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 :البحث  وأهميه المقدمة 1-1

ة عامة وألعاب تطور مستوى اإلنجاز الرياضي في السنوات األخيرة في األلعاب الرياضي      
وهذا والمنافسة على اعلى مستوى ضئيلة جدا  زالنجاات الفروق الرياضية في االقوى خاصة حيث بد

ا علم البايومكانيك وعلم ومنهاألخرى في خدمة علم التدريب الرياضي  مو جميع العلثمار است إلىيعود 
 اتأثير الهتمام بجميع الجوانب التي لها واومزج هذه العلوم في مجال خدمة الحركة الرياضية  التشريح
عن  هعلى مجموعة من الفعاليات التي ال تقل الواحد وتحتوي العاب القوى الرياضي . اإلنجازعلى 

 من الفعاليات ذات المتعة والتشويق للمتفرجين الوثب العالياألخرى من حيث األهمية وتعتبر فعالية 
لذا  يجمع بين القوة والرشاقة والمرونة والشجاعةجميل الذي المن حيث المنافسة واألداء الحركي والواثبين 

فوق  الهبوط االقتراب وصوال الىاء منذ مع دقة األد فان هذه الفعالية تتعامل مع أقصى جهد للمتسابق
افضل في تحقيق  امهم اثناء األداء تشكل دور ه أجزاءوحركة أللجسم  يلحركالمسار الذا فان   الفراش

. خالل مراحل هذه  العارضةوكون الجسم طائرا فوق  باألرضانجاز وخصوصا عند قطع االتصال 
وخصوصا اثناء الطيران دور مهم  أجزاء الجسمتغير فيها أوضاع الجسم و ما تلعبه حركة تالفعالية التي 
 . فوق العارضة

العالي ال تتوافق مع طبيعة األداء التنافسي  التي يؤديها واثبواالثابتة  المرونة من التدريبات العديدوان 
وخصوصا عمليه اجتياز العارضة وما يقوم به الجسم من حركة صعبه وذات انسيابية كبيره فوق 
العارضة بأجزائه المختلفة من الرأس والجذع والرجلين وخصوصا عند االرتفاعات العالية حيث معظم 

ثبات وخصوصا ما يتعلق بمرونة الظهر وهذا غير متوافق مع تؤدى من ال دريبات التي يؤديها الواثبينالت
طبيعة األداء الذي يتسم بالمرونة المتحركة فوق العارضة وعمليه التوافق بين أجزاء الجسم وهذه 
المتطلبات الصعبة البد من وجود أجهزة مساعدة لتطوير هذا المرحلة . ونظرا لعدم توفر مثل هذا الجهاز 

وأعداد منهج تدريبي بالجهاز المبتكر هذا الجهاز ليكون جهاز مساعد لواثبي العالي قام الباحث بابتكار 
 مرحلة اجتياز العارضة .بعض الصفات البدنية والمتغيرات الكينماتيكية خالل لتطوير 



 مشكلة البحث  1-2

عمليه العالي ال تتوافق مع طبيعة األداء التنافسي وخصوصا  من التدريبات التي يؤديها واثبوا العديد
اجتياز العارضة وما يقوم به الجسم من حركة صعبه وذات انسيابية كبيره فوق العارضة بأجزائه المختلفة 

الواثبوا من الرأس والجذع والرجلين وخصوصا عند االرتفاعات العالية حيث معظم التدريبات التي يؤديها 
مع طبيعة األداء الذي يتسم تؤدى من الثبات وخصوصا ما يتعلق بمرونة الظهر وهذا غير متوافق 

بالمرونة المتحركة فوق العارضة وعمليه التوافق بين أجزاء الجسم وهذه المتطلبات الصعبة البد من وجود 
أجهزة مساعدة لتطوير هذا المرحلة . ونظرا لعدم توفر مثل هذا الجهاز قام الباحث بابتكار هذا الجهاز 

 مليه القفز وخصوصا مرحلة اجتياز العارضة .ليكون جهاز مساعد لواثبي العالي لتطوير ع

 أهداف البحث :  1-3

ري بسو ابتكار وتصميم جهاز لتطوير مرحلة الطيران واجتياز العارضة بفعالية الوثب العالي بطريقة ف -1
 فلوب .

 منهج تدريبي بالجهاز مبتكر في تطوير بعض الصفات البدنية والمتغيرات الكينماتيكية إعداد -2

 العالي . يلوا ثبواالنجاز 

والمنهج التدريبي في بعض الصفات البدنية والمتغيرات الكينماتيكية المبتكر هل هناك اثر للجهاز  -3

 واالنجاز الوثب العالي . 

 فروض البحث : 1-4

 والمتغيرات الكينماتيكية ألبدنيةهناك فروق بين االختبار القبلي والبعدي في بعض الصفات  -1
 واالنجاز ولصالح االختبار البعدي .

