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نسبة مساهمة بعض المتغيرات الكينماتيكية بإنجاز مراحل الوثب الطويل
أ.ـ.د أكرـ حسيف جبر

حارث عبد اإللو عبد الواحد

كمية التربية الرياضية  -جامعة القادسية

كمية التربية الرياضية  -جامعة القادسية

استالـ البحث 2100/01/6 :

قبوؿ النشر 2100/00/07 :

ممخص البحث

عد فعالية الوثب الطويؿ مف الفعاليات ذات األداء الفني المعقد والتيتتعامؿ مع أقصى جيد لممتسابؽ مع النقؿ الحركي ألجزاء
تُ ّ
الجسـ بشكؿ مترابطودقة األداء لذا تكمف أىمية البحثفي تحميؿ المتغيرات البايوميكانيكية لممحاوالت الناجحة والفاشمة لالعبي الوثب
الطويؿ.
تجسدت مشكمة البحثاف اغمب المدربيف خالؿ وحداتيـ التدريبية ال يركزوا عمى أىميو كؿ مرحمو مف مراحؿ الوثب ومدى
مساىمتيا باإلنجاز.

وقد ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى قيـ بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمراحؿ الوثب الطويؿ والتعرؼ عمى نسب مساىمو مراحؿ
الوثب الطويؿ باإلنجاز.
لتحقيؽ ىذه األىداؼ لجأ الباحث الى تصوير الواثبيف بكاميرات فيديو( )2ذات سرعات عاليةلمتعرؼ عمى المتغيرات الكينماتيكية
واالنجاز لعينة البحث ,وقد تكونت عينة البحث مف واثبيف( )01أندية بابؿ فئة الشباب.

بعد التحميؿ الحركي لممحاوالت الناجحة واستخراج المتغيرات استخدـ الباحث الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وكذلؾ استخدـ

األىمية النسبية لمعرفة اي المتغيرات أكثر إسياماً في االنجاز وقد توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية -:

 -0تختمؼ نسبة مساىمة المتغيرات البايوميكانيكية في انجاز الوثب الطويؿ.

 -2تعد سرعة االقتراب أكثر المتغيرات البايوميكانيكية المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب الطويؿ خالؿ مرحمة االقتراب .
 -0اف أىـ المتغيرات المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب الطويؿ خالؿ مرحمة االرتقاء والطيراف (ابتعاد أقصى ارتفاع لمركز ثقؿ
الجسـ عف لوحة االقتراب وزاوية االنطالؽ)
 -4تعد زاوية الركبتيف لحظة أخر مس في اليبوط اكثر المتغيرات البايوميكانيكية المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب الطويؿ خالؿ
مرحمة اليبوط.
 -5اف سرعة االقتراب أىـ متغير مف المتغيرات البايوميكانيكية المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب الطويؿ.
Abstract

Contribution some kinmeteki variables Completion of stages of the long jump
Harith Abdul Alalha Assistant. Pro Dr. Akram Hussein Jabr
The effectiveness of the long jump events with the technical performance of the complex , which
deals with the maximum effort for the rider with the motor transport body parts in a coherent and
accurate performance , so the importance of research lies in a variables Al bayumkaniki the analysis
of successful and unsuccessful attempts of the long jump players .
Epitomized the research problem that most of the coaches during their training units do not focus
on the importance of each phase of the jump and the extent of its contribution to accomplishment.
The study aimed to identify the values some variables Bayomikanek for the stages of the long jump
and identify the contribution ratios stages of the long jump accomplishment.
To achieve these goals researcher resorted to portray Hoppers video cameras (2) high speed to get
to know kinmeteki variables and achievement of the research sample , The research sample
consisted of Athbyn ( 10) Babylon youth clubs .
424

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

العدد ( )2ج2

المجلد ()41

أيلول

2141

After kinetic analysis of successful attempts to extract variables researcher used the arithmetic mean
and standard deviation and relative importance also used to see any more variables contribute to the
achievement The researcher reached the following conclusions :
1- vary the proportion of contribution variables Bayomikanek in the completion of the long jump
.Bayomikanek
2- is fast approaching more variables Bayomikanek the accomplishment contributing to the
effectiveness of the long jump during the approach phase .
3- The most important variables contribute accomplishment in the effectiveness of the long jump
during the upgrade and Aviation ( away the maximum height of the center of gravity of the body
panel approach and departure angle) .
4- The angle of the knees for another moment touched in landing more variables Albayumkanikih
the accomplishment contributing to the effectiveness of the long jump during the landing phase .
5 - speed approaching the most important variable contributing variables Bayomikanek the
accomplishment in the effectiveness of the long jump.
المعمومات والحقائؽ العممية الدقيقة لبعض الحركات الرياضية ,
 -1التعريف بالبحث:
والحكـ عمى صحة الحركة بالتقويـ العاـ يعد حالة غير دقيقة

 1-1مقدمة البحث وأهميته :

أصبح الحصوؿ عمى المراكز المتقدمة في جميع الفعاليات
الرياضية ومنيا فعاليات العاب القوى معيا ار لدى الكثير مف
الدوؿ الميتمة باألنشطة الرياضية حيث أصبحت واجية
حضارية تعكس مدى التقدـ لتمؾ البمداف .وذلؾ مف خالؿ

العمؿ الصحيح المبني عمى أسس عممية لحؿ جميع المشكالت

التي يعاني منيا الرياضيوف ,باالعتماد عمى التطبيقات
المتداخمة لجميع العموـ الرياضية  ,وابتكار العديد مف األساليب
التدريبية الحديثة وترجمتيا عمى ارض الواقع لالستفادة منيا
في العممية التدريبية لموصوؿ إلى أعمى مستوى مف االنجاز.

وتعد العاب القوى مف الفعاليات التي شمميا الباحثوف بالعديد
مف الدراسات بيدؼ تطور نتائج الرياضييف واالرتقاء بيا وتعد
فعالية الوثب الطويؿ مف الفعاليات ذات المتعة والتشويؽ
لممتفرجيف مف حيث المنافسة واألداء الحركي  ,حيث اف ىذه

الفعالية تتعامؿ مع أقصى جيد لممتسابؽ مع دقة األداء منذ
المحظة األولى مف االقتراب حتى اليبوط في حفرة الرمؿ  ,لذا
فاف لزوايا الجسـ ومسار الحركة وحركة أجزاءه أثناء األداء
يشكؿ دو ار ميما في تحقيؽ األداء األفضؿ خالؿ مراحؿ أداء

الوثب الطويؿ وكذلؾ تحسيف االنجاز  ,فضال عف اف عمـ
البايوميكانيؾ ىو احد العموـ الحديثة في التربية الرياضية يحمؿ

حركات اإلنساف مف خالؿ القوانيف الميكانيكية لموصوؿ الى
التكنيؾ األمثؿ  ,واف حضور األجيزة والوسائؿ العممية
المستخدمة كاألجيزة ووسائؿ التشخيص أدت الى سيولة دالة

توضيح حركة الرياضي ميما اختمفت االحتماالت ,فكما ىو
معموـ اف العيف المجردة لمشخص غير كافية لمحصوؿ عمى

بالبحث العممي الستيعاب دقائؽ الحركة وتحديد أخطائيا ولكوف
فعالية الوثب الطويؿ تؤدى بعده مراحؿ متداخمة ال يمكف فصؿ

بعضيا عف البعض األخر ولكؿ مرحمة متطمباتيا الخاصة التي
تتأثر وتؤثر عمى المراحؿ األخرى وبالتالي عمى االنجاز دفع
الباحثاف لمخوض في ىذه الدراسة والتعرؼ عمى نسبة مساىمة
مراحؿ الوثب باإلنجاز .ومف ىنا تجمت أىمية البحث في تحميؿ
بعض المتغيرات البايوميكانيكية في مراحؿ الوثب لالعبي الوثب
الطويؿ مف خالؿ تصويرىـ والتعرؼ عمى نسبو مساىمة مراحؿ

الوثب باإلنجاز.

