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٢٢٣  

دراسة بعض المتغیرات الكینماتیكیة وعالقتھا باالنجاز بفعالیة 
الوثب العالي 

بطریقة فوسبوري

م.م.فریدون حسن عثمان
كلیة التربیة الریاضیة/جامعة صالح الدین 

  ١٣/٦/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :   ؛    ٢٥/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
:هدفا البحث

الوثب العالي بطریقة فوسبوريفي فعالیةكینماتیكیةیو الباقیم بعض المتغیرات التعرف على.١

 بالوثفي فعالیةاالنجاز البایوكینماتیكیة و م بعض المتغیراتیالتعرف على العالقة بین ق.٢

العالي بطریقة فوسبوري.

ــــة  ودوجــــوقــــد افتــــرض الباحــــث م بعــــض المتغیــــرات یبــــین قــــإحصــــائیاعالقــــة ارتبــــاط دال

.االنجازو كینماتیكیة و البای

 أللعابللشباب األندیةفي بطولة األوائلن یواثبال )٤(الدراسة على عینة قوامها أجریت

.الوثب في  السباق أداءأثناء ینواثبلل واستخدم التصویر الفدیوىالوثب العالي القوى في فعالیة

 إلىط البسیط للوصول واستخدم الباحثون الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالرتبا

:اآلتیة االستنتاجات عن الدراسة وأسفرت.النتائج

.و االنجازاألفقیةهناك عالقة ارتباط معنویة بین المسافة .١

سرعة ال ،سرعة العمودیةال األفقیة،سرعة ال(لم تكن عالقة االرتباط معنویة بین أنواع السرعة .٢

.مع االنجاز)سرعة الحقیقیةال ،المتجهة

زاویة ،ارتفاع النهوض،زمن النهوض(د عالقة ارتباط معنویة بین المتغیرات عدم وجو .٣

واالنجاز)زاویة ركبة النهوض،زاویة النهوض،االرتكاز
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The study of Some Kinematics Variables and its Relation
to Hijump Performance by Using Fosbury Flop Method

Farydoon H. Authman
Salah – Alden University - College of Physical Education

Abstract:

Aim of the study

1. To identify the value of some bio _ kinematics Variables in Hi –

jump activity by fosbury flop.

2. To identify the relation between Values of Some bio –

kinematics Variables and Performance of Hi-jump using

Fosbury Flop

Hy Pothesis

- There is a statistical correlation between Values of some bio _

kinematics Variables and Performance.

Methodology

The study was Conducted on a sample of (4) players of

Varsity team of Iraqi Youth Clubs for track and field in the

activity of Hi-jump.

- The Tape-video was used during the performance.

- The researcher analyzed the results by using Certain statistical

methods (mean-standard deviation and simple Correlation)

Conclusions and Recommendations

1- There was a significant correlation between horizontal a rea and

Performance.

2- There was no significant Correlation between Speed (horizontal ,

vertical , fact and directed Speed) with performance.

3- There was no significant correlation between Variables (time, time

stand up, length of stand up, angle of pivot, stand up angle, angle

of knee stand up) and performance.
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:التعریف بالبحث-١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

التي و متعة الق و یالتشو بتمیز تي تب القوى الأحدى فعالیات العاتعد فعالیة الوثب العالي 

وان هذا ال یأتي عن طریق الصدفة او الحظ وٕانما عن طریق تكاتف مجموعة ،تشد إلیها الجمهور

من العلوم الریاضیة المختلفة منها التدریب الریاضي المعتمد على العلوم األخرى كالطب

جنب من اجل تهیئة أفضل  إلىمل جنبًا والتغذیة كلها تع ءوالبایومیكانیك والكیمیاالریاضي

.في هذه الفعالیةاألرقام الفرص لتسجیل أفضل 

الریاضي في و البایومیكانیك احد هذه العلوم التي یحتاج إلیها المدرب  علم ویعتبر

الحركي من خالل استخدام  األداءاالرتقاء بمستوى من اجلجمیع الفعالیات الریاضیة ل التدریب

