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  الحمددد  ب رل المدددالمين الصضدددا المدددى  االسدددىد وعدددى سدددي ها محمددد  اوعدددى الددد  امدددحب 
 لجممين . 

الرلاضدد   اجاممدد  اليا سدد    الب ه دد  اوعدداد الرلاضدد  الترب دد لقدد د الرددلر الجإلددا الددى ومددا   لع دد  
مدددباه م ددد   مهدددا بالجميدددا لقددد د الردددلر االتيددد ير اارمتهدددان الدددى المردددر  ا سدددتا     اهدددااورص

 دددد  الباحددددث   اتدددد ليا االدددد ار ال بيددددر ص مددددا امددددا لل ( الدددد   لددددان ل ومدددد   يددددر المحدددد ا مددددال 
من خىل متابمد  البحدث خةدا  بخةدا  اتداصير التا ااج تها خىل مسيرتا المعم    الممابات 

ا ج ددإ  اارحت اجددات االمرددارات المعم دد  ل لددان بدد ا الممددا بالمددار  التددا بددا وعي ددا صجددإا  ب 
 خير الجإاء .

ار  فاتها لن لاج  رلر  اتي ير  الدى لسدات تا الد ين وعمداها احمعداها لحعدى سدم  صدا الح دا  
 خير الجإاء .بد ب وها ا صجإ  ابا المعد   لر

بد ا لما لق د ردلر  اتيد ير  الدى لصدرا  ويهد  البحدث لمدا بد لا  مدن ج د  ممدا  تمداد البحدث  صجدإ 
 ب وها خير الجإاء .

القدد د لعمددات رددلر احددل لبيددر الددى لصددرا  وددا عتا جم مددا الدد ين اصددراا ابدد لاا ال  يددر مددن 
الممداول التدا ااج تهدا االممدا الاقت االج   المتااما صا ر  لإر    مال ال راس  اتخةا 

 بلا ج   وعى تاصير الجا المى د صا ل هاء ال راس  .
 

 الباحث                                                                        
 مرتضى حسين مميا                                                             
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 الباب االول

 -:التعريف بالبحث  -1
  -:املقدمة وأهمية البحث 1-1

تم  صمال   الا ل المالا من الفمال ات التا ةرلت وعي ا تغيرات ل ير  صا ا  اء الحرلا اان 
التةار ال   ماحل التغيرات الفجا    ال  ير  صا الا ل اا ى الى تحسين ارهجاإ لان ل  

ي  المستخ م  التا ماحبت ب ا التةار مع وىق  مبارر  بتغيير ت ه ك الا ل االةرل
تةب ي ا لعجااهل ال يهمات ل   المرتبة  بمتةعبات ا  اء الخاص بالا ل المالا حيث ان   مراوا 

ةب م  الم ارات الحرل   اصيًا لخما م ا ال يهمات ل   با التا تح   ب رج  لبير  خما ص 
لتا سابمت صا تةار ا رقاد الي اس   ار د جم ع ب   المااما ا  المفات الب ه   الخام  

د لع ابا خاصير 2,45لعا ل المالا حتى اآلن   ار لن الرقد الي اسا المالما لرجال ابا   
د 2,09سه    االرقد الي اسا المالما لعهساء    20د ل  قبا 1993ساتامايار ( سجع  واد 

سه  ! ار تإال ب   ا رقاد  26د ل  قبا 1987لعبعغارل  رت فلا لاستا يهاصا ( سجعت  واد 
مام   لح  اآلن ر د التي د االتةار الحاما صا ومع ات ا و ا  االت رلل االسباقات الخام  

  )1( .ب    الفمال ات الرلاض  
الددى مجماودد  مددن المتغيددرات تحدد   خمددا ص  الا ددل المددالا الخضددع ا  اء الم ددار  صددا صمال دد 

تحمديا السدرو  صدا هجداه ا  اء اا الد الك  الحرلد  مفامداا صم ى تسابد إاا ا  االحرل  ا  اء
المهظامد  ( صرع  ا يف الى جاهل ب   المتغيرات المرلبات ارصي   االمما    ت ان مسبب  رهتدا 

  امه دا قدداى ر  صمدا اررس اتسددابد لمتغيدر ليهمددات لا صدا تح يدد  خمدا ص مهحهددى  )الحرل د 
ار  الجيد  اان التااصدا المدح   المهاسدل الد    حد ث الد    حتاج دا ار اء الم د  الدإمن -الياى 

  اان ال د   بين التغاير صا المتغيرات ال يهمات ل   اال يهت ل   با السدبيا ارصضدا لهجداه ار اء
مددن ال راسدد  بددا ارسددتفا   مددن تمعددد ةددىل المرحعدد  ارالددى مددن السددرو  الملتسددب  اتحالع ددا الددى 

                                      
1-w.w.w.tuneps.net/Article 
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ل  مدن المتغيدرات ال يهمات ل دد    ل د  الد لك  التمدر  وعددىسدرو  وما  د  اصدا المتغيددرات ال يهمات
 .التا تؤ ر وعى صمال   الا ل المالا

 

 -مشكلة البحث: -1-2

مرلع  البحث ان ا عل الةىل يااج ان مرلع  ا هاء تا    صمال   الا ل المالا ال ف   تحالا 
السرو  التا ا تسب ا الىول الى سرو  وما    رجت اإ المارض  حيث ان السرو  ل ا ابم   
لبير  صا تح ي  مسار الياى االسرو  المهتج  صا تحميا اررتفاع وه  اليفإ اان ا عل 

ن المبت  ين  الةىل( رتتاصر ل ي د ممعامات لاص   ون ق د مفات المتغيرات المتمعمي
ال يهمات ل   المؤ ر  وعى الفمال   اون ةرلا ال راس  االتحعيا ال ما  ملن استخرا  خما ص 
بمس المتغيرات المؤ ر  صا اليفإ لفمال   الا ل المالا حتى يتد تحضير هاج  مهاسل اممالج  

ار اء ب    رصع مستالى ارهجاإ لعمتمعمين صا اقت اج   اقا ابإهجاإ خةا وه  المابا 
 مهاسل.

عمتغيرات ال يهمات ل   اوىقت ا باهجاإ صمال   الا ل ل ال راس  التحعيع   الامف   التمر  وعى -1
 .المالا لةعب  لع   الترب   الب ه   اوعاد الرلاض  المرحع  ارالى

عمتغيرات ال يهمات ل   اوىقت ا باهجاإ صمال   ل الوصفية التحليليةالدراسة  التمر  وعى ا ر -2
 .الا ل المالا لةعب  لع   الترب   الب ه   اوعاد الرلاض  المرحع  ارالى

مف   لعمتغيرات ال يهمات ل   اوىقت ا باهجاإ الا  تحعيع  ال راس  الالتمر  وعى هسب  مسابم   -3
 .رب   الب ه   اوعاد الرلاض  المرحع  ارالىصمال   الا ل المالا لةعب  لع   الت

 

  -فروض البحث: -1-4

لعمتغيرات ال يهمات ل   اوىقت ا باهجاإ صمال   الا ل المالا لةعب  لع   بهاك ا ر ايجابا   -1
 .الترب   الب ه   اوعاد الرلاض  المرحع  ارالى

 

 :=جماالت البحث -1-5
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ةىل المرحع  ارالى جامم  اليا س  ا لع   الترب   الب ه   اوعاد  المجال البرر  ا -1-5-1
 الرلاض .

