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 متخ  011دراسة في بعض الستغيخات البايوميكانيكية لمبجاية السشخفزة لفعالية 

  رحاب جوكو حدين بج السمك سميسان احسج        ع  نواف عويج العبيجي          
 جامعة السوصل كمية التخبية البجنية وعموم الخياضة فخع االلعاب الفخدية 

 ( 2021/12/3قبل لمشذخ في  2021/1/27)قجم لمشذخ في 

 السمخص
( متر مؽ البداية 055( متر عظد ركض )05العالقة بيؽ بعض الطتغيرات البايؾميكانيكية لطسافة ) - هجفت الجراسة التعخف الى :

 الطظخفضة مع االنجاز لمعيظة .
( عتتداييؽ يطامتتؾم مظتختتة  امعتتة 4استتتخدا البتتا اؾم الطتتظيف الؾالتتفه لطاليطتتتو لظبيعتتة البعتتة . احتتتطم  عيظتتة البعتتة عمتت  )

( التؾرة  05( ذات سرعة ) 4 ا االت تصؾير فيدوية عدد)ااستخدتؼ و، ( متر  رة 055السا ة والطيدام لفعالية ) بألعابالطؾالل 
ا ت 05ا( عطؾديتتة عمتت  مجتتاض التتركض فتته مستتافة )0( يابانيتتة الصتتظع وكتتام ارتفتتا  عدستتات االت التصتتؾير )Nikonبالاانيتتة نتتؾ  )

( متتتر عتتؽ يطتتيؽ العتتدا  واالت 4.0( بعتتدىا ) 0(  وبعتتدىا عتتؽ مجتتاض التتركض عمتت  التتتؾاله كتتاالته )  لتتة التصتتؾير )ا 05ت  ا05
وذلػ الستخراج  الطتغيرات عة نياية الطسافات الطذكؾرة اعاله ، مؾز ا( 8(  وبعدىا عؽ العدا  ومجاض الركض بت )4.0.4التصؾير )

( متتر، وبعتدىا تتؼ استتخداا  05البايؾميكانيكيتة الخاالتة ل تل عتدا  مظتذ مر متة الجمتؾس واالنظتالد فته البدايتة الطظخفضتة لطستافة ) 
ا ( 05)  ا ( ولطستتافة  05لطستتافة ) البتترامف االتيتتة كتتل  ستتة وعيفتتتو لمتؾالتتل التت  الصتتؾرة الطتتراد دراستتتيا عظتتد بدايتتة االنظتتالد

 Maxبرنامف  ACDsee Photo Manager 2011   54ا( وكاالته ) برنامف 055ا( مؽ مسافة السباد ال مية )05ولطسافة )
Track   50  برنامفSPSS   54اال صايه ( برنامف Kenova  ) برنتامف  50لمتقظيتعPaint   50  برنتامف word   لمظباعتة

 الى: توصل الباحثون  .
ام لظتتتؾض وتتتتردد الخظتتتؾة التتتدوض الفعتتتاض فتتته تعستتتيؽ مستتتتؾق التتتركض وسصؾالتتتا عظتتتد االنظتتتالد وو تتتع الجمتتتؾس )البدايتتتة  -0

 متر( مؽ الطسافة ال مية لمسباد . 05الطظخفضة( و ت  مسافة ركض )
الطظخفضتتة( و تتت  مستتافة طتغيتتر زاويتتة ميتتل الجتتذ  التتتدريجه عظتتد البتد  متتؽ و تتع الجمتتؾس )البدايتتة الدراستتة ام ل أعيترت  -4

 متر الدور الطؤثر عم  باقه متغيرات البعة مؽ زسؼ وطاقة  ركية وسرعة . 05
لتعقيق افضل انجاز كام البد مؽ زيادة تردد الخظؾة فه بادئ االمر قابميا زيادة تدريجية لظؾض الخظؾة متع االىتطتاا لرفتع  -0

 . متر  055(  مؽ مسافة سباد ا05، ا 05 ,ا05زاوية ميل الجذ  التدريجية عم  طؾض مسافة )
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Abstract 
The study aimed to identify: - The relationship between some biomechanical variables 

for a distance of (50) meters when running (100) meters from the low start with the 
achievement of the sample. 

The researchers used the descriptive approach to suit the nature of the research. The 
research sample included (4) runners representing the University of Mosul team in the field 

and arena games for the effectiveness of (100) meters freestyle, and (4) video cameras 
were used with a speed of (60) images per second, a Japanese-made Nikon type, and 

the height of the camera lenses was ( 1 m) perpendicular to the jogging field in a distance 
of (10 m - 30 m - 50 m) and then from the jogging field, respectively as follows: Camera 

(1), after (4.5) meters to the right of the runner and cameras (4.3.2) and then from the 
runner and the running field with ( 8m) distributed at the end of the above-mentioned 

distances, in order to extract the biomechanical variables specific to each runner from the 
stage of sitting and starting at the low start for a distance of (50) meters. (30 m) for a 

distance of (50 m) from the total race distance (100 m) and my agency: ACDsee Photo 
Manager 2011 02 Max Track 03 SPSS Statistical 04 (Kenova cutting) 05 Paint 06 Word 

printing program. The researchers found( 
0- The length and frequency of the step is effective in improving the level of running, 

especially when starting and sitting position (low start) and up to a running distance (50 
meters) from the total distance of the race. 

4- The study showed that the variable of the gradual inclination angle of the trunk 
when starting from a sitting position (low start) and up to a distance of 30 meters has an 

influential role on the rest of the research variables of momentum, kinetic energy and 
speed. 

0- To achieve the best achievement, it was necessary to increase the frequency of the step at 
first, offset by a gradual increase in the length of the step, with attention to raising the gradual 
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angle of inclination of the trunk along a distance of (10 m, 30 m, 50 m) from a race distance of 
100 meters. 

 
 
 
 

 يوصي الباحثون باالتي :
وية ميل الجذ  وطؾض وتردد الخظؾة فضال عؽ االىتطاا بالجانة التدريبه فه تظؾير كل مؽ متغيرات زا -0

 متر  رة. 055باقه الطتغيرات لتعسيؽ االنجاز ال مه لفعالية 
 متر  رة. 055استخداا البرامف التدريبية العدياة فه تظؾير متغيرات البعة لتعسيؽ انجاز ركض  -4
عظد التدرية عم  ىذه الفعالية لبيام مؾاطؽ القؾة والضتع  وتالفته  اعتطاد  انة التعميل البايؾميكانيكه -0

 اسظا  الت ظيػ.
انظالقا مؽ الطبدأ العاا سؾا  كان   ركة نقتل الجستؼ البيترم أا أم  ستؼ استر   السقجمة وأهسية البحث : 0-0

ة العتدا  بتالركض الستريع والته ت ؾم نا عة مؽ تأثير متبادض بيؽ القتؾة الداسميتة والقتؾة الخار يتة اذ نجتد ام  ركت
يخضتتع ل ايتتر متتؽ االعتبتتارات الطيكانيكيتتة وتختمتت  فتته  التتة التت  استترق تبعتتا لظبيعتتة ، متتتر  (055وساالتتة التتت )

