 134 108 107 124 100 100 121 101 106 زاوية الؼدم

 176 156 167 164 138 174 153 132 173 زاوية الركبة

 68 85 110 45 72 103 61 78 117 زاوية الساق

 83 83 95 73 74 82 86 93 104 اجلذعزاوية 

 169 154 152 168 140 153 178 147 160 زاوية الورك

  225   275   318.8  السرعة الزاوية

  222.5   271.99   315.3 194.8 السرعة احمليطية

 (األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لالعب سيف في الوثبة الثالثية4)رقم  الجدول

 الؼػزة اخلطوة احلجؾة االمساء

 الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام ادلراحل

 128 89 85 145 83 112 137 90 124 زاوية الؼدم

 149 129 151 179 154 165 170 132 165 زاوية الركبة

 51 62 105 53 62 94 58 68 107 زاوية الساق

 95 69 85 81 81 95 86 77 90 زاوية اجلذع

 167 146 131 153 173 166 163 141 149 زاوية الورك

  285   281.25   337.5  السرعة الزاوية

  288.7   284.87   341.8 199.5 السرعة احمليطية
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 (األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لالعب عماد في الوثبة الثالثية5)رقم  الجدول

 
 
 
 

 (األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لالعب سميم في الوثبة الثالثية6)رقم  الجدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الؼػزة اخلطوة احلجؾة االمساء

 الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام ادلراحل

 148 99 104 133 97 92 120 90 86 ية الؼدمزاو

 163 130 164 168 142 170 162 127 151 زاوية الركبة

 53 66 114 48 73 109 53 66 104 زاوية الساق

 72 62 70 71 67 89 76 70 74 زاوية اجلذع

 177 126 121 169 137 150 175 131 122 زاوية الورك

  330   300   362.5  السرعة الزاوية

  336.8   306.16   369.9  السرعة احمليطية

 الؼػزة اخلطوة  احلجؾة االمساء

 الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام الدفع امتصاص اصطدام ادلراحل

 144 90 117 137 75 123 121 99 118 زاوية الؼدم

 172 134 160 177 146 175 159 144 156 زاوية الركبة

 60 68 108 58 63 104 55 77 100 زاوية الساق

 86 80 83 84 81 87 76 89 83 زاوية اجلذع

 162 145 135 151 163 155 179 156 139 زاوية الورك

   290     343.75     375   السرعة الزاوية

   269.5     348.47     348.5   السرعة احمليطية
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 لمحجمة:  الكينماتيكيةعرض وتحميل المتغيرات  4-1-1   
 لمحجمة الكينماتيكية( يبين الوصف اإلحصائي لممتغيرات 7)رقم الجدول 

 

 الزوايا متغريات

 احلجؾة

 دفع امتصاص اصطدام

 ع± -س ع± -س ع± -س

 111.4 زاوية الؽاحل
15.89 

1.51 

95.2 

-1.414 

5.16 

1.35 

127.6 

1.514 

9.52 

1.23 
 زاوية الركبة

164.2 
11.7 

1.49 

134.2 

-1.254 

6.34 

1.58 

162.6 

-1.191 

7.19 

1.68 
 118.2 زاوية الساق*

1.766 

6.83 

1.145 

72.2 

-1.295 

5.31 

1.52 

57 

1.618 

3.18 

1.14 

 زاوية اجلذع
87.4 

1.196 

11.99 

1.67 

82.6 

-1.152 

9.23 

1.74 

83.6 

-1.365 

7.66 

1.42 

 زاوية الورك
143.8 14.27 144.6 9.28 171 11.53 

 ع± -س متغريات السرعة

 24.19 342.76 يف احلجؾة  السرعة الزاوية لؾجسم

 19.77 345.36 السرعة احمليطية لؾجسم يف احلجؾة

 * ضلم  زبعلدي بلرم  عبلبما يا باف  
 : يملأديلمـبما لالو  بلكلميمدلكلا( بلخم  امليد ل با >يو بلبتعأ  ضت )      