 والمتغيرات الكينماتيكية واالنجاز لواثبي العالي . ألبدنيةللجهاز االثر في تطوير بعض الصفات  -2

 مجاالت البحث : 1-5

 .2013- 4-20ولغاية  2013 - 1-20المجال الزماني : الفترة من  -1

 . القادسيةالمجال المكاني : ملعب كلية التربية الرياضية جامعة  -2

 القوى . بألعاب القادسيةالمجال البشري : منتخب جامعة  -3

 

 



 راسات النظرية والسابقةالد -2
  النظريةالدراسات  2-1
 فعالية القفز العالي :  2-1

ان فعالية القفز العالي من الفعاليات التي يسعى من خاللها المتسابق على تسجيل اعلى مسافة 
عمودية  من مستوى االرض الى الحافة العليا لعارضة القفز ضمن القانون المسموح وهناك عددة 

 طرق للقفز العالي ومنها.

 الطريقة الغربية  -1
 الطريقة الشرقية  -2
 الطريقة السرجية  -3
 المقصية الطريقة  -4
 طريقة فسفوري فلوب  -5

وتعتبر طريقة فسفوري فلوب من اشهر الطرائق واحدثها واكثرها استخدام في الوقت الحاضر 
 لذلك سوف نقوم بالشرح الوافي لهذه الطريقة ومراحلها الفنية :

 االقتراب -1
 االرتقاء -2
 الطيران  -3
 اجتياز العارضة  -4
 .الهبوط -5

 

 (1شكل رقم )

 العالي بطريقة فسفوري فلوب للوثبيوضح التسلسل الحركي 

 



 : االقتراب -1
وهيييي انتقيييال الواثيييب مييين بدايييية الركضييية التقربيييية اليييى منطقييية االرتقييياء اسيييفل العارضييية  وتبلييي  مسيييافتها 

ة وهيييي تختليييف مييين واثيييب اليييى اخيير حسيييب المسيييافة الالزمييية للوصيييول اليييى السيييرع تقريبييام ( 15-20)
ب هيي السيرعة االنتقاليية وذليك النتقيال الجسيم مين مكيان الخير وعنيد ار تيقالقصوى ان الصفة البدنيية لال

)السرعة االنتقالية ( تمثل المركبة االفقيية التيي وجيب اسيتثمرها فيي  الفعالية نجد ان االقتراب تحليل هذه
 وهي : لالقترابانواع  عددهاالنجاز وهناك 

 االقتراب على شكل قوس -1
 االقتراب على شكل خطافي -2
 Lاالقتراب على شكل حرف  -3

على الواثب اثناء وان كل االشكال السابقة تحتوي على قوس لذا ظهرت القوة الطاردة المركزية المؤثرة 
مما يتطلب منه ميالن الجذع للداخل وتغير مدى المرجحة بين الذراع اليمين واليسار وبشكل  االقتراب

 واسع للذراع الخارجية .

 االرتقاء : -2
وهييي المرحليية الثانييية ميين مراحييل الوثييب العييالي وهييي عملييية دفييع االرض بالرجييل المميييزة  بأقصييى قييوة 

لالرتقييياء هي)القيييوة االنفجاريييية ( وعنيييد تحلييييل هيييذه المرحلييية اقيييل زمييين ممكييين وان الصيييفة البدنيييية وفيييي 
االرض نجييدها تمثييل المركبيية العمودييية لييذلك وجييب عليييى الواثييب ان يضييع رجييل االرتقيياء كاملتييا عليييى 

وبيداء بالدفع ابتداء من الكعب واخيرا مشط القدم  ويرفع رجل المرجحة مثنيية مين مفصيل الركبية ليقليل 
عيييزم قصيييورها اليييذاتي بعيييد ان يليييف الجيييذع ليواجيييه العيييارض بظهيييره وبعيييد ذليييك يمييير بمرحلييية الطييييران 

 واجتياز العارضة .

 العارضة : واجتيازمرحلة الطيران  -3
ذراع الواثيب بعيدها الييراس ثيم الجيذع ويكيون الييورك الجيزء االكثير صييعوبة اول مين يجتياز العارضية هييو 

بعييد ان يرتقييي الواثييب باالجتييياز وخصوصييا عنييد االرتفاعييات العالييية واخيييرا الييرجلين تجتيياز العارضيية. 
السييييرعة االنتقالييييية بالمركبيييية العمودييييية التييييي صييييفتها البدنييييية (  المركبيييية االفقييييية )االقتييييراب يقييييوم يمييييزج 



مسييييافة عمودييييية . أعلييييىللوصييييول الييييى تقريبييييا درجيييية  ( 85-80)ء( القييييوة االنفجارييييية بزاوييييية تقييييار )اال

 

 (2شكل رقم ) 

 يوضح وضع الجسم فوق العارضة وعملية رفع الورك .

