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 امللخص
تعد فعالية الوثبة الثالثية وىي إحدى فعاليات العاب الساحة والميدان التي تمتاز بصعوبة األداء الفني ليذه الفعالية 

ن مراحل الركضة التقربية ، الحجمة ، الخطوة ، الوثبة واليبوط , ونظرا لما تتطمبو ىذه المراحل من إعداد بدني والتي تتكون م
و مياري عاليين ، ولغرض التعرف أكثر عمى مزايا ىذه المراحل والوقوف عمى المتغيرات التي يجب االىتمام بيا لغرض 

في دراسة العوامل البايوكينماتيكية التي تؤثر في أداء مراحل فعالية تحسين ىذه المراحل وتطويرىا تحددت  مشكمة البحث 
الوثبة الثالثية خاصة متغيرات الخطوات الثالث األخيرة التي تؤثر عمى مرحمة النيوض بشكل كبير وفيما يتعمق بسرعة االقتراب 

 –حمة النيوض بقسمييا )اصطدام امتصاص وزاوية االرتكاز )زاوية االرتكاز األمامي لمجسم( وزوايا الجسم األخرى. كذلك مر 
 امتصاص دفع( فضاًل عن زاويتي االرتكاز والنيوض في المرحمة ذاتيا.

 وىدف البحث التعرف عمى :
 قيم االنجاز لعينة البحث -1
 . قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمخطوات الثالثة األخيرة ومراحل النيوض في الوثبة الثالثية لعينة البحث -2

 العالقة بين بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمخطوات الثالثة األخيرة ومراحل النيوض في الوثبة الثالثية واالنجاز. -3    
وافترض الباحثان وجود ارتباط معنوي بين بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمخطوات الثالثة األخيرة ومراحل النيوض في 

 . الوثبة الثالثية مع االنجاز
 واستخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب التحميل واالرتباطات لمالءمتو لطبيعة 

( واثبين متقدمين يمثمون الالعبين المتقدمين المشاركين في بطولة القطر بفعالية الوثبة 6البحث. وتكونت عينة البحث من )
 الثالثية. 

قنية كوسائل لجمع البيانات ، ُنِفذت المالحظة العممية التقنية استخدم الباحثان القياس واالختبار والمالحظة العممية الت
باستخدام أربعة آالت تصوير فيديوية وضعت ثالث منيا عمى يسار الالعب لمتعرف عمى قيم المتغيرات البايوكينماتيكية 

لالعب الستخراج مسار  الخاصة بمراحل الحجمة و الخطوة  و الوثبة . أما آلة التصوير الرابعة فتم وضعيا بطريقة مواجية
واستخدم مقياس رسم طولو متر واحد صور بالوضعين األفقي والعمودي لحساب معامل  االنحرافات الجانبية التي يمر بيا ،

( محاوالت وتم اختيار أفضل 6تم منح كل العب )،  التغيير من الصورة إلى الحقيقة لمحصول عمى المتغيرات الكينماتيكية.
 لتحميميا  باستخدام البرامج الحاسوبية لمتحميل الحركي . محاولة في االنجاز

لمحصول عمى )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالرتباط  SPSSوعوِلَجْت البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 
 البسيط( والمعادالت التي ترتبط بالمتغيرات الكينماتيكية.

 الوثبة الثالثية -مراحل النيوض  -متغيرات البايوكينماتيكية بعض ال -دراسة تحميمية  الكممات المفتاحية:
 

  3102 –( 56) –العدد  –( 31) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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An analytical study in some bio-kinematical  variables  for  take-off  phases and 

their relationship with the achievement in the triple jump activity 

Assist.Prof.Dr. Ammar Ali Ehsan       Zaid abd-Alsattar hamed  

Abstract 

The triple jump is consider one of the track and  field competitions  that is  

distinguished by difficult technique which include the approach run , hop, step, jump and the 

landing  phases , and considering of what these phases need of high physical and skill 

training , and to recognize to the features of these phases and standing-up of the variables that 

should attention with to improving and developing these phases, the study problem was 

specified in study the bio-kinematical variables that effect in triple jump phases performance 

specially the last three steps variables that effect largely  on the take-off and with relation to 

the approach run  velocity and fulcrum angle (the frontal body fulcrum angle) and other body 

angles, also the take-off phase with it’s two parts (collision absorption- absorption push) in 

addition to fulcrum and take-off angles for the phase itself. 

The research aims to identify: 
1 – Values of achievement of the research sample 
2 – values of some  bio-kinematical variables  for the last three steps and take-off phases  in 

the triple jump for a sample research. 

3 - The relationship between some bio-kinematical variables for the last three steps and take-

off phases in the triple jump and achievement. 

The researchers had hypothesized that there is a significant correlation between some bio-

kinematical  variables for the last three steps and take-off phases  in the triple jump with 

achievement. 

The researchers used the descriptive method with the analysis and  correlations style for its 

convenience to the research nature. 

The research sample consisted of (6) jumpers representing advanced players participating in 

the Iraqi  tournament of  triple jump .  

The researchers had used  measurement, test and technical    scientific observation  as a tools 

for data collection, technical Scientific observation was carried out by using four video 

cameras , three of them were placed on left side of player to obtain the values of bio-

kinematical variables of (hope , step, jump)phases and the fourth  was placed in  the face of 

the player to extract the deviations paths that player passes by side, A yard stick of one meter 

was used and filmed in both positions (horizontal and vertical) to calculate alteration 

coefficient from the image to reality in order to obtain 

 bio-kinematical variables. each player  has performed (6) attempts and the best attempt at 

achievement analyzed using computer softwares for kinetic analysis. 

Data were statistically handled treated through applying (spss) program to obtain (the 

arithmetic mean, standard deviation , the  simple correlation)as well as equations correlated 

with biomechanics variables. 

e JumTripl -Off  Phases -Take  -Kinematical  -Bio -An Analytical Study  Keywords: 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأىمية البحث1-1

اناجػػ  يسان ض  ػػػتيسانتػػػمساتسػػػايساػػػفسابػػ ال تل س ػػػمم  س اػػػفسا بػػػ   سانع اػػػمس بػػػو يسسىتعػػمسابػػػ ال يساناوػػػمافس انا ػػػا  س  ػػػم
 ال تل س)ان ثاػيسنت طتـسا  ق ـس اػفسما تػيسانتلػ تـس اػ ا سن تعػ ؼسم ػنساػ اطفسان ػع س انلػ اسمػمسا مػ امس انإػ اامسس اػفس  ػمىسابػ

انتطإتلتػػػيسانعا تػػػيس ا  تلػػػ  سنالبػػػتة ماسانثالثتػػػيوسا  ػػػ م  سس ا   نػػػيسا ػػػاساناتموػػػ ايسانا و ات  يت تػػػيساناػػػ ث اسمػػػمسا يجػػػ  س انػػػؾس
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م يسنمىسانام  س  سان ض  مسق مماساػفساناع  اػ يسانات  يت تػيسم يػكسبػت  فسامإااست سسا نابت ىسان قامسنلاهساناب اليسس
ـسق امػػمسا ما سانةيػػمسان ػػ تسسسس تبػػتسمـسانت  وػػلساػػفس جػػلس ػػلسانالػػ اليساناتع لػػيساػػ نتع ـس انتػػم ض سقػػ م ا سم ػػنسملػػ

 تبػػللسم ػػنساناػػم توفساستتػػ  سانتا ضيػػ يساناي بػػايسنلتػػ ـس ض  ػػوولـساػػ  ما سان   ػػمسان ػػ تسس س ػػ سظػػ  ؼستم ضإتػػيس
 ننس فسانت  وػلس)س7839اومممس,سوس.س تلو س)ان 73-77سسس7893س  يسنت لو سانؾسانلمؼس)ا ج  س انط ن سسس

انا و ات ػػػ يت مسنممػػػالـستبػػػلـسمػػػمساع مػػػيسا مػػػمامسانحإوػػػ اساػػػفسا قبػػػ ـسان   تػػػيسنجبػػػـسا يبػػػ فس  ػػػاهسالاػػػيسنت موػػػمس
انابػت ت يسانع تػ س  ػ  س نػنسا يجػ  سانعػ نمسس  ػانؾست  وػلس   ػ يسان ض  ػووفس انس ػ صصسان   تػيسن  ض  ػووفسا  س

س.و798,س7839ناع ميسانة  ق يسان   تيسان ا  يسممسابػت ت تلـسنت بويل )ان ػاومممس,سانابت ت يسانات ا عيس ا  س
 تعمسمع نتيسان ثايسانثالثتيسافسانةع نت يساايسا ما سان ع سا نيبايسنالمإوفس انؾسنا ست ت تكس اهسانةع نتيسافسا ا ػلس

ضتط ػ س ما سان ثاػيسانثالثتػيسالػم اسس  ػيساػفس سسسا ما سانةيمس"سان   يسانتل تتيسسسان ج ػيسسسانسطػ اسسسان ثاػيسسسانلإػ  "
ا  تلػ عسان   ػمسسس  ػانؾسانالػم اسم ػنسان ةػ تسم ػنستػ ا فس إس  يسا  ب س بتا سانس  صصسانتحيت تيس انت املتيسس س

مي ػ سانبػ ميس س انجبػـس ثيػ  سانطوػ افسس ا ما سانتػ املمسانجوػمسنال تلػ  س,س ا نيبػايسن س ػ صصسانإميتػيسموتط ػ ستياتػي
 ب بػت سمػمس   ػ سانجػاعسم  اس م  ضػانل اس تس  ػيسانلػ اسانااوػ اسا نبػ ميس انلػ اسا يةج  ضػيسانتػمستبػتسمـسمػمسا  تلػ  س

ان ثاػيسانثالثتػيسا  وج إتػيس ااس ػ فس ػ ت  س انجػاعس يػ ستا ػفس فسوػ ث سمػمساجاػلس   ػ ي    ػ يسان ثػ سسس افس  ػ 
اػػػفس  فسانجبػػػـسسس ػػػانؾس فست ػػػ ماسانالمػػػ سم ػػػنسانبػػػ ميسساحإػػػ سيبػػػايس ا نبػػػ إتيس ااس ػػػ فسس طصػػػ س فسانجػػػاعستلػػػ ل

انا تبايسافسان   يسانتل تتيس ابتمالنل سنحلسا   يسافسا ا لسان ثايس ممس   س ا  يت يسانالم سانإميتػيس سانال  ضػيس
,سنمػػ ضسانتعػػ ؼسم ػػنسيلػػ  سانلػػ اس ان ػػع سمػػمسابػػت ىسا ما سانةيػػمس تل تاػػكسا ػػ  اسا  ػػ متيساػػفساجػػلست بػػوفس

س يج  س.ابت ىسا
 مشكمة البحث 1-2

تعمسمع نتػيسان ثاػيسانثالثتػيس  ػمىسمع نتػ يسانعػ  سانبػ  يس اناوػمافسانتػمستاتػ  سا ػع ايسا ما سانةيػمسنلػاهسانةع نتػيسانتػمس
,س يظػ اسناػ ستتط اػكس ػاهسانا ا ػلسسو انلإػ  ,ان ج ػيسسسانسطػ اسسسان ثاػيسس,ان   ػيسانتل تتػيس)مماس ػمسا ا لسستتح فساف