 جامم  اليا س  . الترب   الب ه   اوعاد الرلاض  امعمل لع    المجال الملاهاا -1-5-2
 (  2017ا 3ا   23    ( الى2016ا12ا  23من    لعم   المجال الإماهاا -1-5-3
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 الثانيالباب 
 
 واملشابهةالدراسات النظرية   – 2
 الدراسات النظرية: 1- 2
   -ميكانيك: البيو -2-1-1

 

ان وعد البايام لاه ك با وعد حد يث ظ در هتيجد  الحاجد  الدى  راسد  حرلد  ال ا هدات الح د  مدن  
(الى اه  صدا  ب ا د  السدبميهات تدالى SUSANJ.HALLالهاح   الم لاه ل    اترير ساإان بال 

المجعدددل الددد الا ممدددةع  البايام لاه دددك لامدددف الحيدددا ال راسدددا المتمعدددا بالتحعيدددا الم لددداه لا 
 .(2 لألهظم  الحيا   (

 ( بددا لمدداBiomechanics رددير صددؤا  تاصيددا السددامرا ا الددى ان م لعمدد  بيام لاه ددك          
ة  لا ( اتمهدددا الااسددد mechanic( اتمهدددا الح دددا  ا   Bioا رليدددا ابدددا ملاهددد  مدددن لعمتدددين  

ا  ا    صدان ترليدل ال عمد   مهدا اآللدد  الحيا د  ابدا المعدد الد   يبحددث صدا حرلد  ا جسداد الح دد  
 . (3 االما    من اج   اليااهين الما    من  ان است هاء م

االبيام لاه دددك بدددا وعدددد يبحدددث صدددا حرلددد  ا هسدددان لا الحيددداان لا بمدددس لجإا ددد  بةرليددد         
تاى سددة  ا رس لا صددا المدداء لا الفضدداء لتح يدد  الت ه ددك ماضدداو   معماسدد  سددااء وعددى مسدد

. اا  ا ما لجرلها مياره  بس ة  لألرقاد الي اس   صدا الاقدت الحاضدر صاههدا هجد   (4 الم الا لعحرل  
تةدددارام معماسددددام صددددا المسددددتا ات لاصدددد    ابدددد ا التةددددار جدددداء هتيجدددد  لألبحدددداث المسددددتمر  لعحرلدددد  

المسدبب   اليداى  ل   راس  ااص   مدن حيدث إماه دا   اضداص  الدىاظ ار اآلرت التيه   ا راس  الحر 
صدا حد اث الحرلد    اممدا سدبا  راسدت  هجدد  ان وعدد البيام لاه دك قد  د قد د الحرلد    صيد  لاهددت 
الحرل   ير ميههد    بممهدى ريتداصر صي دا جاهدل ارقتمدا  بالج د  لعتغعدل وعدى المياامد  المميهد  

 ن ق  امعها الى التاج   الحرلا ا صضا.بمسار حرلا اوما وضعا بم ما هلا 
                                      

( 2  ) susanj  .Hall; Biomechanic, 2nd.ed:( newyork,mc- GrowHill,1995) p.2 .                    

 .   13( ص 1988)الموصل دار الكتب للطباعة والنشر،  ،  ككيالبايوميكان .فؤاد توفيق السامرائي ( 2)

يممممماإ شمممماكر.3)  للطباعممممة  ر، عممممماإادارا ل كممممكانيكيممممة للحركمممماي الر ا ممممية مبادئ األسممممم المي( قاسممممن حسممممإ حسمممميإ وا 

 . 26-25ص  1999والنشر،
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ح ي ام صا المجال الرلاضا ظ ر هتيج  الحاج  الى  راس  حرل  امما م  البيام لاه ك وعم 
ال ا هات الح   من الهاح   الم لاه ل    اصا ب ا   السبميهات تالى المجعل ال الا ممةع  

  لاه لا لألهظم  الحيا  م.البيام لاه ك لامف الحيا ال راسا المتمعا بالتحعيا الم
ا مر  البيام لاه ك باه  م وعد يختص لا يبحث صا حيا ا الياى ال اخع   االخارج   وعى   

 (1 ا جساد الح  (.
الم رل صا الترب   الرلاض   صاه  ي تد بالجاهل الب ها االحرلا   اما  سم  ب   اما الم رل اا 

م لاه ل    ملن ان تاج  ا  اء اتما ب  الى لوعى  رجات الج اإ الحرلا من مميإات اصاا   
 ارقتما  صا الج   االم ال   المهرا  .
 يقسن علن البيوميكانيك إلى ما يأتيا 

 -البيوستاتكا  -أ
ا مها  راس  ا هظم  ال ابت  سااء اليا  ال ابت  لا السرو  ال ابت  اتاض   ةرق ا  اء التا    

  ياد ب ا الجسد.
   -بيوديناميك اال -ب
ا مها ب راس  ا جساد المتحرل   سااء اليا  المتحرل  لا السرو  المتحرل  اتاض   ةرق     

 ا  اء التا  ياد ب ا الجسد.
 -ويقسن إلى قسميإ ا

وعد  مهى ب راس  لسبال الحرل  االياى المماحب  سااء ل اهت هاتج  وه ا لا -:لبيوكينتك ا -1
 ات الحرل  اهتا ج ارهيباس المضعا اوىقت  بم ال   ا  اء .مح    ل ا   البحث صا مسبب

ابا  راس  الحرل   راس  امف   من حيث الإمان ا الملان  ان التةرق   -البيوكينماتيك ا-2
الى اليا  المسبب  ل ا . اان الخما ص ال يهمات ل   لحرل  ا هسان تتح   من خىل  راس  
الرلا الخارجا ال ه سا ارسد المسار الحرلا لإلهسان صا الفضاء اتغيرات  صا الإمن  ل  

 لعا لعحرل  م ا  المساص    الإمن   السرو ( ارسد مسارات ا  ي تد بالجاهل المظ ر  لا الر
اان اوتما  ا ساليل ال ق ي  من التحعيا بااسة  ال اميرات السرلم  ااستخ اد لج إ  ال مبياتر 
 ات البرمج ات الح ي   االمتخمم  صا ب ا المجال با ال   قا  الى تعك الهتا ج ا  لن المين 

ر  وعى متابم  ا  اء ال   يتميإ بالسرو  ال بير  ل لك ر ملن ق ال البررل  المجر    ير قا 
 المتغيرات ا خرى لالسرو  لا مي ار الإاا   ون ةرلا الهظر صيط .
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  -اويمكننا إإ نحدد الواجباي األساسية للبيوميكانيك الر ا ي بالنقاط اآلتية
 الحعال الم لاه ل  . اضع البحاث الخام  با  اء الرلاضا ا م ا   ااضع اهسل -1
تمم د الممعامات الملتسب  حال صن ا  اء ا م ا  هااع الرلاض  لا وعى ح  . -2

الحيا  .  ماامع  تةالر مهابج البحث الخام  بالم لاه ل  -3

تةددددالر مهددددابج البحددددث الهاو دددد    ص مددددا يتمعددددا بمعددددد البيام لاه ددددك ابخامدددد  ا هدددداء ومع ددددات  -4
الت رلل .

 استدخ اد البيام لاه ك صا تةالر الي رات الب هيد  االهفسد   المةعابددد   -5
 ر  الفما اسروت (  ى  اليا   االسرو   الرراق   الي ر  وع

ار  يتمر استخ اد وعد البيام لاه ك وعى المجال الرلاضا صيدط   بدا يد خا صدا ود   مجدارت  
عدداد التددا يدد خا البيام لاه ددك لجددإء م ددد ا يربددا مددن الم……لخددرى لالةددل االيضدداء اال ه سدد  

يتةعددل مددن لمددحال بدد   ارختمامددات ا لمدداد بل يددر مددن الممعامددات وددن خمددا ص الجسددد 
 البرر  . 