 (. 48,0880الفعالية فه الركض ) العبيدم , واسروم , 
ا متتؽ الفعاليتتات ذات الطتعتتة واالثتتارة والتيتتؾيق لمطتفتتر يؽ والالعبتتيؽ متتؽ  يتتة الطظافستتة  055أم فعاليتتة 

واألدا  العركه  ذات الطستؾق العاله لذا فام ىتذه الفعاليتة تتعامتل متع أقصت   يتد لمطتستابق متع دقتة األدا  مظتذ 
جسؼ والطسار العركه و ركتة أ تزا ه أثظتا  األدا  المعغة األول  لالنظالقة لمؾالؾض إل  سط الظياية ولطا لزاويا ال

متتتؽ البدايتتتة الطظخفضتتتة التتتته تيتتتكل دورا ميطتتتا فتتته تعقيتتتق زمتتتؽ االستتتتجابة الطااليتتتة كتتتذلػ الؾالتتتؾض التتت  الستتترعة 
القصؾق وىتذا كمتو يظصتة فته مجتاض تظتؾير االنجتاز ستالض مرا تل ىتذه الفعاليتة التته تتغيتر فييتا او تا  الجستؼ 

الجسؼ مؽ دور كبير فه االنجاز ونتيجة لمسرعة العاليتة ليتذه اال تزا  التته معيتا ال يطكتؽ وما تمعبو  ركة أ زا  
تيخيص االسظا  بالعيؽ الطجردة  بدوم استخداا ال اميرات ذات السرعة العالية مؽ سالض استخداميا وتصتؾيرىا 

ة بعتد تعميميتا ومتؽ ثتؼ بظتا  لمعداييؽ لطسافة السباد يطكؽ مؽ سالليا التعرف عم  ال اير مؽ نقتا  الضتع  والقتؾ 
الطظاىف العمطية الته تعالف نقا  الضع  الطعددة  لتظؾير االنجاز مؽ قبل الطدربيؽ والبتا ايؽ الستاعيؽ لتظتؾير 
المعبة والتعميل العركه الذم يعد ىؾ الطفتاح االكيد الذم يؾالمظا إل  معرفة دقايق مسار العركة الريا ية ستؾا  

ا( 055ظمباتيتا الطيكانيكيتة  يتة تؾ تد عالقتة ترابظيتة بتيؽ مرا تل ادا  فعاليتة ركتض )كان  سظية اا دايرية ومت
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وازمظتيتتا الفاالتتمة ومتغيراتيتتا البايؾميكانيكيتتة التتته تتتؾثر فتته الطستتار العركتته ليتتا ،  يتتة يتضتت  بتتام زاويتتة ميتتل 
ض نفستة يتؾقت  عمت  الجذ   تتظمة ايجاد العالقة الجيدة وعم  مستؾق عاله مؽ االدا   ية الزمؽ ال مه لمرك

ام زاويتتة ميتتل الجتتذ  فتته البدايتتة الطظخفضتتة تتظمتتة دقتتة فتته االدا  كطتتا تتتؼ تؾ تتيعو متتؽ قبتتل و زاويتتة ميتتل الجتتذ  
ال ايتتتر متتتؽ البتتتا ايؽ  والدارستتتيؽ  لتتتذا ت طتتتؽ أىطيتتتة البعتتتة فتتته التعتتترف عمتتت  دراستتتة تعميميتتتة لتتتبعض الطتغيتتترات 

ا وعالقتيا باإلنجاز . ليت طؽ  الطدربيؽ مؽ التتدرية عمت  ىتذه 055البايؾميكانيكية فه البداية الطظخفضة لفعالية 
 الطتغيرات واالىتطاا بيا  سة دورىا ومساىطتيا فه ىذه الفعالية لتعقيق افضل انجاز .

ومؽ سالض مال غة البا اؾم فه االستالف الؾا ت  بتيؽ الطتستابقيؽ فته مستافة والتؾض   مذكمة البحث : 0-2
ىتتذه الزاويتتة لمجتتذ  عمتت  بعتتض  تتتأثيرالطعتتتدض تجمتت  اىطيتتة البعتتة ومتتدق  هالتتركض الظبيعتت الجتتذ  التت  و تتع

 ةالبايؾميكانيكية الته عطد البا اؾم ال  استيارىا بتالرمؼ متؽ كارتيتا الت  انيتا تعتد متؽ الطتغيترات الطيطت الطتغيرات
 ( متر االول  . 05فه التتت )  ة  الا( متر وس055لتعقيق االنجاز الرقطه عظد ركض مسافة )

 
 
 
  ييدف البعة ال  التعرف عم  )أهجاف البحث :   0-3 
 ( متر لمعيظو .05قيؼ بعض الطتغيرات البايؾميكانيكية فه البداية الطظخفضة لطسافة ركض ) 0-0-0
( متتتر متتؽ البدايتتة 055( متتتر عظتتد ركتتض )05لطستتافة ) العالقتتة بتتيؽ بعتتض الطتغيتترات البايؾميكانيكيتتة 0-0-4

 الطظخفضة مع االنجاز لمعيظة .
 مجاالت البحث :  0-4
( عتتداييؽ  لمعتتاا 4الطجتتاض البيتترم ) مظتختتة  امعتتة الطؾالتتل بألعتتاب الستتا ة والطيتتدام والتتذم كتتام عتتددىؼ ) -0

 .  4545تت  4508الدراسه 
 . 40/4/4508تتتتت   42/0/4508 الطجاض الزمانه ) -4
  كمية التربية البدنية وعمؾا الريا ة./  امعة الطؾالل  الطجاض الطكانه ) ممعة -0
تاايريخ التاجريا بالتثقياال عمااى أجاادا  )  ( ) 4500) دراستة أكتترا  ستيؽ  بتتر الجظتابه الجراساات الدااابقة : 2-2

(  011) خال  السداافات الفاصامة واالنجااز  لاخكض مختمفة مان الجداف فاي بعاض الستغياخات البايوميكانيكياة
 . مستقجمين
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( متتر والبتال  055طال مجتطع البعة عم  العبه العاب القؾق لألندية العراقيتة فةتة الطتقتدميؽ لفعاليتة )ت
( نتادم أمتا عيظتة البعتة فتتؼ استيارىتا بالظريقتة العيتؾايية البستيظة وكتام عتددىؼ 44( عدا  يطامتؾم )48عددىؼ )

عتتدا  يطامتتؾم مجطؾعتتة متتؽ االنديتتة ىتتؼ ) اليتترطة و البصتترة و الرافتتديؽ و واستتط و بابتتل ( وحتتكم  نستتبة ( 08)
مؽ الطجتطع االالمه وتؼ تقسيطيؼ ال  ثالث مجاميع مت افةة بعد تجانسيؼ متؽ  يتة الطتغيترات ذات  %(02,0)