مس سال   سم نووفسسس نم ضسانتع ؼس حث سم نسا ات س اهسانا ا ػلس ان قػ ؼسم ػنساناتموػ ايسانتػمسوجػ سافس ممامسإمي
ا  تا ـسإل سنم ضست بوفس اهسانا ا لس تط ض   سسس يتوجيسنح فساناتمو ايسانا و ات  يت تيس مس   لسمع مسنإلممامس

  سمػػمست لوػػ سايجػػ  سلاػػ اسانااوػػ اسا نبػػ ميسم  ا سامتػػكسانبػػ ميس انلػػس م انإػػميمس سانالػػ   س انتػػمستاتػػ  سإتحيتػػؾسسػػ صستػػ
ساػفستيػ مسساػفساجػلسان  ػ ؿس نػنس  قػ ـسقت بػتيسم ناتػيسجموػماس  س فس  م لسنلاهسانةع نتػيس,س اػ ستلػلمهسان ض  ػيسانوػـ 

تطستبػػ سانا  ثػ فنػااسا تػ ىسس,سانابػت ىسان قاػمسنماطػ ؿسانعػ اؽساػ  اؿساتػميمسجػما سال  يػػيساػ سانابػت ىسانعػ نامس انع تػم
ان ػػ  سمػػمس ػػاهسانم ابػػيسناع مػػيس بػػا  ستػػميمسابػػت ىسا يجػػ  س اطػػ ؿسانعػػ اؽسمػػفسط ضػػ سانت  وػػلسناع مػػيسقػػتـساعػػضس

س.نا ا لسان ثايسانثالثتيس  ويا تت تياناتمو ايسانا و
 أىداف البحث 1-3

سس-تلمؼسانم ابيس ننسانتع ؼسم نس:
س.ممسان ثايسانثالثتيسنعوييسانا اسا سو اس سا ا لسانيل ضقتـساعضساناتمو ايسانا و  ويا تت تيسن سط ايسانثالاسس-7سسس
 قتـسا يج  سنعوييسانا ا.سسس-2سسسس
 ا يج  .سا سا ا لسانيل ضسممسان ثايسانثالثتيس سسا سو ا ويا تت تيسن سط ايسانثالاسانعالقيسإوفساعضساناتمو ايسانا و س-7سسسس
س
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 فرض البحث 1-4
ا ا ػلسانيلػ ضسمػمسان ثاػيسس ويا تت تػيسن سطػ ايسانػثالاسا سوػ اس ايسانا و س ج مسا تا  ساعي  سإوفساعضساناتموػ س

 انثالثتيسا سا يج  .
 مجاالت البحث س7-7
س.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسـ2172انال    فسممساط نيسانع اؽسانالمإ فساناتلما فسممسمع نتيسان ثايسانثالثتيساناج ؿسانال  س:سسس-7سسسس

 :سا ع س  تيسانت تتيسان ض  تيسممسانج م ضيسج اعيساممام.سنا  يمااناج ؿسس-2
سـ.س72/71/2172ن ا يمس:سااناج ؿسس-7
 الدراسة النظرية-2
 -في مسابقة الوثبة الثالثية  : والميكانيكية المراحل الفنية 2-1

ن ثايسانثالثتيسسس تلبػـستتح فساناب اليسافسان   يسانتل تتيس ثالاس ثا يسات ااطيسان ا ماساعمسا س ىسسسنانؾسباويسا 
س-انا ا لسانةيتيسممس اهساناب اليس ننسساسسا ا لس مس:

سوApproach)ا قت ا سسسس-7
سوHop)ان ج يسسسسس-2
سو(Stepانسط اسسسس-7
سو(Jumpان ثايسسسسس-7
سسLanding))انلإ  سسس-7
 Approachالركضة التقربية )االقتراب(    -1

 ق ػػنسبػػػ ميساا يػػيسسس ضػػتـسانػػؾساط ضلػػيست اوػػمسانبػػ ميس نػػنسانالػػػما سستلػػمؼسان   ػػيسانتل تتػػيس نػػنس  ػػ ؿسانالمػػ 
طػػ ؿسان   ػػػيسانتل تتػػػيسميػػػمسانلػػػ م ضفساناتلػػػماوفسسلتػػػ  وس.س ت798سس2117اناي بػػ سن ا   ػػػيسانتػػػمست ولػػػ س)ان ت ػػػمسسس

سطػ اس  ػضس.س  ػانؾسوػتـسسػالؿسانسطػ ايسا سوػ اساػفسان   ػيسسو21-79)ات سسس ضتـسسالنل سماػلسو77س–س79)إوف
 تػ ممسانسطػ ايسوػتـس مػ سانتعجوػلس اسنتل تتيسن  ثايسانثالثتيستموو سنت قويس اهسانسط ايس نحيػيسيوػ س ػ    سن  اثػ سسسا

   إتوفس امس  الس سق   سن  جػلساني   ػيسميػمسانيلػ ضس) بػوفسن.س ضج سانت حومسم نس م سم نمسا ستل و   سق تال س
سوس.س739سس7897 ا امسسس

 Hopالحجمة       -2
اسمػػفسقةػػ استػػ مىسم ػػنس جػػلس ا ػػماس  ػػمسان جػػلسا قػػ ىسميػػمسانالمػػ س ت تػػ  سم ػػنسثػػالاسيلػػ  س ب بػػتيس ػػمس ػػمسماػػ  س

وس.س تإػػػم س   ػػػيسانيلػػػ ضسإ  ػػػ سانلػػػمـس  ا ػػػيسم ػػػنسان   ػػػيسسس277سس2117انيلػػػ ضس انطوػػػ افس انلإػػػ  س)ان ت ػػػمسس
-77)نطوػػػ افسمػػػمسان ج ػػػيسإػػػوف ا تػػػيساسلتػػػ   ضيامػػػمسافستػػػتـسامػػػ م اسا  ضسابػػػ ميس إوػػػ اسنويػػػمم سانجبػػػـس ا اػػػ سسس ت

ضج س فسوالنسانجػاعسايت ػا  س ثيػ  سانيلػ ضسسس ستاػ جسسان جػلسان ػ اسانػنسافست ػلسانةسػاسانػنسان  ػ سا ملػمسو س73°
.ساا سانطو افسماعمسام م اسن  يسانيل ضستبتا سانجبـسإ  ػعكسو°81)تل ضا  ستل ضا  س تح فسان ا تيسإوفسب ؽسان جلسان  اس

ا اػػ ـس انجػاعسايت ػ سسسثػػـستاػ جسسان جػػلساني   ػيساثيتػيسانػػنسا اػ ـس تبػػ  سان جػلسان ػػ اسس ان جػلسان ػ اساثيتػػيسانػن
ا   يسايبت إتيس ال لساتل ط سا سان جلساني   يساننسا بةلس اننسانس  سنوتلت سان اث سن لإ  س اساسانسطػ اس.سوجػ س

ولػاطسم ولػ س ت ػ فسانلإػ  سم ػنسانلػمـسافستالنسان جلسان  اساننسانس  س مسوت   سثللسجبـسان اث سس ػ سان جػلسانتػمس
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بػػـستل ضاػػ  س)انل لػػامسسسس77-71  ا ػػيسسس تتلػػمـس جػػلسانلإػػ  سم ػػنسانسػػطسان ابػػمساناػػ  ساا  ػػ سثلػػلسانجبػػـساابػػ ميس
سو.73سس7897

 Stepالخطوة    -3
ساػػ ما سانيلػػ ضسن سمتعػػ سطػػ اسانسطػػ اساػػفس  ػػع سانا ا ػػلسمػػمسان ثاػػيسانثالثتػػيسسس تحاػػفس ػػع تتل سمػػمسافسان اثػػ ستلػػـ 
ن ػػ   اسانػػت  ـسانح اػػلسإجاتػػ س جػػ ا سانجبػػـسم فسملػػمافسجػػ  س إوػػ ساػػفسبػػ ميسانجبػػـس)انل لػػامسسانلإػػ  سيةبػػل س جػػلإ
وس.س ممسن ظيس إػ  سانلػمـسم ػنسا  ضس ا يتلػ  ساػفسان ج ػيس انتػمساػ سن ظػيس اػلسا  ػ سثلػلسانجبػـس78سس7897س

يسثػـسا يطػالؽس وػاستحػ فس ا تػيسا  تلػ  سمػمسانسطػ اسم ؽسانلمـستإم سما تيسا ات  صسا سثيمسانلمـسافساة لسان  ا
اعمسانػؾستػ تمسن ظػيسانطوػ افسسسو°77-77)  ا تيسانطو افسنا   سثللسانجبـسممسانسط استح فس  انمو°71-79)  انم

 اػ سان  ظػيسانث يتػيساػفسانطوػ افسمتإػم سما تػيسانتحػ  سنجبػػـسانالمػ س ت ػ فسانجػاعسااتػماسا  تجػ هسا ملػمساعػمسانػؾستإػػم س
سوس272سس2117ن ظيسانلإ  سم نسا  ضس,سابتعماماسنال تل  سان ثايس)ان ت مسسس

 Jumpالوثبة   -4
اعمسا  تح  سم نسا  ضسا   اس  ا يس اي بايستإم سما تيستطإوػ سان ثاػيسم نلػمـسانل اطػيسا سانا تحػ استحػ فساثيتػيساػفس

-73تلتػ  )  ا تيسانطو افسو°71)انلة س  انمساة لسان  ايس)ا ات  صوسثـسا يطالؽس واستح فس ا تيسا  تل  سمم
اعمسانؾست تمسانطو افسانا ست  فسم نسي ا سانطو افسممسان ث سانط ضلس واستا ػفسافست سػاسانالمػ سسطػ اسمػمسو21°

سوس.س272سس2117انالم س)ان ت مسس سنا سو ضم يساانل ا سا سانتع  سا سانتح  س  ااستعتامسم نسي عسا سل لسان ثا
 ث:منيج البح 3-1

سطإتعيسانا ا.ساتك ناالانايلمسان  ةمسا ب   س ا  تا ط يسسانا  ث فابتسمـس
 البحث: عينة 3-2

ـسمصػيسس2172لا يسموييسانا ػاسم ػنسانػ اثإوفسانالػ   وفسمػمسمع نتػيسان ثاػيسانثالثتػيسمػمساط نػيسا يمتػيسانع اقتػيسنعػ ـسس
س.وسوإوفسا ا ة يسموييسانا ا7) قـ انجم ؿسبيس اثإوفسسامتيس انا نغسممم  اناتلماوفس تـساستت  سانعوييسا نط ضليسانع

 المتغيرات التسمسل
 * نجاز)م(ا أفضل العمر  )بالسنة( م(الطول ) الكتمة )كغم( االسم

 15,16 26 1,91 78 نزار اكرم احمد 1
 14,39 21 1,73 71 عمي عبد االمير 2
 14,17 26 1,72 66 فراس دمحم عمي 3
 14,12 22 1,84 75 كيوان توفيق محمود 4
 13,95 23 1,86 77 حسان عبد المطيف 5
 13,71 21 1,81 65 مرتضى كريم حسين 6