 ا التحليل البيوميكانيكي للمهاراي الحركية  2 – 1 – 2
يتمددددف ج دددداإ الحرلدددد  صددددا جسددددد ا هسددددان بخمددددا ص م لاه ل دددد  و يدددد  اوهدددد  تةبيددددا اليااودددد   

وعى حرل  الجسد ربد  مدن مراودا  بد   الخمدا ص ا راسد  لدا الظدرا  االمتغيدرات الم لاه ل   
 البيام لاه ل   اب ا  مها اه  رب  من تحييا خما ص ا  اء الفها الم الا آل  م دار  لا حرلد 

ضددداء ارسدددتم ا ات االخدددااص  صدددارلاضددد   الن  ملدددل ارسدددتخ اد المهاسدددل لعيااوددد  الم لاه ل ددد  
 ا   صا وما ج اإ الحرلا لإلهسان.الم لاه ل   الماج

  
مسددددتا ات وع ددددا مددددن ا مددددار الم مدددد  التددددا تتةعددددل ممرصدددد  لبددددد المتغيددددرات  الددددىا مدددد  الامددددال 

الم لاه ل ددد  التدددا تسدددابد صدددا اتيدددان الم ددددار  صضدددًى ودددن ل اء الم دددار  بج ددد  اقتمدددا   التةعددددل 

الامال لعمسدتاى المدالا ممرصد  التفامديا ال ق يد  لعحرلد  اممرصد  مسدببات ا االردلا الد   تتميدإ 

مهةي   التا يجدر  بميتضدابا تهداال الظدابر  ماضداع ال راسد  لمدا لدا ب  مل ا  م  التحعيا اسيع  

 لاهت ميسم  الى ا جإاء لا المهامر ا ساس   المؤلف  ل ا. ا  بحث ب   ا جراءات لًى وعى 
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امدن لبدد المتةعبدات ا ساسد   لعممدا التد رلبا بدا اجدراء تحعيدا اتيدا د ا  اء الفدر   االجمدداوا 

ء التا تح ث هتيج  تم   حارت اظرا  العمل المتهاود  االتمييد ات لترخ ص اممالج  ا خةا

سدددات ملن المدددار  الحي ي ددد  صل هددداء ا  اء الفمعدددا لعمها صدددا التدددا تراصدددا ا  اء هفسددد  االتدددا تظ دددر

  . ا لك رن الىول خىل التمرلن    اء الىوبين ت ان خىل المهاصسات

ه ل ددد  لسددد مت صدددا حددد اث التيددد د المعمدددال صدددا ان  راسددد  الحرلددد  مدددن اج ددد  الهظدددر البيام لا 
ا هجداإ الرلاضددا مددن خددىل ايجدا  الحعددال الحرل دد  الهاتجدد  ودن ارسددتغىل الجيدد  ليدداى الىوددل 

 ( 1 .ال ات   اما يرتبط ب لك من قاى خارج   تؤ ر ابرلا مبارر صا الحرل 
را  الياسدد   االحرجدد  ر تظ ددر قابعيتدد  الحي ي دد  لددأل اء الجدد   المتميددإ بسددبل ودد د رددمار  بددالظ

 .(1 لعمهاصس 
م  مددر  التحعيددا البيام لدداه لا م راسدد  لجددإاء الحرلدد  اممرصدد  تددا ير المتغيددرات الامددف   االسددبب   

 .(1 لىرتياء بمستاى ل اء الحرل  اتحييا ال    مه ا م
ليددد  تحيدددا تيددد د لبيدددر صدددا مجدددال الت هالاج دددا المتمعدددا بالتحعيدددا البيام لددداه لا لحرلددد  ا هسدددان  

 ومامام االىول خام  خىل السهاات ا خير    ا  تد استخ اد التيه ات المتةار  التا ساو ت 
 -صا الحمال وعى الممعامات ال ق ي  االتاما الدى ا ترداصات ج يد   امدن بد   التيه دات بدا :

 2)  
 استخ اد آرت التمالر  ال اميرات( وال   السرو  مع لج إ  الحاسال الرقم  . -ل

 استخ اد مهمات اليا  مع لج إ  آلميها لمبياتر المختبرل  . -ل

 .مج  المار وعى الما لرا لامبياترتمالر الفيد يا المال   السرو  مع بر لج إ - 

                                      
تحليمممل وتقممموين أدا  العبمممي التمممنم المتقمممدميإ ممممإ  ممم ل اسمممت دان ن مممان م ح مممة مقتمممر ، رسمممالة ؛هممما فمممال  ورشممميد ال همممراو   (1)

 . 3،ص1997ماجستير،غير منشورة ،بغداد، جامعة بغداد ، كلية التربية الر ا ية ، 
 . 44-43ص1999، الموصل ا دار الحكمة للطباعة والنشر ،البايوميكانيك الر ا ي سمير مسلط الهاشمي . (1)

: U.S.A ,human kinetics pubisher ,1986 ,p computer in biomechanics research miller ,d. l ;  -2

63-65.    
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ان لحسن اسا ا التحعيا الحرلا  الحمال وعى الممعامات ( با التحعيدا باسدتخ اد التمدالر  

المرلددل التددا يددتد مددن خىل ددا  راسدد  الحرلدد  امسددارات ا االتغيددرات البيام لاه ل دد  امددن  ددد تةبيددا 

  المعددداد الرلاضددد   االفيإلا  ددد  لتإالددد ها بالهتدددا ج اله ا  ددد  لمدددا تمددد ها بمهحه دددات الخمدددا ص المدددرا

 .(3  راست ا لميارهت ا مع المهحه ات الم ال   لتعك الخما ص

 (5) لذا فأإ التحليل البيوميكانيكي يمكإ إإ يقسن إلى قسميإ أساسيإ هما ا
  .   ةرلي  التحعيا البياليهمات ل   لعحرلات الرلاض 
  .   ةرلي  التحعيا البياليهت ل   لعحرلات الرلاض 

 . البياليهمات ل   لعحرلات الرلاض  ةرلي  التحعيا . 
اسدددتخ مت صدددا الم يددد  مدددن ال راسدددات التدددا تهاالدددت المظدددابر البياليهمات ل ددد  لمختعدددف الحرلدددات 
الرلاض     اترلإ ب   الةرليد  وعدى امدف المسدارات الحرل د  االمتغيدرات ال يهمات ل د  المتمعيد  

 فاوات سااء لاهت خة   لا إاا     ب ا وعى لسال السرو  االتمجيا االإمن  االمساصات ااررت
 

ال دددا لج إت دددا التيه ددد  المهاسدددب  لددد لك   للددداميرات التمدددالر المختعفددد  اا لج دددإ  ق دددال الإاا دددا لا 
 لج إ  ق ال التمجيا ...... الخ.

ا مدددر  التحعيدددا البيالهمدددات لا باهددد    مدددا   وعم ددد  ت دددتد ب راسددد  المىقدددات بدددين حرلددد  جسدددد مدددا 
اإمه ددا املاه ددا مددن  ان البحددث صددا اليدداى التددا تسددبل بدد   الحرلدد    ص ددا تمهددا بامددف اهددااع 

(ت الخامدددددددد  ب ددددددددااالتمجيددددددددا االتغيددددددددرا الحرلددددددددات المختعفدددددددد  بمسدددددددداو   امددددددددةىحات السددددددددرو 

                                      
 256، ص 1998، مصدر سبق ذكره قاسن حسإ حسيإ وأيماإ شاكر .  -3
 

4-  Lees ,A, Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved performance .In Sports  

Medicine .Nov.28(5),1999.p.299 



 

18 

 

 (1)ا إلىويقسن التحليل البيوكنماتيكي 

 تيددل( مدد ًى لهددتملن بددا لن همتمدد  وعددى تا يددا الحرلدد   تسددجيع ا بج دداإ الفيدد يا التحليممل النمموعياأ . 