ما بأح تبت بمـح ا يم املو بع م د ضليما عبلامل ما ) -6 ( عامممـ بأل ٫9>=قو ضلت باعرم  بلـرمالا لمزبعلا في يـ 
( >60٫)±( عامممـ بأل ي لمم   ي متبـ  9٫7;6يتما ازبعلا بلع   علعمم  ضليما عبلامل ما )( عبليد<<60٫)±ي لم   ي تبـ  

 عبليديتما ازبعلا بل كاا .
ممممما بأيدحممم  بمـحممم ا يممم المممو بع ممم د ضليممما عبلامل مممممما ) -7 ( 7٫7>قو ضلمممممممممت باعرممم  بلـرمالمممما لمزبعلمما فممممممي يـ 

( عاممممـ بأل ي لممم   ي ممتبـ  ;699٫مممممما اممزبعلممممما بلممرممممم  علعممم  ضليممممممما عبلامل مممممممما )( عبلمميديت٫86:)±عاممممممـ بأل يممم لم   
 ( عبليديتما ازبعلا بلبما .=٫7<)±
ممما بلتفمممما بمـحمم ا يممم الممممو بع مممم د ضليممممما عبلامل مممممما ) -8 ( عاممممـ بأل >:قو ضلممممت باعرممم  بلـرمالممما لمزبعلمما فممممي يـ 

( <٫0>)±( عاممممممـ بأل ي لممممم   ;7٫;6( عبليديتممممما ازبعلمممممما بلرممممم  علعممممم  ضليمممما عبلامل مممما )=8٫0)±يممممم لم   ي ممممتبـ  
 عبليديتما ازبعلا بل كاا . 

قو ضلمممت باعرمم  بلـرمالممما عبأمـ بفمممما بلي لم لممما لمر عمممما بلزبعلممما عبلر عممما بليـل لممما لمبرمت ام ما عمم  بلدمعبلي  -9
(897٬ ;>٫ ±79٫6>( )89:٫8; ٬ ±6>٫<<.) 
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 لمخطوة: الكينماتيكيةعرض وتحميل المتغيرات  4-1-2
 لمخطوة الكينماتيكية(الوصف اإلحصائي لممتغيرات 8)رقم  الجدول

 

 متغريات الزوايا

 اخلطوة

 دفع امتصاص اصطدام

 ع± -س ع± -س ع± -س

 114.4 زاوية الؽاحل
12.89 89 11.22 129.4 14.15 

 زاوية الركبة
169.2 

5.63 142.6 7.98 165.2 16.42 

 5.63 49.8 5.16 67.2 5.44 112.2 زاوية الساق

 زاوية اجلذع
87.2 5.21 75.8 5.8 76.2 5.89 

 زاوية الورك
153.6 8.18 151.2 15.88 161 8.45 

 ع± -س متغريات السرعة

 26.88 311 يف اخلطوة  السرعة الزاوية لؾجسم

 31.54 317.14 السرعة احمليطية لؾجسم يف اخلطوة

 :يملأدي( بلخم  امليد ل با بلكلميمدلكا لمخ عة لالو =يو بلبتعأ  ضت )
ما بأح تبت بمـح ا يم املو بع م د ضليما عبلامل ما ) -6 ( عامممـ بأل ٫7>=قو ضلت باعرم  بلـرمالا لمزبعلا في يـ 

( 8;,:)±عاممممـ بأل ي لممم   ي ممتبـ   (٫7<;6( عبليديتممما ازبعلمما بلممع   علعممم  ضليمما عبلامل مما )76,:)±ي لممم   ي ممتبـ  
 عبليديتما ازبعلا بل كاا .