 14,21 23 1,81 71,83 -س
 1,47 2,52 1,17 5,63 ع±

 3,31 11,95 3,86 7.83 خ %
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 وسائل جمع البيانات: 3-3
  ظيسانع اتيسانتليتي.انلت سس سا ستا  س انال إ يسانلس تيس اناال :ساآلتتيتـسابتسماـسان ب صلس

 القياس: 3-3-1
يـسا ناالاسسانتمسس71لت سس انحت يسا نحو  سي اـسااو افسانت ت  يمس  ق  سانتـسقت سسانط ؿسا نبيتتات سإ ابطيسل ضطس

س ث سمول سانالم .
 االختبار: 3-3-2

ا ػػ   يست بػػ س م ػػ ل س,سسو7تػػـسابػػتسماـساستاػػ  سان ثاػػيسانثالثتػػيسم ػػنس مػػ سانا ا ػػة يسانل ي يتػػيسااػػيسس ػػلس مػػ س)
س.س ااب مماسم ض سانعالساناب مم

 : المقابمة الشخصية 3-3-3
تػػـس جػػػ ا سانال إ ػػػيسانلس ػػػتيساػػػ سمػػػممساػػػفسانسإػػ ا س اناست ػػػوفسا نت  وػػػلسان   ػػػمس اناست ػػػوفسمػػػمسمع نتػػػ يسانبػػػ  يس

س.سنت مومساتمو ايسانا اس اناوماف
 المالحظة العممية التقنية: 3-3-4

انت  ض سانةومو  سنت لو ساناال ظيسانع اتيسانتليتيسس انؾسا بػتسماـس  تعػيست يست ػ ض سمومو تػيسيػ عسس ث فانا ابتسمـس
(Sony Digitalوسو  ػسسا قػ س7وس ػ  ا/ث يتيس, انلػ ل)27ت ا يتيسان ي س   ييسبػ ميست يسانت ػ ض سانةومو تػيس)سو

ست يسانت  ض س الت سسان بـ.
نت ػػ ض سانةومو تػػيسافست ػػ فسا ػػ  سانعمبػػيسمػػمسا  ػػ ساجػػ ؿسان   ػػيس افست ػػ فس قػػمس  مػػمسميػػمساستتػػ  سا قػػ ست يسا

سو.773سس7897ا   سانعمبيسما مت سم نسانابت ىسانا ستتـسمتكسان   يس)مال سانموفس
 البرامج المستخدمة في البحث: 3-4

نحلػػػ سمق صللػػػػ سس فسانت  وػػػلسالػػػ لسمػػػ ـس ػػػ س بػػػو يسنتج صػػػيسان   ػػػيسانح تػػػػيسانػػػنس جػػػ ا س م ابػػػيس ػػػاهسا جػػػ ا ساعاػػػ 
إت  ضػػلسا مػػالـسانةومو تػػيسانػػنس قػػ اصسسانا  ثػػ فوس.ساعػػمس جػػ ا سما تػػيسانت ػػ ض سانةوػػمو  سقػػ ـس87,س7893)ان ػػاوممم,

سا بتسماـسانإ اامساآلتتيس لس ب س ظتةتك:سانا  ث ف.اعم  سق ـسCDنو  ضيس
س ساية ماساتب ب ي.:ستا فسافسسالؿس ااسانإ ي امستلطت سان   يساننس  سImage Ready CSإ ي امسس-7
:ستا فسافسسالؿس ااسانإ ي امسم ضس لس   اسافسان   سانالطعػيسنوػتا فسسACD Seeس Managerيإ ي اجس-2

سافست مومسإماتيس يل تيسا ج ا سانالايسانتمسو امست  و ل س.سانا  ث ف
يس ابػػػتة مس:س  ػػػ سإ يػػػ امسمػػػ نامستبػػػتسمـسمػػػمسانتطإتلػػػ يس انت ػػػ ت  يسانليمبػػػتسAuto CADسس2007إ يػػػ امس-7

اػفس ػااسانإ يػ امسمػمسابػػتس ااسانإت يػ يسانسػ ـسنحػلساػفسانابػػ م يس ا اعػ مس ا  تة مػ يس ابػتس ااسا  ػ سثلػػلسسانا  ثػ ف
س ت يسانجبـساط ضليسمتل سنحلس   اسااة م  .

                                                 
 
 والذي مت حتليله من قبل الباحثان . أفضل اجناز : وهو أفضل اجناز مت تسجيله من قبل الالعبني 
 ( يبني فريق العمل املساعد1ملحق ) 
* * ( يبني أمساء اخلرباء الذين مت مقابلتهم لتحديد متغريات البحث.2ملحق ) 
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س: اتاعيسانسط ايساآلتتيسممسابتس اجل 
ست مومس استت  سان   اساناط   سقت سساتمو اتل .سس-
انتل ض تيسم نسان   اسثػـساعػم  سوػتـس ت ػ ؿسانيلػ  ساػ ساع ػل سنحػمسي  ػلسم ػنسانلػ لسانع ػ  سست مومسانيل  سس-

سن    اس.
قت سسا اع مسوتـسافسسػالؿست موػمسإماتػيس يل تػيسا  ا ػيساناػ امسقت بػل سسس تإتعػ  سوػتـساستتػ  هساػفسانإ يػ امسي  ػلسسس-

ي  ػلسس بػيساػ س اتػيسا  ا ػيسان لتلتػيسنالتػ سسان بػـم نسقت سسا  ا يسانا مماسسسثـساعم  سوتـس   سا  ا ػيسانال
س. تايس  ميس ج ا ايسانت  ولسافسقإلسانا  ث فسم نسا  ا يسان لتلتيس

س:األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-5
سو,سا سا  ل تل .7وست ا يتيسان ي سسممم)SONYتنيست  ض سمومو تيسي عس)س-
سل ضطسقت سسات  سنلت سسا يج  .س-
سوسات .7لت سس بـ)اس-
 تجارب البحث 3-6
 التجربة االستطالعية: 3-6-1

مػػػمستاػػػ ـسانبػػػ ميسانع لػػػ اس ػػػا   سمػػػمسا عػػػ س  تػػػيسانت تتػػػيسس71/71/2172تػػػـس جػػػ ا سانتج تػػػيسا بػػػتطالمتيسإتػػػ  ض س
 مطػ  سوساػفسانالمإػوفسانات اجػموفسمػمسانا عػ س ثيػ  سانتػم ض ستػـس7ان ض  تي/انج م ضيسم ػنسمػممساػفسانػ اثإوفس مػمم ـس)

 انؾسنت  ض سانالػ ـس اع مػيسا قػ سا يسانت ػ ض س ت موػم  س,سوسا    يسس ا    سم ض سانعالساناب ممس7 لس اث س)
 ت مومساب م يس ا تة م يست يسانت  ض سانةومو تيسمفساج ؿسا قت ا س انسط ايسانثالثيسا سو اسافسان   ػيسانتل تتػيس

س. ا ا لسان ج يس انسط اس ان ثايسس
 تجربة الرئيسة:ال3-6-2

ممستا ـسانب ميسانث يتيس اني ػ ساعػمسانظلػ سمػمسا عػ س)  تػيسانت تتػيسس72/71/2172تـس ج ا سانتج تيسان صتبيسإت  ض س
وا ػ   يسنحػلس مػ س7وس اثإػوف,ستػـست ػ ض س)7ان ض  تيس/سانج م ضػيوسج اعػيسامػمامسم ػنسمويػيسانا ػاسساناػ نغسمػمم  )

ت  مسانا    سنمنع  سانل ىسانع اقمس  ب سانل ي فسانػم نمسنةع نتػيسان ثاػيسانثالثتػيس ثي  سانتج تيسانا ثتيس ب سيظ ـسا 
واتػ سمػمس ػلس7ان   ػيساػ ساسػاسالتػ سس بػـساطػ ؿ).س تـساستت  سانا   نيسا م لسم ػنس مػ سا يجػ  سنمػ ضست  وػلس

 اعػ مسان ػ  اس نػنس لتلػيسوسنحػمسوػتـست  ضػلس7ا ق ستنيست  ض س م نسثالثيس ا حفسنحلستنيست  ض س ا ساإوفسا نلػ لس)
س:ت تم ا ساعمست يسانت  ض سمفساج ؿسانةع نتيسم  ييس ا س

 انػػؾسنتمطتػػيسلػػع عستنػػيسانت ػػ ض سوـ7,17)ا  تةػػ عوـ71,71)تنػيسانت ػػ ض سا  نػػنس:ستاعػػمسمػػفساجػػ ؿسان   ػػيسانتل تتػػي
سثالاسسط ايسافسان   يسانتل تتيس ا  تل  سنا   يسان ج يس.سآلس 

                                                 
 ( = مرت1قيمة مقياس الرسم ) 

 = مقياس رسم حقيقي / مقياس رسم الصورة معامل التحويل
م() الوثبة  2..5م واألفقي= 1..5م()اخلطوة  العمودي= 5.00م  واألفقي =5.00م ()للحجلة العمودي= 5.00معامل التحويل )آخر ثالث خطوات للركضة التقربية األفقي= 

 م( 5.00م واألفقي= 5. 05العمودي=
 مانم  بقيمة معامل التحويل للحصو  عل  القيمة اقحقيقيةيتم ضرب القيمة اليت حنصل عليها من الرب 
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 انؾسنتمطتيسايطليسا  تل  س طو افس  إ  سا   يسان ج ػيسوـ7,17) ا  تة عوـ9,71)يس:ستاعمساب ميتنيسانت  ض سانث يت
س ا  تل  سنا   يسانسط اس.

 انؾسنتمطتيسايطليسا  تل  سنا   يسانسط اس طوػ افس  إػ  سوـ7.12)ا  تة عوـ8,71)تنيسانت  ض سانث نثيس:ستاعمساب مي
س ا  تل  س  إ  سا   يسان ثايس.