ت افةتتة . وقتتاا البا تتة بتت  را  التتتاثير فتته االنجتتاز . واستتتخدا البا تتة الطتتظيف التجريبتته بأستتمؾب الطجطؾعتتات الط
(عمتتت  ممعتتتة  امعتتتة القادستتتية الستتتاعة الخامستتتة عصتتترا 08التجربتتتة الرييستتتية عمتتت  عيظتتتة البعتتتة البتتتال  عتتتددىؼ )

( متتتتتر لمتعتتتترف عمتتتت  الطتغيتتتترات 055( متتتتتر متتتتؽ ركضتتتتة )05ا( لطستتتتافة )45 -ا45 -ا05لطستتتتافات فاالتتتتمة )
لالعبيؽ بال اميرات الفديؾية وتؼ معالجتيا ا صايية باستخداا البايؾميكانيكية واالنجاز لمعيظة وبعد ام تؼ تصؾير ا

 وهجفت الجراسة إلى :  ( .spssبرنامف العقيبة اال صايية اال تطاعية )
ت بظا  مظيف تدريبه بؾستايل تاقيتل مختمفتة لتظتؾير زمتؽ االستتجابة والتعجيتل والسترعة االنتقاليتة لتدق عتداييؽ إض 0

ف عم  التغيترات التته تظترأ عمت  بعتض الطتغيترات البايؾميكانيكيتة لفعاليتة ركتض ت التعر 4ا فةة الطتقدميؽ . 055
 وقج توصل الباحث الى مجسوعة من االستشتاجات وهي :ا وفقا ألسالية مختمفة مؽ التاقيل . 055

فه  ام التاقيل عم  الذراعيؽ والر ميؽ البعيد عؽ الطركز يساعد فه تظؾير متغير زاوية االنظاد وزمؽ االستجابة .0
 (متر االول  .05الطسافة الفاالمة االول  الطتطامة باالنظالد و ت  )

ام التاقيتتل عمتت  التتذراعيؽ والتتر ميؽ البعيتتتد عتتؽ الطركتتز يستتاعد فتته تظتتتؾير التتزمؽ والستترعة الطعيظيتتة لمتتذرا  فتتته  .4
 ( متر . 45 -05الطسافة الفاالمة الاانية الطتطامة بالطسافة )

 اجخا ات البحث : -3
 لظبيعة البعة . لطاليطتواستخدا البا اؾم الطظيف الؾالفه  ث :مشهج البح 3-0

السا ة  بألعاب( عداييؽ يطامؾم مظتخة  امعة الطؾالل 4احتطم  عيظة البعة عم  ) عيشة البحث : 3-2
  ( يؾ   بعض الطعالؼ اال صايية لمعيظة0والجدوض ) 4545-4508( متر لمعاا الدراسه 055والطيدام لفعالية )

 ( يؾ   بعض الطعالؼ اال صايية لمعيظة 0الجدوض ) 
 السعالف االحرائية         ت

 العيشة
 العسخ
 )سشة(

 الظو 
 )سف (

 الكتمة
 )كغف (

 طو  الحراع
 )سف (

 طو  الخجل
 )سف (

 افزل انجاز
 )را(

 00.04 82 24 25 0.00 40 ا طد عبدهللا فتعه  0
 00.00 054 28 24 0.28 40 عمه سعدم سعيد 4
 00.25 80 28 24 0.02 40 يعي  اليية معسؽ  0
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 00.54 054 28 28 0.85 40 ر ؾام نؾفل ابراهيؼ 4
 00.548 99.5 77.25 66 0.73 23.5 س  الوسط الحدابي 

 1.054 4.213 2.207 9.522 1.175 2.887 ع ±االنحخاف السعياري 

  02.285% 4.335% 04.427% 2.871% 4.224% 0.337%%31معامل االختلف 
استتتخدا البتتا اؾم ال يتتاس واالستبتتار والطال غتتة العمطيتتة التقظيتتة والتعميتتل وستتايل  وسااائل جسااب البيانااات : 3ااا3 

 لجطع البيانات ولمعصؾض عم  بعض الطتغيرات البايؾميكانيكية قيد الدراسة.
ل يمؾ متتراا تتتؼ قيتتاس الظتتؾض وطتتؾض ا تتزا  الجستتؼ بالستتظتيطتر بؾاستتظة حتتريط قيتتاس وال تمتتة بتتا القياااس : 3-3-0

 ( مراا.05) ألقرببطيزام طبه ي يس 
قتتاا البتتا اؾم بطتتظ  عيظتتة البعتتة بعتتد عطتتل اال طتتا  ال امتتل معتتاولتيؽ تجتتريبيتيؽ استتتعدادا  االختبااار: 3-3-2

 التجربة الرييسة.  إل را 
التؾرة (  05( ذات سترعة )4استتخدا البتا اؾم االت تصتؾير فيدويتة عتدد) السلحظاة العمسياة التقشياة: 3-3-3

ا( عطؾدية عمت  مجتاض التركض فته 0( يابانية الصظع وكام ارتفا  عدسات االت التصؾير )Nikonبالاانية نؾ  )
(  4.0( بعتدىا )0ا(  وبعدىا عؽ مجاض الركض عمت  التتؾاله كتاالته ) ألتة التصتؾير )45ا ت 45ا ت 05مسافة )

مؾزعتتة نيايتتة كتتل ا( 8ومجتتاض التتركض بتتت )(  وبعتتدىا عتتؽ العتتدا  4.0.4متتتر عتتؽ يطتتيؽ العتتدا  واالت التصتتؾير )
وذلػ الستخراج  الطتغيرات البايؾميكانيكية الخاالة ل ل عدا  مظذ مر مة الجمؾس ا (  05 -ا05-ا05مسافة ) 

متتر بطستاعدة فريتق العطتل .  055ا ( متؽ مستافة  05ت  ا05ا ت 05واالنظتالد فته البدايتة الطظخفضتة لركضتة )
 (0ممعق )

 دتخجمة بالبحث :االجهدة واالدوات الس 3-3-4
 االجهدة السدتخجمة في البحث :  3-3-4-0

( متراا 05ميتزام ي تيس ألقترب ) -( متع ممعقاتيتا .     4( الؾرة / ثانية عتدد ) 05االت تصؾير ذات سر   )  -
 . اسبة يدوية اليظية الصظع استخدم  الستخراج بعض الطعادالت العسابية   -حريط قياس .      -   .