 2-1مشكمة البحث :
الشؾ في إف مستوى االنجاز ىدؼ أساس يسعى إليو جميع

العامموف في المجاؿ الرياضي ولجميع األنشطة والفعاليات
الرياضية  ,ومنيا فعالية الوثب الطويؿ ,إال إف التراجع في
مستوى االنجاز في البطوالت المحمية لجميع الفئات العمرية
خالؿ الفترة الحالية قد بدأ واضحا مقارنة بالفترة السابقة  ,اذ
كانت ىذه الفعالية ذات مستوى عالي مف االنجاز بيف فعاليات
العاب القوى األخرى عمى المستوى المحمي والعربي  ,مما جعؿ
اىتماـ الباحثيف الخوض في ىذا المجاؿ الخصب ويرى
الباحثاف مف خالؿ خبرتيما الميدانية في فعالية الوثب الطويؿ
ومالحظتيما اف اغمب المدربيف خالؿ وحداتيـ التدريبية ال
يركزوا عمى أىمية كؿ مرحمة مف مراحؿ الوثب ومدى

مساىمتيا باإلنجاز ,ومف ىنا أراد الباحثاف الخوض في ىذه
المشكمة والتعرؼ عمى أىـ المتغيرات البايوميكانيكة لكؿ مرحمة
ومدى مساىمو كؿ مرحمو مف مراحؿ الوثب الطويؿ باإلنجاز.
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ويعد البايوميكانيؾ عمما "حديثا" في المجاؿ الرياضي ظير

 3-1أهداف البحث:

 -0التعرؼ عمى قيـ بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمراحؿ
الوثب الطويؿ.

نتيجة الحاجة الى دراسة حركة الكائنات الحية مف الناحية
الميكانيكية  " ,وفي بداية السبعينات تولى المجمس الدولي

 -2التعرؼ عمى نسب مساىمة مراحؿ الوثب الطويؿ باإلنجاز.

مصطمح البايوميكانيؾ لوصؼ الحقؿ الدراسي المتعمؽ بالتحميؿ

 4-1فرض البحث :

الميكانيكي لألنظمة الحيوية"

 -0تختمؼ نسبة مساىمة المتغيرات البايوميكانيكية في المراحؿ
الفنية لموثب الطويؿ .

 -2تتبايف نسبة المتغيرات خالؿ المراحؿ الفنية في انجاز الوثب
الطويؿ .

 1-5-1المجال البشري :العبو أندية محافظة بابؿ بفعالية
الوثب الطويؿ.

 2-5-1المجال الزماني  :ابتداء مف 2100/5/0ولغاية
. 2100/9/5

 3-5-1المجال المكاني  :ممعب جامعو القادسية كمية التربية
الرياضية .

الرياضية اآلف مع المستوى السابؽ لوجدنا ىناؾ تطو ار ممموسا
باإلنجاز ومستوى األداء الفني لجميع الفعاليات الرياضية وأف
ىذا التطور ال يمكف أف يعزى إلى التطور الحاصؿ في القوة

نتيجة لدراسة الحركة دراسة عممية وافية واستخداـ األجيزة
الحديثة  .وبناء عمى ذلؾ فقد قسـ عمـ البايوميكانيؾ إلى :
أ -األستاتك " :فرع مف عمـ البايوميكانيؾ وىو عمـ السكوف

الذي يبحث في حالة استقرار وشروط واتزاف األجساـ تحت

تأثير القوى الدافعة بمستوى واحد والتي تتالقى في نقطة ولما
كاف الجسـ البشري جسـ حي وعندما تطبؽ العمـ عمى الجسـ
()5

الحي تسمى ذلؾ البايوستكاتيكية"

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة :

 ,ويفسر الباحث ذلؾ بأنو

دراسة األنظمة الثابتة سواء القوه الثابتة او السرعة الثابتة

 1-2الدراسات النظرية :

وتوضيح طرؽ األداء التي يقوـ بيا الجسـ .
ب -الديناميك  " :ىو ذلؾ العمـ الذي يبحث طبيعة القوى

 1-1-2عمم البايوميكانيك :
عرؼ عمـ البايوميكانيؾ عمى أنو ( دراسة حركة اإلنساف
(الكائف الحي) مف الجانب الميكانيكي أي القانوف الميكانيكي
الذي يحدد الحركة  Mechanicودراسة الجانب العضوي الذي
وقد عرفاه ( ريساف خريبط  ,نجاح ميدي )

إذا قارنا المستوى الذي وصمت اليو مختمؼ الفعاليات

المستخدمة أو السرعة فقط أو بقية العناصر البدنية وانما جاء

 5-1مجاالت البحث :

لو التأثير المباشر عمى الحركة وىذا ىو .) Bio

()4

()0

()2

عمى أنو "

د ارسة الظاىرة الحركية دراسة موضوعية عمى أساس استخداـ
القوانيف واألسس والمدلوالت الميكانيكية في التحميؿ الحركي " ,
جانب االقتصاد بالجيد لمتغمب عمى المقاومة المعينة بمسار

المتحركة وغير المتوازنة والموجية عمى الجسـ البشري التي

تسبب تغي ار في سرعتو واتجاىو ويتناوؿ قوانيف ميمة في حياتنا
()6

كقوانيف القوة والطاقة والتعجيؿ الحركي"  .ويقسـ العمـ الى
قسميف ميميف ىما :
الكينتك  :وعرفو ( سمير مسمط )

()7

عمى أنو " دراسة القوة

التي تؤثر بحركة وكيفية التعامؿ مع ىذه القوة اعتبار أف

الحركة التي تحدث ىي عبارة عف تأثير متبادؿ بيف القوة
الداخمية ( الذاتية – العضمية ) والقوة الخارجية " .

حركي وعمؿ عضمي بعدما نكوف قد وصمنا الى التوجيو

الحركي األفضؿ(.)0

( )1سمير مسهط انهاشمي  :انبايىميكانيك انرياضي  ,جامعت انمىصم  ,دار
انكتب نهطباعت واننشر  ,ط , 1111 , 2ص. 11
( )2ريسان خريبط  ,نجاح مهدي شهش  :انتحهيم انحركي و جامعت انبصرة
 ,دار انحكمت  , 1112 ,ص. 22
– (3)Susanj.Hall; Biomechanic ,2ed : Newyor , Mc
growhill ,1995 ,p 2

(4)Dorisl. Miller and Riehard C . Nelson; Biomechanics
of sport ( Phi ladeiphia, lea and febigfr,1973 ) p1.
) )5علي جواد سلوم الحكيم:البايوميكانيك االسس النظرية والتطبيقية في
المجال الرياضي ,بغداد ,2002 ,ص.22
) (6حسيف مرداف وأياد عبد رحمف  :البايوميكانيؾ في الحركات الرياضية,
بغداد ,مطبعو النجؼ االشرؼ2100 ,ص00
( ) 7سمير مسهط انهاشمي  :انمصدر انسابق  ,ص. 121
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-كينماتيك " :وىو أحد فروع البايوميكانيؾ الذي يعنى بدراسة

الحركة دراسة وصفية مف حيث زمانيا ومكانيا بغض النظر

عف القوة التي تسبب حدوثيا "(.)0

وكما عرفو ( فؤاد السامرائي ) عمى أنيا " ىي المادة العممية
التي تيتـ بدراسة العالقة بيف حركة جسـ ما وبيف زمانيا

ومكانيا دوف البحث عف القوة التي تسبب ىذه الحركة "(.)2

يعتم ػػد التحمي ػػؿ الميك ػػانيكي باألس ػػاس عم ػػى اس ػػتخداـ القػ ػوانيف
واألسػس البايوميكانيكيػة لغػرض د ارسػػة الحركػة والتحميػؿ الحركػػي
ىػ ػػو د ارسػ ػػة أج ػ ػزاء الحركػ ػػة ومعرفػ ػػة تػ ػػأثير المتغي ػ ػرات الوصػ ػػفية
والسببية لالرتقاء بمستوى أداء الحركة وتحقيؽ اليدؼ منيا

.

وقيػ ػػؿ التحميػ ػػؿ ىػ ػػو فػ ػػرز وتبويػ ػػب البيانػ ػػات الكثي ػ ػرة بعناصػ ػػرىا

الرئيسػ ػػية ,ثػ ػػـ معالجتيػ ػػا منطقي ػ ػاً بالموازنػ ػػة مػ ػػع معيػ ػػار مناسػ ػػب

ومح ػػور لمتح ػػوؿ م ػػف ص ػػيغيا الكمي ػػة الص ػػماء ال ػػى أخ ػػرى ذات
()0

معاف مفيدة لحؿ المشكمة التػي يتناوليػا الباحػث

 ,ومػف أحػدى

وسائؿ معرفة دقائؽ مسار الحركة ومػدى العالقػة بػيف المتغيػرات

التي تؤثر في ذلؾ ىو تحميؿ الحركة .