 الهبوط : -1
بعد ان يتم عبور القدمين وهما اخر جزء من الجسم يجتاز العارضة يقوم الواثب بمحاولة رفع الرجلين 
 والذراعين الى االعلى محاوال السقوط على الظهر على بساط القفز لتفادي االصابات التي قد تحدث 

 الدراسات السابقة : 2-2

 وعالقتهما( الزمن – القوه) منحنى وخصائص البايوكينماتيكية المتغيرات أهمدراسة غفار سعد )
 1( .2010) (فوسبوري) العالي الوثب لفعالية المفقودة والمسافة المناسب االرتفاع بتحديد

 التطور وان الحركي األداء في كثيرة تغيرات عليها طرأت التي الفعاليات من العالي الوثب فعالية عد
 مباشرة عالقة له كان االنجاز تحسين الى وادى الوثب في الكثيرة الفجائية التغيرات صاحب الذي

 البايوميكانيكية للجوانب تطبيقها  مراعاة مع التطور هذا صاحبت التي والطريقة الوثب تكنيك بتغيير
 العارضة اجتياز عند مفقودة مسافات وتظهر. العالي بالوثب الخاص األداء بمتطلبات المرتبطة
 والحد الواثب جسم في نقطة اقرب بين الموجود الفراغ او المساحة بانها المسافة هذه تعريف ويمكن
 الفراغ هذا زاد اذا اما ، العارضة اسقاط من خوفا المسافة هذه الى الحاجة وتظهر للعارضة األعلى

                                                             

 المناسب االرتفاع بتحديد وعالقتهما( الزمن – القوه) منحنى وخصائص البايوكينماتيكية المتغيرات أهم غفار سعد : 1
 . 2010، أطروحة دكتور .جامعة القادسية ، كلية التربية الرياضية ، ( فوسبوري) العالي الوثب لفعالية المفقودة والمسافة



 يؤدي مما المبذولة القوة في االقتصاد عدم يعني ذلك فان األمان مسافة يتجاوز معين حد عن
 :االتي لالرتفاع قوته من تبقى ما استنفاد الى بالالعب

  الزمن-القوة منحنى وخصائص الكينماتيكية المتغيرات قيم على التعرف هو األطروحة من وهدفة
 والمسافات لإلنجاز تنبؤيه معادلة وضع و. العالي الوثب انجاز في مساهمة أكثر أيهما لمعرفة
 . المتغيرات لمقادير المفقودة

 لدراسات ، المقارنة العلمية الدراسات الحالة، دراسة) المتبادلة العالقات دراسات أسلوب الباحث اعتمد
 من قافزين( 6) من البحث عينة وتكونت.  البحث مشكلة لحل الوصفي المنهج من( االرتباطية

 ( 2009 -2008) للعام العالي بالوثب العراق بطالا

 :آالتية االستنتاجات الى الباحث وتوصل

 ي م1,60 ي م1,55 – م1,52) االرتفاعات لجميع(  الزمن ي القوة)  منحنى خصائص أظهرت -1
 1286,94) بين قوة أقصى تراوحت حيث قمتين على احتوائها حيث من الشكل في تشابه(  م1,70

 (. االمتصاص) قوة اقل مرحلة القمتين وتتوسط( 3438,23 يي

 عن يقل وال(  ثا0,21) يتجاوز ال األرض مع التماس في الالعب يستغرقه زمن اكبر أن  -2
 ( . ثا 0,14)

 الباحث وأوصى 

 الميكانيكية األسس إتباع على المحليين والمدربين الوطنية المنتخبات مدربي قبل من التأكيد  -1
 أداء في والقوة الضعف نقاط كشف بغية والميدان الساحة العاب لفعاليات الحركي والتحليل العلمية

 . الطموح الى االداء بمستوى النهوض على والعمل الالعبين

 االرتقاء رجل تماس لحظة المرجحة رجل ركبة وزاوية الطيران زاوية متغيرات على التأكيد  -2
 . الفعالية هذه مدربي قبل من العارضة فوق المفقودة المسافات تحديث في أهمية من لها لما باألرض

 

 



  : الميدانية هتواجر أمنهج البحث -3

 : منهج البحث  3-1

 1المجموعة الواحدة  . بأسلوباستخدم الباحث المنهج التجريبي 

 :مجتمع وعينه البحث  3-2

لفعالية  2013- 2012القوى للعام الدراسي  بألعاب القادسيةع البحث منتخب جامعة متمثل مج
أصحاب افضل واثبين  3وكان عددهم  العمديةيارها بالطريقة اما عينه البحث فتم اختالوثب العالي 

 % .من المجتمع االصلي بعد استبعاد واثب واحد .75انجاز .يشكلون نسبة 

 تجانس عينة البحث  3-3

في خلق الفروق بين  األثرمن خط شروع واحد ويكون للمنهج التجريبي  العينةمن اجل لبدء مع 
 . التاليةبالمتغيرات  ةالعينتجانس  بإجراءاالختبار القبلي والبعدي قام الباحث 

 ( يوضح1جدول )

وقيمة التواء للصفات ألبدنيه والطول واالنجاز لتجانس  المعياريةواالنحرافات  الحسابيةاألوساط 

 أفراد ألعينه

 التواء االنحراف الوسط المتغيرات التسلسل

 0.56 5.29 49.00 /سم االنفجاريةالقوة  1

 0.46- 2.89 48.67 /سممرونة الظهر 2

 0.38 6.66 182.33 /سم الطول 3

 0.32 5.00 180.00 /سم االنجاز 4

الظهر  مرونة، االنفجارية)القوة  التاليةفي المتغيرات  العينةيتضح من الجدول اعاله تجانس افراد 
( وهذا ما يؤكد على ان 1-،1( وقد تبين ان معامل التواء لكل المتغيرات ما بين ) زالطول، اإلنجا،