سوبـ.81)ا  تة عسوـ7) تاعمسمفسيل تيسن حسا  تل  سي سانت  ض سان ااعيس:ستـس  عل سال لسا اجكسن    يس  ا ستني
سوسوإوفس ج ا ايسانتج تيسانيل صتي7)س قـسانل ل

 
 متغيرات البحث:  3-7
 متغيرات الركضة التقربية :3-7-1
س  ا يس س سثالاسسط ايس-7
س افس لسسط اس-2
سب ميس لسسط اس-7
 -امتصرراص  –)اصرطدام والخطرروة والوثبرة لكرل مرحمرة نيوضلمرحمرة الحجمرة  كينماتيكيرةالمتغيررات البايو  3-7-2

 دفع(:
سسساات  صوس.)ات وسسسسسسسسس-ا  ا يسا ملتيس)ا طماـسس-7
سسساات  صوس.)ات وسسسسسسسسس-ا  ا يسانعا متيس)ا طماـسس-2
سس سسسساات  صوس.)ات وسسسسسسسسس-)ا طماـسسا  ا يا   يسس-7
 سسسمم وس.)ات وسسسسسسسسس-ا  ا يسا ملتيس)اات  صسس-7
سسسمم سوس.)ات وسسسس–ا  ا يسانعا متيس)اات  صس -7
سمم سوس.)ات وسسس–)اات  صسا   يسا  ا يسسسسس-7
سس .س)ات وسسسسسسسسسمم وس-اات  صسس–  ا يسانيل ضسا ملتيس)ا طماـسسسسسس-3
س.)ات وسسسمم وس-اات  صسس–)ا طماـسسعا متي  ا يسانيل ضسان -9
سس.)ات وسسسسسسسسمم وس-اات  صسس–)ا طماـسن يل ضسسا  ا يا   يسسسسس-8

سمم وس.س)ث يتيوس-اات  صسس– افسانيل ضس)ا طماـسسسس-71
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س)ات /ث يتيو.سسمم وس-اات  صسس–انب ميسا ملتيسن يل ضس)ا طماـسسسس-77
س)ات /ث يتيو.سم وسمس-اات  صسس–انب ميسانعا متيسن يل ضس)ا طماـسسسس-72
س)ات /ث يتيو.سسمم وس-اات  صسس–ا   يسانب ميسن يل ضس)ا طماـسسسس-77
س ا تيسانطو افس)م جيوسسس-77
سس ا تيسا  تح  )م جيوسسس-77
  ا تيسانيل ض)م جيوسس-77
ساناب ميسانح تيسناليج  .س)ات وسسسسس-73
 طريقة استخالص البيانات)التحميل الفيديوي(: 3-8

تبجولسانػمقو سن يلػ  سانا متي, ت موػمسانابػ  سانليمبػمس ان ايػمسنلػ س اع نجتلػ س انػؾس فسانت  وػلستل مسإل سان
سو.71,س7882ان   مستعمسافس حث سانا ا ضفس مق سممسانتل تـسس انت جتكس)انلوس م,

وس انػػؾسنتبػػلولس جػػ ا سAver Mediaوس انػػؾسمػػفسط ضػػ سإ يػػ امس)CDتػػـسيلػػلسانلػػ ضطسانةوػػمو  سانػػنسقػػ صسنوػػ   س)
وس انػػؾسنمػػ ضستلطتػػ س مػػالـسانتج تػػيس نػػنساجا مػػيساػػفس Image Readyما تػػيسانت  وػػلس.س تػػـسابػػتسماـسإ يػػ امس)

سوسانا ج مسم نسان  ب  .Hard Diskوس س يل سم نسانل صسان   س)Framesان   س)
ا ػاس,س ػانؾستػـستـست مومسان   سانتمسبوتـست  و ل س   تػ س م ػلسا   نػيساػفسانا ػ   يسانبػتيس نح مػيس مػ امسمويػيسان

ست مومسانا ا لس تلبتال سنحلسافسان ج يس انسط اس ان ثايس  م:
سانسط ايسانثالاسا سو اسافسان   يسانتل تتيس. -
 اات  صسمم و.س–قبامسا   يسانيل ضس)ا طماـساات  صس -
 ا   يسانطو اف. -
 ا   يسانلإ  . -

تسمـسمػػمسانتطإتلػػ يس انت ػػ ت  يسانإػػ اامسانع ناتػػيس تبػػساػػف سوس ػػAuto Cad 2007 انػػؾسا بػػتسماـسإ يػػ امس)
م ػػالسمػػفسان  ػػ ؿسم ػػنسقػػتـسا احػػ سثلػػلس ت ػػيسانجبػػـس ا  ا ػػيسا ملتػػيس انعا متػػيسنا  ػػ سثلػػلس ت ػػيسانجبػػـسسانليمبػػتي.

سو.Auto Cad 2007),   ميساب  ايسا   سثللس ت يسانجبـسمفسا بتسماـسإ ي ام
سأما مركز ثقل كتمة الجسم فتم حسابو كما يأتي:   

وسنحػلس ػ  اساػفس ػ  سا ا ػلسان   ػيس  جػ ا سمتلػ )سا   سثللس ت يسانجبـسا  متاػ مسم ػنسط ضلػيتـست مومس
سان   يس  ميس انا ستـسا متا مسمتكسم نسا   افسانيبإتيس جػ ا سانجبػـس  بػ ساعػم  سا ملػمس انعاػ م سمػفسانا ػ   .

ا بػتسماـسإ يػ امسس  مػيس  ػيس  ج ا  ػ  قمستاػيسجاتػ س جػ ا ايست موػمسا  ػ سثلػلس ت ػيسانجبػـسنحػلس مػ س نا ا ػلسان 
(Auto Cad 2007.سوس

س
س
س
س
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 )المتغيرات المقاسة(: مرحمة النيوضطريقة حساب المتغيرات  9-3س
دفرع( واإلزاحرة الكميرة(  -امتصراص و امتصراص  –)اإلزاحة األفقية والعمودية في قسمي مرحمة النيوض)اصرطدام 

 لمحجمة والخطوة والوثبة:
 مية لمرحمة النيوض:اإلزاحة األفقية الك

  مسا  ا يسانا    اسإوفسا   سثللس ت يسانجبـسن ظػيسناػسسقػمـسا  تحػ  سن   ػيسانيلػ ضس)  ؿس ػ  اوسم ػنسن  ػيس
سانيل ضس ن ظيسانام م ا) س س   اوسم نسن  يسانيل ض.

 اإلزاحة العمودية الكمية لمرحمة النيوض:
ا  ػػ سثلػػلس ت ػػيسانجبػػـسن ظػػيسناػػسسقػػمـسا  تحػػ  سن   ػػي)  ؿسس  ػػمسانتمووػػ سان   ػػلسمػػمسا  ا ػػيسانعا متػػيسإػػوفسا تةػػ ع

س   اوس ن ظيسانام م ا) س س   او.
 امتصاص(: -اإلزاحة األفقية لقسم مرحمة النيوض )اصطدام 

  مسا  ا يسانا    اسإوفسا  ػ سثلػلس ت ػيسانجبػـسن ظػيسناػسسقػمـسا  تحػ  سن   ػيسانيلػ ضس ن ظػيس  ػ ؿساة ػلس
س ق نسايثي  سنك.  ايسقمـسا  تح  ساننس

 دفع(: -اإلزاحة األفقية لقسم مرحمة النيوض )امتصاص 
  ػمسا  ا ػػيسانا  ػ  اسإػػوفسا  ػ سثلػػلس ت ػيسانجبػػـسن ظػيس  ػػ ؿساة ػلس  اػػيس جػلسا  تحػػ  سانػنس ق ػػنسايثيػ  سنػػكس

س ن ظيسانام م اس)يل تيسقبـسا   يسانيل ضسانب إتيو.
 امتصاص(: -اإلزاحة العمودية لقسم مرحمة النيوض )اصطدام 

  مسانتموو سان   لسممسا  ا يسانعا متيسإوفسا تة عسا   سثللس ت يسانجبـسن ظيسناسسانلمـساني   يسن   يس ن ظػيس
س   ؿساة لس  ايس جلسا  تح  ساننس ق نسايثي  سنك.

 دفع(: -اإلزاحة العمودية لقسم مرحمة النيوض )امتصاص 
ا تةػػ عسا  ػػػ سثلػػلس ت ػػيسانجبػػـسن ظػػيس  ػػ ؿساة ػػلس  اػػيس جػػػلسس  ػػمسانتمووػػ سان   ػػلسمػػمسا  ا ػػيسانعا متػػيسإػػوف

سا  تح  ساننس ق نسايثي  سنكس ن ظيسانام م ا.
 زاوية االرتكاز )زاوية االرتكاز األمامي لمجسم( لمحجمة والخطوة والوثبة:

ستـسقت سس اهسان ا تيسممسإماتيسا   يسانيل ضس)  ؿسناسسن   يسانيل ضوسقتبيسافسانس  .
ض سانسطسان ا ػلسإػوفسا  ػ سثلػلس ت ػيسانجبػـس يلطػيسا تحػ  سقػمـسا  تحػ  ساػ سا مػ سن ظػيسان اػسس)  ؿس انؾسمفسط س

س   او.
 زاوية النيوض )زاوية االرتكاز الخمفي لمجسم( لمحجمة والخطوة والوثبة:

ستـسقت سس اهسان ا تيسممسان  ظيسانتمسوت ؾسإل سان اث سا  ضسس)قتبيسافسا ا ـو.
طسان ا لسإوفسا   سثللس ت يسانجبـس يلطيسا تح  سانلمـساني   يسا سا مػ سن ظػيسانامػ م ا) س س انؾسمفسط ض سانس

س   او.
 مسان ا تيسانا    اسإوفسانسطسان ا لسافسـ.ا.ؾ.اسن ظيستػ ؾسانجبػـسا  ضسانػنسـ.ا.ؾ.اساعػمسزاوية الطيران:

سافسـ.ا.ؾ.اسن ظيسانت ؾ.س   اس ا ماسافسجليس ابت ىسانسطسان  امسا ملمس)ابت ىسا م وسان  م 
س
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 مسافة الوثبة الكمي  :
  مساجا عسساناب ميسانتمستلطعل سانجبـسافس  ميسن حسانيل ضسانماس تيساننسناسسا  ضسممسان ج يس اػفسانيلػ ضس

سن سط اساننسانلإ  سا اس س ىسم نسانلمـسثـسانيل ضسن  ثايساننسانلإ  سممسان ة ا.
ست سساتمو ايسانا ا.وسط ضليسق7-7وسافس)2 ض  سسانل لس)

 

سسسسس  ا يسانثالاسسط ايسا سو ا -7
س
س
س
س
س

س-ا   ػػػيس)ا ػػػطماـسمػػػمسـ.ا.ؾ.اسسا  ا ػػػيسا ملتػػػيسنػػػػس-2
سن  ج يس انسط اس ان ثايساات  صوس

س
س

س
سسس-مػػػػػمسا   ي)اات ػػػػػ صـ.ا.ؾ.اسسسا  ا ػػػػػيسا ملتػػػػػيسنػػػػػػ-7سسس

سن  ج يس انسط اس ان ثايسسمم و
س
س
س
س

ن  ج ػػيس انسطػػ اس ػػيسانيلػػ ضسا  ا ػػيسا ملتػػيسانح تػػيسنا   -7
  ان ثايس

س
س
س
س
س

ن  ج ػػػػػػيسا  ا ػػػػػػيسانعا متػػػػػػيسانح تػػػػػػيسنا   ػػػػػػيسانيلػػػػػػ ضسس-7
سسس انسط اس ان ثاي
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 المتغيرات المستخرجة: 3-11
  الزمن: 3-11-1
 زمن الثالث خطوات األخيرة: 3-11-1-1

سا ست تم:تـسابتس ااس افسانسط ايسانثالاسا سو اسمفسط ض ساع ميس افسان   اسان ا ماس  
سث س افس لس   ا.س1,17=س7/27/ب ميست ممستنيسانت  ض س=س7 افسان   اسان ا ماس=س

 اعػمسانتعػػ ؼسم ػنس اػػفسان ػ  اسان ا ػػماس اع مػيسمػػممسان ػ  سنحػػلسسسطػ اساػػفسانسطػ ايسانػػثالاسا سوػ استػػـسابػػتس ااس
=سسو اػفسان ػ  ا×س   سانسطػ اسمممس)ان افسانس صسإل س نح ميس م امسموييسانا اس نحلسسط اسم نس ماس  ا ست تم:س