إف التحمي ػػؿ الحرك ػػي يعتم ػػد باألس ػػاس عم ػػى اس ػػتخداـ القػ ػوانيف
واألسس المستخدمة في عمـ البايوميكانيؾ لغرض دراسة الحركػة
وتحميميػػا تشػػريحياً وميكانيكي ػاً ,وتحميػػؿ الميػػارة الرياضػػية يشػػمؿ

عمى تجزئة الحركة المراد تحميميا الى أقسػاميا المتداخمػة وتقػدير

طبيعػػة ك ػػؿ ج ػػزء مػػف الحرك ػػة لغ ػػرض تطبيػػؽ األس ػػس والقػ ػوانيف
()4

الميكانيكية والتشريحية المالئمة لمتكنيؾ المثالي لمحركة

 ,يمر

األداء الفني لموثب الطويؿ بم ارحػؿ فنيػة متالحقػة تمثػؿ االقتػراب
ثػػـ االرتقػػاء ,ثػػـ الطي ػراف وأخي ػ اًر اليبػػوط  ,ولكػػؿ مرحمػػة مػػف تمػػؾ

( )0سمير مسمط الياشمي :البايوميكانيؾ الرياضي ,ط, 2الموصؿ

الناحية العممية اال انو مف اجؿ الفيـ والتعمؽ فصمت(.)0
المراحؿ الفنية لفعالية الوثب الطويؿ :

أوال  :االقتراب .
ثانيا  :االرتقاء .
ثالثا  :الطيراف .

1-2-1-2التحميل الميكانيكي لمرحمة االقتراب :
إف اليدؼ الرئيسي ليذا المرحمة ىو وصوؿ الواثب إلى

الوضع الجيد بأكبر سرعة ممكنة تبدأ ىذه المرحمة مف أوؿ
()0

خطوة في االقتراب وتنتيي بارتطاـ القدـ بموحة االرتقاء .
لالقتراب أىمية كبيرة في الوثب الطويؿ  ,فكمما زادت سرعة
االقتراب التي يمكف لممتسابؽ تحويميا في عممية االرتقاء دوف

خسارة كبيرة زادت مسافة الوثب  ,ويجب أف يكوف االقتراب
ببداية عالية  ,ويجب ضبط االقتراب مف قبؿ الواثب حيث يحدد
كؿ واثب مسافة مناسبة القترابو مع مالحظة أف ال تختمؼ
مسافة االقتراب وسرعة الخطوات وعددىا مف توقيت وايقاع

ثابت في كؿ محاولو  ,ويالحظ عند ضبط خطوات االرتقاء

وجعميا ثابتة فيكوف تركيز الالعب في االرتقاء فقط

()4

.

2-2-1-2التحميل الميكانيكي لمرحمة االرتقاء:

يع ػػد الي ػػدؼ األساس ػػي م ػػف االرتق ػػاء الحص ػػوؿ عم ػػى ق ػػوة ال ػػدفع
الالزمػػة ل ػػدفع الجس ػػـ للم ػػاـ ولألعم ػػى والت ػػي تب ػػدأ ى ػػذه المرحم ػػة

ببدايػػة ارتطػػاـ قػػدـ االرتقػػاء لموحػػة االرتقػػاء وتنتيػػي بتركيػػا لموحػػة
بامتداد مفاصؿ القدـ والركبة والحوض.

تعػػد مرحمػػة االرتقػػاء أىػػـ وأصػػعب مرحمػػة مػػف الم ارحػػؿ الفنيػػة

لموثب الطويؿ وتنتيي عندما تترؾ قدـ االرتقاء ىػذه الموحة وأنو

((5قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر :األسس الميكانيكية والتحميمية والفنية

,دار الكتب لمطباعة والنشر  , 0999,ص. 77
) (2فؤاد

المراحؿ واجباتيا وال يمكف فصؿ بعضيا عف البعض األخر مف

رابعا :اليبوط .

2-1-2التحميل الميكانيكي لفعالية الوثب الطويل :

()2

العدد ( )2ج2

أيلول

2141

توفيؽ السامرائي :البايوميكانيؾ ,بغداد ,دار الكتب لمطباعة

والنشر ,0988 ,ص50
( )0سمير مسمط الياشمي :الميكانيكا الحيوية  ,بغداد  ,دار الحكمة لمطباعة
والنشر  , 0990 ,ص . 44 – 40
(3) Moor, N: How to Do Research, (London, The Library
Association), 1999,
P. 155
()4ريساف خريبط ونجاح ميدي  ,مصدر سبؽ ذكره  ,ص . 05

في فعاليات الميداف والمضمار ,ط ,0عماف ,دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ,2111 ,ص291
()6كمال جميم انربظي  :الجديد في ألعاب القوى  ,ط , 2عماف  :المكتبة
الوطنية  ,1111,,ص121
))7صريح عبد الكريـ الفضمي  ,وخولة إبراىيـ المفرجي  :األسس النظرية
والعممية أللعاب القوى لكميات التربية الرياضية ,بغداد ,الغدير لمطباعة الفنية
الحديثة.2102 ,
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الحػ ػػد الفاصػ ػػؿ للنجػ ػػاز ( ,)0إذ تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تحويػ ػػؿ الحركػ ػػات ع ػػاليتيف لتحقيػػػؽ السػ ػػرعة النيائي ػػة القصػػػوى الالزمػ ػػة المػػػؤثرة فػ ػػي

المتشابية والتي تستخدـ فػي عمميػة االقتػراب الػى الحركػات غيػر االنجاز.
المتشابية والتي تستخدـ في االرتقاء والطيراف (.)2

اما أقساميا فيي:

وضع القدـ وحركتو مف التأثير في فاعمية المرحمة ومستوى

 -0مرحمة الوضع عمى الموحة .

األداء  ,لذا نجد اف المصادر العممية اىتمت بإط ارؽ وضعيا اذ

 -2مرحمة التوقؼ العمودي.

وجد بأف ىناؾ طريقتاف ىما(:)0

()4

 -0مرحمة المد العضوي لمدفع.

 -1وضع القدم عمى الموحة :

تشكؿ ىذه المرحمة أىمية خاصة بالنسبة لمتحضير لالرتقاء
االيجابي ويالحظ قبؿ بداية ىذه المرحمة وفي الخطوات األخيرة

اف الجذع يرتفع بعض الشيء ألعمى( .)5تبدأ ىذه المرحمة مف
لحظة وضع القدـ الناىضة عمى الموحة أماـ مركز ثقؿ الجسـ

حيث يؤثر وضع القدـ وحركتو في فاعمية المرحمة ومستوى
األداء(.)6

الشكؿ ()0

تقابؿ قدـ االرتقاء الموحة بكعب القدـ في المحظة األولى ثـ

يوضح مرحمة االرتقاء في فعالية الوثب الطويؿ

بعد ذلؾ بالقدـ كميا ثـ مشط القدـ(.)7حيث يتـ ىبوط القدـ عمى

ا -الهبوط الفعال :

والذي يتـ بقوة عمى الموحة والقدـ مسػطح الشػكؿ وبالكعػب أوال,

ليكػػوف رد الفعػػؿ مػػف األرض عنػػد الػػدفع ممػػا يسػػاىـ فػػي تقميػػؿ
التنػػاقص مػػف قػػيـ سػػرعو مرحمػػة االرتقػػاء األفقيػػة خػػالؿ المرحمػػة
التي وجد بأف ليا التأثير الياـ عمى مسافة االنجاز.