بمدد   لددك مددن ورضدد ا  اه دد  لعتمددر  وعددى هاو دد  ا  اء برددلا ودداد  متمدد  وع دد  صددا لن  لددان وعددى 

  مدددا سدددعال   بمددد با الىودددل وعدددى تمدددح   ا  اء ابددد ا الدددى الىودددل ل ممدددا ردددلا تغ  ددد  راجمددد 

ميتمرًا وعى ممرص  الجاهل الهداوا لدأل اء ل  الردلا الخدارجا م دا اضدع الجد ع لا الد راوين مد ًى 

 .(2  ان لن ي رل  قا ا لجإاء الحرل 

المدؤ ر  صدا . التحعيا ال ما: ي    الى  راس  الحرل  من خىل تمالربا  د تح ي  ق د المتغيرات ب

الحرلدد  تح يدد ًا لم ددًا صمدد ى تح يدد  سددرو  اهةددىق ل ا  مددا اارتفاو ددا إاا دد  اهةىق ددا تح يدد ًا لم ددًا بددا 

 .(1 لصضا لسعال لممالج  المتغيرات التا يرل  الم رل لا الىول لجراءبا وعى ا  اء

 المراحل ال نية في الوثب العالي ا -2-1-3
 

 االقتراب ا -2-1-3-1

                                      
شممبرا بعممم المتغيممراي البايوكينماتيكيممة  ضيجمماد أف ممل و مما لوق ممة االسممتعداد لممبعم المهمماراي الدفاعيممة  ( احمممد عبممد االميممر1)

 .9،ص2005كلية التربية الر ا ية. جامعة القادسية، رسالة ماجستير ،غير منشورة، األدا  في الكرة الطائرة، وع قتها بدقة

 .233، ص1999( سمير مسلط الهاشميا مصدر سبق ذكره ، 1)
 .233، ص1999( سمير مسلط الهاشميا مصدر سبق ذكره، ، 2)
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خةاات من هية  اررتياء ابإاا    8لا  7لبد المراحا حيث ت ان الب ا   من وعى بم   متبر من 

 ه   الجل لن  لان ارقترال صا خط مستي د امن ج   ق د اررتياء   الر 45 –ه  30من 

ت ان السرو  صا ه ايت  لبير  ج ًا حتى تتملن المتسابي  من تحالا سروت ا ا صي   الى سرو  

 .رلس  

 االرتقا  ا -2-1-3-2

مدن ارقتدرال وهد ما  يدع مرلدإ  يدا الجسدد  ا خيدر ابا من لبد المراحا ل ضًا حيث يب ل صا الخةدا  

صاق ق د الرجا الحر  مبارر  مع اه هاء رد ي  صدا الرلبد  ااوتد ال الجد ع   ابهدا تتحدرك رجدا اررتيداء 

لألمدداد ا سددفا لمدداد مرلددإ  يددا الجسددد لدد ىمل ال مددل لاًر  ددد المرددط هيةدد  اررتيدداء   اتتيدد د الرجددا 

سدددد ومدددا   وعدددى قددد د اررتيددداء صدددا اضدددع ما دددا لعخعدددف قعددد ًى الحدددر  لمامدددًا تعي دددا الميمددد   ل مدددا الج

الراوى امت ا  ال راع الميابع  لرجا اررتياء خعفًا اا خرى لماد الم ر   امن ب ا الاضدع التحفدإ    

تفر  رجا اررتياء مع مرجح  الرجا الحر  لمامًا وال ًا   بيهما تساو  الد راوان الحرلد  يد صم ما وال دًا 

 . ا رس صدددددددددددددددددددددددددددا اتجدددددددددددددددددددددددددددا  المارضددددددددددددددددددددددددددد  ص غدددددددددددددددددددددددددددا ر الجسدددددددددددددددددددددددددددد

 

 اعبور العار ة -2-1-3-3

اصا ب   المرحع  تيتدرل رجدا اررتيداء مدن الجسدد مه ه د  صدا مفمدا الرلبد  حتدى  مدا الجسدد صداق 

المارضد     دد تسدحل رجدا اررتيدداء  المارضد  امااج دًا ل دا  ابهدا تسدبا الرجدا الحدر  الجسدد لتم  د 

المارضد   تتملن المتسابي  من ال اران وعى اررتياء لعخار  بيا  حتىتجا  الجسد مع صت  رلب  رجا 
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  الراوددى اهخفدداس الجدد ع االدد راع الحددر   سددفا صددا اتجددا  مهةيدد  ال بدداح مددع اهبسدداح الرجددا الحددر  

  .تمامًا مما يإل  من سرو   اران الجسد حال المارض 

 
 : الهبوط -2-1-3-4

لمهةي  ال باح   تتج  الرجا الحر  اال راع الميابع  ل ا لع باح بم  وبار الجسد المارض  امااج ت  
 .لاًر   تتبم ا ال اران وعى ال تف لس ال  امتماص م م  ال باح
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 الباب الثالث
 منهجية البحث واجراءته امليدانية -3
 منهج البحث -3-1
 بح ددد لحدددا مردددلع  المىقدددات اررتباة ددد  االميارهددد   سدددعالرج الامدددفا باددددددلسدددتمما الباحدددث المه     
المددد خا التدددا تسدددتخ د صدددا البحدددث لجمدددع  لا اا جدددراءاتا سددداليل  م الدددى ردددير ممدددةع  المددده ج ا

    (6 .متهبؤات تتمعا بماضاع البحث لارره  لاتفسيرات  لاهتا ج  الىالب اهات االامال من خىل ا 
 جمتمع وعينة البحث -3-2
التددددددا  ضددددددم ا الباحددددددث لبح دددددد  اا جددددددراءات التددددددا  سددددددتخ م ا بددددددا التددددددا تحدددددد     لن ا بدددددد ا    

 7(.ةب م  المجتمع اا الميه  التا يختاربا
الرلاضددددد   الب ه ددددد  اوعددددداد لع ددددد  الترب ددددد  – ارالدددددىةدددددىل المرحعددددد   بددددددتددددد اخت دددددار مجتمدددددع البحدددددث 

 ( ةالددددددددددددل 220االبددددددددددددال  ودددددددددددد  بد    (2017-2016جاممدددددددددددد  اليا سدددددددددددد   لعمدددددددددددداد ال راسددددددددددددا   –
تين رددددمبب تم عددددت اباسددددعال اليرودددد  االتددددا  ددددد اختيددددرت ويهدددد  البحددددث بالةرليدددد  المردددداا     اةالبدددد 

  اقدددددداد مددددددن المجتمددددددع %18ام عددددددت الميهدددددد  بهسددددددب   ةالددددددل ( 40( االبددددددال  ودددددد  بد   إ      ابدددددد
صددددددداق  سدددددددد(150سدددددددد  140 اتوعدددددددى ارتفاودددددددارتفددددددداع  ل دددددددا محددددددداارت  دددددددىث باوةددددددداء الباحدددددددث 

( محاالددددددددد  65  بحيدددددددددث  لدددددددددان مجمددددددددداع المحددددددددداارت الهاجحددددددددد   المارضددددددددد  لجم دددددددددع اصدددددددددرا  الميهددددددددد
حيدددددددث تدددددددد لجدددددددراء   لجم دددددددع اصدددددددرا  الميهددددددد اررتفددددددداع صددددددداق المارضددددددد   حسدددددددل اخدددددددتى  مدددددددح ح 

 (. ةال الساق -ةال الج ع –الاإن  – ال عا  الةالالتجاهل ل د صا متغيرات 
( وعليا تعد العينة مو عة تو  عا طبيعيا إذ انا كلما انحصري قين معامل 1 ±علما أإ معامل االلتوا  في تلك المتغيراي أنحمصر) 

  .( كاني العينة مو عة تو  عا طبيعيا1 ±االلتوا  بيإ) 
 (1الجدول رقن )و 

 يمثل مواص اي أفراد عينة البحث
 معامل اااللتوا  االنحراف المعيار   الوسط الحسابي وحدة القيام المتغيراي

 0.876 4.143 57.640 سن طول الجذع

 0.243 8.657 97.4000 سن طول الرجل

 0.354 0.083 1.613 كغن الطول الكلي

 0.487 8.7895 69.800 كغن الو إ 

 
 

                                      
 

 . 74، ص 1999، الكو ي ، مكتبة ال    للنشر والتو  ا ،  1، ط والتطبيقمناهج البحث التربو  بيإ الن ر ة يوسف العن   ا  (1)
   41،ص1988، مطابا جامعة الموصل ، مناهج البحث في التربية الر ا يةر ساإ مجيد  ر بط ا  (2 
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 :البحثوالوسائل واألجهزة املستخدمة  يف دوات األ -3-3
الاسا ا التا  ستة ع ب ا الباحث جمع الب اهات احا مرلعت  لتحييا لب ا   مان ل اات البحث با  