 . السابقةمتجانسين في المتغيرات  العينةافراد 

 المستخدمة واألجهزة المعلومات جمع وسائل 3-4

 المعلومات جمع وسائل 3-4-1
                                                             

 . 32,33،ص 2008، 2، مؤسسة وارث الثقافية ،العراق ، البصرة ،ط أخالقيات البحث العلميسعيد جاسم االسدي :  1



 العربية المصادر -1

 . الخبراء وأراء الشخصية المقابالت -2

 .والتحليل المالحظة -3

 Hero)و(  Dart Fish) (و Kinovea)برنامج الحاسوب في المستخدمة والتطبيقات البرمجيات -4
Sot  )و(Excel . ) 

 .          الدولية المعلومات شبكة -5

 المستخدمة األجهزة 3-4-2

 ( .سني) نوع وأشرطة 1 عدد( بالثانية/ صورة 25) العالية السرعة ذو الثابتة الفيديو كاميرات -1

 ( . DELL) نوع البتوب جهاز -2

 . ملونه الصقه وأشرطة متري رسم مقياس -3

 .  متري قياس شريط -4

 .ترقيم ولوحات إرشادية عالمات

  :االستطالعية التجربة 3-5

 صباحا والنصف العاشرة الساعة( 2013-2-3) المصادف األحد يوم التجربة بهذه الباحث قام
 وااليجابيات السلبيات على للوقوف عمليا تدريبا القادسية جامعة الرياضية التربية كلية ملعب وعلى
( من 5) على التجربة هذه الباحث وأجرى (1).لتفاديها الرئيسية التجربة أجراء أثناء تقابله قد التي

 :  منها ألغراض طالب المرحلة الرابعة 

 . الرئيسة التجربة أثناء الباحث واجه قدت لتي ا المتوقعة المشاكل على التعرف .1
                                                             


 (1) رقم ملحق يراجع

 1989, الموصل,  العالي التعليم مطابع,  الرياضية التربية في والقياس االختبارات:  المندالوي قاسم( 1) .1

 .107ص,



 .ومنها الجهاز المبتكر  بالبحث المستخدمة واألدوات األجهزة صالحية .2
 وعددها( جهاز القفز العالي نالكاميرا ع ارتفاع، الكاميرات بعد) اللكامير  المناسب الوضع .3

 .حركة الرياضي  لتغطية
 . الرئيسة التجربة إلجراء المناسب الوقت .4
 . المساعد العمل لكادر الكافي العدد .5

 : الرئيسة التجربة 3-6 

صباحا حيث  10جامعة القادسية الساعة  الرياضية التربيةوعلى ملعب كلية  قام الباحث بهذه التجربة
 قام باجرا التالي .

 االختبار القبلي  3-6-1

-2-9)السبت المصادف يوم  الرياضيةحيث قام الباحث بهذا االختبار على ملعب كلية التربية 
واالنجاز للرجلين  االنفجاريةوالقوة للجذع  اختبار المرونة بأجراء صباحا . 10( الساعة  2013

 ( بالثانيةصورة  25وبسرعة ) ( Sonyنوع )  وتم تصوير الواثبين بكامرا فديويةالفراد عينه البحث .
بيق القانون للفعالية بالكامل طوتم ت العارضةسم من حامل 40وعلى ارتفاع عارضه القفز وعلى بعد 

( وتم تحليل االفالم باستخدام برنامج  Deelوتم نقل التصوير الى جهاز الب توب نوع ) 
(Kinovea ) ) ( وبرنامج( وتم تخزين المعلومات باستخدام برنامجExell ومعالجتها باستخدام )

 1( بعد ان تم استخراج المتغيرات التالية .SPSSالحقيبه االحصائية االجتماعية )

لحظة كون  وعارضة الوثبسافة بين رأس الواثب العارضه : هي المعن  واثبارتفاع راس ال .1
 الرأس عمودي فوق العارضة .

: وهي المسافه بين كتف الواثب وعارضة القفز لحظة كون  عن العارضه ارتفاع كتفا الواثب .2
 االكتاف عمودي فوق العارضة .

                                                             

 ( 2يراجع ملحق رقم)
 

، مطبعة النجف االشرف  في الحركات الرياضية كالبيو ميكانيحسين مردان عمر وأياد عبد الرحمن :  1
 . 237،ص 2011، 1.ط



عن العارضه : وهي المسافه بين ورك الواثب وعارضة الوثب لحظة  لواثبارتفاع  ورك ا .3
 عارضة .كون الورك عمودي فوق ال

: وهي المسافه بين ركبة الواثب وعارضة الوثب لحظة  العارضةعن  اع ركبتا الواثبارتف .4
 كون الركبه عموديا فوق العارضة .

: وهي المسافه بين قدم الواثب وعارضة الوثب لحظة كون  عن العارضه ارتفاع قدما  الواثب .5
 القدم عمودي فوق العارضة .