الموحة بقوة تقدر( 0611نيوتف) تقريبا ,تتحمؿ أعباؤىا أربطة
مفاصؿ رجؿ االرتقاء وعمى الخصوص مفصؿ الركبة الذي
يتحمؿ  %83منيا ما مفصؿ الورؾ والكاحؿ فيتحمالف ما تبقى
اي كمما ازداد المد في مفاصؿ رجؿ االرتقاء عند وضع القدـ
عمى الموحة يتناقص العبء الواقع عمى الركبة ,ينتيي ىذا

-2الهبوط المغمق :

يتـ بقوة والقدـ مسطح الشكؿ عمى الموحة ,ىػذه الطريقػة تسػاىـ

في الحصوؿ عمى سرعة مرحمة االرتقاء العمودية الالزمػة لتعجيػؿ

مسػػار مركػػز ثقػػؿ الجسػػـ لبمػػوغ اعمػػى نقطػػة ممكنػػة لحظػػة مغػػادرة
القػػدـ الموحػػة ,ىػػذه األخيػرة أكػػدت المصػػادر العمميػػة بػػاف ليػػا تػػأثي ار
خاصػػا عمػػى االنجػػاز وىنػػاؾ أخػػرى تػػتـ بوضػػع المشػػط أوال عمػػى
الموحة لييػبط كعػب القػدـ بعػدىا نتيجػة لحركػو مركػز ثقػؿ الجسػـ ,

وبموغو الموقع العمودي فوؽ القدـ الناىضة مباشرة أما بخصػوص
الدفع فيتـ في نياية المرحمة والػذي يبػدأ حػاؿ وصػوؿ الرجػؿ الحػرة
المثني ػػة مح ػػاذاة رج ػػؿ االرتق ػػاء بينم ػػا " "HAYي ػػرى أف ال ػػدفع يب ػػدأ

الجزء في المرحمة لحظة تناقص الزاوية بيف محوري عظمي
الفخذ والساؽ في الخمؼ عف( 071درجة) لتبدأ عممية االنثناء

التحضيرية لمدفع(.)8

 -2التوقف العمودي :

يبدأ ىذا القسـ مف لحظة بموغ مركز ثقؿ الجسـ موقعة

العمودي فوؽ القدـ مباشرة متسببا في زيادة االنثناء في مفاصؿ

رجؿ االرتقاء ,وباألخص الركبة ليبمغ أقصى انثناء ليا ما
بيف( )051-045درجة عمى األكثر والذي يتمثؿ في تييئة
المتطمبات والشروط الالزمة ,لألعداد والتحضير لمدفع واالنتقاؿ

لحظة وضع قدـ االرتقاء تماما عمى الموحة ليتـ الدفع بقوة وسرعة
) (4قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر  :مصدر سبؽ ذكره , 2111,
))0قاسـ حسػف حسػيف  :القواعػد األساسػية لتعمػيـ العػاب السػاحة والميػداف فػي

ص. 011

فعالية الركض والقفز  ,بغداد  :دار الحرية لمطباعة  , 0976 ,ص .261

) )5محمد عثماف :مصدر سبؽ ذكره  ,ص. 007

( )2محمد عثماف  :موسوعة العاب القوى  ,ط,0الكويت,دار القمـ لمنشر

)(6قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر :المصدر السابؽ ,2111 ,ص.011

والتوزيع .0991,

) )2محمد عثماف :مصدر سبؽ ذكره  ,ص007

)(0قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر :مصدر سبؽ ذكره ,2111,ص298

) )8قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر  :مصدر سبؽ ذكرة, 2111,ص011
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الى المد القصوى لمدفع بعد فترة توقؼ قصيرة تبمغ(1110ثانية)

 -توفر أفضؿ الظروؼ لالنتقاؿ مف االرتقاء إلى مرحمة

 -3المد القصوي لمدفع :

 -تؤدي عممية المشي في اليواء إلى تثبيت الجسـ خالؿ مدة

وبالقوة الالزمة لمتغمب عمى القصور الذاتي(.)0

بعد اإلعداد في المرحمة السابقة تبدأ عممية الدفع الفعمية

لالرتقاء اذ تبدأ المرجحة بمجرد وضع قدـ االرتقاء عمى لوحة
االرتقاء مع مالحظة اف تبدأ المرجحة مف الورؾ الذي يتجو

الطيراف.

الطيراف عمى المحاور الثالث .
 تاميف التوقيت السميـ لميبوط .هناك ثالثة طرق خالل مرحمة الطيران:
 -1القرفصاء .

لألماـ والى األعمى ,واف يستمر االنثناء الموجود في مفصؿ

 -2التعمق .

الركبة في أثناء المرجحة ثـ تصؿ المرجحة الى نيايتيا عندما
يصؿ فخذ الرجؿ الحرة (المتأرجحة) الى اف تصبح موازية
لممستوى األفقي(.)2وتتميز ىذه المرحمة بوجود عممية امتداد
لمجسـ كمو حتى مشط القدـ وفي ىذه المرحمة أيضاً يالحظ اف

الجذع يبقى كما ىو معتدال والرجؿ الحرة تعمؿ عمى تأميف

عممية الدفع بالتعاوف مع الذراعيف التي تستمر حركتيا حتى

تصؿ الى مستوى النظر ويكوف النظر الى لألماـ(.)0

 -3المشي في الهواء .

 -1القرفصاء :

وىي أوؿ األوضاع المستخدمة  ,حيث يسحب الواثب رجميو

معا بعد االرتقاء أماميا وضع الجموس في اليواء  ,اما بالمد
الكامؿ لمرجميف أو ثني الركبتيف بزاوية قائمة .
اف الصػػفة الميكانيكيػػة تتركػػز بتقريػػب كتمػػة الجسػػـ مػػع محػػور

3-2-1-2التحميل الميكانيكي لمرحمة الطيران:

ال ػدوراف العرضػػي لتػػتـ السػػيطرة عمػػى الػػدوراف األمػػامي واليبػػوط

تعد ىذه المرحمة الفاصمة بيف االرتقاء واليبوط وتخضع إلى

نظرية المقذوفات مف حيث المدى واالرتفاع مع المحافظة عمى
الوضع المتوازف لمجسـ في اليواء .وتبدأ ىذه المرحمة بترؾ قدـ
االرتقاء لموحة االرتقاء وتنتيي بيبوط القدميف لحفرة الرمؿ(.)4

مف المعروؼ انو بانتياء مرحمة الدفع تصبح عممية التأثير في

الجيد ,وفي ىذا الوضع مػف الخطػأ دفػع الػذراعيف خمفػا الف ذلػؾ

يؤثر عمى دوراف الجسػـ أمامػاً وسػقوط القػدميف خمػؼ مسػار ثقػؿ
الجس ػػـ ,ل ػػذا يتوجػػػب رف ػػع ال ػػرجميف أمامػ ػاً عالي ػػا بق ػػدر مناسػػػب,

والمحافظػػة عم ػػى ى ػػذا الوضػػع م ػػدى طي ارن ػػو مػػع مقاوم ػػة س ػػقوط

الرجميف أسفؿ بقوة عضالت البطف والفخذيف(.)6

منحنى الطيراف غير ممكنة وغير واردة  ,لذلؾ كاف الواجب
الرئيس لمرحمة الطيراف ىو الحفاظ عمى التوازف حيث اف مرحمة

الطيراف ىذه تتأثر بعامميف أساسيف ىما  :سرعة الطيراف وزاوية
الطيراف  ,وتوفير أفضؿ الظروؼ ليبوط ناجح .
وىناؾ اختالفات في األداء الحركي لمرحمة الطيراف عمى وفؽ
التكنيؾ المستخدـ (القرفصاء  ,التعمؽ  ,المشي في اليواء ...
الخ)  ,ومف الجدير بالذكر ىنا إف طريقة المشي في اليواء
()5

أثبتت فعالية اكبر مف الطرؽ األخرى ألسباب عده ىي:

شكؿ ()2
يوضح الطيراف بطريقة القرفصاء

 -2التعمق :

) (1قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر :المصدر السابؽ ,2111,ص. 010
) )2صريح عبد الكريـ الفضمي  ,وخولة إبراىيـ المفرجي :األسس النظرية
والعممية أللعاب القوى لكميات التربية الرياضية  ,بغداد ,الغدير لمطباعة
الفنية الحديثة ,2102 ,ص.058
) (3محمد عثماف :مصدر سبؽ ذكره  ,ص. 041
) )4صالح محسف بجا  .ألعاب القوى أسس تعميـ تنظيـ  ,طنطا  ,مركز

يستخدميا الكثير مف الواثبيف وتعتمد أساساً عمى نظرية

ارتفاع الذراعيف كثي ار الى أعمى المستوى األفقي الى ما بعد
نقطة اليبوط ,نالستعانت بارتفاع مركز الجسـ بدال مف االستعانة
بارتفاع ركبة الرجؿ الحرة .