أجزاء وتحدید  إلىجنب لتجزئة الحركة الریاضیة  إلىالحاسوب اآللي جنبًا و التصویر الفدیوي 

حیث ان علم البایومیكانیك هو المجال الذي تطبق فیه كافة ،نقاط القوة والضعف ومحاولة تقویمها

المعارف والمعلومات وطرائق البحث المرتبطة بالتكوین البنائي والوظیفي للجهاز الحركي في 

ان مسابقة الوثب العالي تعتمد بصورة كبیرة على القواعد  )٧،ص١٩٩٣،حسام(.اإلنسان

جانب الصفات البدنیة في المستوى الرقمي الذي یصل إلیه  إلىالمیكانیكیة التي تتحكم بدورها 

   )٣٦١،ص١٩٩٠،عثمانواثب.(ال

من هنا یرى الباحث أهمیة بحثه التي تكمن في دراسة بعض المتغیرات الكینماتیكیة 

على األسس العلمیة والمیكانیكیة التي تخدم فعالیة الوثب العالي وباألخص المتغیرات  ةمبنیال

الفني لفعالیة الوثب العالي لذا  یأتي من األهمیة  األداءعلى مستوى األكبرالتي لها تأثیرها 

.دراسة المتغیرات الكینماتیكیة و عالقتها باالنجاز في فعالیة الوثب العالي

حث :مشكلة الب٢-١
من خالل اطالع الباحث على مختلف األرقام القیاسیة لمختلف فعالیات العاب القوى 

العالقات ما یحدث في بمقارنة جدید العراقیة وان بات من الصعب تسجیل رقم قیاسي عراقي 

وابتعاد العدید منها عن األرقام القیاسیة العالمیة وباألخص فعالیة الوثب العالي لذا یرى الحالیة 

للواثب األداء المهاريباحث من الضروري دراسة المتغیرات الكینماتیكیة التي لها تأثیر على ال

ومحاولة دراسة المتغیرات المیكانیكیة التي لها تأثیرها القوي بالنهوض في مستوى االنجاز  يالعراق

ین الشباب على واثبالریاضي ومحاولة االرتقاء به لمستوى رقمي أفضل وخصوصًا لدى ال

.المحافل الدولیة األفضل إلىمكن ان تصل فیها یعتبارهم القاعدة األولیة التي ا



فریدون حسن عثمان 

٢٢٦

ھدف البحث:٣-١
.التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة في فعالیة الوثب العالي بطریقة فوسبوري.١

ي التعرف على العالقة بین قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة واالنجاز في فعالیة الوثب العال.٢

.بطریقة فوسبوري

فرض البحث : ٤-١
وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات الكینماتیكیة و االنجاز في فعالیة الوثب 

.بطریقة فوسبوريالعالي 

البحث:مجاالت  ٥-١
العراقیة لعام لألندیة المشاركین في بطولة الشبابمن ناثبیأربعة و البشري: المجال  ١- ٥-١

. م٢٠٠٥

. م١/٧/٢٠٠٥ألزماني: المجال  ٢- ٥-١

. العراق -محافظة اربیل–المكاني: ملعب نادي اربیل المجال  ٣- ٥-١

اإلطار النظري:-٢
:األداء الفني و المیكانیكي لفعالیة الوثب العالي بطریقة فوسبوري١-٢

مرحلة (أربعة مراحل رئیسیة وهي : إلىالفني  األداءاتفقت المصادر على تقسیم 

.)مرحلة الهبوط، مرحلة الطیران، مرحلة النهوض، كضة التقربیةالر 

الركضة التقربیة :١-١-٢
درجة على العارضة بالجري في خط مستقیم  )٩٠(االقتراب بزاویة اكبر من واثبال أیبد

مجید (.قبل االرتقاء حیث یاخذ الجزء الباقي شكل القوساو الخامسة حتى بدایة الخطوة الثالثة