ممممما بأيدحممم  بمـحممم ا يممم المممو بع ممم د ضليممما عبلامل مممممما ) -7 ( 7,>;قو ضلمممممممممت باعرممم  بلـرمالمممما لمزبعلمما فممممممي يـ 
( عاممممـ بأل ي لممم   ي ممتبـ  6:6,7بلامل مممممممما )( عبلمميديتمممممما اممزبعلممممما بلممرممممم  علعممم  ضليممممممما ع ;٫0:)±عاممممممـ بأل يممم لم   

 ( عبليديتما ازبعلا بلبما .=٫7<)±
مما بلتفممما بمـحم ا يمم المممو بع ممم د ضليمممما عبلامل ممممما ) -8 ( عامممـ بأل =,<9قو ضلممت باعرم  بلـرمالما لمزبعلا فممي يـ 

( 97,;6)±( عاممممممـ بأل ي لممممم   ٫7:;6بلامل مممما )( عبليديتممممما ازبعلمممممما بلرممممم  علعممممم  ضليمممما ع 8;,:)±يممممم لم   ي ممممتبـ  
 عبليديتما ازبعلا بل كاا . 

قو ضلمممت باعرمم  بلـرمالممما عبأمـ بفمممما بلي لم لممما لمر عمممما بلزبعلممما عبلر عممما بليـل لممما لمبرمت ام ما عمم  بلدمعبلي  -9
 (.9:,80± 69,>80) ع (==,;±7 ٬,800)
 
 
 
 
 



 دراسة حتليلية لبعض املتغريات الكينماتيكية لقافزي........

                                                                    002 

 لمقفزة: الكينماتيكيةعرض وتحميل المتغيرات  4-1-3
 لمقفزة الكينماتيكية(الوصف اإلحصائي لممتغيرات 9)رقم  الجدول

 

 متغريات الزوايا

 الؼػزة

 دفع امتصاص اصطدام

 ع± -س ع± -س ع± -س

 111 زاوية الؽاحل
13.67 97.6 8.18 133.8 13.16 

 زاوية الركبة
161.8 

6.68 137.2 11.98 166 11.6 

 6.8 58.6 8.78 71.2 4.15 111.4 زاوية الساق

 زاوية اجلذع
84.6 9.39 76.2 11.37 83.8 8.22 

 زاوية الورك
136.2 11.64 145 11.44 168.6 5.41 

 ع± -س متغريات السرعة

 39.46 .288 يف الؼػزة  السرعة الزاوية لؾجسم

 47.93 291.5 السرعة احمليطية لؾجسم يف الؼػزة

 
 :يملأديلم فزة لالو  بلكلميمدلكلال با ( بلخم  امليد <يو بلبتعأ  ضت )

ممممما بأحمممم تبت بمـحمممم ا يممممم امممملو بع مممم د ضليمممما عبلامل مممما ) -6  ( ;9٫=قو ضمممملت باعرممممم  بلـرمممممالا لمزبعلمممما فممممي يـ 
( عاممممـ بأل ي لممم   ي ممتبـ  =,6;6( عبليديتممما ازبعلمما بلممع   علعممم  ضليمما عبلامل مما )<8,<)±عاممممـ بأل ي لممم   ي ممتبـ  

 ازبعلا بل كاا .( عبليديتما =;,;)±
ممممما بأيدحممم  بمـحممم ا يممم المممو بع ممم د ضليممما عبلامل مممممما ) -7 ( 0٫7>قو ضلمممممممممت باعرممم  بلـرمالمممما لمزبعلمما فممممممي يـ 

 ( عامممممـ بأل ي لمممم   ي مممتبـ :69( عبلمميديتممممممما اممزبعلمممممما بلممرمممممم  علعمممم  ضليمممممممما عبلامل ممممممممما )=>,=)±عامممممممـ بأل يمممم لم   
 ( عبليديتما ازبعلا بلبما .66,99)±
مما بلتفممما بمـحم ا يمم المممو بع ممم د ضليمممما عبلامل ممممما ) -8 ( عامممـ بأل ;,=:بو ضلممت باعرم  بلـرمالما لمزبعلا فممي يـ 