س افسانسط اس.
س( لمحجمة والخطوة والوثبة:دفع - امتصاص –السرعة األفقية لمرحمة )االصطدام  3-11-2

سوسا بػػتسماـسانلػػ ي فساآلتػػم:ممػػ س-اات ػػ صس–اعػػمسانتعػػ ؼسم ػػنسا  ا ػػيسا ملتػػيس اع مػػيسانػػ افسنا   ػػيسس)ا  ػػطماـس
سو.778سس7899تيسسس)ل شسانب ميس=سا  ا ي/سان افس.سسسسات /ث ي

سدفع( لمحجمة والخطوة والوثبة: -امتصاص  –لمرحمة )االصطدام سالسرعة العمودية 3-11-3
ممػ وستػـسابػتس ااسانبػ ميسإػيةسسس-اات ػ صس–اعمسانتع ؼسم نسا  ا يسانعا متيس اع ميسان افسنا   يسس)ا  طماـس

س. مالهانل ي فس
 الدفع(:–ص االمتصا –محصمة السرعة)االصطدام  3-11-3

سا تب  سا   يسا  إتمسانب ميسا ملتيس انعا متيسنا   سثللس ت يسانجبـسافسسالؿساناع منيساآلتتي: ستـّ
سس2117وس)انع اإػػػمس77سس7889)م ػػػمسسسسسسسسسسسسس²+س)انبػػػ ميسانعا متػػػيوس²ا  ػػػ يسانبػػػ ميس=سسس)انبػػػ ميسا ملتػػػيو

سو.77
 الوسائل اإلحصائية: 3-11

سإت  و ل س    صت س اسابتسمـساناع نج يساآلتتي:سانا  ث فنإت ي يسق ـساعمسجا ساناع  ا يس ا
سان بطسان ب إم.س-
سا ي  اؼساناعت   .س-
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس.سسسسسسسو218سس7887اع اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلسا  تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سانابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس)إو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فو.س)انتح ضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس انعإوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سسس-

س.و717-278سس2117)ان  تـسس
سوSPSS, 11.5ا بتسماـسان  ب  ساآلنمسنم ضساع نجيسانإت ي يس    صت سا بتسماـسإ ي امس)سانا  ث ف قمسق ـس

س
س
س
س
س
س

                                                 
 .مت طرح صورة واحدة من عدد الصور الكلي قحساب الزمن الكلي للحركة 
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 لعينة البحث في الوثبة الثالثية : البايوميكانيكيةعرض وتحميل ومناقشة نتائج بعض المتغيرات  4-1
لعينة  لمركضة التقربية ثة األخيرة(يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الخطوات الثال 2الجدول )

 البحث في الوثبة الثالثية :
 
 ت

 عينة البحث والمعالم اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 االحتمالية )ر(* ع+ َس 

 1,117 1,717 1,14 2,16 متر 1إزاحة الخطوة الثالثة 1
 1,199 1,731 1,11 2,39 متر 2إزاحة الخطوة الثانية 2
 1,143 *1.826 1,21 2,11 متر  3ألولىإزاحة الخطوة ا 3
 1,238 -1,595 1,114 1,23 ثانية زمن الخطوة الثالثة 4
 1,283 -1,527 1,114 1,27 ثانية زمن الخطوة الثانية 5
 1,141 -*1,861 1,12 1,24 ثانية زمن الخطوة األولى 6
 1.459 1.479 1,51 9,29 متر/ثانية سرعة الخطوة الثالثة 7
 1,221 1,587 1,43 8,77 متر/ثانية طوة الثانيةسرعة الخ 8
 1,133 *1,848 1,25 8,32 متر/ثانية سرعة الخطوة األولى 9
 و.1,977وسقتايس) وسانجم نتيس)7  ا ـسم جيس  ضيس)س1,17س)*وساعي  سميمسيبايسسط سسسسسسسسسسس

 (نسطػػ اسا  نػػنوساػػ سانبػػ ميسوسوإػػوفس جػػ مسمالقػػيسا تاػػ  ساعي تػػيسمػػمساتموػػ ايس)  ا ػػيس  اػػفس ا2اػػفسانجػػم ؿس
وس  ػمساحإػ ساػفسانلتاػيس) وس1,979و)-1,977و)1,927ا يج  س اسإ ميسقتايس) وسانا تبايسم نسانتػ انمس)

 و.1,977وس انا نميس)1,17انجم نتيسميمسابت ىسم نيس)
 (انا تبػايسسوسم ـستظل سمالقيسا تا  ساعي تيسا سا يج  سااست ا  يسقتـس) و2 ا سالتيساناتمو ايسممسانجم ؿس

 و.1,977وس انا نميس)1,17وس  مساقلسافسقتايس) وسانجم نتيسميمسابت ىسم نيس)1,377س-س1,738إوفس)
 (2مناقشة نتائج جدول) 
 ا  تاػ  ساناعيػ  سإػوفس  ا ػيسانسطػ اسا  نػنساػ سابػت ىسا يجػ  س نػنسق ػ س ػاهسانسطػ اسااسو  ػمسس ف تعػ  سانا  ثػ

يسانتػػمستت ػػ سإلػػ سان   ػػيسانتل تتػػيسمػػمسان ثاػػيسانثالثتػػيس,سمػػمـس جػػ مسوس نػػنس" فسان ػػة 7897)  نػػ م س تسػػ افس,
  نػػيسانت  ػػو ساناا ػػ سن يلػػ ضس,س افسطػػ ؿسانسطػػ ايسا سوػػ اس سوتموػػ س,س ضػػ ث س ػػااسالػػ لساوجػػ إمسمػػمسان ةػػ تس

وس7887و,س ا سو  مس)انعإوم س تس افس,س277-277,س7897م نسانب ميسممسان   يسانتل تتي")  ن م س تس افس,س
يػكسنػػتسس يػ ؾس ػػ   اسنتمووػ ستحيتػػؾسانػثالاسسطػػ ايسا سوػ اس انتػػمسوجػ سافستحػػ فساتلػ إلكسمػػمسان ثاػيسانثالثتػػيسا 

 انؾسن  تطسإوفسا   يسا قت ا س انيل ضس انتمس ستبت ج سمول ساننسسةضسا   س ت يسثللسانجبـسسالؿسانسطػ اس

                                                 

س  ا يسانسط اسانث نثيس:س  مسا  ا يسانتمستلطعل سانجبـسممسانسط اسقإلسقإلسا سو اسمفسن حسانيل ض.-7
ستلطعل سانجبـسممسانسط اسقإلسا سو اسمفسن حسانيل ض.س  ا يسانسط اسانث يتيس:س  مسا  ا يسانتمس-2
   ا يسانسط اسا  ننس:س  مسا  ا يسانتمستلطعل سانجبـسممسانسط اسا سو اسمفسن حسانيل ض.س-7
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 اس ػػمس ستةلػػمسجػػ  اس إوػػ اساػػفسانبػػ ميس)انعإوػػم ساػػ سقإػػلسا سوػػ اسنتمووػػ سا تجػػ هس,س نحػػمستحػػ فسانةتػػ اسان ايتػػيسق ػػو
وسا فسانج  سانيل صمسافسان   ػيسانتل تتػيس ستست ػ سمولػ س7897وس,س ض  مس انؾس)انل لامس,77,س7887 تس افس,س

انسط ايسااستتساسيةسسانيب س فسا سػتالؼسمػمسانسطػ ايسوػ م سانػنسسسةػضسا  ػ سثلػلس ت ػيسانجبػـسوػ م سانػنس
,س7897 افس  ااس ست ت جكسممسان ثايسانثالثتيس مس ستةلمسج  اسافسانب ميس)انل لػامس,ستبلولسط ض س م لسن طو

وااسيال اسان اثإوفسنعوييسانا اس  فس ي ؾستا وفسممسط ؿس  ا يسانسط ايسانػثالاسا سوػ اس  ػااساػ ست ػماسمػمس77
 مع نتيسان ث سانط ضلس انا س  فسانبإ سممسايسة ضسابت ىس م امسانعويي.

 اسانث يتػػيس سمػػمس اػػفسانسطػػسنسطػػ ايسانػػثالاسا سوػػ اس ت ػػ سنػػـستظلػػ سمالقػػيسا تاػػ  ساعي تػػيساػػ سا يجػػ   اػػ س اػػفسا
 تإػوفس فسيتػػ صمسانعالقػػيسبػ إتيساػػ سا يجػػ  س وػػاسس انث نثػيس  جػػ مسمالقػػيسا تاػ  ساػػ سا يجػػ  سمػمسانسطػػ اسا سوػػ اس,

ولسان افسا م لس  ا يساا ييسن    ؿس نػنس  ا س امسان افسق يسانب ميس   سا ستعو س ما سان اث س انا ست   ؿستل 
 ايج  ساي ب .

 مػػمسانبػػ ميسن سطػػ ايسانثالثػػيسملػػمسظلػػ يسمػػمسانسطػػ توفسانث نثػػيس انث يتػػيسمػػمـس جػػ مسمالقػػيسا تاػػ  ساعي تػػيساػػ س 
ا يجػػ  س اػػ سمػػمسبػػ ميسانسطػػ اسا سوػػ اسملػػمسظلػػ يسمالقػػيسا تاػػ  ساعي تػػيساػػ سا يجػػ  سبػػإاكس ضػػ ماسانػػ افساػػ سق ػػيس

نالط مػيس  ػػ فسان اثػ سوػ م ستحيتػػؾسان ثػ سانعػ ضضس  ستل ػػو س سػ سسطػ اسانػػا س ست ت جػكسمػمسان ثاػػيسا  ا ػيسا
. تلػػػػو )س ضاطسو97,س7888وسافسانبػػػػ ميس=سا  ا ػػػػيس/انػػػػ افس)انل لػػػػامس,7888ااستلػػػػو س)انل لػػػػامس,سانثالثتػػػػي

ا  تلػ  س تلػااسان  ػ سوس"ت   س جلسا  تل  سا   اسمع نيس ابتلتايسالمـسابط يسم ؽسن  يس2112 ا ي    س,
انجومس انةع ؿسن جلسانيل ضسوتجي سان اث سمعلسان مػ سانػا ست ػماس اػ سوجعػلسمتػ اس   ػيسا  تلػ  ساق ػ س ضجعػلس
افسملمافسانب ميسا ملتيساقلس,س ا حث س  اتيس يػ س ػ ساناػمسانلػ  س انح اػلسمػمساة  ػلسانػ  ؾس ان  اػيس  بػغسانلػمـس

سو.777,س2112  ")س ضاطس ا ي    س,سممستس سا   يسافسا ا لس   يسا  تل
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط ونسبة االحتمالية في قيم متغيرات 3) رقم الجدول

النيوض دفع( لمرحمة  -امتصاص  –دفع( و)اصطدام  -امتصاص( و)امتصاص  -اإلزاحة بين المراحل)اصطدام 
 الوثبة الثالثية : محجمة لعينة البحث فيل