  )١٥٩،ص٢٠٠٢،ريواالنصا

إن الهدف من الركضة التقربیة هو زیادة السرعة وتحقیق أفضل ارتفاع للركبة و التاكید 

تقلیل في  إلىمما یؤدي ،على زیادة تردد الخطوات عند نهایة ركضة المستقیم وبدایة المنحني

أل (زمن االرتكاز وبشكل أساسي خالل الخطوة األخیرة  إلىزمن الطیران  نسبة 

م/ثا )٨ - ٧( إلىفضُال عن ان سرعة الركضة التقربیة المثالیة تصل  )٩،ص١٩٩٧،محمد

وتعتمد االختالفات في السرعة على .م/ثا للنساء مع دقة عالیة لالقتراب)٧.٥- ٦،(للرجال
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فانها مفیدة إذا  امكن ،ینواثببینما توفر السرعات العالیة طاقة أكثر لل،ینواثبالقابلیات البدنیة لل

Lennartzعمودي خالل وقت االنطالق القصیر(اتجاه لىإتحویلها  et al., 1997, 4(

النھوض : ٢-١-٢
بعد االنتهاء من الركضة التقربیة تاتي مرحلة جدیدة هي االرتقاء ویمكن تقسیم االرتقاء 

قسمین : إلى

ویة من لحظة وضع كعب قدم االرتقاء ثم ثني رجل االرتقاء من الركبة بزایبدأ االمتصاص : .١

.درجة)١٦٥-١٦٠(

النهوض تمتد قدم االرتقاء بصورة كاملـه لتكـون زاویـة أرتقـاء فـي النهایـة وتكـون محصـور بـین.٢

.درجة )٦٢-٦٠() درجة اما زاویة الطیران فتكون ٨٣-٨٠(

  )٢٣٠- ٢٢٩،ص١٩٩٨،الربضي(

و یالحـظ هنـا أن وضـع القـدم ،متـر )١(وتبعد قدم النهـوض عـن العارضـة بمسـافة حـوالي 

تخفیض  إلىتؤدي )للساق الناهضة فقط(ة وهي مفرودة على االرض یشكل عملیة توقف الناهض

األفقیــةالقــدرة علــى تحویــل الســرعة  إلــىالســرعة المكتســبة مــن الركضــة التقربیــة ممــا یــؤدي بالتــالي 

وتـاني بعــد ذلـك مرحلــة امتصــاص ،األعلى إلــىقــوة دفــع رأسـیة  إلـىالمكتسـبة مــن الركضـة التقربیــة 

الجسـم بتحریـك للوضـع العمـودي بحیـث یبـدأ و  ،ها تنثني رجل النهوض بعض الشيءالصدمة،وفی

وتعد عملیة التحضیر للنهوض من أهـم مراحـل ،یكون مركز ثقل الجسم عمودیا على قدم النهوض

هـــذه الحقیقـــة نتـــائج ٕالىوتشـــیر ،وثـــبالحركـــة والتـــي تـــتحكم بدرجـــة كبیـــرة فـــي المســـتوى النهـــائي لل

أخطـاء فــي  إلـىترجــع غالبیـة االخطـاء فـي الوثــب .ل المیكانیكـا الحیویـةأحـداث التجـارب فـي مجــا

وان هـدف الـرئیس النهـوض ،)٣٦٦-٣٦٥،ص١٩٩٠،عثمـان(النهوض نفسه أو في التحضیر لـه 

-٣.٦(وعنـــد النســـاء ،م/ثـــا)٤.٨-٤.٤(هـــو انجـــاز ســـرعة عمودیـــة عظمـــى تصـــل عنـــد الرجـــال 

-٠.٩٨(الجســـم والـــذي یصـــل عنـــد الرجـــال والتـــي تحـــدد ارتفـــاع الطیـــران لمركـــز ثقـــل ،م/ثـــا)٤.١