 

 
 (3شكل )

 راستها للواثبين فوق عارضة الوثبالتي تم ديوضح المتغيرات 
 

 نامج التدريبي :البر 3-6-2

الخبيراء والمختصيين والميدربين فيي مجيال رياضية العياب  وأراء ألسيابقهبعد االطالع على الدراسات 
 للقفيييز العييياليالمبتكييير هج تيييدريبي باسيييتخدام الجهييياز نالقيييوى وخصوصيييا القفيييز العيييالي تيييم أعيييداد مييي

-2-10للفتيييرة مييين ) أسيييابيع (8ولميييدة ) ( 4كميييا موضيييح فيييي شيييكل ) التكيييراريريقييية التيييدريب بط
خيييالل فتيييرة األعيييداد 1. ( وحيييدة تدريبييييه خيييالل األسيييبوع 3وبواقيييع )(  2013-4-8ولغاييية  2013

 المرونييييةالهيييدف منيييه تطيييوير ( وحيييدة تدريبيييييه 24) ألتدريبييييهوبيييذلك كيييان عييييدد الوحيييدات الخييياص 

                                                             

 303، ص  1998،دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، علم التدريب الرياضيعلي بن صالح الهرهوري : 1
. 



 األسيابيع( بيين 1-3التميوج ) أسيلوبللرجلين واالنجاز واستخدم الباحث  االنفجاريةالمتحركة والقوة 
كميا موضيحة فيي شيكل  األسيبوع أييام( للتموج بين 1-1) وأسلوب(  4كما موضحة في شكل رقم )

 ( .5رقم )

 

 مخطط الشدة خالل أسابيع التدريب ( يوضح4شكل )

 

                                                             

 ( 3يراجع ملحق رقم) 
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 الخميس الثالثاء السبت



يوضح الشدة خالل أيام األسبوع الثاني (5شكل )

 
 يوضح الجهاز المبتكر من قبل الباحث (6شكل )

 االختبار البعدي : 3-6-2

االختبددار البعدددي وعلدد  ملعددب كليددة التربيددة  بددرجراءبعددد انتهدداء المددنهج التدددريبي قددام الباحددث 

 ( 2013-4-10مددن يددوم االربعدداء المصددادف )( صددباحا 10السدداعة ) القادسدديةالرياضددية جامعددة 

وتدم تصدوير سدباق عينده البحدث  دال فدرا االنفجاريدةواختبدار القدوة  المروندةاختبدار  برجراءوذلك 

 . ألقبلياالختبار  أجراء أسلوبوبنفس العالي )االنجاز (  لوثبا

 

 : اإلحصائيةالوسائل  3-7

 الوسط الحسابي  -1

 االنحراف المعياري -2

 معامل التواء  -3

 . قانون نسبة التطور  -4

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4

 البدنيدةللمتغيدرات الكينماتيكيده والصدفات  المعياريدةواالنحرافدات  الحسدابية األوساطعرض  4-1

 . العينة ألفرادواالنجاز 

 ( يوضح2جدول )

  عل هالدر اسفي المتغيرات قيد  ألفراد العينة البحثنسبة التطور بين االختبار القبلي والبعدي 

 سم( للقبلي والبعدي 180) متوسطةارتفاع 

 نسبة التطور فرق األوساط   البعدياالختبار  االختبار القبلي المتغيرات التسلسل

 ع س ع س

 %13.66 2.06 0.55 15.07 0.90 17.13 ارتفاع الرأس 1

 %20.31 2.29 0.72 11.27 1.29 13.58 ارتفاع الكتف 2



 %26.7 1.99 0.77 7.43 1.39 5.50 ارتفاع الورك 3

 %28.6 3.38 1.45 11.80 1.85 15.18 ارتفاع الركبة 4

 %2.66 0.53 1.65 19.90 2.00 20.43 ارتفاع القدم 5

 %14.03 8 7.00 57.00 5.29 49.00 االنفجاريةالقوة  6

 %9.8 5.33 1.00 54.00 2.89 48.67 الظهر مرونة 7

 - - 5.00 180.00 5.00 180.00 االنجاز 8

 

والبعيييدي لمتغييير ارتفييياع راس الواثييب فيييوق يتضييح ميين الجيييدول اعيياله نسيييبة التطييور بيييين االختبييار القبلييي 
( وهيي نسيبة تطيور جييد عليى رغيم مين كيون االرتفياع نفيس  %16.66العارضة لحظة االجتياز وقد بل  )

ميع ارتفياع  يالئيمارتفاع عارضة الواثب في االختبار القبلي مما يؤكد ان الواثب بداء االقتصاد بالجهيد بميا 
خصوصيييا باعتبيييار اليييرأس قائيييد الجسيييم بعيييد  العارضيييةجسيييمه فيييوق  بيييأجزاءوكيييان اكثييير انسييييابيه  العارضييية

وهييذا كييان نتيجيية البرنييامج المعييد ميين قبييل الباحييث الييذي ركييز علييى انسيييابية جسييم   بالحركييةالييذراعين للقيييام 
متغيير ارتفياع الكتيف فقيد بلي   إميا 1.كذلك تقليل الفروق بين ارتفاعات اجزاء جسيمه  العارضةالواثب فوق 