لغة العصر , 0998 ,ص.097

( )5محمد عثماف ؛ مصدر سبؽ ذكره  ,ص . 041

))6قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر  :مصدر سبؽ ذكره,2111,ص. 001

421

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

العدد ( )2ج2

المجلد ()41

أيلول

2141

اف حركػ ػػة سػ ػػحب الرجػ ػػؿ القائػ ػػدة لألسػ ػػفؿ ولمخمػ ػػؼ مصػ ػػحوبة

بمرجحػ ػػة الػ ػػذراعيف لألسػ ػػفؿ والخمػ ػػؼ ممػ ػػا ينػ ػػتج عنػ ػػو رد فعػ ػػؿ
معػػاكس فػػي القسػػـ العمػػوي مػػف الجسػػـ ,ليحػػدث امتػػداد فػػي جسػػـ
الواثػػب ويزيػػد مػػف عػػزـ القصػػور الػػذاتي وتسػػتمر حركػػة الػػذراعيف

الى األعمى مع ثني الرجميف استعدادا لميبوط(.)0

شكؿ ()4
يوضح مرحمة الطيراف بطريقة المشي في اليواء

وتعد مرحمة اليبوط مف المراحؿ الميمة والصعبة في الوثب
الطويؿ وذلؾ ألنيا تعد نياية لجميع الحركات التي يؤدييا
الواثب خالؿ عممية الوثب الطويؿ حيث يقوـ الواثب بتحويؿ ما

شكؿ رقـ ()0

اكتسبو مف طاقة الى مسافة في الحفرة إف الواجب الرئيسي

يوضح الطيراف بطريقة التعمؽ

لمرحمة اليبوط ىو التوصؿ ألقصى إفادة مف منحنى الطيراف

 -3المشي في الهواء :

فضال عف عدـ فقداف مسافة كبيرة أثناء اليبوط نتيجة لمعوامؿ

ت ػػؤدي ى ػػذه الطريق ػػة ال ػػى أحس ػػف النت ػػائج وغالب ػػا م ػػا يس ػػتعمميا

الميكانيكية  ,كما يستيدؼ اليبوط الجيد تأميف التقاء الالعب

المشػ ػػي المعتػ ػػاد والغػ ػػرض مني ػ ػا المسػ ػػاعدة فػ ػػي اكتسػ ػػاب أطػ ػػوؿ

وتبدأ عممية اليبوط أساسا بمالقاة القدميف األرض بعد النقطة

الواثبػػوف المتقػػدموف وتكػػوف فييػػا حركػػات الػػرجميف تشػػابو حركػػات

مسػػافة ممكنػػة  ,وتبػػدأ ىػػذه العمميػػة عنػػدما يصػػؿ المتسػػابؽ الػػى
أقصى ارتفاع لو نتيجة دفعو بقدـ االرتقاء وال تبدأ قبؿ ذلؾ لكػي

باألرض بطريقة تمنع اإلصابة.

الوىمية لمنحنى طيراف مركز ثقؿ الجسـ(.)4

ويراعى في مرحمة اليبوط النقاط الميمة اآلتية :

()5

ال تعيؽ دفع قدـ االتقػاء .والمقصػود منيػا إضػافة دفػع جديػد بعػد

 -0بعد الوصوؿ إلى نياية مرحمة الطيراف وبداية انخفاض

فػػي الي ػواء يمػػد رجػػؿ االرتقػػاء ثػػـ يسػػحبيا لألسػػفؿ والخمػػؼ تحتػػو

أي إف حركة الذراعيف تبدأ مف أعمى لألماـ األسفؿ ثـ لمخمؼ ,

انتياء دفع قدـ االرتقاء( .)2وفي المحظة التي ينطمؽ فييػا الواثػب
حتػػى تطػػابؽ ىػػذه الحركػػة مػػع سػػحب رجػػؿ االرتقػػاء مػػع مرجحػػة
الذراعيف المعاكسة ليا لألسفؿ ولمخمؼ(.)0

مركز ثقؿ الجسـ لألسفؿ يبدأ الالعب بسحب الذراعيف لمخمؼ

كما يبدأ الجذع في الميؿ لألماـ  ,وتمتد الرجالف لألماـ بيدؼ
عدـ فقداف مسافة في أثناء مالمسة األرض

4-2-1-2التحميل الميكانيكي لمرحمة الهبوط :

يري البعض باف مرحمة اليبوط تبدأ عندما يقترب الواثب مف

األرض وىذا خطا الف عممية اليبوط تبدأ منذ وصوؿ الواثب
أعمى نقطة في قوس الطيراف ونتيجة تباطؤ السرعة العمودية
ووصوليا الى أعمى نقطة تبدأ مرحمة اليبوط.

))0قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر  :المصدر السابؽ ,2111 ,ص. 000
) )2ريساف خريبط مجيد وعبد الرحمف مصطفى األنصاري :ألعاب القوى,
ط,0عماف ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,2112 ,ص. 016

) )4محمد عثماف  :مصدر سبؽ ذكره  0991,ص240

) )3قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر  :مصدر سبؽ ذكرة,2111,ص004

) )5محمد عثماف :المصدر السابؽ ,ص . 042

421

.

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

العدد ( )2ج2

المجلد ()41

أيلول

 -2عند مالمسة األرض بالقدميف تبدأ حركة انثناء الرجميف

وقد توصل الباحث إلى مجموعة استنتاجات من أهمها

اليبوط .

الثبات ايجابياً بمرجحة الذراعيف .

وسحب الركبتيف والحوض بقوة في اتجاه األماـ بعيداً عف نقطة

2141

 -0تتأثر المسافة المقطوعة في اختبار الوثب الطويؿ مف

 -0يستمر الحوض بالتحرؾ لألماـ حتى يصؿ إلى ما بعد

 -2تعد المحظة مف ىبوط الذراعيف مف الخمؼ الجذع الى

مكاف ىبوط القدميف  ,إذ يحدث غالبا ىنا اندفاع الجسـ إلى

أقصى انثناء لمركبتيف مرحمة ميمة لزيادة المسافة المقطوعة في

احد الجانبيف.

االختبار .
 -0قيـ معامالت المتغيرات بدوف او مع إضافة عنصري طوؿ
الطرؼ السفمي او الوزف يمكف االعتماد عمييا في التنبؤ

بالمسافة .

2-2-2مناقشة الدراسة السابقة :
 -تطرقت الدراسة األولى الى تحميؿ فعالية الوثب الطويؿ مف

الناحية الكينماتيكية حيث تشابيت مع دراستنا الحالية مف حيث

شكؿ ()5
يوضح مرحمة اليبوط لفعالية الوثب الطويؿ

 2-2الدراسات السابقة :

الفعالية وأسموب التحميؿ.

 تشابيت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية باستخداـالمنيج الوصفي لمعالجة مشكمة البحث.
 -اشتممت عينة البحث في الدراسة األولى عمى طمبة كمية

 1-2-2دراسة احمد السيد لطفي (تأثير استخدام تدريبات

التربية الرياضية جامعة الموصؿ بالوثب الطويؿ وعددىـ( )6اما

والمستوى الرقمي لموثب الطويل)

( )01واثبيف يمثموف مجموعة مف أندية الشباب في العراؽ  .أما

البميومترك عمى تحسين بعض المتغيرات الكينماتيكية

هدفت الدراسة الى :

في دراستنا فقد تطرقت الى واثبي األندية العراقية وكاف عددىـ

أىـ المتغيرات التي تطرقت ليا دراستنا الحالية فيي :

 -0عالقة بعض القياسات الجسمية لممسافة المقطوعة في

 -0سرعة االقتراب .

 -2عالقة بعض المتغيرات البايوميكانيكية بالمسافة المقطوعة

 -0مسافة اإلعاقة األفقية .

أختبار الوثب الطويؿ مف الثبات .

في اختبار الوثب الطويؿ مف الثبات
 -0مساىمة بعض المتغيرات البايوميكانيكية منفردة او مجتمعة
في مسافة االنجاز

استخداـ الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسحعمى عينة

الواثبيف البالغ عددىـ()6وىـ مف طالب كمية التربية الرياضية
– جامعة الموصؿ .حيث تـ تصوير الواثبيف بآلة تصوير
سينمائية ثـ تحميؿ الحركة مف الناحية الكينماتيكية.
أهم المتغيرات التي تطرقت لها الدراسة :

 -0طوؿ الطرؼ السفمي والوزف الكمي لمجسـ .

 -2مسافة الخطوة األخيرة .
 -4زاوية انطالؽ الجسـ .
 -5سرعة االنطالؽ :
 -6أقصى ارتفاع لمركز ثقؿ الجسـ أثناء الطيراف .

 -7ابتعاد أقصى نقطة ارتفاع لمركز ثقؿ الجسـ عف الموحة .