   . م)٠.٨٩-٠.٦٦(و عبد النساء ،م)١.١٧

)Lennartz et al, 1997,2(

الطیران:٣-١-٢
االعلى بحیث یدور محور الكتف والحوض نحو  إلىأثناء الطیران واثبیتحرك ال

ة الطیران كما تتم عملیة دوران حول محاور الجسم الثالثة وفي الجزء االول من مرحل،العارضة

والمهم في الحركات القادمة بعد هذا  الجزء هو ،یظل الجسم فیها مسترخیا وهو باتجاهة العارضة

لذلك یجب العمل على هبوط الرجل الحرة وترك رجل النهوض ،المحافظة على ارتفاع الحوض



فریدون حسن عثمان 

٢٢٨

یه بقیة وتبدأ عملیة عبور العارضة باجتیاز الرأس أوال ویل.مع دفع الورك والحوض لألعلى،معلقة

  )٣٦٦،ص١٩٩٠،عثمان(أجزاء الجسم منتهیة بالساقین 

أثناء الوثب العالي في الهواء یتخذ مسار ثقله الشكل واثبوحالل انطالق جسم ال"

المعروف بالقطع المكافئ وتعمل الجاذبیة األرضیة على تقلیل سرعة االنطالق منذ ترك نقطة 

الصفر أعلى قمة  إلىعة حتى تصل االتصال باألرض حیث یستمر تأثیرها في هذه السر 

أحداهما في االتجاه الرأسي ،ویعني القطع المكافئ وجود مركبتین لسرعة النهوض،المسار

وتجدر ،واألخرى في االتجاه األفقي حیث تحدد زاویة النهوض مقدار كل من هاتین المركبتین

عن المسؤولة األفقیةة قدر محدد من المركب إلىفي هذه الحالة یحتاج واثبإن ال إلىاإلشارة 

حساب الهدف  علىولیس أكثر من ذلك حیث إن الزیادة هنا تكون ،العبور من أعلى العارضة

  .)٢٠٣،ص١٩٩٣،حسام الدین(ارتفاع ممكن  ىالرئیسي وهو تحقیق أقص

:الھبوط ٤-١-٢
وتتم هذه ،وتبدأ بثني مفصل الحوض ومد الركبة،تتم عملیة الهبوط على الكتفین

بحیث یشبه الهبوط ،ًا بعد مرور الحوض من على العارضة وتوضع الذراعین جانبالحركات

  .   )٢٠٣،ص١٩٩٠،عثمان()L(حرف 

إجراءات البحث:-٣
طبیعة البحث. ته معمءاستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالمنھج البحث:١-٣

على المراتب واثبین من الذین حصلوا  ةتكونت عینة البحث من أربع:عینة البحث٢-٣

األربعة األولى في بطولة الشباب لألندیة العراقیة التي أقیمت على ملعب نادي اربیل 

یوضح مواصفات عینة البحث. )١م والجدول (١/٧/٢٠٠٥الریاضي في محافظة إربیل بتاریخ 

  )١الجدول (

یوضح مواصفات عینة البحث.

العمر الزمنيالكتلةالطولاالنجازالعینة

سنة٢٠كغم٧٦سم١٩٠سم١٩٠نااو ر د

سنة٢٠كغم٧٠سم١٧٩سم١٩٠عدي

سنة٢٠كغم٧٥سم١٨٩سم١٨٥هلكورد

سنة١٩كغم٧٠سم١٧٨سم١٨٠محمد

١٨٦.٢٥١٨٤٧٢.٧٥١٩.٧٥َس 

٤.٧٨٦.٣٧٢.٢١٠.٥ع+
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األجھزة واألدوات:٣-٣
لبیانات:لدقة  أفضلمن اجل الحصول على تیةاستخدم الباحث األجهزة واألدوات اآل

نوع ( )١(عدد فیدویة آلة تصویرSony(.

نوع ()١(عدد  فیدیويشریطSony(.

ب. و جهاز حاس   

) قرص لیزري نوعSkc(.

 متر ١بطول (مقیاس رسم(.

 .شریط قیاسي

آلة التصویرلتثبیت حامل.