حتريط الالتق ممتتؾم لتعديتد مستتافة  (. 4ستتاعات تؾقيت  عتتدد ) -السداتخجمة فااي البحاث :االدوات  3-3-4-2
 ( .CDاقراص ليزرية )  -ا ( .    05ا ت 05ا ت 05)

 البخامج السدتخجمة في تحميل البيانات :  3-3-4-4
                                                           

 متجانسة العينة كانت كلما%  11 من اقل االختالف معامل قمية كانت كلما العينة تجانس دليل 011×الحسابي الوسط/  المعياري االنحراف=  االختالف معامل 
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استتخداا  (. وبعتدىا تتؼCDبعد ا را  عطمية التصؾير الفديؾم تؼ تعؾيل االفالا الفديؾية ال  اقراص ليزرية )
نيايتة ا ( و  05البرامف االتية كل  سة وعيفتو لمتؾالل ال  الصؾرة الطراد دراستيا عظد بداية االنظالد لطسافة )

 ا( وكاالته . 055ا( مؽ مسافة السباد ال مية )05مسافة )ونياية ا ( 05مسافة )
  SPSSبرنتامف  AoTU CAD 2010   50برنتامف  ACDseePhoto Manager   54 2011برنتامف   .0

 لمظباعة .  word برنامف  Paint   06برنامف  05(   kenova 2014برنامف ) 54اال صايه 
 تجارب البحث :  3-4
يتتؾا اال تتد فتته تطتتتاا  42/0/4508تتتتؼ ا تترا  التجربتتة االستتتظالعية بتتتتاري  التجااارب االسااتظل:ية :  3-4-0

الريا ة /  امعة الطؾالل . عم  عداييؽ اثظتيؽ متؽ الساعة العاحرة البا ا فه ممعة كمية التربية البدنية وعمؾا 
البدنية وعمؾا الريا ة /  امعة الطؾالل اذ تؼ  ذف نتايجيؼ واستتبعادىؼ متؽ التجربتة الرييستية  ةطمبة كمية التربي

 وكام اليدف مؽ ا را  التجربة ىؾ ) 
 التأكد مؽ الال ية وعطل وتصفير ال اميرات الطستخدمة . .0
 بؾ ؾد العا ز مؽ قبل العيظة الرييسية .طريقة االدا  الطظمؾبة  .4
 تعؾد وتعميؼ فريق العطل الطساعد بأدا  الؾا بات الطمقاة عم  عاتقيؼ فه التجربة الرييسية .  .0
 تجظة وتالفه االسظا  الته قد تعدث فه التجربة الرييسية . .4

وعمتتؾا الريا تتة /  امعتتة تطتت  التجربتتة الرييستتية عمتت  ممعتتة كميتتة التربيتتة البدنيتتة التجخبااة الخئيدااة :  3-4-2
يتتؾا االثظتيؽ فته الستتاعة العاحترة التبا ا  تتت  الستاعة الاانيتة بعتتد الغيتر . اذ تتتؼ  40/4/4508الطؾالتل بتتاري  

االستفادة مؽ سبرات التجربة االستظالعية واكساب فريق العطل الطساعد الدقة فه العطل واال را ات والطعمؾمتات  
 وبطا يخدا اىداف البعة .

ال  البتا اؾم عمت  عتدد متؽ الدراستات الستابقة وتعميميتا لطعتتؾق االدبيتات طتمتؽ ستالض ات البحث : متغيخا 3-5
تتؼ استيتار الطتغيترات البايؾميكانيكيتة  ( 4) الطمعتق  م الطختصتيؽأوالطقاالت وال تة لمطتغيترات الطدروستة فييتا ور 

 )  يأتهوىه كطا 
م ( عشااج البجايااة السشخفزااة لفعاليااة  21م ا 21م ا 01الستغياخات التااي درسااها الباااحثون لسدااافة ) 3-5-0
 ( . 3( متخ االولى : ممحق )  51(متخ بواقب )011)

ا ( /     45ا ت 45ا ت 05طتؾض الخظتؾة لطستافة ركتض )  -ا ( / ثانيتة .  45ا ت 45ا ت 05الزمؽ لطستافة ركتض ) -
ا (  45ا ت 45ا ت 05السرعة لطسافة ركض ) -ا ( سظؾة /ثا.  45ا ت 45ا ت 05)تردد الخظؾة لطسافة ركض  -

الظاقتتة العركيتتة عظتتد نيايتتة مستتافة  -ا (  تتؾض. 45ا ت 45ا ت 05التتزسؼ عظتتد نيايتتة مستتافة ركتتض) -. متر/ثتتا
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التزمؽ  -ا ( در تة. 45ا ت 45ا ت 05زاويتة ميتل الجتذ  لطستافة ركتض) -ا (  تؾض.  45ا ت 45ا ت 05ركتض)
االنجاز ال مه لطستافة  -(متر /ثا .        05التعجيل لطسافة ركض ) -(متر/ثا.     05لطسافة ركض ) ال مه

 ( متر /ثانية.055)
 طخيقة حداب متغيخات البحث : 3-6
 الستغيخات السقاسة :  3-6-0
     طخيقة قياس متغيخ زاوية ميل الجاحع  لمبجاياة مان الجماوس عشاج نهاياة كال مشظقاة لسداافة    3-6-0-2 

(   كساا فاي  AuTo CAD 2010( متخ االولى بوساطة بخناامج ) 51( متخ لسدافة )   51,   31, 01) 
 ( :  4،  3،  2  االشكا  )

 
 

 
 

( متر مؽ 05زاوية ميل الجذ  نياية الطظظقة األول  الت )الرسؼ اليظدسه لظريقة قياس متغير ( يبيؽ  4اليكل ) 
( متر أل د أفراد عيظة البعة 05مسافة عدو )   

 
 
 
 
 

 
 

( متر 05زاوية ميل الجذ  نياية الطعظة الاانية الت )الرسؼ اليظدسه لظريقة قياس متغير ( يبيؽ  0اليكل ) 
 ( متر أل د أفراد عيظة البعة 05األول   مؽ مسافة عدو ) 

 
 

 

47°

72°

56°
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( متر 05زاوية ميل الجذ  نياية الطعظة الاالاة الت )الرسؼ اليظدسه لظريقة قياس متغير ( يبيؽ  4اليكل ) 

 ( متر أل د أفراد عيظة البعة 05األول  مؽ مسافة عدو ) 
 استخدا البا اؾم الؾسايل اال صايية االتية )  الوسائل االحرائية : 3-7

 %  . 05تت الؾسط العسابه .   تتت االنعراف العيارم . تتت االرتبا  البسيط . تتت معامل االستالف 
 (.402ت054,0888)الت ريته والعبيدم, 

( اذ تتؼ متؽ سالليتا  ستاب قتيؼ معامتل االرتبتا   (spssعؾلجت  البيانتات اال صتايية باستتخداا برنتامف 
 عراف الطعيارم لطتغيرات عيظة البعة . ( والؾسط العسابه واالن person البسيط ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)عخض ومشاقذة الشتائج  -4    



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

0101 
 

  عخض الشتائج : 4-0
عخض قيف االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لستغيخات عيشة البحث قيج الجراسة :  4-0-0  
فات السعيارية لستغيخات عيشة البحث قيج الجراسة في السشاطق اعخض قيف االوساط الحدابية واالنحخ  4-0-0-0
)( 4ا3ا2( متخ كسا مبيشا في الججو  )011( متخ عشج ركض مدافة )51( متخ لسدافة )21ا21ا01)   

( يؾ   األوسا  العسابية واالنعرافات الطعيارية لطتغيرات عيظة البعة 4 دوض )   
( متر  055( متر عظد عدو مسافة )  05ة ) ( متر لطساف 45 – 45 – 05فه الطظاطق )    

 
ةلطتغيرات عيظة البع ( يؾ   األوسا  العسابية واالنعرافات الطعيارية 4يتبع  دوض )   