االحتمال )ر( * ع+ َس  متغيرات اإلزاحة )م( المراحل 
 ية

 اصطدام
 امتصاص

 1,167 1,645 1,126 1,45 اإلزاحة األفقية
 1,863 - 1,192 1,118 1,13 اإلزاحة العمودية
 1,289 1,522 1,128 1,46 محصمة اإلزاحة

امتصاص 
 دفع

 1,984 1,111 1,119 1,57 اإلزاحة األفقية
 1,723 -1,187 1,111 1,18 اإلزاحة العمودية
 1,189 1,721 1,119 1,58 محصمة اإلزاحة

 اصطدام
 امتصاص

 دفع

 1,131 1,413 1,121 1,12 اإلزاحة األفقية
 1,228 - 1,581 1,114 1,15 اإلزاحة العمودية
 1,458 1,381 1,121 1,13 محصمة اإلزاحة

س.و.1,977قتايس) وسانجم نتيس)سو7م جيس  ضيس) سس1.17سط سيبايسس)*وساعي  سميمسسسسسسسسسس
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( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط ونسبة االحتمالية في قيم 4)رقم الجدول
دفع(  -امتصاص  –دفع( و)اصطدام  -امتصاص( و)امتصاص  -متغيرات اإلزاحة بين المراحل)اصطدام 

 طوة لعينة البحث في الوثبة الثالثية :مخالنيوض للمرحمة 
متغيرات اإلزاحة  المراحل 

 )م(
 االحتمالية )ر( * ع+ َس 

 اصطدام
 امتصاص

 1,486 1,358 1,127 1,59 اإلزاحة األفقية
 1,411 - 1,418 1,118 1,14 اإلزاحة العمودية
 1,381 1,441 1,131 1,61 محصمة اإلزاحة

 1,749 1,169 1,128 1,51 اإلزاحة األفقية امتصاص دفع
 1,429 -1,412 1,119 1,23 اإلزاحة العمودية
 1,378 1,444 1,141 1,53 محصمة اإلزاحة

 اصطدام
 امتصاص

 دفع

 1,814 1,131 1,111 1,11 اإلزاحة األفقية
 1,155 - 1,812 1,119 1,21 اإلزاحة العمودية
 1,955 1,131 1,131 1,12 محصمة اإلزاحة

س.و.1,977قتايس) وسانجم نتيس)سو7م جيس  ضيس) سس1.17سيبايسسط س*وساعي  سميمس)سسسسسسسسسس
(يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط ونسبة االحتمالية في قيم متغيرات 5)رقم الجدول

 النيوض لمرحمة دفع( -امتصاص  –دفع( و)اصطدام  -امتصاص( و)امتصاص  -اإلزاحة بين المراحل)اصطدام 
 موثبة لعينة البحث في الوثبة الثالثية :ل

 
 
 
س
س
س
س
س
س
س

سسسسسسسسسس
س

س.و.1,977قتايس) وسانجم نتيس)سو7م جيس  ضيس) سس1.17سيبايسسط سس)*وساعي  سميم
سسسسسسسسس

متغيرات اإلزاحة  المراحل 
 )م(

 االحتمالية )ر( * ع+ َس 

 اصطدام
 امتصاص

 1,251 1,557 1,139 1,57 اإلزاحة األفقية
 1,143 - 1,673 1,118 1,14 اإلزاحة العمودية
 1,234 1,573 1,133 1,58 محصمة اإلزاحة

 1,112 1,712 1,127 1,55 اإلزاحة األفقية امتصاص دفع
 1,219 - 1,599 1,113 1,23 اإلزاحة العمودية
 1,381 1,441 1,129 1,57 محصمة اإلزاحة

 اصطدام
 امتصاص

 دفع

 1,291 1,521 1,115 1,12 اإلزاحة األفقية
 1,371 - 1,451 1,111 1,21 اإلزاحة العمودية
 1,896 1,171 1,113 1,13 محصمة اإلزاحة
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 (5-4-3مناقشة نتائج الجداول )
 ا سا يج  .سنا ا لسانيل ضسن  ثايسانثالثتيسا ملتيسا  ا ي نـستظل سمالقيسا تا  سإوفساتمو ايس 

 ط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط ونسبة االحتمالية في قيم(يبين األوسا6)رقم الجدول
لمراحل)الحجمة و الخطوة و الوثبة(  وزوايا الطيران واالرتكاز والنيوضمتغيرات النيوض لمسرعة والزمن 

 في الوثبة الثالثية لعينة البحث 
وحدة  المتغيرات المراحل 

 القياس
 االحتمالية )ر( * ع+ َس 

 
 
 

 الحجمة

 1,127 *1,862 1,51 7,34 متر/ثانية السرعة األفقية
 1.111 *1.913 1,16 1,52 متر/ثانية السرعة العمودية
 1,122 *1,875 1,52 7,47 متر/ثانية محصمة السرعة

 1,129 -*1,858 1,11 1,168 ثانية الزمن
 1,366 1,454 1,71 15,5 درجة زاوية الطيران
 1,921 1,154 1,77 67 درجة زاوية االرتكاز
 1,133 *1,848 4,52 68,1 درجة زاوية النيوض

 
 
 

 الخطوة

 1,111 **1,991 1,31 6,19 متر/ثانية السرعة األفقية
 1.143 *1.826 1,16 1,17 متر/ثانية السرعة العمودية
 1,113 *1,852 1,36 6,23 متر/ثانية محصمة السرعة

 1,143 -*1,826 1,12 1,18 ثانية الزمن
 1,128 *1,861 1,81 11,25 درجة زاوية الطيران
 1,766 1,157 3,97 68 درجة زاوية االرتكاز
 1,142 *1,828 4,8 55 درجة زاوية النيوض

 
 

 الوثبة

 1,127 *1,862 1,22 5,12 متر/ثانية السرعة األفقية
 1.117 *1.892 1,14 1,13 متر/ثانية السرعة العمودية

 1,122 *1,875 1,23 5,19 متر/ثانية سرعةمحصمة ال
 1,132 -*1,851 1,12 1,22 ثانية الزمن

 1,141 *1,829 1,34 16,83 درجة زاوية الطيران
 1,117 *1,891 2,15 61,66 درجة زاوية االرتكاز
 1,622 1,257 5,58 62,83 درجة زاوية النيوض

سو.1,977قتايس) وسانجم نتيس)سو7  ضيس)سم جي سس1.17سسيبايسسط سس)*وساعي  سميمسسسسسسسسس
سو.1,873قتايس) وسانجم نتيس)سو7م جيس  ضيس) سس1.17سسيبايسسط س)**وساعي  سميمسسسسسسسسس

س
س
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 ( يبين ما يمي :6الجدول )- 
 ا تػيس ج مسمالقيسا تا  ساعي تيسممساتمو ايس)انب ميسا ملتيس سانب ميسانعا متيس سا   يسانب ميس سان افس س  

نا   ػػػػػػػػػػػػػػيسان ج ػػػػػػػػػػػػػػيساػػػػػػػػػػػػػػ سا يجػػػػػػػػػػػػػػ  سااسإ مػػػػػػػػػػػػػػيسقتاػػػػػػػػػػػػػػيس) وسانا تبػػػػػػػػػػػػػػايسم ػػػػػػػػػػػػػػنسانتػػػػػػػػػػػػػػ انمسسوانيلػػػػػػػػػػػػػػ ض
وس1,17وس  مساحإ سافسانلتاػيس) وسانجم نتػيسميػمسابػت ىسم نػيس)1,979و)1,979و)1,937و)1,877و)1,972)

 و.1,977 انا نميس)
 سااسإ مػػيسقػػتـس) وسن  ج ػػيسم ػػـستظلػػ سمالقػػيسا تاػػ  ساعي تػػيساػػ سا يجػػ  ا تػػيسانطوػػ افس ا  تحػػ  سس س اػػ سمػػمساتموػػ س 

وس انا نمػيس1,17  مساقلسافسقتايس) وسانجم نتػيسميػمسابػت ىسم نػيس)وسم نسانت انمس1,177)وس1,777انا تبايس)
 و.1,977)

 ج مسمالقيسا تا  ساعي تيسممساتمو س)انب ميسا ملتيوسنا   ػيسانسطػ اساػ سا يجػ  سااسإ مػيسقتاػيس) وسانا تبػايس 
و.س  جػ مس1,873وس انا نمػيس)1,17افسانلتايس) وسانجم نتيسميمسابت ىسم نيس)وس  مساحإ س1,887م نسانت انمس)

وس ا تػػيس سانطوػػ افس انيلػػ ضمالقػػيسا تاػػ  ساعي تػػيسمػػمساتموػػ ايس)انبػػ ميسانعا متػػيس سا  ػػ يسانبػػ ميس سانػػ افس س
نا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسانسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سا يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سااسإ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسقتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس) وسانا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايسم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسانتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انمس

وس1,17  مساحإ سافسانلتاػيس) وسانجم نتػيسميػمسابػت ىسم نػيس)سو1,929)و1,977و)1,927و)1,972و)1,927)
 و.1,977 انا نميس)

 ن سط اسم ـستظل سمالقيسا تا  ساعي تيسا سا يج  سااسإ ميسقػتـس) وسانا تبػايسإػوفس ا تيسا  تح  س ا سممساتمو س
 و.1,977)وس انا نميس1,17وس  مساقلسافسقتايس) وسانجم نتيسميمسابت ىسم نيس)1,773)

 ا تػيس ج مسمالقيسا تا  ساعي تػيسمػمساتموػ ايس)انبػ ميسا ملتػيس سانبػ ميسانعا متػيس سا  ػ يسانبػ ميس سانػ افس س 
وسنا   ػػػػػػػػػػػيسان ثاػػػػػػػػػػػيساػػػػػػػػػػػ سا يجػػػػػػػػػػػ  سااسإ مػػػػػػػػػػػيسقتاػػػػػػػػػػػيس) وسانا تبػػػػػػػػػػػايسم ػػػػػػػػػػػنسانتػػػػػػػػػػػ انمسانطوػػػػػػػػػػػ افس انلإػػػػػػػػػػػ  

نجم نتيسميمسابػت ىسم نػيس  مساحإ سافسانلتايس) وساسو1,981)و1,928و)1,971و)1,937و)1,982و)1,972)
 و.1,977وس انا نميس)1,17)

 ن  ثايسم ـستظل سمالقيسا تاػ  ساعي تػيساػ سا يجػ  سااسإ مػيسقػتـس) وسانا تبػايسإػوفس ا تيسانيل ضس ا سممساتمو س
 و.1,977وس انا نميس)1,17وس  مساقلسافسقتايس) وسانجم نتيسميمسابت ىسم نيس)1,273)

 ( 6مناقشة الجدول) 
 س فسا   يساػفسا ا ػلسان ثاػيسانثالثتػيسممس ل ا يج  سانب ميسا ملتيسن يل ضسبإ سانعالق يسإوفسس  ث فانا تع  س

تعتاػػمسم ػػنس   اتػػ سانلإػػ  س انيلػػ ضس انطوػػ افسالػػ لس صتبػػمسمػػمس ػػلسا   ػػيساػػفسا ا ػػلسان ثاػػيسانبػػ ميسا ملتػػيس
ضساػ سملػمافسمػمسانبػ ميسا ملتػيس  سانثالثتيسافسي  تيسانتحيتؾسو م س ننساات  صسان مايسميمسا  تطػ ـساػ   س