( <٫0>)±( عاممممممـ بأل ي لممممم   ;٫=;6( عبليديتممممما ازبعلمممممما بلرممممم  علعممممم  ضليمممما عبلامل مممما )96,:)±يممممم لم   ي ممممتبـ  
 يديتما ازبعلا بل كاا . عبل
قو ضلمممت باعرمم  بلـرمالممما عبأمـ بفمممما بلي لم لممما لمر عمممما بلزبعلممما عبلر عممما بليـل لممما لمبرمت ام ما عمم  بلدمعبلي  -9
 (.8<,>9± ٬ :,0<7)ع( ;9,<±8 ٬ ==7)
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 عرض وتحميل نتائج البحث لمستوى النجاز: 4-1
 ية والنحرافات المعيارية لمستوى النجاز لعينة البحث(األوساط الحساب10)رقم  الجدول

 

 االختبار

  عيـة البحث

 -س

 

 ع±

 5الواثب 4الواثب 3الواثب 2الواثب 1الواثب

 11.9 الؼػزة الثالثية
 

11.5 11.4 11.7 12.3 
11.36 1.69 

 
ع  بأمبممم  ل لممما بلاـممة لدامملو ( عبلخممم  اماعرممم  بلـرمممالا عبأمـ بفممما بلي لم لمما ليرممد60يممو بلبممتعأ  ضممت )     
 :يملأدي

(يد  علعم  يردع  امأمبمز ـ  ض بلتعمل كم ت :60٫قو بع  د يردع  امأمبمز ـ  ض بلتعل رملت فم   امغ ) -6
 (يد .67٫8يعف  امغ )

 (.<;0٫)±( عاممـ بأل ي لم   ;66٫8كمو بلعر  بلـرماي ل لما بلاـة في يردع  بأمبمز ) -7
 بمستوى النجاز:  الكينماتيكيةنتائج ارتباط المتغيرات عرض ومناقشة  4-2
 لمحجمة بمستوى النجاز: الكينماتيكيةعرض ومناقشة نتائج ارتباط المتغيرات  -4-2

 لمحجمة ومستوى النجاز الكينماتيكية(معامالت الرتباط بين المتغيرات 11)رقم  الجدول

 

 متغريات الزوايا يف احلجؾة

 االرتباط مع االجناز

 دفع امتصاص اصطدام

 نسبة اخلطأ ر نسبة اخلطأ ر نسبة  اخلطأ ر

1.159- زاوية الؽاحل  
1.92 -1.265 1.66 1.647 1.23 

 زاوية الركبة
-1.841  

1.17 1.437 1.46 1.818 1.19 

 1.58 1.337- 1.77 1.179- 1.111 1.993- زاوية الساق

 زاوية اجلذع
-1.724 1.16 -1.313 1.61 1.417 1.49 

 زاوية الورك
-1.713 1.18 1.189 1.88 -1.815 1.11 

 نسبة  اخلطأ ر متغريات السرعة

 1.116 1.97 يف احلجؾة  السرعة الزاوية لؾجسم

 1.26 1.62 السرعة احمليطية لؾجسم يف احلجؾة

ممما ب بلكلميمدلكلمما( عبلخممم  اي ممميتا بأ داممم  امملو بليد لمم با 66يممو بلبممتعأ  ضممت)         لـبممما عيرممدع  فممي يـ 
 :يملأديبأمبمز لالو 

ممما بأحمم تبت عيرممدع  بأمبمممز عملمم  -6 او ) ( بليـرممعاا  عبممعت ب داممم  ي مممع  رممملل امملو زبعلمما بلرممم  فممي يـ 
و ع عل مزعب بلاممـت ٬(8( عليممت ت بما ـ لما )0٫006(بكام  يمو ضليا) (بلبتعللما عممت مرماا خ مأ)8<<0٫عبلامملغ ضليدهمم) 