 (8  .البحث م ما لاهت ا  اات مع ب اهات اويهات الج إ 
 

 :ادوات البحث العلمي  -3-3-1
   المما ر االمراجع المرب   اا جهب. 
   الميابىت الرخم  1 معحا). 
 االي اسات المستخ م  صا البحث . ارختبارات 

 .المىحظ  االتحعيا 

 .ارهترهت 
 

 األجهزة املستعملة يف البحثالوسائل و -3-3-2
 من خىل ا تجم ع الب اهات ابا وعى الهحا ا تا:  ستة عالباحث ا  اات التا  استمما

 لاميرا تمالر CASIO (EXILIM  2و    مار ا اه    300 ات تر    سرلم )
   حاما  ى ا(ا هاناو   

 الي ال لتح ي  ارما ن. ررلط 

 . صرلا وما مساو 

  داارقام د اق اسات  الةىلااراق لتسجيا اسماء. 
  الةال. اررلط لي ال ج اإ لي ال الاإن 

 .معمل قاهاها رلمال الياى 

 لعتحعيا الحرلا البرمج ات االتةب يات المستخ م  صا ال مبياتر. 
 رل تال. ج اإ حاسال 

 
 

                                      
 

 . 133  ص 1988   ار الحلم  لعةباو  االهرر   بغ ا     2  ح طرق البحث العلمي ومناهجا( اج   محجال : 1 
     اجرى الباحث الم ي  من الميابىت الرخم   مع الخبراء االمختمدين االفهدين صدا مجدال السداح  االميد ان االبيام لاه دك لعتامدا صدا مد ا

 ( .1المتغيرات اارختبارات ااسعال التةبيا   معحا 
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 يف البحث :   األختبار املستخدم -3-4
  اجتياز العارضة لفعالية الوثب العايل: اختبار -3-4-1

 حسال اررتفاع صاق المارض . ال    من ارختبار:
 ج اإ الا ل المالا ا رما  المارض   الياا د  البساح(ا  اات المستخ م :

 

اب ا  ياد الةالل وه ما  سمع لعم  صمال   الا ل المالا وعى خط ب ا    الةاللةرلي  ار اء:  يف 
با اء الفمال   ااجت اإ المارض  حيث  لان رلس الةالل بخةاات ا ياو   ماإاه  امن  د اررتياء 

  ااجت اإ المارض  ا حسل اررتفاع ال   اجتاإ  الةالل. 
 وعى لا ارتفاع. ةالل  ىث محاارت الرراح المعم  : تمةى ل ا

 اما ال   الةالل. ال    اررتفاعي  التسجيا: يتد حسال ةرل

 -التجربة االستطالعية: -3-5
اممرص  الجااهل السعب   االمتغيرات التا  ااختباربال اء ا ج إ  المستخ م   الغرس الاقا  وعى

صا الساو   ( 2016ا 12ا8 بتارلخ لالى استةىو   ستااج  المما صي  لجرى الباحث تجرب  
بحيث لا  (4 بع  و  بد   ةىل المرحع  ارالى رمب    إ   ( وعى مجماو  من المارر  مباحا

جامم    الرلاض الب ه   اوعاد   ا لك وعى معمل المال الياى صا لع   الترب  رمب  ا هان ةالل
عتمالر المهاسب  لمساص   تح ي صمال   الا ل المالا امه ا تد  اختبارمن خىل تةبيا  اليا س  

اتح ي  اما ن ال اميرات االس ةر  وعى  قا  وعى مماقات المما لتىصي ا صا التجرب  الر  س الا ا 
  اتد التاما الى الهياح وما الفرلا المساو  اتابيا المستعإمات الظرارل  رجراء التجرب  الر  س 

  -التال  :
 م ى استم ا  المختبرلن  جراء ارختبار. -1

 *.ن لفا   ال ا ر المساو التا   م -2
 0تح ي  ا خةاء لممالجت ا صا التجرب  الر  س    -3
 0تح ي  المتغيرات البايام لاه ل   المةعاب  اس ال  تمالربا  -4
 تد التاما الى لصضا مساص  لعتمالر. -5
 د(. 1.50تد اضع لاميرات التمالر وعى ارتفاع   -6 

                                      
 (.2يهظرمعحا   *
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 م ى مى م  ارختبار لميه  البحث . -7

 الاقت المستغرق  جراء ارختبار اتهفي  . ممرص  -8
 

 -:للتجربة االستطالعيةامليدانية  االجراءآت -3-5-2-1
 السرو  المحمع . استخرا  .1

  خضع جم ع ب   المحاارت لعتحعيا. ات ارتفاعصيط وعى لا  ىث محاارت  مةى ل ا رول  .2
   المالا. الا ل ا يال ارهجاإ اله ا ا ل  صاول من خط ب ا   يهةعا الى .3

  سعب   بين لا محاال . تمه  راح   .4

  -املتغريات البيوميكانيكية: -3-6
ر  الميدابىت الرخمد   من خىل ا  ب ات السابي  من الممدا ر االمراجدع اال راسدات مضداصا الي دا 

ارآء الخبددراء االمختمددين صددا مجددال البيام لاه ددك االمددال اليدداى تامددا الباحددث الددى لبددد المتغيددرات 
 صمال   الا ل المالا. المؤ ر  صا

 
 المركبة االفقيةا –1

 ابا حاما ضرل جيل الإاا   صا السرو  المحمع .
 

 المركبة العموديةا  -2
 ابا حاما ضرل جيل تماد الإاا   صا السرو  المحمع .

 
 

  اوية الوركا -3
 (.1الرلا رقد  لماصا .ارماد ااح   ق اس ا ال رج من  الج عالمحمار  بين الفخ  ا ابا الإاا   
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 (1شكل )            
  اوية الورك فوق العار ة يو ح

 

الددتد ق اسدد ا مددن خددىل ب ا دد  تارددير هيةدد  الددارك لحظدد  لسددر اتمددال اليدد د  السممرعة المحصمملةا -4
 (. 2باررس الى ه ا   اوعى ارتفاع  مع  الارك اتيال دا ا.لما صا الرلا رقد   

 

 
 (2شكل )
 المحصلةيو ح السرعة 

 ارت اع الوركا وهي اعلى نقطة يصلها الجسن وتمثل المسافة العمودية وتقام بوحدة ن/سن.-4
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  من خىل اقمى ارتفاع  مع  الىول صاق المارض  ا يال يتد حساب -االنجا ا -6
 باح   سداد.

 

  :وبالفيديالتصوير  -3-7
ان لحسدددن اسدددا ا التحعيدددا الحرلدددا  الحمدددال وعدددى الممعامدددات ( بدددا التحعيدددا باسدددتخ اد التمدددالر 

تةبيا المعداد  يام لاه ل   امن  دالحرل  امسارات ا االتغيرات الب   يتد من خىل ا  راس الفي يا  ال 
المددددرا   راسددددت ا الرلاضدددد   االفيإلا  دددد  لتإالدددد ها بالهتددددا ج اله ا  دددد  لمددددا تمدددد ها بمهحه ددددات الخمددددا ص 

 حه ات الم ال   لتعك الخما ص .مهلميارهت ا مع ال
  
امددن صمال دد  الا ددل المددالا  التددا تددؤ ر صددا الم راسدد   ل دد  اهلبيام  جددا الاقددا  وعددى المتغيددرات الا 

 يا    ا  يددالتمددالر الف بدد   المتغيددرات   اسددتخ د الباحددث اجددا الحمددال وعددى مدد غ  وعم دد  ل راسدد 
مددن الاسددا ا الم مدد  صددا ا ترددا  ا خةدداء اضددبط مدد ى تيددارل لا ابتمددا   ا    مدد  التمددالر الفيدد ي

امدددف الحرلددد  اتحعيع دددا لممرصددد  مددد ى الباحددث  امهددد   سدددتة ع (9 لىوبدددين(مسددتا ات ا  اء الفهدددا 
 بددا  ت ويهدد  البحددثتمددالر تددد  اوعددى بدد ا ا سددال الىوبددينتيددارل مسددتا ات مجماودد  مميهدد  مددن 