البحث: أدوات ٤-٣
نات.بیالجمع الائلسالمالحظات العلمیة التقنیة كو استخدم الباحث 

:إجراءات التجربة المیدانیة  ٥-٣
عصـرًا  )٥تمـام السـاعة (فـي  ٧/٢٠٠٥/ ١یوم الجمعة الموافـق تم تصویر تجربة البحث

محور العرضي لجسم ال. إذا تم تثبیت آلة التصویر على أساس وعلى ملعب نادي اربیل الریاضي

لة التصویر وموقع آلبعد بین بؤرة العدسة الوكان  )الواثب (بشكل عمودي على مجال أداء الواثب

كمـــا فـــي  م.)١.٣٠وفـــي حـــین كـــان ارتفـــاع بـــؤرة العدســـة عـــن ســـطح األرض ( م)٥أداء الواثـــب (

  )١الشكل (

  )١الشكل (

یوضح مواقع آلة التصویر
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البرامج المستخدمة في التحلیل: ٨-٣
األجــزاءودراســة هــذه أجــزاءإلــى الكلیــة الحركــة ان التحلیــل بشــكل عــام هــو وســیلة لتجزئــة 

  . )٩١، ١٩٨٧بعمق لكشف دقائقها (الصمیدعي، 

 إذالفنــي اإلنتــاجعملیـة التصــویر الفیــدیوي لجـأ الباحــث إلـى مكتــب خــاص فـي إجــراءبعـد 

.CDلیزري  قرصالفیدیوي إلى الشریط قام بتحویل 

كل حسب وظیفته. اآلتیةقام الباحث باستخدام البرامج بعدها

Ifج برنام.١ lima: صـغیرة وحسـب أجزاءالفلم إلى  أجزاءتقطیع یمكن من خالل هذا البرنامج

.MPEGإلى  DAtالرغبة وكذلك تحویل نوعیة الفلم من 

تقطیع الحركة إلى صور منفردة متسلسلة. یمكن من خالل هذا البرنامج :Premierبرنامج .٢

رض كل صورة من الصور المقطعة لیتمكن عیمكن من خالل هذا البرنامج :ACDبرنامج .٣

المهمة التي یراد تحلیلها. األجزاءالباحث من تحدید بدایة ونهایة 

AUTOبرنـامج .٤ CAD : وهـو برنـامج عـالمي یسـتخدم فـي التطبیقـات والتصـحیحات 2000

الهندســیة واســتفاد الباحــث مــن هــذا البرنــامج فــي اســتخراج البیانــات الخــام لكــل مــن المســافات 

.بمفردهاكل صورة ل واالرتفاعاتبعادواإل

واســـتفاد الباحـــث مـــن هـــذا البرنـــامج فـــي معالجـــة Office: وهـــو احـــد بـــرامج Excelبرنـــامج .٥

.حسابیاً البیانات الخام

المتغیرات المستخرجة:٩-٣
المسافة األفقیة..١

المسافة العمودیة..٢

اإلزاحة..٣

المسافة..٤

السرعة األفقیة..٥

السرعة العمودیة..٦

المتجهة.السرعة .٧

السرعة الحقیقیة..٨

زمن النهوض..٩

ارتفاع النهوض..١٠

زاویة االرتكاز..١١

زاویة النهوض..١٢

زاویة ركبة النهوض..١٣

:اإلحصائیةالمعالجات ١٠-٣
:اآلتیةاإلحصائیةاستخدم الباحث المعالجات 

االنحراف المعیاريو الوسط الحسابي -

  )٢٠٩، ١٥٤، ١٠١ ،١٩٩٦والعبیدي، (التكریتياالرتباط البسیط                    -

.)SPSSباستخدام برنامج (إحصائیالغرض معالجة البیانات  أآلليوقد تم استخدام الحاسوب 
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ومناقشتھا:نتائج البحثعرض -٤
عرض النتائج:١-٤