ت نومسق استعالسإ افس إو س  ااسوجعلسانب ميسا ملتيستللسميمسن ظيستػ ؾسا  ضسالػ لساتع قػ ساػفسا   ػيس نػنس
وس ننس" فس ا تيسانطو افستعمسافسانع االسانات  يت تيس7882 س ىسابإ س ا تيسانطو افس استلو س)س ضاطس سل شس,س

ا ملػػمسانػػا ستلطعػكسابػػ  سا  ػػ سثلػلسان اثػػ س ت ػػممس ػاهسان ا تػػيساػػفسسػالؿسانػػ تطسإػػوفسانالاػيساناػػ ث اسمػػمساناػمىس
,س7882انب ميسا ملتيسانتمساحتبػإل سمػمس ثيػ  سا قتػ ا س انبػ ميسانعا متػيسانال اػيسميػمسانيلػ ض")س ضاطس لػ ش,س

اػ ستا ػفسال  يػيساػ سالتػيسو,س افسانةلمافسممسانب ميسا ملتيسإوفسان   يسانتل تتيس انيل ضسن  ج يست  فساقلس237
انا ا لسنح فسان اث سو ضمسانا  مظيسم ػنسانبػ ميسا ملتػيسقػم سا ا ػ فسنالبػتا ا سمػمسا ما سانةيػمسن  ج ػيسمت ػ فس
ا  تة عسانعا م سن جبـساقلسا ستا فسنحمسوتـسانا  مظيسم نسانب ميسا ملتيس فسانبػ ميسا ملتػيستتي بػ سم بػت س
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ثلػػلس ت ػيسانجبػـس,س   اتػ سان  اػػيس انػ  ؾس انجػاعس انح  ػلستحػػ فساقػلسايثيػ  ساػفسالتػػيساػ سا  تةػ عسانعاػ م سنا  ػ س
سإ  ػػ سقػػمـسا  تحػ  سم ػػنسنػػ حسانيلػػ ضساالماػػيسانلػمـس, وػػاستلػػو س)  نػػ م س تسػػ اف,س انا ا ػلس,س افسان اثػػ ستلػػـ 

حسانيلػ ضسي ناػ سمػفسو"سالم سنا سوتـسممسان ث سانط ضلسم فسان اثػ سمػمسان ثاػيسانثالثتػيست ػ س ج ػيسم ػنسنػ س7897
وس.  ػػلساػػ سبػػإ سوػػ م س نػػنستل وػػلسانػػ افسااػػ س277,س7897ط ضػػ سانجػػ  سا اػػ امساػػفسانلػػمـس"س)  نػػ م س تسػػ اف,س

سإتل وػلس ا تػيسانطوػ افسنحػمست ػػ ماس وػ م س نػنستل وػلسا يسةػ ضسمػمسانبػػ مي.سس اػ سا نيبػايسن سطػ اسمػ فسان اثػ ستلػػـ 
اناي ب سنا   سثللس ت يسانجبـسن    ؿسم نساب ميس ملتػيساي بػاي,سسم نسانب ميسا ملتيسقم سا ا  فس,س ا  تة ع

انؾسم فس ػاهسانا   ػيستحػ فساػفس  ػع سانا ا ػلسم ػنسان اثػ سنحػ فسان جػلساني   ػيس ػمسيةػسسان جػلسسم السمف
وس"افسانبػػإ سمػػمسق ػػيسابػػ ميس7897انتػػمستػػـسانيلػػ ضسإلػػ سمػػمسا   ػػيسان ج ػػيس, تلػػو سانػػنسانػػؾس)مػػ تسس مةتةػػمس,

 ييسا نا ا لسا س ىست افسممس  يل ست مىست يسظ  ؼس عايس اعلماس انؾس فسقمـسانيلػ ضستحػ فسانسط اسال 
س7897تةػمس,ةقػمسق اػيساػ ما سيلػ ضس  إػ  ساعػمسما تػيسطوػ افسط ض ػيسي مػ  ساػ سسػالؿسما تػيسان ج ػي"س)مػ تسس م

,س ت  فس إ  سانلمـسم نسانؾسم فس  ات سان  ايس انح  لسن  جلساني   يستح فساثيتيسال لس إو سم السمفو.س87,
ا  ضسم ػػنسانحعػػ سا س  اػػلسانلػػمـسااػػ سوػػ م سانػػنسان  جػػيسانػػنس اػػفس طػػ ؿسمت ػػ فسملػػمافسانبػػ ميساحإػػ .س متاػػ س
سان اثػػػ سإتحإوػػ س ا تػػيسانطوػػ افس حثػػػ ساػػفسا   تػػمسان ج ػػيس انسطػػػ اسنحػػمست  ػػلس نػػنسا تةػػػ عس وسػػصسان ثاػػيسمتلػػـ 

 ػػلسانبػػ اليس,س ت ػػ فسانػػ افسمػػمس ػػاهسانا   ػػيساحإػػ ساػػفسالتػػيساي بػػ سنحػػمسوػػتـستعػػ تضسانبػػ ميساناةلػػ ماسمػػمسانا ا
انا ا لس ت  سابإ سا يثي  ايسانتمست  لسممس  ات سانجبـس س  يسان  ايس انح  لس ايمم عسانجػاعس نػنسا اػ ـس,س

 ي اسم فسانؾسو م س ننس افس إو ساا سو م س ننسق يسانب ميسا ملتيس.س متا ستلمـسوإػوفسنيػ س فس مػ امسمويػيسانا ػاس ػ
 فسب ميسان اثإوفسيو سجوماسمػمسا   ػيسان   ػيسانتل تتػيسسم السمفان افسسط ؿتع ي فسافسانب ميسا ملتيسابإ س

وسافسانبػػػ ميسا ملتػػػيست ػػػلسانػػػػنس7897تلػػػو )  ن م س اسػػػ افس,سس اااػػػ س مىس نػػػنسق ػػػيسا يجػػػ  س مػػػ امسانعويػػػيس,س
ا نتػػم ضمسإػػوفسانلةػػ ايسانثالثػػيسا نتتػػ ا سمػػمسان ج ػػيسوسمػمسان   ػػيسانتل تتػػيس,س افسانبػػ ميسا ملتػػيستلػػلس71,7-71,7)

وسـ/ثػػ س,س  ػػااسنػػـست ػػماس مػػ امسانعويػػيسااػػ س مىس نػػنسق ػػيس2س-س7,7وـ/ثػػ س ان ثاػػيس)7وـ/ثػػ س انسطػػ اس)1,7االػػما س)
 و.277,س7897ا يج  سنمولـس)  ن م س تس افس,س

 ج  س انػؾسنحػ فس اػفس ما سانا ا ػلس إوػ س متا سوسصسانب ميسانعا متيس ت  ستإوفس فس ي ؾسمالقيسا تا  سا سا ي
س(Miller, 1985 مىس نػنسمػمـس  ػ ؿس مػ امسمويػيسانا ػاس نػنس اػفسانبػ ميسانعاػ م ساناي بػ س,س اػ ستلػو س نتػكس

andسHayوسـ/ث س انب ميسانعا متيسممسان ج ػيس7,99)تل ضا  سوس فسانب ميسانعا متيستح فسا قلسممسا   يسانسط اسإ
 و.Hayسandس(Miller, 1985 ,194وسـ/ث س2,71ثايس  ييس)وـ/ث س ممسان س7,98  ييس)

 ا س افسانا ا لسانثالاستظل سمالقيسا تا  سا سا يج  س نحيكسظل اسب نا س,س واست  فسم نسانل م س   سان جلس 
انمامعػػيسمػػمس قػػيسانيلػػ ضسالػػ  س بػػل  سا  ػػ سثلػػلس ت ػػيسانجبػػـس مػػمسيةػػسسان قػػيستل ػػلساػػفس اػػفسا يػػمم عس تػػنس

اػ سسي  افسانيل ضسممسجات سانا ا لس  فس إو اسال  يػسوس277,س7897ث يتي)  ن م س تس افس,سوس1,77س-1,77)
انػ افسانالػػ  س نتػكسبػػ ال  س.ااػ س مىس نػػنسظلػػ  سانعالقػيسابػػإ س إػ سانػػ افسمػػمسا ا ػلسان ثاػػيسانثالثتػيس تبػػإ س نػػنس

 يس ا تػيسانطوػ افس اػ نع سسوس"ايكس  ا س اميسانب ميسا ملتيس ػم7898 م قيسانيل ضسال لسجوم. تلو س)اجومس,
,س ايكسااج مست ؾساناتب إ سا  ضسم فساب  سا   سثللس ت يسانجبـس  انؾساب ميسان ثايس ا تة عسا   سثللس ت يس
انجبـسميمسإم سما تيسانطو افس ستا فستمو هس,س  سق ىسماس تيساثلس    يسان اث سممسانل ا س نحفستا ػفستمووػ س
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بـسممس م مسمالقتل ساا   سثللس ت يسانجبـسيةبكسمإااسايسةػضسجػ  ساػفس جػ ا ساب  سا   سثللساعضس ج ا سانج
 و.713,س7898انجبـسم فسا ج ا سا س ىستعالسم نستع منك")اجومس,

 ستإػػوفس جػػ مسمالقػػيسا تاػػ  سإػػوفسان  اتػػ س ا يجػػ  سن  ثاػػيسانثالثتػػيسمػػمس  اتػػ س) ا تػػيسانيلػػ ضوس7)اػػفسسػػالؿسجػػم ؿس
افسمػػمسا   ػػيسانسطػػ اس  ا تػػيسا  تحػػ  س انطوػػ افسمػػمسا   ػػيسان ثاػػيوس انتػػمستع   ػػ س انطوػػ سسن  ج ػػيس  ا تػػيسانيلػػ ض

-71)انيلػ ضسن  ج ػيس  يػػيسقتاػيسان ا تػيسانيلػػ ضساحإػ ساػفسقتاػػيسان ا تػيساناثػ نمس اناػػ نغ مػمس ا تػػي  نػنسانا  ثػ ف
انح ػػمسن  ج ػػيسم ػػنسانابػػ  سسااػػ سوػػ ث وسموػػ م سانػػؾسانػػنسا تةػػ عسا  ػػ سثلػػلسانجبػػـس79,س2111م جػػيس) ا ػػ س,و77

 ا تػيسس اػ م ػنسا يجػ  س.سسانتػ ثو  ا نتػ نمسسا ملتػي ت مامساعل سانب ميسانعا متيس انتمسبت م ساننسيل  فسانبػ ميس
مػفسانلتاػػيسسي ا تػيسانيلػػ ضسق ػس فس نػنسانا  ثػػ فمػ فسبػػإ سانعالقػيستع   ػ سانيلػ ضس انطوػ افسمػمسا   ػػيسانسطػ اس