التمددالر  اررت اقدد  همددبت   (2ودد  با   مددار ا اه  ( 300ر     ات سددرو  تددتمددالر صي يا دد  
لامر  بجاهدل المارضد  اارخدرى بإاا د  مميهد  بجاهدل اليدا د اق  تد اضع  الفي يا  وعى حاما  ى ا

ر صددا معمددل لع دد  التمددال ت ومع دد تمددد وددن ا رس   (1,150الددان ارتفدداع *( مهتمددف الم سدد   
 بجامم  اليا س  .الترب   الب ه   اوعاد الرلاض  

       

 :التحليل بواسطة احلاسوب الكمبيوتر -3-8
ان  راسد  الحرلد  الرلاضدد   وعم دا تسددتاجل ممرصد  اليددااهين االمد لارت االماامددا الم لاه ل د  المددؤ ر   

صددا ا  اء الحرلددا لعفمال ددات الرلاضدد   بةرليدد  تحعيع دد  لغددرس رصددع اتةددالر ارهجدداإ الرلاضددا هحددا 
الرلاضدا  البيام لاه دكالحاسال  م ا قفإ  هاو د  صدا مجدال  باستخ ادالتحعيا الحرلا  لن   ا صضا

                                      

 .328  ص 23  ص 1982باو  االهرر   تل لعة  الماما    ار ال  البايوميكانيك  صؤا  تاصيا السامرا ا : ( 1 
 (  يم  باررتفاع المساص  بين بؤر  الم س  اسة  اررس.* 
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ل دد ا  لسدد ااومع دد  التحعيددا ت ددان  ل قاحاسددب  لاهددت هتددا ج التحعيددا  لحدد ثالعمددا تددد اسددتخ اد بددرامج 
 وال   .ماامفات ب (Lap top استخ د الباحث حاسب  

صا ب ا البرهامج صان الفيعد الممار يؤخ  لما با ال خا الى  نوفا(استخدم الباحث برنامج )الكي
 (.3ماض  صا الرلا البرهامج لفيعد خاد التد استخرا  المتغيرات مبارر    لما 

 

 
 (3شكل )

 يو ح برنامج )الكينوفا(
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                                                                                                                                  التجربة الرئيسة: -9 -3
( ا هاء اقت 10,30  ( اصا تماد الساو 2017ا  3 ا 11  ياد الر  س لتجرب  باجراء ا الباحث قاد

ا لك بت بيت مااقع    اليا س  الترب   الرلاض  ا جامم  وعى معمل المال الياى صا لع   المحاضر  
االبال   ةىل المرحع  ارالى ر اء صمال   الا ل المالا رارت التمالر اتاريربا بهياح  ال   اختب

( ةالل حيث اوةيت ل ا ةالل  ىث محاارت وعى لا ارتفاع تد تمالر ا اء لا 40و  بد  
   ارستةىو  لتجرب  اصا المااقع التا تد تح ي با صا   امراتال اق  همبتةالل وعى لا ارتفاع 

اله ا ا  هجاإرا  اتد حسال الاقا باستممال الب ا   من ار اء  الةىل ا هاء تهفي  امار لا
  ل ا رول.

 اء الفمال   با الةاللب ء  قبات التمالر رلترغيا ار ال ا ر المساو  وةاء ارار  ااح   الىا اق  تد 
 -ماض  ص ما يعا: الما
 
 ارماد التد استخرا  اتحعيا إاا   الارك. من  الةىلتمار  (  1ال اميرا رقد   –1
تمار الةىل من الجاهل بإاا   مميه  حسل ار اء التد (  2ال اميرا رقد   –2

 استخرا  اتحعيا السرو  المحمع  اارتفاع الارك.
 (2الجدول )

 يو ح المتغيراي البيو ميكانيكية

 الم ح اي وحدة القيام المتغيراي 
 (1,2الكاميرا رقن) جا ال اوية المركبة االفقية 1

 (1,2الكاميرا رقن) جتما ال اوية المركبة العمودية 2
 (1الكاميرا رقن ) الدرجة  اوية الورك 3

 (2الكاميرا رقن ) الثانية السرعة المحصلة 4

 (2الكاميرا رقن ) ن/سن ارت اع الورك 5
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                                الوسائل اإلحصائية -7
  : اتا ما ايجا  تد امه ا (spssاستخ د الباحث الحييب  ارحما      

 .الاسط الحسابا  -1
  ارهحرا  المم ار . -2
 ارلتااء.-3

 باح  المىق (.اررتمماما  -3

 هسب  المسابم  -4
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 الباب الرابا
 

 النتائج وتحليلها ومناقشتها اعرم  -4
بانجاز فعالية  اوعالقتهية للمتغيرات الكينماتيكية تحليلالصفية الوراسة الدنتائج  عرم -4-1

 اوتحليلها ومناقشتها الوثب العالي
الباحدث ودرس هتدا ج  ارتداىيتضمن ب ا الجإء ورس الهتا ج اتحعيع ا امهاقردت ا   امدن لجدا  لدك  -4

  اقدد  البحددث مددن خددىل وددرس ا اسدداح الحسدداب     اارهحراصددات المم ارلدد  لعمتغيددرات البايام لاه ل دد 
تد اضع الهتا ج صا ج اال اارلال ب اه    بما تم ع  من س ال  صا اسدتخىص ا  لد  المعم د  ا ه دا 

    حييا من صراض .ل ا  تاضح   مهاسب  لعبحث لغرس الامال الى لب ا  البحث االت
              

 (2)رقن  الجدول
بانجا   اوع قتهللمتغيراي الكينماتيكية  يبيإ قين األوساط الحسابية واالنحرافاي المعيار ة -4-1-1

  فعالية الوثب العالي

ق د المتغيرات البيا م لاه ل د  صدا ( 2  صا ضاء الب اهات المستخرج   صرا  ويه  البحث يبين الج ال
صمال دد  الا ددل المددالا امددن خددىل الحمددال وعددى هتددا ج اراسدداح الحسدداب   اارهحراصددات المم ارلدد  ان 

تفاودات البايام لاه ل د  المسدتخ م  صدا البحدث حيدث لاهدت ةب م  اصرا  ويه  البحث صا متغيرات ارر 
ةب مددد  اخمدددا ص الميهددد  تختعدددف مدددن ارتفددداع الدددى اخدددر صدددا تحييدددا قددد د المتغيدددرات البيدددا م لاه ل ددد  

الخةدددداات الم عددددى لعحمددددال وعددددى ارهجدددداإ الم ددددالا المتم ددددا بتحييددددا اررتفدددداع اروعددددى ل  بممهددددى 
تحييددددا ال دددد   المةعددددال صددددا ا اء المتغيددددرات البيددددا  اخامدددد  ا ا مددددا وعمهددددا ان  ار ياو دددد  الماإاهدددد

 المتغيراي البايوميكانيكية ي
 سن150ارت اع  سن140ارت اع 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

 1.737 4.179 1.654 4.670 المركبة االفقية 1

 3.238 3.878 1.329 3.585 المركبة العمودية 2

 9.430 53.000 7.793 39.958 الورك  اوية 3

 1.852 4.541 1.342 5.150 السرعة المحصلة 4

 0.166 1.888 0.221 1.8029 ارت اع الورك 5

 5.782 87.500 23.437 82.500  يرةالطول ال طوة ا 6
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م لاه ل ددد  ربددد  مدددن مراودددا  خمدددا ص الت ه دددك الم دددالا رجت ددداإ المارضددد  بحيدددث  ملدددل ارسدددتغىل 
( اتحعيع دا تبدين ان 2من خىل ورس ب اهدات الجد ال  صا الا ل المالا  الجي  لعمبا ئ الم لاه ل   

سددد( هىحددك برددلا ودداد 150سدد  140ضدد   صددا اررتفاوددات  قد د المرلبدد  ارصي دد  ا هدداء اجت داإ المار 
سدد( لدان ا بدر مدا 140ا ىحدك اهد  صدا ارتفداع  و د تساا  المختبدرلن جمد م د صدا المرلبد  ارصي د  