( متر  055( متر عظد عدو مسافة )  05( متر لطسافة )  45 – 45 – 05فه الطظاطق )    
 

طو  الخظوة في 
 متخ 21السشظقة 

 )متخ(

طو  الخظوة في 
السشظقة 

)متخ(متخ01  

زمن السشظقة 
)ث(متخ21  

زمن السشظقة 
)ث(متخ21  

زمن السشظقة 
)ث( متخ 01  

الستغيخات     
 

 العيشة    
 العجا  االو  0.4 4.4 2.10 4.50 4.40
 العجا  الثاني 0.4 4.4 2.31 0.00 4.40
 العجا  الثالث 0.4 4.4 2.08 0.08 4.44
 العجا  الخابب 0.0 4.4 2.14 0.40 0.82
-الوسط الحدابي   س 0.4 4.0 4.008 0.200 4.40  
ع ±  االنحخاف السعياري   0.000 5.000 5.050 5.448 5.082  

تخدد الخظوة في 
 متخ 21السشظقة 

 ) خظوة / ث (

 تخدد الخظوة
  متخ 21السشظقة 

 ) خظوة / ث (

تخدد الخظوة في 
 متخ 01السشظقة 

 ) خظوة / ث (

طو  الخظوة في 
   متخ 21السشظقة 

  (متخ(

الستغيخات                     
 

 العيشة    
 العجا  االو  4.04 0 8 8
 العجا  الثاني 4.48 0 8 8
 العجا  الثالث 4.48 0 8 8
 العجا  الخابب 4.44 2 05 8

-الوسط الحدابي   س 4.400 0 8 8.40  
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(  0 دوض )   

يؾ   األوسا  العسابية واالنعرافات الطعيارية لطتغيرات عيظة البعة         
( متر 055( متر عظد عدو مسافة )  05( متر لطسافة )  45 – 45 – 05فه الطظاطق )   

 

 
 

( 0يتبع  دوض )   
 يؾ   األوسا  العسابية واالنعرافات الطعيارية لطتغيرات عيظة البعة

( متر 055عدو مسافة ) ( متر عظد  05( متر لطسافة )  45 – 45 – 05فه الطظاطق )   
 

ع  ±  االنحخاف السعياري   5.005 5.802 5.202 5.05  

 الدخف في
م 21السشظقة

   )جو (

 الدخف في
م  01السشظقة

  )جو (

 الدخعة في
 م 21السشظقة 

   متخ/ ث 

 الدخعة في
 م 21السشظقة 

متخ/ ث   

 الدخعة في
 م 01السشظقة  

 متخ/ ث

الستغيخات                  
  

 العيشة    
 العجا  االو  8.00 8.58 8.04 080.0 000.0
 العجا  الثاني 2.040 8.00 8.02 048.084 000.44
 العجا  الثالث 2.40 8.58 2.04 004.480 004.48
الخاببالعجا   0.40 8.58 8.00 480.20 208.00  
-الوسط الحدابي   س 2.402 8.85 8.02 048.804 000.048  
ع ±  االنحخاف السعياري   5.800 5.805 0.584 08.408 44.540  

 الظاقة الحخكية في
 السشظقة

)جو (متخ21  

 الظاقة الحخكية في
 السشظقة

 )جو (متخ 21

الظاقة الحخكية 
 في السشظقة

)جو (متخ 01  

 الدخف في
 السشظقة

)جو (متخ21  

الستغيخات                   
 

 العيشة    
 العجا  االو  255 444.004 4880.884 0055
 العجا  الثاني 245 0882.800 4002.088 0255
 العجا  الثالث 245 0800.858 4824.004 0055
 العجا  الخابب 285 0044.808 0400.800 0805
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( 4 دوض )   
األوسا  العسابية واالنعرافات الطعيارية لطتغيرات عيظة البعةيؾ     

( متر 055( متر عظد عدو مسافة )  05( متر لطسافة )  45 – 45 – 05فه الطظاطق )   

 
 

فات السعيارية الكمية لستغيخات عيشة البحث قيج الجراسة في اعخض قيف االوساط الحدابية واالنحخ  4-0-0-2
( 5( متخ كسا مبيشا في الججو  ) 011( متخ عشج ركض مدافة )51متخ لسدافة ) (21ا21ا01السشاطق )   

(  0 دوض )   
 يؾ   األوسا  العسابية واالنعرافات الطعيارية ال مية لطتغيرات عيظة البعة

( متر 055( متر عظد عدو مسافة )  05( متر لطسافة )  45 – 45 – 05فه الطظظقة )   

-الوسط الحدابي   س 202.055 0844.500 4844.448 0082.055  
ع ±  االنحخاف السعياري   08.044 008.000 480.488 080.000  

 
االنجاز 

 الكمي
  ( ث ( 

 

زاوية ميل 
 الجحع

السشظقة 
  متخ21

 (درجة(

زاوية ميل 
 الجحع

السشظقة 
  متخ21

 (درجة(

زاوية ميل 
 الجحع

 لسشظقةا
متخ  01

  (درجة(

التعجيل 
 51لسدافة 

)متخ/ ث ( متخ  

 51زمن 
متخ األولى 

 ) ث (

الستغيخات                    
 
 

 العيشة

 العجا  االو  0.14 0.440 42 00 24 05.0
 العجا  الثاني  0.39 4.428 40 04 24 00.4
 العجا  الثالث  0.14 4.050 40 08 28 00.58
 العجا  الخابب 0.22 4.205 44 00 20 00.0
−الوسط الحدابي س 0.440 4.020 44.40 04.20 20 00.54  
ع±  االنحخاف السعياري   5.008 5.000 4.402 4.204 4.844 5.005  

( متخ 21)  ( متخ 21)   ( متخ 01)   السشظقة                   
 الطتغيرات

 ت
−س ±ع  −س ±ع  −س ±ع   
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 مشاقذة الشتائج : 4-2
االحتسالية لقيسة )ر( السحدوبة وندبة الخظي بين وندبة قيف االرتباطات السعشوية مشاقذة نتائج  4-2-0

 ( ) 0وكطا فه الجدوض )  عيشة البحثالسعشوية ل ستغيخاتال
االحتسالية لقيسة )ر( السحدوبة وندبة الخظي بين وندبة ( يوضح قيف االرتباطات السعشوية 6ججو  )