افس بػػإإل سافسان اثػػ سوػػيلضسإػػيةسسانلػػمـسانتػػمستػػـسانيلػػ ضسم ولػػ سمػػمسانػػنستل وػػلس ا تػػيسانطوػػ سس  مياناث نتػػيسنلػػ س
 انػػػا سسا   ػػػتيانج اإتػػػيسسإتػػػ ثو ان ج ػػػيس  يػػػ ؾسمػػػ  سم ػػػنسانلػػػمـساني   ػػػيسابػػػإ سيػػػ  ؿسان اثػػػ ساػػػفسان ج ػػػيس

انػنسافسسانا  ث فا ايسمفس  يكسان لتلمس.ساا س ا تيسا  تح  س انطو افسممسان ثايسمتع  سس7-7وت  م س  يكساننس
ؾسو ث سم نساناب  سانتعجو مسنا  ػ سثلػلسنان افس  انؾسملمافسا نب ميس  اس ط نيم س ا تيسا  تح  سو م ساننس 

انل لػػامس)م تػػيسس حػػمس ت ػػيسانجبػػـسنإ ػػ غسام ػػنسا تةػػ عسانػػنسيل تػػيسانا   ػػيس انػػؾسابػػإ س ػػم س ػػاهسان ا تػػيس  ػػااساػػ 
ساتػ س  إ   سبو م ساننسيلػ ضساا ػ سا سسوسافس م س ا تيسا  تح  سا 91,سس7899 س)انيعتامس,سو27,س7897
  ميس نػنس ا   ػيس نػنس ضػ ماسانػ افسنس ميميس ػاهسان ا تػيستيػ قصس اػفسانا   ػيس   اػ سيل ػيس ػاهسان ا تػيسا   ا س س

 سق يسا يج  .
 والتوصيات االستنتاجاتس-7
 مسمالقػػيسا تاػػ  سقتػػ ـسانػػ اثإوفسإتمووػػ سطػػ ؿسانسطػػ ايسانثالثػػيسا سوػػ اساػػفسان   ػػيسانتل تتػػيسانػػا ساظلػػ س جػػ -7

انبػػ ميسا ملتػػيسوػػلسل تس ساعيػػ  سإػػوفسانبػػ ميس  اػػفس اخ ا ػػيسن سطػػ اسا  نػػنساػػفسان   ػػيسانتل تتػػيساػػ سا يجػػ  
 ابت ىسا يج  .سممن  اثإوفساث س

 ج مسا تا  ساعي  سناتمو ايس)  ا تيسانيل ضسن  ج يس  ا تيسانطو افس  ا تيسانيل ضسن سطػ اس  ا تػيسانطوػ افس -2
 افسانيل ضس انبػ ميسا ملتػيسثػـسم ػنسسمم  سن  ثايوسا سابت ىسا يج  س انا ساث سال لس إو س  ا تيسا  تح

 ابت ىسا يج  سنعوييسانا ا.س
 جػػ مسا تاػػ  ساعيػػ  سناتموػػ سانػػ افسنا ا ػػلسانيلػػ ضسانػػثالاس)ان ج ػػيس انسطػػ اس ان ثاػػيوساػػ سا يجػػ  سابػػإ س -7

ا  تحػػػ  سن  ثاػػػيوس ميس نػػػنس ط نػػػيسانػػػ افسنا ا ػػػلس)  ا تػػػيسانيلػػػ ضسن  ج ػػػيس  ا تػػػيسانيلػػػ ضسن سطػػػ اس  ا تػػػيس
سانيل ض.

 جػػ مسا تاػػ  ساعيػػ  سناتموػػ ايس)سانبػػ ميسا ملتػػيس سانعا متػػيسنيلػػ ضسان ج ػػيس انسطػػ اس ان ثاػػيوساػػ سا يجػػ  سس -7
 ا يج  .سمم افسا ا لسانيل ضس انا ساث سسط ؿ انا س  فسبإاكس

 التوصيات      
 ػػنسبػػ ميساث نتػػيسمػػمسانسطػػ ايسانػػثالاسا سوػػ اسقإػػلسانيلػػ ضس يلػػ سانت حوػػمسم ػػنسبػػ ميسا قتػػ ا سن   ػػ ؿسم -7

ست ث ساوج إت سممساعظـساناتمو ايسانا و ات  يت تيسممسا   يسانيل ضس ا  ا يسا ملتيسن  ثايسانثالثتي.
 فستح فسا  ا يسمول ساتب  تيس ممـستطإو ستحيتؾسان ثػ سانط ضػلسوج سا سو اسسيانت حومسم نسانسط ايسانثالث -2

 تل و ستس سسط اس يكستل لسافسانب مي.سمم
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تػم ض سانالمإػػوفسم ػنسناليتلػػ ؿساػفسا  ػػطماـس نػػنسا ات ػ صسإػػ افسق ػو سجػػماسن تلوػ س ما سا   ػػيسانػػمم س -7
 اة م تيس إو اس تسةو سق اسا  طماـسقم سا ا  ف.

  س حثػػػػ سوس ػػػػ  اسا نث يتػػػػيس711-211 ػػػػ   اسانت حوػػػػمسم ػػػػنستػػػػ مو ست يسانت ػػػػ ض ساايسانبػػػػ ميسانع نتػػػػيس) -7
 ن    ؿس ننسمق ص س ج ا سان   يسال لس مؽس.

انثالثتػيسساػم توفسا يمتػيسانع اقتػيسم ػنس ػ   اس تاػ عسا بػسسانات  يت تػيسانع اتػيسمػمستع ػتـسان ثاػيم نسانت حومس -7
 .  انعالسم نسانيل ضسإتط ض سا ما  تم ضإل سامتيس ل سيل  سان ع س انل اسممس ما سانالمإوفس

سالمصادر
,ما سسفرري بحرروث التربيررة الرياضررية اإلحصررائيةالتطبيقررات و:س7887,س متػػ ست بػػوفس انعإوم , بػػفس)سمإػػمس)انتح ضتػػمس .7

 انحت سن طا ميس انيل س,سانا  ل.
سجػػ ام:س"سسس .2 "سس  ا اسانتع ػػتـسانعػػ نمس انا ػػاساالختبررارات والقيرراس واإلحصرراء فرري المجررال الرياضرريان  ػػتـسسم ػػمسبػػ ـ 

س.2117انع امسسج اعيسانل مبتيس
 ,سما س اصلسن طا ميس انيل س,سما فس,سا  مف.س7,س الجديد في العاب القوى و:س2117ان ت مس,س ا ؿسجاولس) .7
 .7899سما سانحت سج اعيسانا  لسمبادئ الميكانيكا الحيوية في تحميل الحركات الرياضيةل شسيج حسالم :س" .7
" وبعرض المتغيررات البيوميكانيكيرة لمرحمرة الرزمن-تحميل العالقة بين خصائص منحني "القوةانلوس مس تا فسلػ ح :س" .7

 .7882"سس ط   يسم ت  اهسيو سايل  اسس  تيسانت تتيسان ض  تيسج اعيساممامسالنيوض بفعالية الوثب الطويل
س"سما سانحت سن طا ميس انيل سانا  ل.والرياضةميكانيك البايو و:س"7893ان اومممسسن  سي يـس) .7
 ,سما سانة  سانع تمس,سانل   اس,سا  .سعمم المضمار والميدانوس:س7897الس)م تسس,سسو انموفسم مس مةتةم,س)س   .3
س7"سانػػػما سانم نتػػػيسنالبػػػتثا  ايسانم نتيساني  ػػػيسانجموماسا ػػػ سانجموػػػماسانل   اس أساسررريات الفيزيررراءانع اإػػػمسس إػػػ ا تـس:"س .9

 .سس2117س
سسا  ػ س2"سس طبيرق فري المجرال الرياضريالميكانيكرا الحيويرة والتكامرل برين النظريرة والتم مسسسم مؿسمإمسانا ػو :"س .8

 .7889انحت  سن يل سسانل   اسس
,سما س ام يػ س,سس: العراب القروى و:سمالمتاو ست جايسا نػؾس بػفس7897  ن م ,سا نتغس ن تح مب مس,ستةمويمس ا س ؼس) .71

 .ا ب  
س,ساطاعيسانتع تـسانع نمس,سانا  ل.سالعاب القوى وس:س7898اجوم,س ضب فسس ضاطس) .77
,سانػما سانم نتػيسن يلػ س سانت  ضػ س7,س سالعراب القروى و:2112س ضاطس ا ي    س,مإمسان  افسا ػطةنس)اجوم,س ضب فس .72

س ما سانثل ميسن يل س انت  ض س,سما ف,سا  مفس.
 "سسما سان  ايسج اعيسانا  ا.التحميل الحركيو:س"7882اجومس ضب فسس ضاطسسس ل شسيج حسالم ) .77
 ",ساطاعيسانتع تـسانع نمسسساممام.ستحميل الحركيالو:"7893ا ج  س جتكس انط ن سي ا ساجوم) .77
"س ب نيسا جبتو سيو سأثر زمن النيوض في مستوى االنجاز في الوثب الطويلو:س"7899انيعتامسما  سم مسا ب ف) .77

 ايل  اسالمايس ننساج سس  تيسانت تتيسان ض  تيسج اعيساممام.
س"سساطاعيسان  اماساممام.ساحة والميدانأصول الوثب والقفز في ألعاب الو:س"7897انل لامسباو ساب ط) .77

17-Hay,James, and Miller,J,A(1985):"Techniques used in the transition from approach to 
takeoff in the long jump.International journal of sport Biomechanics. 
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 المالحق
 (1الممحق رقم )

 أسماء السادة فريق العمل المساعد

سان ةيسا ست  صسا  فسانعالسبـس ان ل سانع اما سي

سـس.سمس إمس اا سانا   سسسس7
  تيسانت تتيسان ض  تيس/سج اعيس

سانا  ل
سانا و ات  يتؾ

سال م س 
سا   ا س

  تيسانت تتيسان ض  تيس/سج اعيسسـس.سمسمإمسهللاس بفسم مس2
سانا  ل

تم ض س ض  مسس
سب  يس اوماف

سا   

س كانبومسال ؼسن  سب نـست  سس7
ط ن سا جبتو س/س  تيسانت تتيس
سان ض  تيس/سج اعيسانا  ل

م ـسانيةسس
سان ض  م

سا   

 
 

 المقابمة معيم إجراءالسادة الخبراء الذي تم  أسماء( 2)رقم ممحق ال
سا ست  صسا  فسانعالسا بـس ان ل سانع ام

س  يس اومافتم ض سبسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسان ض  تيسس .مسمي مسج جتسسمإمسانا قم
سا و ات  يتؾسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسان ض  تيسس .مسبعمسي م سانمنتام

سا و ات  يتؾسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسان ض  تيسس .ـ.مسنواس با مولسانعإوم 
سا و ات  يتؾسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسا ب بتيسس .ـ.مسث ص سي يـس ام فس
ستم ض سب  يس اومافسج اعيسانا  لس-تيسانت تتيسان ض  تيس  س .ـ.مسا م سبعومسانما غ

سا و ات  يتؾسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسان ض  تيسس .ـ.مس)سس ولس)
سا و ات  يتؾسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسان ض  تيسس .ـ.مس نومسي يـساي فس
س ات  يتؾا وسج اعيسانا  لس-  تيسانت تتيسان ض  تيسسـ.مس إمس اا سانا   س

س