%( وهيي االخيرى نسيبة تطيور جييده لليواثبين خصوصيا اعتبيار الكتفيين مين اجيزاء  20.31نسيبة التطيور )
نسيبة التطيور لليورك فقيد بلغيت  إمياللحركة كذلك يشكل عائق في عمليية االجتيياز .الجسم المهمة والقائدة  

رة عنيد االجتيياز ليذلك فيان قيد وأصيعبهاالجسيم  أجيزاء أهيم%( وهي نسبة جييدة وهيذا الجيزء يشيكل  26.7)
وخصوصييا فييي  العارضييةسييوف تييزداد كلمييا اسييتطاع ميين رفييع وركييه  فييوق  العارضييةالواثييب علييى االجتييياز 

ر فييي عملييية تييدريب الواثييب علييى وهنييا كييان للجهيياز المبتكيير والميينهج التيدريبي دور كبييي العاليييةاالرتفاعيات 
وقييييت السيييليم لرفيييع اليييورك فيييوق العارضييية وكيفيييية االنتقيييالي التيييدريجي لهيييذا االنتقيييال بيييين اجيييزاء الجسيييم الت

%( وهييي نسييبة تطييور جيييدة حيييث ارتفيياع  28.6فقييد بليي  ) الركبيية.....امييا نسييبة التطييور لمتغييير ارتفيياع 
ركيييي مييين اليييورك اليييى فيييي النقيييل الح االنسييييابيةاليييركبتين للواثيييب تتناسيييب ميييع ارتفييياع اليييورك تقريبيييا وعملييييه 

.امييا نسييبة التطييور الرتفيياع  2( 1990وهييذا مييا اكييده )محمييد عثمييان ، رضييةاللعالييركبتين وكيفييية اجتيازهمييا 
الن القدمين مين اسيهل اجيزاء الجسيم الجتيياز %( وهي نسبة تطور قليلة وذلك  2.66القدمين فقد بلغت )
ولييم يسييتطيع لحاصييل فييي مفصييل الييورك عملييية )الكييب( وذلييك لالسييتفادة ميين الثنييي ا لعارضيية القفييز خييال

 . (الباحث السيطرة على اقدام الواثبين حتى باستخدام الجهاز وذلك لعد مسهم )لورة الجهاز اثناء القفز

                                                             

،المرشد العملي لتعليم العاب القوى  ترجمة االتحاد الدولي اللعاب القوى ،اجري ،اقفز ،ارمي هارلد مولر واخرون : 1
 .   108-106،ص  2006، 2المستوى االول ،ط

 . 388ص،  1999،دار القلم ، الكويت ، تعليم ،تحكيم تكنيك، موسوعة العاب القوى ،تدريب ، محمد عثمان : 2



 
 (7شكل )

 يوضح ابتعاد أجزاء الجسم في االختبار القبلي
حييث الميينهج  مقبولية( وهيي نسيبة تطييور %14.03لليرجلين فقييد بلغيت ) االنفجارييةاميا نسيبة التطيور للقييوة 

التدريبي المعيد مين قبيل الباحيث قيد ركيز عليى تيدريبات القيوة االنفجاريية كيال اليرجلين ثيم انتقيل اليى التركييز 
عليييى الرجيييل الواحيييدة وهيييو مييين االميييور الجيييدا مهمييية فيييي التيييدريب بالشيييدة والتيييدرج بهيييا مييين الصيييعب اليييى 

( افضييل 2011وهييذا مييا اكييده )عييادل تركييي ،مييع طبيعيية الفعالييية القفييز برجييل واحييدة  يييتالءمبمييا  األصييعب
نفسيييها لزييييادة خصوصيييية  المنافسيييةطريقييية لتطيييوير القيييوة واالداء اجيييراء التيييدريبات بشيييكل مشيييابهه لطريقييية 

%( وهيي نسيبة تطيور قليلية مميا ييدل عليى ان  9.8فقيد بلي  ) المرونيةلعنصر اما نسبة التطور 1.التدريب 
وليم يطيور المينهج المعيد مين قبيل الباحيث اال  المرونيةن عنصر البحث يمتلكون مستو عالي م العينةافراد 

الثابييت لييم يتوافييق مييع طبيعيية الجهيياز المبتكيير الييذي يركييز  المرونييةجييزء قليييل ويعتقييد الباحييث ان االختبييار 
يجيييب ان  المرونييية( عنيييد تنميييية  2010علييييه )عبيييد ا  حسيييين ، أكيييدهوهيييذا ميييا . المتحركييية المرونيييةعليييى 

 2طبيعة المفصل التشريحي للرياضة التخصصية . يطابق مدى الحركة مع

                                                             

 2011، دار الضياء للطباعة والتصميم ،النجف االشرف ، مبايء التدريب الرياضي وتدريب القوةعادل تركي :  1
 . 348،ص

 207،ص 2010،ط 1 ، دار ضياء للطباعة والتصميم ،النجف االشرف ، التدريب الرياضيعبد ا  حسين الالمي :  2
. 