  عيشة البحثالسعشوية لستغيخات ال

 االرتباطات السعشوية ت
دبة ن االحتسالية

 1.15 1.10 الخظي
 1.06 1.984  متر.05طؾض الخظؾة فه الطظظقة ×متر  05زمؽ الطظظقة  -0
 1.37 1.963  متر االول . 45طؾض الخظؾة فه الطظظقة  ×متر  05طؾض الخظؾة فه الطظظقة  -4
 1.06 1.984  متر االول . 05تردد الخظؾة فه مظظقة × متر  05طؾض الخظؾة فه مظظقة  -0
 1.06 1.984  متر االول . 45تردد الخظؾة فه مظظقة × متر  05طؾض الخظؾة فه مظظقة  -4
 1.15  1.995 متر االول . 45تردد الخظؾة فه مظظقة × متر االول   45طؾض الخظؾة فه مظظقة  -0
 1.19  1.990 متر الاانية. 45تردد الخظؾة فه مظظقة × متر الاانية  45طؾض الخظؾة فه مظظقة  -0
 1.111  0.111 متر االول . 45تردد الخظؾة فه مظظقة × متر  05تردد الخظؾة فه مظظقة  -2
 1.19  1.990 متر. 05السرعة فه الطظظقة × متر  05زمؽ الطظظقة  -8
 1.46 1.954  متر. 05الزسؼ فه الطظظقة × متر  05زمؽ الطظظقة  -8
 1.09 1.980  متر. 05السرعة فه الطظظقة × متر  05طؾض الخظؾة  -05
 1.23 1.976  متر. 05الزسؼ فه الطظظقة × متر  05طؾض الخظؾة فه الطظظقة  -00
 1.19  1.990 متر. 05السرعة فه الطظظقة × متر  05تردد الخظؾة فه الطظظقة  -04

 0 الزمؽ  0.4 0.000 4.0 5.000 4 5.555
 4 السرعة 2.402 5.800 8.85 5.805 05 5.555
 0 طؾض الخظؾة  0.200 5.448 4.40 5.082 4.400 5.005
 4 تردد الخظؾة  0 5.802 8 5.202 8.40 5.055
 0 الزسؼ الخظه 048.804 08.408 000.048 44.540 202.055 08.044
 0 الظاقة العركية الخظية  0844.500 008.000 4844.448 480.488 0082.055 080.000
 8 زاوية ميل الجذ   44.40 4.402 04.20 4.204 20 4.844
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 1.32 1.968  متر. 05زاوية ميل الجذ  فه الطظظقة × متر  05الزسؼ فه الطظظقة  -00
 1.111  0.111 متر الاانية. 45الظاقة العركية فه الطظظقة × متر الاانية  45فه الطظظقة  الزسؼ -04
 1.00 1.989  متر. 05زاوية ميل الجذ  فه الطظظقة × متر  05الظاقة العركية فه الطظظقة  -00
 1.32 1.968  االنجاز.× متر الاانية  45الزسؼ فه الطظظقة  -00
 1.24 1.976  االنجاز× متر الاانية  45الطظظقة الظاقة العركية فه  -02

 -بيؽ ما يمه )ت( ي0الجدوض )مؽ 
( والتتته كانتت  قيطتتة )ر( 4, 0, 4, 0و تتؾد ارتبتتا  معظتتؾم بتتيؽ كتتل متتؽ متغيتترات عيظتتة البعتتة فتته الفقتترات ) -0

( عظتد در تة 5.884, 5.884, 5.800, 5.884( عمت  التتؾاله بطقتدار  )5.50الطعسؾبة عظد اال تطاليتة )
و تع االنظتالد  متر االولت  متؽ 05( فه الطظظقة 5.828اذ بمغ  قيطة )ر( الجدولية ) 0=  0 – رية م 

الت  العالقتة الطتبادلتة متا ذلتػ يعزو البتا اؾم ، متر  05متر مؽ الطسافة ال مية لسباد  05و ت  بمؾغ نياية 
متتتر التت  زيتتادة فتته تتتردد الخظتتؾة عمتت  طتتؾض ىتتذه الطستتافة  055بتتيؽ طتتؾض الخظتتؾة وترددىتتا اذ يعتتتاج عتتدا  

ض الخظؾة التدريجية ولتعقيق االنجاز االفضل تتتؼ لت ؾم الفاعمية تبدأ مؽ و ع الجمؾس يقابميا زيادة فه طؾ 
 ىذه العطمية باقل زمؽ مطكؽ لقصر مسافة السباد.

( والتته كانت  قيطتة  2، 0، 0 و ؾد عالقة ارتبا  معظؾية بيؽ كتل متؽ متغيترات عيظتة البعتة فته الفقترات )  -4
( عظتد در تة  ريتة م 0.555, 5.880, 5.880( عم  التؾاله بطقدار )5.50)ر( الطعسؾبة عظد ا تطالية )

 يعتتتزو البتتتا اؾم ، متتتتر االولتتت  والاانيتتتة  45( فتتته الطظظقتتتة 5.828اذ بمغتتت  قيطتتتة )ر( الجدوليتتتة ) 0=  0 –
التت  انتتو نتيجتتة الزيتتادة العاالتتمة فتته بتتادئ االمتتر متتؽ االنظتتالد فتته كتتل متتؽ متغيتترم طتتؾض الخظتتؾة  الستتبة

ة الال قتة متؽ مستافة الستباد ل تال الطتغيتريؽ وترددىا ادق ذلػ ال  عيؾر ىذه العالقة فه الطسافات الطقظؾع
 والعكس العي .

متتر والتته عيترت  05متر والسترعة فته الطظظقتة  05و ؾد عالقة ارتبا  معظؾية بيؽ  متغير زمؽ الطظظقة   -0
( فتته  تتيؽ كانتت  قيطتتة )ر( الجدوليتتة بطقتتدار 5.880( بطقتتدار )5.50قيطتتة )ر( الطعستتؾبة عظتتد اال تطاليتتة )

التتت  التتتزمؽ والستتترعة تؾ تتتد بيظيطتتتا عالقتتتة عكستتتية ف مطتتتا قتتتل التتتزمؽ زادت ذلتتتػ بتتتا اؾم يعتتتزو ال،  (5.828)
 السرعة والعكس العي  عم  طؾض مسافة الركض وكطا فه الطعادلة االتية ) 

 الطسافة
الزمؽ

 . (02, 4550)الفضمه,     السرعة 

فتته تمتتػ الطظظقتتة (  8عظتتد الفقتترة ) متتتر والتتزسؼ  05و تتؾد عالقتتة ارتبتتا  معظؾيتتة بتتيؽ متغيتترم زمتتؽ الطظظقتتة  -4
( اذ بمغتت  قيطتتة )ر( الجدوليتتة 0( عظتتد در تتة  ريتتة )5.804ذاتيتتا والتتته عيتترت فييتتا قيطتتة )ر( الطعستتؾبة )

 ز  مؽ معادلة الزسؼ والذم يساوم  االل  رب ال تمة  ؾال  ام الزمؽ ى ذلػ يعزو البا اؾم ، ( 5.828)
باقتل زمتؽ عمت  كتمتة العتدا  نفستو بؾ تؾد عالقتة طرديتة بيظيطتا  السرعة واعتطاد السرعة لقظع مسافة معيظتة× 
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 فبزيادة الجز  سؾف يزداد ال ل والعكس العي .
( يعتزو البتا اؾم 04, 00, 05و ؾد عالقة ارتبا  معظؾية بيؽ كتل متؽ متغيترات عيظتة البعتة فته الفقترات )  -0

 ( .4, 0سبة ذلػ ال  نفس االسباب الطذكؾرة فه الفقرات اعاله )
االرتبتا  التتت   متتر  05عالقة ارتبا  معظؾية بيؽ كل مؽ متغيرم الزسؼ وزاويتة ميتل الجتذ  فته الطظظقتة و ؾد   -0