 -3منهج البحث وجراءته الميدانية :
 1-3منهج البحث :

إف طبيعة المشكمة المراد دراستيا ىي التي تحدد منيج البحث
المتبع  ,والمنيج ىو الطريؽ الذي يتبعو الباحث في دراستو
ُ

 -2زاوية مرجحة الذ ارع .
 -0زاوية الركبة .
 -4زاوية الورؾ .
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لذلؾ سيقوـ الباحثاف باستخداـ المنيج

الوصفي ,بأسموب الدراسات االرتباطية

()2

 2-3مجتمع وعينة البحث :

" إف األىػػداؼ التػػي يضػػعيا الباحػػث لبحثػػو واإلج ػراءات التػػي
يس ػ ػتخدميا ىػ ػػي التػ ػػي تحػ ػػدد طبيعػ ػػة المجتمػ ػػع او العينػ ػػة الت ػ ػػي

يختارىا"(.)0

تـ تحديد مجتمع البحث وىـ واثبيف مف اندية محافظة بابؿ

فئة الشباب لفعالية (الوثب الطويؿ) لموسـ الرياضي
 2100/2102والبالغ عددىـ ( )08واثب يمثموف مجموعو
األندية (القاسـ  ,المدحتية  ,الكفؿ  ,حطيف  ,المسيب ,
المحاويؿ  ,المشروع)  ,اما عينو البحث تكونت مف ()01

واثبيف تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة يمثموف مجموعة
مف األندية ىـ(محافظة بابؿ) حيث شكمت نسبة العينة

العدد ( )2ج2

أيلول
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 -5أشرطة الصقة .

 -6أدوات مكتبية مختمفة .

4-3التجربة االستطالعية :

قاـ الباحثاف بيذه التجربة يوـ االثنيف 2100/5/21الساعة

العاشرة صباحا وعمى ممعب كمية التربية الرياضية جامعة
القادسية تدريبا عمميا لموقوؼ عمى السمبيات وااليجابيات التي

قد تقابمو أثناء إجراء التجربة الرئيسة لتفادييا .)4(.وأجرى
الباحثاف ىذه التجربة عمى طالب منتخب جامعة القادسية
بألعاب القوى( الوثب الطويؿ ) والبالغ عددىـ ( )0طالب

ألغراض منيا:
 -0تدريب فريؽ العمؿ المساعد.
 -2التعرؼ عمى كؿ السمبيات والمعوقات التي قد تواجو
الباحث خالؿ إجراء التجربة الرئيسة .

لممحاوالت نسبو ( )%55.5مف مجتمع األصؿ.

 -0التعرؼ عمى الوقت الكافي إلجراء االختبار.

 3-3الوسائل واألجهزة المستخدمة :

 -4التعرؼ عمى صالحية الكاميرات واألبعاد الخاصة بوضعيا .
 -5التعرؼ عمى جاىزية مجاؿ االقتراب وحفرة الوثب .

 1-3-3وسائل جمع البيانات :

 -6التعرؼ عمى العدد المناسب لكادر العمؿ المساعد .



 -0المصادر العربية واألجنبية .

 -2المقابالت الشخصية وأراء الخبراء .

 -7ضبط مكاف منصة القوة في منطقة االرتقاء .

 -0المالحظة والتحميؿ .

5 -3المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة

 -4برامج التحميؿ الحركي .

وطريقة استخراجها :

 -5شبكة المعمومات االنترنيت .

أوالً  :مرحمة االقتراب :

 -6ميداف وثب طويؿ .

 -0سرعة االقتراب :ىػو الػزمف المسػتغرؽ لقطػع مسػافة 01ـ األخيػر

 -7استمارة تسجيؿ .

(الى لوحة االقتراب) .

2-3-3األجهزة المستخدمة :
 -0ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاميرات الفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديو الثابت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ذو الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة
العالية(/011صورة/ثانية) نوع كاسيو .

 -2جياز حاسوب حديث .
-0مقياس رسـ وشريط قياس متري .
-4حامؿ ثالثي لمكامي ار عدد(. )2

-2مسافة الخطوة األخيرة  :وىي المسافة األفقية المحصورة بيف نقطػة
مقدمػػة ق ػػدـ االرتك ػػاز وب ػػيف نقط ػػة مقدم ػػة ق ػػدـ االرتق ػػاء وتق ػػاس ب ػػالمتر
وأجزاءه.

ثانيا  :مرحمة االرتقاء :

 -0مس ػػافة اإلعاق ػػة األفقي ػػة  :وى ػػي المس ػػافة األفقي ػػة المحص ػػورة ب ػػيف
مرك ػػز ثق ػػؿ الجس ػػـ و خ ػػط الجاذبي ػػة األرض ػػية العم ػػودي ال ػػذي يس ػػقط
عموديا عمى منتصؼ قدـ االستناد (وتقاس بالسنتمتر).

) )1وجية محجوب  :طرائؽ البحث العممي ومناىجو ,دار الحكمة لمطباعة
,بغداد  , 0990,ص.088

 -2زاويػػة انطػػالؽ الجس ػػـ :ى ػػي الزاويػػة المحصػػورة بػػيف تقػػاطع
الخط المستقيـ الواصؿ بيف مركز ثقؿ الجسـ قبؿ مغػادرة الموحػة

) (2ذوقاف عبيدات وآخروف :البحث العممي ,مفيومة ,أساليبو ,أدواتو ,دار
الفكر لمنشر والتوزيع ,عماف , 0988,ص.220

( )4قاسـ المندالوي  :االختبارات والقياس في التربية الرياضية  ,مطابع

( )0ريساف مجيد خريبط  :مناىج البحث في التربية الرياضية ,الموصؿ,

التعميـ العالي  ,الموصؿ , 0989,ص.017

مطابع جامعات الموصؿ  , 0988 ,ص. 40

 يراجع ممحؽ رقـ ()0
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وموقعة في الصورة الثانيػة مػف طيػراف مػع الخػط األفقػي المػوازي

 6-3التجربة الرئيسة :

ثالثا  :مرحمة الطيران :

الرياضية جامعة القادسية يوـ(االحد)المصادؼ 2100/6/01

لألرض وباتجاه األماـ(وتقاس بالدرجة).

قاـ الباحثاف بإجراء التجربة الرئيسة عمى ممعب كمية التربية

 -0سػػرعة االنطالؽ:تػػـ اسػػتخراج ىػػذا المتغيػػر مػػف خػػالؿ قيػػاس
المس ػػافة الت ػػي يقطعي ػػا مرك ػػز ثق ػػؿ الواث ػػب لحظ ػػة الطيػ ػراف ال ػػى
مسافة معينة أثناء الطيراف مقسومة عمى الػزمف المسػتغرؽ لقطػع
ىذه المسافة وتقاس بوحدات متر /ثانية.

 -2أقصػ ػػى ارتفػ ػػاع لمركػ ػػز ثقػ ػػؿ الجسػ ػػـ أثنػ ػػاء الطي ػ ػراف :وىػ ػػي
المسافة العمودية بيف مركز ثقؿ الجسـ واألرض.
 -0ابتعػػاد أقص ػػى نقط ػػة ارتف ػػاع لمركػػز ثق ػػؿ الجس ػػـ ع ػػف لوح ػػة
االرتقػػاء  :وىػػي المسػػافة األفقيػػة المحصػػورة بػػيف الخػػط العمػػودي
النازؿ مف مركز ثقؿ الجسـ والحافة الداخمية لموحو الوثب .

الساعة ( )01صباحاً لمتعرؼ عمى المتغيرات الكينماتيكية

واالنجاز لعينة البحث بعد أف تـ تصوير الواثبيف بكاميرات

الفيديوية عدد( )2وقد وضعت الكامي ار األولى عمى جية يسار
الواثب تبعد بمسافة (00,51ـ) وارتفاع(005سـ) لتغطي

مسافة(00ـ) قبؿ لوحة االرتقاء أما الكامي ار الثانية فقد وضعت
عمى الجية نفسيا لمكامي ار السابقة وتكوف عمى بعد(8ـ)
وارتفاع(005سـ) مف لوحة االرتقاء لتغطي مسافة الطيراف
واليبوط لمواثب .تعطى لكؿ العب ( )6محاوالت  ,بعد ذلؾ
سيقوـ الباحثاف بنقؿ التصوير الى جياز حاسوب محموؿ وتـ
تقطيع

رابعا  :مرحمة الهبوط :

 -0زاويػػة الػػركبتيف خػػالؿ المرحمػػة األخي ػرة مػػف اليبػػوط ::وىػػي
الزاوية المحصورة بيف الساؽ والفخذ لحظو نياية اليبوط وتقاس
مف الخمؼ
 -2االنجػػاز :المسػػافة بػػيف الحافػػة الداخميػػة لموحػػة االرتقػػاء الػػى
اق ػ ػػرب نقط ػ ػػة لمجس ػ ػػـ باتج ػ ػػاه لوح ػ ػػو االرتق ػ ػػاء (وتق ػ ػػاس ب ػ ػػالمتر

وأجزاءه).