17.13 

13.58 

5.5 

15.18 

20.43 

   القدم الركبه الورك الكتف الرأس 

سم في االختبار 180ابتعاد أجزاء الجسم عن عارضة القفز بمتوسط ارتفاع 
 القبلي



 
 (8شكل )

 البعديفي االختبار  العارضةعن يوضح ابتعاد أجزاء الجسم 
 
 

 ( يوضح3دول )ج
 دي ألفراد العينة البحثعبين االختبار القبلي والبنسبة التطور 

 التطورنسبة  فرق األوساط   البعدياالختبار   االختبار القبلي المتغيرات التسلسل

 ع س ع س

 %27.55 3.07 0.55 13.43 0.90 17.13 ارتفاع الرأس 1

 %94 6.58 0.62 7.00 1.29 13.58 ارتفاع الكتف 2

 %2.42 0.13 0.60 5.37 1.39 5.50 ارتفاع الورك 3

 %72.5 6.38 0.82 8.80 1.85 15.18 ارتفاع الركبة 4

 %33.52 5.13 1.22 15.30 2.00 20.43 ارتفاع القدم 5

 %4.05 7.6 187.6 187.6 5.00 180.00 االنجاز 

 

وعليى ارتفاعيات متوسيطها  العارضيةيتضح من الجدول اعاله نسب التطور الرتفاعيات اجيزاء الجسيم فيوق 
( وهي نسبة تطور اكبير مين االرتفياع االدنيى  27.55) الرأس( فقد بلغت نسبة التطور الرتفاع  187.6)

وهييو هييدف الباحييث ان يكييون الواثييب  رضييةاالع( ممييا يؤكييد اقتييراب الجسييم ميين  سييم 180الييذي وسييطه )
%( وهيي نسيبة  94.اميا ارتفياع الكتيف فقيد بلغيت نسيبة التطيور )اقتصادي بالجهد بما يتالئم ميع االرتفياع 

يحيس الجهياز اليذي جعيل الواثيب  تيأثيروهذا  الحسابيةنتيجة للفرق بين االوساط  جاءتجدا  عاليةتطو ر 
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0 

   القدم الركبه الورك الكتف الرأس

ختبار سم في اال 180ابتعاد اجزاء الجسم عن عارضة القفز متوسط ارتفاع 
  البعدي



وزيييادة القيييوة  بالعارضييية عاليييةفاعيييات تر ه ميييع ارتفاعهييا كيييذلك الوصييول الييى اويسييلط قيييوة مناسييب رضييةبالعا
 للرجلين . االنفجارية

%( وهيي نسييبة تطييور قليليية وتؤكييد علييى مييدى اقتييراب  2.42اميا نسييبة التطييور الرتفيياع الييورك فقييد بلغييت )
ج التييدريبي فييي تطييوير عنصيير ميينهورك الواثيب ميين عارضيية القفييز وبارتفيياع مناسييب ممييا يؤكييد علييى اثيير ال

رغييييم  رضييييةاالعة الييييورك فييييوق كييييرضيييية اثنيييياء القفييييز والييييتحكم بحر اللييييواثبين كييييذلك االحسيييياس بالع المرونيييية
%( وهييي نسييبة  72.5فقييد بلغييت ) العارضييةامييا نسييبة التطييور بارتفيياع الييركبيتن فييوق . العاليييةاالرتفاعييات 

مين خيالل ثنيي  العارضيةجسيمه بعيد اجتيياز  بيأجزاءتطور كبيرة مما يؤكد على ان الواثب استطاع اليتحكم 
 االجتياز وقبل الهبوط . اثناءمفصل الورك الداء عملية )الكب(

تقريبيييا ميييع نسيييبة تطيييور ارتفييياع  متوافقييية%( وهيييي  33.52اميييا نسيييبة تطيييور ارتفييياع القيييدمين فقيييد بلغيييت )
 العارضيةلتعديية  المحاوليةالركبتين الن االثنان في خط وانسيابيه واحدة وخصوصا اثناء االجتياز واكتمال 

حيييث ان الحركيية الرياضييية وخصوصييا مييا يصيياحبها ميين حركييات اقتييراب وارتقيياء وطيييران واجتييياز تعمييل .
امتيداد الجسيم اثنياء االداء سيوف يسياعد عليى زييادة عيزم  ل زواياهيا أيييعلى انتقال مراكز ثقل اجزائيه وتقل

 1دفع القوة .

 
 (9شكل )
 في االختبار البعدي العارضةيوضح ابتعاد اجزاء الجسم عن 

                                                             

 1، طعمان ، دار دجلة  ، تطبيقات البايو ميكانيك في التدريب الرياضية واألداء الحركيصريح عبد الكريم ألفضلي :  1
 . 125،ص  2010،
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   القدم الركبه الورك الكتف الرأس

ختبار في اال 187,6أبتعاد أجزاء الجسم عن عارضة القفز بارتفاع متوسطه 
  البعدي



ي نسبة تطور قليلية ولكين تطيور االنجياز وليو ب )سيم ه%( و  4.05فقد بلغت ) لإلنجازاما نسبة التطور 
بهيذه  عاليية وقريبيه مين بعضيها فيان الفيوز يتحقيقالقليلة ( يعتبر تطور وخصوصا عندما تكون المسيتويات 
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 ( يوضح اسماء الخبراء1ملحق )