  بلتلو في لتبد بلـبمما عملم  ارمال كام  زبعلما بلرمم  ييمم لملت  قلم   بمعا ي كمز ت مأ كدمما مل  قل  لو بلعبتالو  ل
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ت با(ل لمما بلاـمة عامي لكام يو بليمت  لت برمما  9,7;6بلبرت قل  بلخمأل عامب للت  املدملي قلم  كام  عبلدمي ام ما )
لتمممد بلمهمع  ليميمم علـعمم  اـلة لو لكعو يرم  ت أ كدما برت بلعبتل فمي ٬(ت با 0<-0=رما ا عبلم  دكعو يو)

ا ملمممممممممممأ اـلمممممممممممة لـممممممممممممفئ عمممممممممممم  بلرممممممممممم عا باف لممممممممممما ضمممممممممممت  بنيكممممممممممممو عكمممممممممممأو بلتعمممممممممممل لممممممممممم ك  فمممممممممممع  لمممممممممممعا 
فممي ـملمما كامم   بنمبمممزااممع  يرممدع   قلمم عامممب لمملت   (http://en.wikipedia.org/wiki/tripl_jump).بأ د مممد

عكممل   لفجمأ بنمبممز ا زبعلا بلرم  كممو (ـلة كميم ح  60ع 9,8,:,; 7٬زبعلا بلرم  عامب عبج  يو بلبتبعأ)
 0بليرمفا بلي  ععا ضما  لولدالو يا كا  بلزبعلا 

عبممعت ب داممم  ي مممع  يعبممل امملو بلرمم عا بلزبعلمما لمبرممت عيرممدع  بأمبمممز عملمم  او ) ( بليـرممعاا عبلاممملغ ضليدهممم  -7
بممض كميمم  و ملم ع ( عل مزعب بلاممـت8ا )( عليممت ت بما ـ لم;0٫00( بكا  يو ضليا ) ( بلبتعللا عمت مراا خ أ )><0٫)

(لو بلرم عا بلزبعلما لمـبمما كممما  69,68,67لفجمأ ـلمة يمو بلبمتبعأ) بنمبمزكمما بلر عا بلزبعلا كال ة كميم كمو 
 عامممب عممم  بو بلممعبتالو كممممعب لـمممعلعب بو لـمممفئعب ضممت  بأيكمممو عممم  بلرمم عا بأف لمما ٬اممي بافجممأ يممو بلخ ممعة عبل فممزة

مما بأ د مممد اشممكأ بلممت فلهممم علفجممأ بلخ ممعة عبل فممزة عم ممأ لبرممميهت ـلممة بو ضممممعو بلرمم عا بلزبعلمما اممع ممممدج  عممم  لـع
( م ممت عممو بلخملممت  عبل مممي   لو يدعرمم  بلرمم عا بأف لمما  ;=<٬6عامممب يملكممتـ)يلم  عاممي  ٬بلفمم   بلممزبع  عممم  بلممزيو

 0( 760 ٬ ٬7060ل مي  دم   يو بل  بخ   عم  بلدعبلي بلـبما تت بلخ عة فمل فزة)بلخملت  عب
عيرممدع  بأمبمممز عملمم  او ضمملت  ) ( بليـرممعاا لهمممـ  بلكلميمدلكلمماعممتت عبممعت ب داممم  ي مممع  امملو امممضي بليد لمم با  -8

 (.8( عليمت ت با ـ لا ):0٫0≥بأ دام ما كمما بح   يو ضلت ) ( بلبتعللا عمت مراا خ أ )
 لمخطوة بمستوى النجاز: تيكيةالكينماعرض ومناقشة نتائج ارتباط المتغيرات  4-2-1