  )٢جدول (ال

یبین قیم بعض المعالم اإلحصائیة الخاصة بأنواع المسافة خالل مرحلة مرحلة النهوض

تغیراتالمت
االنجازالمتغیرات

  ر
ع+َس ع+َس 

٠.٠٦٨م١.٠٠٧المسافة األفقیة١

  ٠.٠٤٨م١.٨٦٣

٠.٩٨٦*

٠.١٠٠٠.٥٨٤م٠.٤٧٦مودیةالمسافة ع٢

٠.٠٩٥٠.٨٩٠م١.١١٤اإلزاحة٣

٠.١٠٩٠.٩١١م١.١٦٥المسافة ٤

   ٠.٠٥= ومستوى داللة  ٢عند درجة حریة = ٠.٩٥٠القیمة الجدولیة = 

لمتغیـــرالحســـابيان قیمـــة الوســـط دلـــت نتـــائج البحـــث )٢لنـــا مـــن الجـــدول رقـــم ( حتضـــی

لالنجـاز ي وبلـغ الوسـط الحسـاب )٠.٠٦٨( معیـاريبـانحرافو  متر )١.٠٠٧( المسافة األفقیة بلغ

وهى اكبر  )٠.٩٨٦المحتسبة ()بلغت قیمة (رحین  )٠.٠٤٨( معیاريبانحرافو  متر )١.٨٦(

المسـافة األفقیـة بین معنويمما یدل على وجود ارتباط  )٠.٩٥٠البالغ (الجدولیة)من القیمة (ر

.والنجاز

كانـــت علــــى فالعمودیــــة والمتجهـــة والحقیقیــــة المســـافة اتســـبة لمتغیــــر حتالم )(ر قیمــــةإمـــا

 )٠.٩٥٠الجدولیـة البـالغ ()قیمـة (رصـغر مـنوهم ا )٠.٩١١و( )٠.٨٩٠(و  )٠.٥٨٤( التوالي

االنجاز.دم وجود ارتباط معنوي بین هذه المتغیرات و عمما یدل على 

  )٣جدول (ال

یبین قیم بعض المعالم اإلحصائیة الخاصة بأنواع السرع خالل مرحلة مرحلة النهوض

المتغیراتت
االنجازالمتغیرات

  ر
ع+َس ع+َس 

٤.٣٩٠٠.٢٣٦السرعة األفقیة١

١.٨٦٣٠.٠٤٨

-٠.٢٤٢

٢.٠٦٥٠.٣٤٢٠.٣٠٦مودیةالسرعة الع٢

٠.٠٤٤-٤.٨٥١٠.٢٦٨متجهةالالسرعة ٣

٥.٠٦٧٠.٢٤٢٠.١٦٥حقیقیةالسرعة ال٤

   ٠.٠٥ومستوى داللة =  ٢عند درجة حریة =  ٠.٩٥القیمة الجدولیة = 
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السـرعة األفقیـة  اتسبة لمتغیـر حتالم )(ران قیمة دلت نتائج البحث )٣من الجدول رقم (و 

قیمــة صــغر مــناو  ا ارتبــاط ســالب همــو   )٠.٠٤٤-(و )٠.٢٤٢-( التــواليكانــت علــىوالمتجهــة 

ـــالغ ( )(ر ـــة الب ـــدل علـــى  )٠.٩٥٠الجدولی عـــدم وجـــود ارتبـــاط معنـــوي بـــین هـــذه المتغیـــرات ممـــا ی

السـرعة  والعمودیـة والحقیقیـة  اتسـبة لمتغیـر حتالم )(ران قیمة كذلك دلت نتائج البحثاالنجاز.و 

الجدولیـــة البـــالغ )قیمـــة (رصـــغر مـــناا موجـــب و همـــو  )٠.١٦٥(و )٠.٣٠٦( التـــواليكانـــت علـــى 