 الجامعة االختصاص اللقب العلمي  االسم التسلسل
 القادسية بايوميكانيك العاب قوى استاذ حسين مردان عمر البياتي  1
 القادسية تدريب العاب قوى  استاذ مساعد رحيم رويح حبيب  2
 القادسية بايوميكانيك كرة طائرة استاذ مساعد حمد عبد االمير شبرأ 3
 القادسية تدريب جمناستك مدرس علي بدوي طابور 4

 ( كادر العمل المساعد2ملحق )

 الجامعة االختصاص المهنة االسم التسلسل
 القادسية العاب قوى طالب ماجستير  حارث عبد االله 1
 القادسية العاب قوى مدرب العاب قاسم صاحب عيسى  2
 واسط العاب قوى  مدرب العاب احمد عليوي ارحيم   3
 القادسية  طالب تربية رياضيه حسام عبد مسلم  4

 (3) ملحق

 المبتكر الجهاز على التدريبي المنهج مفردات يوضح

 الراحة بين المجاميع  المجاميع  لتكراراتاالراحة بين  الشدة  التكرار المفردات اليوم االسبوع

1 

وثب عمودي بكال الرجلين  مع  السبت
 االجتياز 

8 

80% 

 د 5-3 2 د 1-2

وثب برجل واحدة من الوقوف مع  الثالثاء
 االجتياز 

 د 5-3 3 د 1-2 6

وثب عمودي بكال الرجلين  مع  الخميس
 االجتياز 

 د 5-3 2 د 1-2 10

2 

وثب من الثبات بكال الرجلين مع  السبت
 االجتياز

6 

85% 

 د 5-3 3 د 1-2

 د 5-3 3 د 2-1 6 وثب مع مرجحة الرجل الحرة الثالثاء

 د 5-3 2 د 2-1 10 وثب مع مرجحة الرجل والذراعين  الخميس

3 
 12 الوثب من المشي السبت

90% 

 د 5-3 2 د 1-2

 د 5-3 2 د 2-1 8 الوثب من الهرولة  الثالثاء

 د 5-3 3 د 2-1 3 الوثب من السرعة العاليه الخميس

4 
 8 الوثب من الهرولة  السبت

85% 

 د 5-3 2 د 1-2

خطوة  5الوثب من االقتراب  الثالثاء

 باسرعة العاليه
 د 5-3 3 د 1-2 8



الوثب من االقتراب كامال بالسرع  الخميس
 العاليه 

 د 5-3 3 د 1-2 7

5 

 8 االجتياز من السرعة العاليه السبت

90% 

 د 5-3 3 د 1-2

 د 5-3 3 د 2-1 7 االجتياز من سرعة متوسطه الثالثاء

االجتياز من مسافة اقتراب كاملة  الخميس
 بالسرعة العاليه 

 د 5-3 3 د 1-2 6

6 

االجتياز من االقتراب كامال  السبت
 بالسرعه العاليه

6 

95% 

 د 5-3 3 د 1-2

خطوات  بالسرعة  5االجتياز من  الثالثاء

 العاليه
 د 5-3 2 د 1-2 8

خطوات بالسرعة  3االجتياز من  الخميس

 المتوسطه 
 د 5-3 2 د 1-2 10

7 

 5 االجتياز من الهرولة السبت

90% 

 د 5-3 3 د 1-2

خطوات متوسط  3االجتياز من  الثالثاء

 السرعة
 د 5-3 3 د 1-2 6

 د 5-3 3 د 2-1 5 خطوات سريعة 3االجتياز من  الخميس

8 
 5 االجتياز من االقتراب كامال السبت

95% 

 د 5-3 3 د 1-2

 د 5-3 3 د 2-1 5 خطوات  3االجتياز من االقتراب  الثالثاء

 د 5-3 4 د 2-1 5 االجتياز من االقتراب كامال الخميس

 

 المساعد العمل كادر( 3) ملحق

 للجهاز المبتكريوضح وصف كامل 

 الجهاز وصف

 وبشكل الحديد من مصنوع سم2.20 منهم واحد كل طول يبل  منفصلين قائمين من الجهاز يتكون
 من ومثقب ( سم 5) بارتفاع(  سم50×50) مربعه حديدية قاعدة على ويستند سم 5 بسمك مربع

 حديدية قطعة القائم على ويتحرك وصعودا(  سم 100) من تبداء مختلفة ارتفاعات على الجانب
 الحديد من قضيب به يدخل(  بوربرين) على وتحتوي الوسط من مثقوبة(  سم 20) بطول مربعة

 لورة على(  الشفت) القضيب ويحتوي( برين بالبور) الجانبين من ويدخل( م3) طوله يبل (  شفت)
 عملية وعمل الدوران على لتساعد الورة اجتياز وعند بالحركة تدور الشكل اسطوانية إسفنجية قطعة)

 الجهاز سعر ويبل  تقريبا(  كغم 32( )فقط القائمين) الجهاز وزن ويبل  الورد واجتياز القوس
 ( .أمريكي دوالر 80) يعادل ما أي( عراقي دينار 100,000)



 