 لمخطوة ومستوى النجاز الكينماتيكية(معامالت الرتباط بين المتغيرات 12)رقم   الجدول
 

 متغريات الزوايا يف اخلطوة

 االرتباط مع االجناز

 دفع امتصاص اصطدام

 نسبة اخلطأ ر نسبة اخلطأ ر نسبة  اخلطأ ر

 1.613 زاوية الؽاحل
1.28 1.854 1.16 1.594 1.29 

 1.31 1.57 1.85 1.116- 1.62 1.311 زاوية الركبة

 1.16 1.862 1.15 1.737 1.71 1.232 زاوية الساق

 زاوية اجلذع
1.49 1.41 -1.557 1.32 1.634 1.25 

 1.27 1.619- 1.42 1.47- 1.69 1.244 زاوية الورك

 نسبة  اخلطأ ر متغريات السرعة

 1.42 1.474 جؾةيف احل  السرعة الزاوية لؾجسم

 1.49 1.415 السرعة احمليطية لؾجسم يف احلجؾة

مممما بلخ مممعة عيرمممدع   بلكلميمدلكلممما( عبلخمممم  اي مممميتا بأ دامممم  اممملو بليد لممم با 67) ضمممت يمممو بلبمممتعأ        فمممي يـ 
 :يملأديبأمبمز لالو 

  او ضمملت  ) ( بليـرممعاا لهمممـ عيرممدع  بأمبمممز عملمم بلكلميمدلكلمماعممتت عبممعت ب داممم  ي مممع  امملو كممأ بليد لمم با      
 (.  8( عليمت ت با ـ لا ):0٫0≥بأ دام ما كمما بح   يو ضلت ) ( بلبتعللا عمت مراا خ أ )
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 لمقفزة بمستوى النجاز: الكينماتيكيةعرض ومناقشة نتائج ارتباط المتغيرات 4-2-1
 ومستوى النجاز لمقفزة الكينماتيكية(معامالت الرتباط بين المتغيرات 13)رقم  الجدول

 

 متغريات الزوايا يف الؼػزة

 االرتباط مع االجناز

 دفع امتصاص اصطدام

 نسبة اخلطأ ر نسبة اخلطأ ر نسبة  اخلطأ ر

 1.437 زاوية الؽاحل
1.46 -1.796 1.11 1.616 1.26 

 زاوية الركبة
-1.441  

1.45 -1.712 1.17 -1.219 1.72 

 1.35 1.53- 1.21 1.67- 1.67 1.26- زاوية الساق

 زاوية اجلذع
-1.681 1.21 -1.426 1.47 -1.119 1.97 

 زاوية الورك
-1.699 1.18 -1.572 1.31 -1.23 1.71 

 نسبة  اخلطأ ر متغريات السرعة

 1.13 1.763 يف احلجؾة  السرعة الزاوية لؾجسم

 1.33 1.555 السرعة احمليطية لؾجسم يف احلجؾة

 
مممما بل فمممزة عيرمممدع   بلكلميمدلكلمممابلخمممم  اي مممميتا بأ دامممم  اممملو بليد لممم با ( ع 68) ضمممت يمممو بلبمممتعأ        فمممي يـ 

 :يملأديبأمبمز لالو 
عيرممدع  بأمبمممز عملمم  او ضمملت  ) ( بليـرممعاا لهمممـ  بلكلميمدلكلمماعممتت عبممعت ب داممم  ي مممع  امملو كممأ بليد لمم با      

 (.    8( عليمت ت با ـ لا ):0٫0≥بأ دام ما كمما بح   يو ضلت ) ( بلبتعللا عمت مراا خ أ )
 :  يملأديو ع بأردمدمبما: بردمدج بلامـت -:
ما بأح تبت في بلـبما عتضاعبعت  -6  0مبا تألا ي معلا رملاا لزبعلا بلرم  يا يردع  بأمبمز في يـ 
مممما بأحممم ت عتضممماعبمممعت  -7 بت فمممي مبا تألممما ي معلممما يعباممما لمرممم عا بلزبعلممما بلرمممم  يممما يرمممدع  بأمبممممز فمممي يـ 

 0بلـبما
فممممممممممممممممي بلي بـممممممممممممممممأ  بلكلميمدلكلممممممممممممممممافمممممممممممممممم ع  مبا تألمممممممممممممممما ي معلمممممممممممممممما لامممممممممممممممممضي بليد لمممممممممممممممم با  عتضمممممممممممممممماعممممممممممممممممتت  -8