االنجاز.عدم وجود ارتباط معنوي بین هذه المتغیرات و مما یدل على  )٠.٩٥٠(

  )٤جدول (

یبین قیم بعض المعالم اإلحصائیة الخاصة بالزمن واالرتفاعات والزوایا 

خالل مرحلة النهوض

المتغیراتت
االنجازالمتغیرات

  ر
ع+َس ع+َس 

٠.٠٢٠ثا٠.٢٣٠زمن النهوض١

١.٨٦٣٠.٠٤٨

٠.٨٧٠

٠.١٢٦٠.٠٤٨م ١.٤١٣النهوضارتفاع٢

٠.٩١٧-٤٥.٢٥٠٢.٧٥٤زاویة االرتكاز٣

٩٢.٧٥٠٢.٠٦٢٠.٨٨٧زاویة النهوض٤

٥
ركبةزاویة 

٠.٥١٠- ١٤٠.٢٥٠٢.٢١٧النهوض

   ٠.٠٥ومستوى داللة =  ٢ عند درجة حریة = ٠.٩٥القیمة الجدولیة = 

زمـن النهـوض  اتسـبة لمتغیـر حتالم )(ران قیمـة دلت نتـائج البحـث )٤من الجدول رقم (و 

هـــم و  )٠.٨٨٧(و )٠.٠٤٨و ( )٠.٨٧٠( التـــواليكانـــت علـــى وارتفـــاع النهـــوض وزاویـــة النهـــوض 

هـذه عـدم وجـود ارتبـاط معنـوي بـین مما یدل على  )٠.٩٥٠الجدولیة البالغ ()قیمة (رصغر منا

زاویــة االرتكــاز وزاویــة  اتســبة لمتغیــر حتالم )(ران قیمــة المتغیــرات واالنجــاز و دلــت نتــائج البحــث

صـغر اا ارتبـاط سـالب و همـو  )٠.٥١٠-و( )٠.٩١٧-( التـواليكانـت علـى الركبة للرجل الناهضة 

عــــدم وجـــود ارتبــــاط معنـــوي بــــین هــــذه ممـــا یــــدل علـــى  )٠.٩٥٠الجدولیـــة البــــالغ ()قیمــــة (رمـــن

االنجاز.یرات و المتغ
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مناقشة النتائج :٢-٤
یتضـح وجـود عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین المسـافة األفقیـة واالنجـاز وذلـك  )٢من الجـدول (

الن الواثــب یقــوم بــأداء عملیــة النهــوض مــن مكــان قریــب مــن حامــل العارضــة لیتســنى لــه اجتیــاز 

حیـث  )٢ا مبین فـي الجـدول (العارضة من الوسط وبالتالي سوف تكون المسافة األفقیة واسعة كم

متر. حین كانت المسافة العمودیة أقل مـن بـاقي المسـافات وهـي  )١.٠٠٧كانت المسافة األفقیة (

وهذا یدل على ضعف في انجاز عینة البحث. )٠.٤٧٦(

یتبــین انــه یوجــد ارتبــاط ولكنــه لــم یرتــق إلــى درجــة المعنویــة بــین أنــواع  )٣ومــن الجــدول (

االرتبــاط ســالب بــین الســرعة األفقیــة والســرعة المتجهــة مــن جهــة واالنجــاز الســرع و االنجــاز وكــان 

من جهة أخرى وارتباط موجب بین السرعة العمودیة والسرعة الحقیقیة من جهة واالنجاز من جهة 

متر/ثــا وهــذا یــدل علــى ضــعف فــي  )٢.٠٦٥أخــرى وصــلت الســرعة العمودیــة لــدى عینــة البحــث (

سـرعة نهـوض الـرئیس هـو إنجـاز ال هـدفوى العـالمي حیـث إن مستوى عینة البحث مقارنـة بالمسـت

.م/ثا )٤.٨-٤.٤رجال (التصل عند عظمى العمودیة 

)Lennartz et al., 1997, 2(

یبـــین ان الوســـط الحســـابي لـــزمن اداء النهـــوض إلفـــراد عینـــة البحـــث قـــد  )٤امـــا الجـــدول (