سددد( باسددط حسددابا 165( الع دد   ارتفدداع  1.654( ابدداهحرا  مم ددار  4.670 ملددن باسددط حسددابا  
الباحدددث ان  لددك بسدددبل  تددا ير متغيدددرات بيددا م لاه ل ددد  ( الددرى 1.737( ابدداهحرا  مم دددار  4.179 

مما  حتد وعى الىول تيعيا السرو  المةعاب  خىل الجإء ارخير مدن ارقتدرال االد    م د  لمرحعد  
اررتيددداء حيدددث ت دددان سدددرو  الىودددل اقدددا مدددن اليمددداى حتدددى  سدددتة ع الىودددل مدددن تحالدددا الاضدددع 

( 3.238سددد( ابدداهحرا   150  لاهددت صددا ارتفدداع  ارصيددا الددى الاضددع الراسددا  ااقددا مرلبدد  وما  دد
( بسبل ظرا  الميهد  االمتغيدرات 1.329( باهحرا   3.585سد( باسط حسابا  140الع   ارتفاع  

البيدددا م لاه ل ددد  ابددد ا يتددد   لىودددل اسدددتغىل ةدددال الخةدددا  قبدددا اررتيددداء مدددن اجدددا إلدددا   اررتفددداع 
خيدددر  اتحييدددا ارهجددداإ ارصضدددا ارن المرلبددد  ااجت ددداإ المارضددد  االمحاصظددد  وعدددى ةدددال الخةدددا  ار

المما  دد  تتددا ر بالسددرو  حيددث  يددع وعددى المدد اء ااجددل التااصددا بددين ةددال الخةددا  اتر  بددا ا ا ت ددان 
الخةداات ارالدى قمدير  التغعددل إمدن اررت داإ وعددى إمدن الةيدران امدا يعبددث ان يتغيدر بد ا التاقيددت 

الةيددران صدداق المارضدد  ا متمدد   لددك وعددى تيددال  صتةددال الخةدداات ا يددا إمددن اررت دداإ الددإ ا  إمددن
سددد( ابدداهحرا  140( صددا ارتفدداع  5.150الجدد ع   امددا السددرو  لاهددت اوعددى  ق مدد  لعاسددط الحسددابا  

( 1.852( ابدددداهحرا  مم ددددار   4.541سددددد( باسددددط حسددددابا  150الع دددد  ارتفدددداع  ( 1.342مم ددددار   
لا لتحييدا اصضدا ارتفداع ومدا    لد ا تمتبدر ترلا السرو  ارصي   ابم   لبير  صا صمال د  الا دل المدا

السددرو  المهمددر ارسددال صددا ا  اء الحرلددا لمرحعدد  ارقتددرال حيددث تتحددال السددرو  ا صي دد  الهاتجدد  
من ارقترال الى سرو  رلس   ل ستفي  مه دا المتسدابا صدا لسدل ارتيداء جيد  محمدعت   وعدى الألمداد 

لسدرو  المال د  بدا يجدل ارقتدرال ااررتيداء بردلا جيد   ح   ارتفداع الا دل المدالا   ابد ا ر يتةعدل ا
حيددث  رددلىن الجددإء ار بددر مددن ا اء الااجددل  الاهددت اقمددى ارتفدداع لمفمددا الددارك لحظدد  اررتيدداء 

د( 1,40( ااررتفددداع     0.166ااهحدددرا  مم دددار   ( 1.888 ( باسدددط حسدددابا1,50صدددا اررتفددداع   
( ان ل دد ا المتغيددر ابم دد  لبيددر  خددىل مرحعدد   0.221( ابدداهحرا  مم ددار    1.8029باسددط حسددابا  

لن لقمددى ارتفدداع ومددا   ل هدداء مسددار الةيددران  سددم  بددا اء ت ه ددك جيدد  ل هدداء مرحعدد  هجدد   الةيددران
الةيران التا تملن الاا ل من ا اء ةرلي  الا ل المالا بمار  جي   ااهس اب   تام  استم ا ا لمرحعد  
 ال بدداح  ان ارتفدداع مرلددإ  يددا الجسددد ا هدداء الةيددران يددرتبط ةر  ددا بارتفدداع مرلددإ ال يددا الاا ددل لحظدد 
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لن الإلا   صا ارتفاع مرلإ  يا الاا ل ق   مإى الدى  (1997الا ل. ب ا ما ا     بسةا سا احم   
  (10 الإلدددا   صددددا ارتفدددداع مرلددددإ  يعدددد  قبددددا تددددرك ا رس مبارددددر  الدددد لك الإلددددا   صددددا إاا دددد  ارهةددددىق
د( 1,50اترااحددت قدد د ةددال الخةددا  ارخيددر  حيددث لاهددت اوعددى ق مدد  لعاسددط الحسددابا صددا اررتفدداع  

د( باسددددددط حسدددددددابا    1,40 ددددددد ارتفدددددداع  ( 5.782( ااهحددددددرا  مم ددددددار   87.500باسددددددط حسددددددابا  
بسبل إلا   الىول من ميا ير السرو  رن السرو  تتهاسدل (  23.437( ااهحرا  مم ار  82.500

د(  بددا ان الىوددل إا  مددن ةددال الخةددا  1,50ةر  ددا مددع الددإمن االسددبل صددا ظ اربددا صددا ارتفدداع  
 . ى السرو لعمحاصظ  وع

 
ية للمتغيرات الكينماتيكية تحليلالصفية الوراسة الدالتعرف على العالقة بين  -4-1-2

 بانجاز فعالية الوثب العالي اوعالقته

 

 (3جدول )                             

                                      
،  ، دار ال كممممر العربممممي، القمممماهرة،1، طمسممممابقاي الم مممممار ومسممممابقاي الميممممداإ ،تعلممممين ،تكنيممممك، تممممدر ببسطويسممممي احمممممدا  -1
 .1997، 342م338ص

 

 المتغيراي ي

االنجا

  

   ن1,50ارت اع ن  1.40ارت اع 

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 عشوائي 0,411 0,195 معنو   0,000 0,850 المركبة االفقية 1

 معنو   0,044 0,476 معنو   0,041 0,415 المركبة العمودية 2

 معنو   0,034 0,457 عشوائي 0,897 0,028 الورك  اوية  3

 معنو   0,027 0,450 السرعة المحصلة 4
 

 عشوائي 0,175 0,316
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ية للمتغيراي الكينماتيكية تحليلالص ية الو راسة للديبإ قين معامل االرتباط ومستوى الداللة 
 ن( 1,50-ن1,40) بانجا  فعالية الوثب العالي اوع قته

                  

 ىحددك مددن الجدد ال اوددى  ان ق مدد  ممامددا اررتبدداح  بددين المتغيددرات البايام لاه ل دد  اارهجدداإ متغيددر  

 بسبل تغير ااضاع الىول الم لاه ل   من ارتفداع ر لخدر حيدث  ىحدك ان ممامدا اررتبداح لمتغيدر

ن يرتيددا الاا ددل  يدداد بمددإ    اد( االسددبل بمدد1,40المرلبدد  ارصي دد  ظ ددرت ممها دد  صددا اررتفاوددات  

ارصي د   ارقتددرال( التدا مددفت ا الب ه د  السدرو  ارهتيال دد  بالمرلبد  المما  دد   اررتيداء ( اليددا    المرلبد

 رج  تيرلبا لعامال الى اوعى مسداص  وما  د  ابدا بد   الفمال د   امدا  (85-80ارهفجارل  بإاا    

الاا ددل د( ظ درت ق متدد  ممها د  االسدبل ان 1,50د  1,40متغيدر المرلبد  المما  د  صددا اررتفاودات  

با  اليا   اررتياءقا  اصا اقا إمن مملن صان المف  الب ه    باقمىي صع اررس   المرحع  صا ب 

المرحعددد  مدددن جم دددع ارتجابدددات اان  ضدددع قددد د   عدددى الىودددل ان ي دددتد ب ددد ارهفجارلددد (  لددد ا اجدددل و