 0بلتفا( في بلـبما عبلخ عة عبل فزة ٬بأيدحم ٬بلتتتا)بأح تبت
 :يملأديو ع بلدعحلما: لعح  بلامـت-;
  0مهم يا بلر عا بل يعتلا في بل فزة في بلـبما عبأردفمتة ي باف لاعم  بلدت لل املـفمئ عم  بلر عا  بلدأكلت -6
ا بأ د مد عبلدت لل عم  بلزبعلا بليممراا لم كاا عبلرم   بلدأكلت-7  0عم  بلـفمئ عم  بلبرت اشكأ عيعت  عم  لـع
 0عبأردفمتة يمهم يا بلر عا بل يعتلا في دـرلو بامبمز باف لابلدأكلت عم  د عل  بلر عا -8
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 المصادر

د بيمما ي كممز  ٬بلي بـممأ بلفملمما عبلخ ممعبا بلد مليلمما ال مممل بلرمممـا ٬ي لـل مممل بل ممع  لمهممعبة: بليرممدع  باعأبأدـمممت بلممتعل-6
  . 9<<٬6بل ما ة ٬بلدميلا بنضمليلا

 .  ;700 ٬حاما يدي فد  بهلل لل ت: بلدـملأ بلكلميمدلكي ليهم ة بلدحعلل يو بلزبعلا ععتضدض املتضا في ك ة بللت ٬ا بز -7
 ٬بل ممما ة ٬تب  يمممكل  عالممأ  ٬د بيمما يـيممت ليمملو بليفدممي عآخمم عو ٬عآخمم عو: د لمملت د مممت بل ملممل بلدبيل ممي عبلدكممعلمي امممعت -8

6>=8. 
 ٬تب  بلفكم  لم امعما عبلمشم ٬عيمو ٬قليمو شمك :يامت  بار  بليلكمملكلما لمـ كمما بل لمجملا ٬ضمرت ـرو٬يـيعت ٬ـرلو -9

 . =<<6 ٬با تو
 .٬7060بل ا ا باعل  ٬ـلت فلم  ـيت: لرمرلما بلاملعيلكممل  بمي ا بلكعفا ٬بل مي  ٬يـيتيـيت بمرت  ٬بلخملت  –:
  7=<6يح ٬تب  بلي م أل٬بل ما ة٬ ٬رمليمو عمي ـرو عآخ عو: يرما ما بليلتبو عبليجيم ٬  -;
 بمي ا ٬عيم عمي قـرمو بلم ليي: بت  زيو بلمهع  في يردع  بأمبمز في بلعتل بل علأ ->
 . >700 ٬ل.ت  ٬ا تبت ٬ح ل  عات بلك لت : د ال ما بلاملعيلكمما  في بلدت لل بل لمجي عباتبد بلـ كي ٬ميبلفج –=
 . >=<6ي ا ا بلد ملت بل ملي٬ ٬ا تبت ٬ضمرت ـرو ـرلو: بار  بلمئ لا عبل ميلا لف مللما بلرمـا عبليلتبو -<

 =<<6 ٬ب بلفك  لم امعا عبلمش ت ٬  ٬ عيمو ٬ضمرت ـرو ـرلو: يعرععا بليلتبو عبليجيم  -60
 ٬يتل لمما تب بلكدممل لم امعمما عبلمشمم  ٬بمي مما بليعحممأ ٬مممزب : بارمم  بلمئ لمما عبليلكمملكلمما ٬بل ملممل ٬ضمرممت ـرممو ـرمملو -66

6>=< . 
 . 6<<6 ٬تب  بلـكيا ٬بمي ا بلاح ة ٬ضمرت ـرو ـرلو عآخ عو: دـملأ بليلكمملكلم بلـلعلا في بل مل بلرمـا عبليلتبو -67
 ٬د الما  لمجملا ٬يـيت رم ت يـيمعت ـمدمعش بلابمم  : ت برما دـململما لما   بليد لم با بلاملعيلكمملكلما فمي بلعتمل بل علمأ -68