األفالـ

برنامجsoft

باستخداـ

باستخداـ برنامج التحميؿ الحركي ومنيا ( )Dart fishومف ثـ
جمع المعمومات وتخزينيا في برنامج ( )Excelوتـ معالجتيا
إحصائيا باستخداـ الحقيبة اإلحصائية االجتماعية(.)SPSS

 7-3الوسائل اإلحصائية :
 -0الوسط الحسابي .
 -2االنحراؼ المعياري .
 -0معامؿ االرتباط البسيط .
 -4قانوف نسبة المساىمة .

-4عرض وتحميل ومناقشة النتائج :
1-4عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات ألفراد العينة :
جدوؿ()0

عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث ألفراد العينة :
التسمسؿ

المتغيرات

وحدة القياس

الوسط

االنحراؼ

ـ -ثانية

9.114

1.22

2.069

1.26
5.16

0

سرعة االقتراب

2

مسافة الخطوة األخيرة

سـ

0

اإلعاقة مسافة

سـ

07

4

زاوية االنطالؽ

درجة

22

2.41

5

سرعة انطالؽ

ـ -ثانية

8.847

1.08

6

أقصى ارتفاع لمركز ثقؿ الجسـ

سـ

0.682

1.19

سـ

2.449

1.05

درجة

05.5

01.09

ـ

5.980

1.06

7

ابتعاد أقصى ارتفاع لمركز ثقؿ
الجسـ عف لوحة االرتقاء

8

زاوية اليبوط

9

اإلنجاز

).)heroوتحميميا
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يتضح مف الجدوؿ أعاله اف الوسط الحسابي لسرعة

الجسـ عف لوحو االرتقاء قد بمغ ()2.449سـ وبانحراؼ

( , )1.22اما الوسط الحسابي لمسافة الخطوة األخيرة قد

قد بمغ ()05.5درجو وبانحراؼ معياري قدره( ، )01.09اما

االقتراب قد بمغ ( )9.114ـ/ثا وبانحراؼ معياري قدره

معياري قدره( ، )1.05اما الوسط الحسابي لزاوية النيوض

بمغ ()2.069ـ وبانحراؼ معياري قدره( ، )1.26اما

الوسط الحسابي للنجاز فقد بمغ ()5.980ـ وبانحراؼ

الوسط الحسابي لمسافة اإلعاقة األفقية قد بمغ ()07ـ

معياري قدره(.)1.06

وبانحراؼ معياري قدره( ، )5.66اما الوسط الحسابي لزاوية
االنطالؽ قد بمغ ( )22درجة وبانحراؼ معياري

قدره(.)2.46اما الوسط الحسابي لسرعو االنطالؽ قد بمغ

( )8.847ـ/ثا وبانح ارؼ معياري قدره ( ، )1.08اما
الوسط الحسابي لمتغير أقصى ارتفاع لمركز ثقؿ الجسـ قد

بمغ ( )0.682سـ وبانحراؼ معياري قدره( ، )1.19اما

الوسط الحسابي لمتغير ابتعاد أقصى ارتفاع لمركز ثقؿ

2-4عرض نتائج وتحميل ومناقشة معامل االرتباط البسيط والمتعدد ونسب مساهمة المتغيرات البايوميكانيكية
خالل مرحمة االقتراب في االنجاز :

جدوؿ ()2

جدوؿ يوضح نسبة مساىمة المتغيرات الكينماتيكية خالؿ مرحمة االقتراب في اإلنجاز:
المتسمسؿ

المتغيرات

R

R

درجات

قيمة F

مستوى

الحرية

المحتسبة

الداللة

0

سرعة االقتراب

1.945

1.881

0.8

67.219

1.111

2

ساىمت سرعة االقتراب في االنجاز بنسبة ( )%1.881وىي أعمى نسبة مساىمة لمتغيرات مرحمة االقتراب واف فعالية الوثب
الطويؿ مف الفعاليات التي يتطمب فييا اكتساب السرعة االنتقالية األفقية الالزمة والقصوى المناسبة لمقياـ باالرتقاء والطيراف لتحقيؽ
ىدؼ الفعالية في الوصوؿ الى أطوؿ مسافة أفقية لذا نجد اف ىذا المتغير اخذ أعمى نسبو مساىمة في المتغيرات قيد الدراسة خالؿ

مرحمة االقتراب حيث تشكؿ السرعة األفقية أىمية كبيرة في فعالية الوثب الطويؿ.واف اليدؼ الرئيس مف ركضة االقتراب ىو
الحصوؿ عمى السرعة العالية التي تسمح التدرج في التعجيؿ مبتدأ مف الخطوة األولى ومنتيياً مع أقصى سرعة عند االرتقاء(.)0

3-4عرض نتائج وتحميل ومناقشة معامل االرتباط البسيط والمتعدد ونسب مساهمة المتغيرات البايوميكانيكية خالل مرحمة
االرتقاء والطيران في االنجاز :

جدوؿ ()0

جدوؿ يوضح نسبة مساىمة المتغيرات الكينماتيكية خالؿ مرحمتي االرتقاء والطيراف في اإلنجاز:
المتسمسؿ
0
2

المتغيرات
ابتعاد أعمى نقطة ارتفاع لمركز
ثقؿ الجسـ عف لوحة االرتقاء
زاوية انطالؽ الجسـ

R

R2

درجات

قيمة F

مستوى

الحرية

المحتسبة

الداللة

1.769

1.590

0.8

00.582

1.119

1.900

1.801

0.7

9.808

1.106

ساىمت ابتعاد أعمى نقطو ارتفاع لمركز ثقؿ الجسـ عف لوحو االرتقاء في االنجاز بنسبة ( )%1.590وىي أعمى نسبة مساىمة
لمتغيرات مرحمة االرتقاء والطيراف فيي مف المتغيرات الميمة خالؿ مرحمو الطيراف حيث كمما زادة مسافة ابتعاد أقصى ارتفاع
(1) Joseph L. Rogers, Coaching U. S. A. Trak and Field Rogers Project coordinator, Human Kinetics, 2000, p. 142.
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لمركز ثقؿ الجسـ عف لوحو االرتقاء يدؿ ذلؾ عمى وجود قوس الطيراف جيد الذي يعطي الواثب الوقت الكافي ألداء الواجب الحركي

بصورة انسيابية وجيده وبالتالي زيادة مسافة الوثب .

اما النسبة المساىمة المتبقية فقد كانت لزاوية انطالؽ الجسـ حيث يعد ىذا المتغير مف المتغيرات الميمة جدا في فعالية الوثب
الطويؿ فمف خالؿ ىذه الزاوية يمكف التنبؤ بمستوى االنجاز لمواثب وكذلؾ تحديد المركبة األفقية والمركبة العمودية فيو يتأثر بزاوية
النيوض وبسرعة أداء مرحمة االقتراب ودفع الموحة بقوة وسرعة عاليتيف لمحصوؿ عمى ارتفاع طيراف مناسب لمركز الثقؿ يساعد
الواثب في إنجاز زاوية طيراف مناسبة أيضا والتي تؤثر عمى مسافة الوثب.