(  صددا حددين ان 11 صع ابتدد اء مددن ال مددل ااخيددرا مرددط اليدد د. اررتيدداء لامعتددا وعددى اررس البدد ا بالدد

د( رن امددال الددارك صددا بدد   المرحعدد   متبددر 1,50إاا دد  مفمددا الددارك لاهددت ممها دد  صددا ارتفدداع  

الم ر امحاالد  رصدع  الىالجإء ار  ر مماب  وه  وبار المارض  حيث  ياد الاا ل بسحل الحهك 

الددارك صدداق المارضدد  ابمدد  اجت دداإ ارك الاا ددل  يدداد برصددع الددرلبتين وال ددان مددن خددىل  هددا مفمددا 

الدددارك بردددلا بسددد ط ابمددد با محاالددد  رصدددع السددداقين وال دددا لتدددتد المحاالددد  بهجددداه  امدددا متغيدددر السدددرو  

                                      
،دار نيبور للطباعة 1،طوالبايوميكانيكي ل لعاب العشر ة للرجال والسباعية للنسا  وطرائق تدر بهاالتحليل ال ني اكرن حسيإ الجنابيا -1

 .111ص -107، ص2016والنشر، 

 عشوائي 0,957 0,013 عشوائي 0,961 0,011 ارت اع الورك 5

 عشوائي 0,361 0,216 عشوائي 0,126 0,321  يرةالطول ال طوة ا 6
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رال با السرو  ارهتيال د  د( االسبل ان المف  الب ه   الىقت1,40المحمع  لان ممها ا صا ارتفاع  

الفمال دد  هجدد  ان لىقتددرال  السددرو  ارهتيال دد    اوهدد  تحعيددا بدد   خددرلجسددد مددن ملددان ا لددك رهتيددال ا

تم ددا المرلبدد  ارصي دد  التددا اجددل اسددت ماربا صددا ارهجدداإ  صددا حددين ان متغيددر ارتفدداع الددارك ظ ددرت 

ااضدد  لمدد د قدد رت  تددا يرغيددر لددد  لددن لدد  ق متدد  وردداا    صددا اررتفاوددات ال ى دد  االسددبل ان بدد ا المت

اا ضدا ظ درت ق مد  ةدال الخةدا   الاا بين  الةىل( من الامال اوعدى هيةد  قبدا اجت داإ المرضد  

مددؤ ر  وعددى الاا ددل ا هدداء الخةددا  ارخيددر  قبددا   يددر ارخيددر  وردداا    بسددبل ان اليددا  الةددار   لاهددت

 اررتياء.

 اوعالقتهية للمتغيرات الكينماتيكية تحليلالصفية الوراسة الدعرم نتائج نسب مساهمة  -4-1-2

 :وتحليلها ومناقشتها بانجاز فعالية الوثب العالي

 

                     

 االنجاز ونسبة مساهمتها في (1.40الكينماتيكية الرتفاع ) يوضح أهم المتغيرات  -4-1-3-1

 ل عالية الوثب العالي

 (4) جدولال

 االرتباط النموذج
 نسبة 

 المساهمة

 قيمة ف

 المحتسبة 

 درجة 

 الحرية

 درجة 

 الحرية

 مستوى 

 الداللة

 0.000 38 1 57.470 0.723 0.850 المركبة االفقية

 
 د(1,40صدددا ارتفددداع   عمتغيدددرات الم راسددد لمدددن خدددىل الجددد ال اودددى  تبدددين ان اوعدددى هسدددب  مسدددابم  

بسددبل امددال الاا ددل الددى سددرو   (%72االتددا سددابمت بهسددب   المرلبدد  ارصي دد  لاهددت مددن همدديل 
لبير  بارقترال  السرو  الم ال  ( اتحالع دا الدى اررتيداء  ان خسدار  لبيدر  صي دا ممدا يدؤ   الدى إلدا   

  12المرلب  ارصي   اتحالع ا الى مرلب  وما    ابالتالا اجت اإ اررتفاع المةعال اوبار المارض .
 
 

                                      
 .86ا رد حسين الجهابا : مم ر سبا  لر  ص -1
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 (5جدول رقم)
 

 ونسبة مساهمتها في(  1.50الرتفاع ) المتغيرات البيو ميكانيكيةيوضح أهم  -4-1-3-2

 ل عالية الوثب العالي االنجاز

 االرتباط المتغيرات
 نسبة

 المساهمة

 قيمة ف

 المحتسبة

 درجة

 الحرية

 درجة

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 1 0.673 0.311 0.476 المركبة العمودية

38 

0.034 

المحصلةالمركبة العمودية + السرعة   0.673 0.388 7.035 1 0.017 

المركبة العمودية + السرعة المحصلة  + زاوية 

 مفصل الورك
.812 0.659 9.677 1 0.007 

 
 د(1,50ررتفدداع   مددن خددىل الجدد ال اوددى  تبددين ان اوعددى هسددب  مسددابم  لبي دد  المتغيددرات الم راسدد 

 ( ا فسددر الباحددث  لددك الددى%31  االتددا سددابمت بهسددب المرلبدد  المما  دد  حيددث لاهددت مددن همدديل 

المرلبدد  المما  دد  صددا بدد   الفمال دد  م مدد  جدد ا االسددبل رن بدد   الفمال دد  بددا الامددال الددى اقمددى 

ارتفددداع ومدددا   رجت ددداإ المارضددد  ابدددا مرتبةددد  ارتباةدددا ا  يدددا بالمرلبددد  ارصي ددد  االتدددا تم دددا سدددرو  

 خددىل مددنييددا ارهجدداإ المةعددال ارقتددرال التددا  ملددن لىوددل مددن تحالع ددا الددى ارتفدداع ومددا   اتح

اوعدددى هسدددب  مسدددابم  مدددن السدددرو  ( الددد ى  راسددد  لبدددد المتغيدددرات اظ دددر المتغيدددر ال ددداها 4الجددد ال  

رن المدف  ( اان  رلد  المتغيدر ممها د  االسدبل %38حيث سابد بهسدب    د(1,40ارتفاع  متغيرات 

ك رهتيددال الجسددد مددن ملددان رخددر الب ه دد  لىقتددرال   السددرو  المحمددع ( بددا السددرو  ارهتيال دد  ا لدد

اوه  تحعيا الفمال   هج  ان ارقترال  السدرو  ارهتيال د ( تم دا المرلبد  ارصي د  التدا اجدل اسدت ماربا 

صدددا تحييدددا ارهجددداإ  اررتفددداع المما  ددد ( الجدددل وعدددى الىودددل ان  مدددا الدددى السدددرو  الم ال ددد  قبدددا 

متغيدددر ( اان  رلددد  ال%65هسدددب  مسدددابم    مفمدددا الدددارك إاا ددد ااظ دددر المتغيدددر ال الدددث اررتيددداء  

تتددا ر بالسددرو  حيددث ان إلددا   السددرو   مفمددا الددارك لعاا ددلان إاا دد  ممها دد  خامدد  ا ا مددا وعمهددا 

صيعجددا الىوددل الددى إلددا   المدد ىن لعدد اخا  وهدد  المدد ىن لعدد اخا تددؤ   الددى إلددا   تددا ير اليددا  الةددار  
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عددى رصددع سدداق   لألوعددى امدد بما لألمدداد االميددا ان لددا اا ددل  ممددا وحيددث  ى السددرو لعمحاصظدد  وعدد

بالج ع الى الخعف لعحمال وعى اوعى ارتفاع مملدن ال دن بد ا يتمدارس مدع لاهد  ير دل باسدتمرار 

حرلت  هحا ارماد  ان السياح الى الخعف صمدن خدىل  راسد  بد ا المتغيدر  ملدن تح يد  إاا د  م ال د  

امدددال الدددى اررتفددداع المةعدددال ااجت ددداإ المارضددد  لتددد رلل الددداا بين وعي دددا حتدددى تملدددن الاا دددل مدددن ال

 اال باح السع د وعى البساح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

37 

 الباب ال امم
 -االستنتاجات والتوصيات : -5
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