جمیـع الحركـات تتـزامن وهذا یدل علـى قصـور فـي اداء زمـن النهـوض حیـث "ان )٠.٢٣٠بلغت (

ثـــا وهـــو الـــزمن الـــذي تـــودى فیـــه عملیـــة  )٠.١٧٠ -٠.١٢٠فـــي انـــن واحـــد عـــادة مـــا تكـــون مـــن (

  . )١١، ١٩٩٧النهوض عند معظم واثبي العالي في العالم" (آل محمد، 

درجة وهذا یدل علـى  )٩٢.٧٥٠اما بالنسبة لزاویة النهوض فقد بلغت لدى عینة البحث (

ر ســلبي علــى االنجــاز حیــث ان  " فــي الوثــب العــالي تقتــرب زاویــة یوتــأثزیــادة غیــر مرغــوب فیهــا

  . )٣٩، ١٩٨٥درجة " (كولودي وآخران،  ٩٠النهوض من 

 )١٤٠.٢٥٠اما بالنسبة لزاویة الركبة للقدم الناهضة فقـد بلغـت لـدى إفـراد عینـة البحـث (

ل حیــث یـــذكر محمـــد درجــة وهـــذا یــدل علـــى إن إفـــراد عینــة البحـــث یبــالغون فـــي الثنـــي إلــى األســـف

درجة. )١٧٨-١٧٥درجة و( )١٧٠-١٦٠ان زاویة الركبة تنثني بحدود ( )١٩٨٩(
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صیات:االستنتاجات والتو -٥
:االستنتاجات ١-٥

من خالل تحلیل النتائج ومناقشتها توصل الباحث إلى االستنتاجات االتیة.

كانت عالقة ارتباط معنویة بین المسافة األفقیة و االنجاز..١

ســرعة األفقیــة، ســرعة العمودیــة، ســرعة (تكــن عالقــة االرتبــاط معنویــة بــین انــواع الســرعة لــم .٢

مع االنجاز.)المتجهة، سرعة الحقیقیة

عـــدم وجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة بـــین المتغیـــرات (زمـــن النهـــوض، ارتفـــاع النهـــوض، زاویـــة .٣

واالنجاز )االرتكاز، زاویة النهوض، زاویة ركبة النهوض

:ت اصیالتو٢-٥
في ضوء النتائج التي تم التوصل الیها وضع الباحث عدة توصیات یأمل  االفادة منها وهى: 

المتغیرات البایومیكانیكیة لالرتقاء بمستوى االفضل. ههذبضرورة اهتمام المدربین والواثبین .١

اجراء التحلیل الحركي على األداء الفني وبشكل دوري لمعرفة مدى التطور وتقیم االخطاء..٢

دراسات اخرى مشابهة على فعالیات العاب القوى..٣
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العربیة واألجنبیة :المصادر
: دراســــة بعــــض المتغیــــرات الكینماتیكیــــة للخطــــوات )١٩٩٧آل محمــــد، حامــــد یوســــف حمیــــد (.١

ـــوب ـــرة والنهـــوض وعالقتهـــا باالنجـــاز فـــي الوثـــب العـــالي (فوســـبوري فل ، رســـالة )الثالثـــة األخی

بیة الریاضیة، جامعة بغداد، العراق.ماجستیر غیر منشورة، كلیة التر 

: التطبیقـات اإلحصـائیة واسـتخدام الحاسـوب )١٩٩٩( ، حسنوالعبیدي، ودیع یاسینالتكریتي.٢

في بحوث التربیة الریاضیة، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق.

الكتــــب : البایومیكانیــــك والریاضــــة، جامعــــة الموصــــل دار)١٩٨٧الصــــمیدعي، لــــوي غــــانم (.٣

للطباعة والنشر، الموصل.

: العــــاب القــــوى، ترجمــــة مالــــك حســــن، دار رادوغــــا االتحــــاد )١٦٨٥كولــــودي، اولیــــغ وآخــــران(.٤
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