4-4عرض نتائج وتحميل ومناقشة معامل االرتباط البسيط والمتعدد ونسب مساهمة المتغيرات البايوميكانيكية خالل مرحمة
الهبوط في االنجاز :

جدوؿ ()4

يوضح نسبة مساىمة المتغيرات الكينماتيكية خالؿ مرحمة اليبوط في اإلنجاز:
المتغيرات

المتسمسؿ

زاوية الركبتيف لحظة أخر

0

مس لمجسـ بعد اليبوط

R

R2

درجات

قيمة F

مستوى

الحرية

المحتسبة

الداللة

1.804

1.662

0.8

05.67

1.114

ساىمت زاوية الػركبتيف لحظػة آخػر مػس لمجسػـ بعػد اليبػوط فػي االنجػاز بنسػبة ( )%1.662وىػي أعمػى نسػبة مسػاىمة لمتغيػرات
مرحمة اليبوط ونالحظ في ىذه المرحمة أف الالعب الواثب يحاوؿ اليبوط السميـ لتجنب ضياع جزء مف مسػافة الوثػب وكػذلؾ تجنػب
اإلصابة حيث يأخذ الواثب وضع الجموس في البداية إذ يتـ وضع القدميف عمى كعبييمػا أوالً وتشػكؿ الػرجالف (السػاؽ والفخػذ) زاويػة

ىبوط مناسبة قدر اإلمكاف ويحػدث تقػدـ فػي الركبػة والمعقػدة الػى الخمػؼ  ,ىػذا مػا أكػده (محمػد عثمػاف )0991,أف الواجػب الػرئيس
خالؿ مرحمو اليبوط ىو التوصؿ ألقصى استفادة مف منحنى الطيراف فضال عػف عػػدـ فقػداف مسػافة كبيػرة فػي أثنػاء اليبػوط  ,إذ إف
اليبوط الجيد تأمف التقاء الالعب باألرض بطريقة تمنع اإلصابة

()0

5-4عرض نتائج وتحميل ومناقشة معامل االرتباط البسيط والمتعدد ونسب مساهمة المتغيرات البايوميكانيكية خالل المرحمة
الفنية لموثب الطويل :

جدوؿ()5

يوضح نسبة مساىمة المتغيرات الكينماتيكية خالؿ المرحمة الفنية في اإلنجاز:
المتسمسؿ
0

المتغيرات
سرعة
االقتراب

R

R2

درجات

قيمة F

مستوى

الحرية

المحتسبة

الداللة

1.945

1.894

0.8

67.219

1.111

ساىمت سرعة االقتراب في االنجاز بنسبة ( )%1.894وىي أعمى نسبة مساىمة لممتغيرات قيد الدراسة في فعالية الوثب الطويؿ
فمف خالؿ الجدوؿ أعاله تبيف اف سرعو االقتراب مف أىـ المتغيرات في فعالية الوثب الطويؿ لتحقيؽ أفضؿ مسافة أفقية  ,حيث اف
االقتراب واالرتقاء يمثالف  % 95مف الوثبة(. )2

()0محمد عثماف  , )0991( .مصدر سبؽ ذكره  ,ص . 040
()2ناديػػة محمػػد زكػػي الحػػامولي :أثػػر اسػػتخداـ أسػػموب الػػتعمـ المكثػػؼ والمػػوزع عمػػى مسػػتوى االداء والتطػػور فػػي فعاليػػة الوثػػب الطويػػؿ واالحتفػػاظ بيػػا  ,رسػػالة
ماجستير  ,كمية التربية الرياضية  ,جامعة بغداد  , 2111 ,ص .41
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 -5االستنتاجات والتوصيات :

 .4ريساف خريبط مجيد وعبد الرحمف مصطفى األنصاري:
ألعاب القوى ,ط,0عماف ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع2112 ,

 1-5االستنتاجات :

 -0تعد سرعة االقتراب أكثر المتغيرات البايوميكانيكية
المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب الطويؿ خالؿ مرحمة

االقتراب.
 -2اف أىـ المتغيرات المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب
الطويؿ خالؿ مرحمة االرتقاء والطيراف ( ابتعاد أقصى ارتفاع
لمركز ثقؿ الجسـ عف لوحة االقتراب وزاوية االنطالؽ)

 -0تعد زاوية الركبتيف لحظة أخر مس في اليبوط أكثر
المتغيرات البايوميكانيكية المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب
الطويؿ خالؿ مرحمة اليبوط.

 -4اف

سرعة

االقتراب

أىـ

متغير

مف

المتغي ارت

البايوميكانيكية المساىمة باإلنجاز في فعالية الوثب الطويؿ.

 .5ريساف مجيد خريبط  :مناىج البحث في التربية الرياضية
,الموصؿ ,مطابع جامعات الموصؿ .0988 ,
 .6سمير مسمط الياشمي  :البايوميكانيؾ الرياضي  ,جامعة
الموصؿ  ,دار الكتب لمطباعة والنشر  ,ط.0999 , 2

 .7سمير مسمط الياشمي :البايوميكانيؾ الرياضي ,ط2
,الموصؿ ,دار الكتب لمطباعة والنشر . 0999,
 .8شبيب نعماف السعدوف :موسوعة ألعاب القوى العالمية,
عماف ,األردف ,دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع. 2100 ,

 .9صريح عبد الكريـ الفضمي وخولو إبراىيـ المفرجي :األسس
النظرية والعممية أللعاب القوى لكميات التربية الرياضية ,بغداد
,الغدير لمطباعة الفنية الحديثة2102 ,
 .01صالح محسف بجا  .ألعاب القوى أسس تعميـ تنظيـ ,

2-5التوصيات :

 -0ض ػ ػ ػػرورة التأكي ػ ػ ػػد فػ ػ ػػي الت ػ ػ ػػدريب عمػ ػ ػػى تط ػ ػ ػػوير المتغيػ ػ ػ ػرات
الكينماتيكي ػػة الت ػػي حقق ػػت أعم ػػى نس ػػبة مس ػػاىمة خ ػػالؿ الم ارح ػػؿ
الفنية بالوثب الطويؿ واالنجاز.

 -2عمػ ػػى المػ ػػدربيف عنػ ػػد قيػ ػػاميـ بعممي ػػة التػ ػػدريب التأكيػ ػػد عمػ ػػى
النػواحي الفنيػػة التػػي تخػػدـ تطػػوير مسػػتوى اإلنجػػاز ومنيػػا سػػرعة
االقت ػراب  ,ابتعػػاد أقصػػى ارتفػػاع لمركػػز ثقػػؿ الجسػػـ عػػف لوحػػة
االرتقاء  ,زاوية االنطالؽ  ,زاويػة الػركبتيف لحظػة أخػر مػس فػي

اليبوط والتي ليا اثر في تحسف مستوى االنجاز.

 -0التأكيػ ػػد عمػ ػػى اس ػػتخداـ التصػ ػػوير فػػػي االختبػ ػػارات الميدانيػ ػػة
والقيػ ػػاـ بعمميػ ػػة التحمي ػػؿ لمػ ػػرؽ م ػػف اجػ ػػؿ الوق ػػوؼ عمػ ػػى مكػ ػػامف
الضعؼ والخطأ بصورة دقيقة وأكيدة .

إج ػ ػراء بحػ ػػوث مشػ ػػابية سػ ػػرعة االنطػ ػػالؽ  ,قمػ ػػة الػ ػػدفع  ,زمػ ػػف
الوصوؿ الى أقصى قوة ........... .الخ

طنطا  .مركز لغة العصر . 0998

 .00عمي جواد سموـ الحكيـ :البايوميكانيؾ األسس النظرية
والتطبيقية في المجاؿ الرياضي ,بغداد.2117 ,
 .02فؤاد توفيؽ السامرائي :البايوميكانيؾ ,بغداد ,دار الكتب
لمطباعة والنشر.0988 ,

 .00قاسـ المندالوي  :االختبارات والقياس في التربية الرياضية
 ,مطابع التعميـ العالي  ,الموصؿ .0989,
 .04قاسـ حسف حسيف  .القواعد األساسية لتعميـ العاب
الساحة والميداف في فعالية الركض والقفز  ,بغداد  :دار الحرية

لمطباعة .0976 ,

 .05قاسـ حسف حسيف وايماف شاكر :األسس الميكانيكية
والتحميمية والفنية في فعاليات الميداف والمضمار ,ط ,0عماف,
دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.2111 ,

 .06كماؿ جميؿ الربظي .الجديد في ألعاب القوى  ,ط, 2

المصادر العربية واألجنبية :

 .0حسيف مرداف وأياد عبد رحمف  :البايوميكانيؾ في الحركات
الرياضية ,بغداد ,مطبعو النجؼ االشرؼ2100 ,

 .2ذوقاف عبيدات وآخروف:البحث العممي ,مفيومة ,أساليبو
,أدواتو ,دار الفكر لمنشر والتوزيع ,عماف 0988,
 .0ريساف خريبط  ,نجاح ميدي شمش  :التحميؿ الحركي و
جامعة البصرة  ,دار الحكمة.0998,

العدد ( )2ج2

أيلول

2141

عماف  :المكتبة الوطنية .0999,,
 .07محمد عثماف :موسوعة العاب القوى,ط,0الكويت,دار القمـ
لمنشر والتوزيع.0991,

 .08نادية محمد زكي الحامولي :أثر استخداـ أسموب التعمـ
المكثؼ والموزع عمى مستوى األداء والتطور في فعالية الوثب
الطويؿ واالحتفاظ بيا  ,رسالة ماجستير  ,كمية التربية الرياضية
 ,جامعة بغداد . 2111 ,
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