( عظد در ة  رية تستاوم 5.50( عظد نسبة ا تطالية )5.808اذ بمغ  قيطة )ر( الطعسؾبة بطقدار) (  00) 
االنظتالد متؽ و تع الجمتؾس الت  ام العتدا  عظتد  البتا اؾم  ىتايعزو ، ( 5.828بمغ  قيطتة )ر( الجدوليتة ) 0

متتتر ستتؾف يعتتاوض متتؽ زيتتادة ستترعتو التدريجيتتة متغمبتتا بتتذلػ عمتت  كبتتر  055فتته ستتباد  )البدايتتة الطظخفضتتة(
 جتتؼ كتمتتة  ستتطو يقابمتتو الزيتتادة التدريجيتتة فتته زاويتتة ميتتل  ذعتتو االمتتر التتذم يستتاعده عمتت  ا تيتتاز الطستتافة 

 فضل انجاز و سة مؾاالفات عيظة البعة .ما يطكؽ وباقل زمؽ وىذا ما ىؾ مظمؾب لتعقيق ا بأسر 
(  05متغيتترم الظاقتتة العركيتتة وزاويتتة ميتتل الجتتذ  عظتتد الطظظقتتة ) و تتؾد عالقتتة ارتبتتا  معظؾيتتة بتتيؽ كتتل متتؽ   -2

( ، يعزوىتا  00( عظتد االرتبتا  )  5.888( )  5.50)  والته بمغ  قيطة )ر( الطعسؾبة عظد نسبة ا تطاليتة
تر  رة يكؾم مؽ و ع الجمؾس ف ام مؽ الضرورم زيتادة مقتدار الظاقتة م055البا اؾم ال  ام بداية سباد 

مؽ و ع الجمؾس والتؾال الت   العركية لدق الطتسابق لتطكظو مؽ رفع مقدار زاوية ميل الجذ  التدريجه ابتدأ  
 و ع الجذ  الظبيعه عم  طؾض مسافة السباد .

العركيتتة وعالقتتة كتتل مظيتتا عمتت   تتدق متتع و تتؾد عالقتتة ارتبتتا  معظؾيتتة بتتيؽ كتتل متتؽ متغيتترم التتزسؼ والظاقتتة   -8
والتتتته بمغتتت  قيطتتتة )ر( الطعستتتؾبة عظتتتد نستتتبة (  04فتتته االرتبتتتا  ) متتتتر الاانيتتتة  45االنجتتتاز فتتته الطظظقتتتة 

( وعظتتتتد نستتتبة ا تطاليتتتتة 0.555( بتتتتيؽ التتتزسؼ والظاقتتتتة العركيتتتة فتتتته تمتتتػ الطظظقتتتتة بطقتتتدار )5.50ا تطاليتتتة )
عمتت   (  02،  00فتته االرتبتتا  )  الظاقتتة العركيتتة متتع االنجتتازمتغيتتر التتزسؼ متتع االنجتتاز و ومتغيتتر  (5.50)

يعتتزو ، ( 5.828بطقتتدار )ر( الجدوليتتة ) 0( عظتتد در تتة  ريتتة تستتاوم 5.820( و )5.808التتتؾاله بطقتتدار )
التت  العالقتتات الظرديتتة فتته كتتل متتؽ معتتادالت التتزسؼ والظاقتتة العركيتتة اذ ام التتزسؼ ىتتؾ  االتتل ذلتتػ البتتا اؾم 

مربع السرعة وفه ىذه الطظظقتة قتد × ة , والظاقة العركية تساوم  االل  رب ال تمة السرع×  رب ال تمة 
متر( فغيرت ومؽ الظبيعه ىذه الزيادة فه السرعة والته اثرت 05قظع العدا  نص  مسافة السباد بطقدار )

متتر  055 بدورىا عم  زيادة كل مؽ الزسؼ والظاقة العركية والته تؼ االستفادة مظيا عمت  طتؾض مستافة ستباد
 ولتعقيق افضل انجاز مطكؽ بالرمؼ مؽ قمة متؾسط الزمؽ ال مه لمعيظة.

 -االستشتاجات والتوصيات: -5
 ال  االستظتا ات التالية) ؾم تؾالل البا ا االستشتاجات:  5-0
%( متؽ مجطتؾ  25.8( متغير بطقدار )44بمغ  قيطة االرتباطات الطعظؾية بيؽ متغيرات عيظة البعة ) 0-0-0

 يرات ال مية .الطتغ
ام لظتتؾض وتتتردد الخظتتؾة التتدوض الفعتتاض فتته تعستتيؽ مستتتؾق التتركض وسصؾالتتا عظتتد االنظتتالد وو تتع  0-0-4
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 متر( مؽ الطسافة ال مية لمسباد . 05الجمؾس )البداية الطظخفضة( و ت  مسافة ركض )
)البدايتتتتة  طتغيتتتتر زاويتتتتة ميتتتتل الجتتتتذ  التتتتتدريجه عظتتتتد البتتتتد  متتتتؽ و تتتتع الجمتتتتؾسالدراستتتتة ام ل أعيتتتترت  0-0-0

  متر الدور الطؤثر عم  باقه متغيرات البعة مؽ زسؼ وطاقة  ركية وسرعة . 05الطظخفضة( و ت  مسافة 
لتعقيتتق افضتتل انجتتاز كتتام البتتد متتؽ زيتتادة تتتتردد الخظتتؾة فتته بتتادئ االمتتر قابميتتا زيتتادة تدريجيتتة لظتتتؾض  0-0-4

متتتر متتؽ مستتافة  05(  45,45, 05افة )الخظتتؾة متتع االىتطتتاا لرفتتع زاويتتة ميتتل الجتتذ  التدريجيتتة عمتت  طتتؾض مستت
 متر  رة . 055سباد 

 باالته ) ؾم يؾاله البا ا التوصيات : 5-2
االىتطتاا بالجانتة التتدريبه فتته تظتؾير كتل متؽ متغيتترات زاويتة ميتل الجتذ  وطتتؾض وتتردد الخظتؾة فضتتال  0-4-0

 متر  رة. 055عؽ باقه الطتغيرات لتعسيؽ االنجاز ال مه لفعالية 
استتتخداا البتترامف التدريبيتتة العدياتتة العمطيتتة الطدروستتة فتته تظتتؾير متغيتترات عيظتتة البعتتة لتعستتيؽ انجتتاز  0-4-4

 متر  رة. 055ركض 
اعتطتتتاد  انتتتة التعميتتتل العركتتته والبايؾميكتتتانيكه عظتتتد التتتتدرية عمتتت  ىتتتذه الفعاليتتتة لبيتتتام متتتؾاطؽ القتتتؾة  0-4-0

 والضع  وتالفه اسظا  الت ظيػ.
 ة عم  عيظات احطل وادد.ا را  بعؾث ميابي 0-4-4
 

 
 

 السرادر:قايطة  
() "الطيكانيكا العيؾية التظبي ية ",دار ال تة لمظباعة والظير ,  امعة  0880العبيدم, الاية عظية واسروم ) .0