 . 7060 ٬بمي ا بليعحأ
ي دحممت يممم ت عزلممز يـيممعت: ت برمما دـململمما ي م ممما امملو بليـمممعأا بلفمشممما عبلممبـمما فممي ا مم  بليد لمم با ٬بليشممهتبمي   -69

 . 7060 ٬بمي ا بليعحأ ٬بلـ كي لمت أ في  ف ا بلخ أل لميرم  بلكلميمدلكلا
عملمد ـرلو تـمت: دأتل  بلدك ب  بليحـعل املد ملا بل بب ا لد عل  زعبلم بلمهع  عبل ل بو عبليرمدع  بل ضيمي ٬بلي يع   -:6

 . 7009 ٬بمي ا ا تبت ٬لف مللا بلعتل بل علأ
 . ==<6 ٬ي ا ا بلد ملت بل ملي ٬بتا ت ٬ريل  يرم  : بلالعيلكممل  بل لمجي ٬بلهمشيي -;6
 . <<<6 ٬بل ا ا بلتمملا  ٬بمي ا بليعحأ٬تب بلكدل لم امعا عبلمش ٬ريل  يرم   : بلاملعيلكممل  بل لمجي  ٬بلهمشيي ->6

 . ==<6 ٬كملا بلد الا بل لمجا ٬بليعحأ
 يتل لمما بمي مما بلمميعحأ. ٬ :=<6 ٬ 6ى ٬عبلض يـبعل: عممممت بلـ كمما-=6

19-geoffrey.dyson the mechanics of athletics thedition London 1973 p                                                                      
 hall susan basic-20-21 152           ( 7009 ٬م ت عو )بلي يع                                                                 

biomechaics California state university use   1999.                                         21-

(http://en.wikipedia.org/wiki/tripl_jump)                                 
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 (1الممحق رقم )
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية
 

 برديم ة بردالمو

 

 بليـد ت                                 باردمم    
 
 

  بع بلدفجأ امليعبف ا عم  دـتلت لمئ ب ليم دديد عو يو خا ة  حلما في دخححكت بل ميي 
 

  بلكلميمدلكلالمت برا بليعرعيا )) ت برا دـململا لا   بليد ل با  بلكلميمدلكلالات بليد ل با 
 

 (( لتعاي يمدخل كملا بلد الا بل لمجلا لمعتاا بلتتتلا ل مفز  بلعتاا بلتتتلا ععتضدهم امأمبمز
 

 يو ختأ بلدأشل  )  /  ( يا ـمأل بع قجمفا يم د عمض يممرام عيلت ب اعبعل بردخ ببض جيو 
 بليد ل با : 

 
 بأرمممممممممممت :

 
 بلم ل بل ميي :

 
 بأخدحم  : 

 
 يكمو بل يأ :

 
 بلدممم لمممم  :

 
 بلممدعضلممما :

 
 وع بلامـت                                                                                                     

 
 
 



 دراسة حتليلية لبعض املتغريات الكينماتيكية لقافزي........

                                                                    022 

 
 (2الممحق رقم )

 التي تم عرضيا عمى الخبراء الكينماتيكيةأىم المتغيرات 
 

 ال تصؾح تصؾح لؾحجؾة واخلطوة والؼػزة الؽيـؿاتيؽيةادلتغريات  ت

   طول اخلطوة 1

   زواية الؼدم االمامية 2

   زواية الركبة االمامية 3

   زواية الؼدم اخلؾػية  4

   زواية الركبة اخلؾػية  5

   زاوية الورك 6

   زاوية ادلرفق األمامية لؾذراع األمامية 7

   زاوية الؽتف لؾذراع األمامية 8

   زاوية ادلرفق لؾذراع اخلؾػية 9

   ػيةزاوية الؽتف لؾذراع اخلؾ 11

   زاوية اجلذع 11

   لساقزاوية ا 12

   ارتػاع مركز ثؼل اجلسم 13

   السرعة الزاوية  14

   السرعة احمليطية 15

 
 
 
 
 