 الطؾالل .
الريا ه ",  امعة الطؾالل , دار ال تة لمظباعة والظير ,  ( )  " البايؾميكانيػ0888الياحطه ,سطير مسمط ) .4

  4  .0 . 
 () " التعميل العركه " ,  امعة البصرة ,دار العكطة .0884سريبط , ريسام و حمش , نجاح ميدم ) .0
( ) " االسس الطيكانيكية والتعميمية والفظية فه فعاليات 4555 سيؽ , قاسؼ  سؽ ومعطؾد , ايطام حاكر ) .4

 ,دار الف ر لمظباعة والظير والتؾزيع .0الطضطار ",عطام , الطيدام و 
() "االستبارات وال ياس فه التدرية الريا ه " , مظابع التعميؼ العاله ,  امعة 0888الطظدالوم , قاسؼ ) .0

 الطؾالل .
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( ) " االسس الظغرية والطيكانيكية فه تدرية الفعاليات العيرية لمر اض 0828 سيؽ ,قاسؼ  سؽ والظالة ,نزار ) .0
 والخطاسية لمظسا  ", امعة الطؾالل,طبع بطظابع مؤسسة دار ال تة لمظباعة والظير . 

 ( ) "العاب القؾق " ,  امعة البصرة .0888مجيد , ريسام سربيط ) .2
()" االؾض العاب القؾق مسابقات الطضطار واسس التدرية عمييا " ,دار الف ر العربه , 0802قيؾة ,دمحم دمحم ) .8

 القاىرة .
( ) "الطدسل ال  عمؼ البايؾ ميكانيػ تعميل العركات الريا ية ",  امعة بغداد , مظبعة 0820الظالة , نزار ) .8

 اوفسي  الؾراد .
" التظبيقات اال صايية واستخدامات العاسؾب  ()0888الت ريته , وديع ياسيؽ والعبيدم ,  سؽ دمحم ) .05

 فه بعؾث التربية الريا ية " , دار ال تة لمظباعة والظير , الطؾالل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0ممحق )

 فخيق العسل السداعج

 تكون فخيق العسل السداعج من الدادة ادناه...

 اكرا ن تل مسؤوض تصؾير كاميرة يطيؽ العدا  .  .0

 متر. 05كاميرة  انة العدا  تغظه مسافة عطر الال  مسؤوض تصؾير  .4

 متر . 45مظيل الال  مسؤوض تصؾير كاميرة  انبية عم  العدا  تغظه مسافة  .0
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 متر. 05متر مؽ مسافة  45طارد  اسؼ مسؤوض تصؾير كاميرة  انبية عم  العدا  تغظه مسافة  .4

 متر االول  . 05رامز رافع  مسؤوض لتؾقي   .0

 . متر 05دمحم حالض مسؤوض لتؾقي   .0

 متر. 05بساا عزاوم مسؤوض لتؾقي   .2

 متر. 05 سيؽ عمه  ساب عدد الترددات فه اض .8

 متر. 05دمحم ابراهيؼ  ساب عدد الترددات فه اض .8

 متر. 05عبدالعزيز مانؼ  ساب عدد الترددات فه اض .05

 بعضؾر البا اام . أ.ا.د نؾاف عؾيد العبيدم استصاص بايؾميكانيػ / العاب قؾق ميرفا عم  التجربة .00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  4ممعق )   
 بعض الصؾر الؾثاي ية لفريق العطل الكطاض االستعدادات لتجارب البعة
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( 3السمحق )   
 بعض صورالدمدمة الحخكية لوضب البجاية السشخفزة من الجموس

  لفعالية 011 متخ حخة الحج افخاد العيشة
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 (  4السمحق ) 

 الدادة الخبخا  والسخترين في مجا  البحث قيج الجراسة : 
 اختراص البايوميكانيك / العاب قوى  11111111االستاذ الجكتور عسار عمي احدان  -0
 اختراص التجريا الخياضي  11111االستاذ الجكتور عشاد جخجيذ عبج الباقي  -2
 اختراص البايوميكانيك / كخة يج  11111111االستاذ الجكتور دمحم خميل دمحم   -3
 اختراص التجريا الخياضي  11111111السجرس الجكتور عبج هللا حدن  -4
 يكانيك / العاب قوى اختراص البايوم 1111111111السجرس الجكتور دمحم سعج محسود  -5
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Analytical study of low starting at 100 m freestyle   
A.Dr. Abdul Malik Sulaiman Ahmed         M. Rehab Goku Hussein   Assistant 

Professor Dr. Nawaf Awaid Al – Obaidy 
College of Physical Education / University of Mosul 

nawaf1971111q@gmail.com   

Abestracty 
The study aimed to identify :  

    1-The relationship between some kinetic parameters for a distance of (50) 
meters when running (100) meters from the low start with the completion of the 
sample. 

        The researchers used the descriptive approach to suit the nature of the 
research. The study sample consisted of (4) athletes representing the team of the 
Faculty of Physical Education and Sports Sciences / Mosul University in the field 
and field for the effectiveness of (100) meters free for the academic year 2018-
2019. The researchers used 4 drugs with speed (60) (nikon) was made in Japan, 
and the height of the camera lenses (1 m) was vertical on the jogging field at a 
distance of 10 m 20 m and then the jogging field respectively, as follows: Camera 
1, then 4.5 meters to the right of the runner, ) And then on the runner and the field 
of jogging (8 m) in order to extract the special kinetic variables for each runner 
since the stage of sitting and starting at the beginning (10 m 20 m 20 m) from the 
distance of 100 meters, and then used the following programs each according to his 
job to reach the image to be studied at the start of the starting distance of (10 m) 
and a distance of (30 m) and a distance of (50 m) of the total distance of the race 
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(100 m ) ACDseePhoto Manager 2011 02 Program Auto CAD2010 03 SPSS 
Statistic 04 Program (Kenova for cutting) 05 Paint 06 Program word for printing. 
The researchers concluded:  

  1- The length and frequency of the step States effective in improving the level of 
jogging, especially at the starting position and sit (low start) and even running 
distance (50 meters) of the total distance of the race. 
  2-The variable at the angle of the gradual trunk inclination at the start of the 
sitting position (low start) and up to 30 meters distance has shown the effect on the 
other variables of the search of momentum, kinetic energy and speed. 

      3- To achieve the best achievement was to increase the frequency of the step 
initially met by a gradual increase in length of the step with interest to raise the 
angle of the tendency of the stump gradually along the distance (10, 20.20) 50 
meters of the distance of the 100 meters freestyle 
Researchers recommend: 
1-Interest in the training aspect in the development of the variables of angle of 
trunk tilt and length and frequency of the step as well as other variables to improve 
the overall achievement of the effectiveness of 100 meters free. 

2-The use of modern training programs in the development of variables of the 
sample research to improve the completion of running 100 meters free. 
  3- To adopt the biomechanical analysis part when training on this activity to 
demonstrate the strengths and weaknesses and avoid the mistakes of the 
technique.. 

 
 
 
 


