اثر منهج تدريبي بجهاز مبتكر لتطوير بع�ض ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكية
الجتياز العار�ضة واجناز القفز العايل بطريقة فو�سربي فلوب
الدكتور �أكرم ح�سني جرب اجلنابي  /كلية الرتبية الريا�ضية  /جامعة القاد�سية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /جمهورية العراق
املقدمة و�أهميه البحث :
تطور م�ستوى الإجناز الريا�ضي يف ال�سنوات الأخرية يف الألعاب الريا�ضية عامة و�ألعاب القوى خا�صة حيث بدات الفروق
الريا�ضية يف االجناز �ضئيلة جدا واملناف�سة على اعلى م�ستوى وهذا يعود �إىل ا�ستثمار جميع العلوم الأخرى يف خدمة علم
التدريب الريا�ضي ومنها علم البايومكانيك وعلم الت�رشيح ومزج هذه العلوم يف جمال خدمة احلركة الريا�ضية واالهتمام
بجميع اجلوانب التي لها ت�أثريا على الإجناز الريا�ضي .وحتتوي العاب القوى على جمموعة من الفعاليات التي ال تقل
الواحده عن الأخرى من حيث الأهمية وتعترب فعالية الوثب العايل من الفعاليات ذات املتعة والت�شويق للمتفرجني والواثبني
من حيث املناف�سة والأداء احلركي اجلميل الذي يجمع بني القوة والر�شاقة واملرونة وال�شجاعةلذا فان هذه الفعالية تتعامل
مع �أق�صى جهد للمت�سابق مع دقة الأداء منذ االقرتاب و�صوال اىل الهبوط فوق الفرا�ش لذا فان امل�سار احلركيللج�سم
وحركة �أجزاءه �أثناء الأداء ت�شكل دورا مهما يف حتقيق اف�ضل اجناز وخ�صو�صا عند قطع االت�صال بالأر�ض وكون اجل�سم
طائرا فوق العار�ضة .خالل مراحل هذه الفعالية التي تتغري فيها �أو�ضاع اجل�سم و ما تلعبه حركة �أجزاء اجل�سم دور مهم
وخ�صو�صا اثناء الطريان فوق العار�ضة.
وان العديد من التدريبات املرونةالثابتة التي ي�ؤديها واثبوا العايل ال تتوافق مع طبيعة الأداء التناف�سي وخ�صو�صا عمليه
اجتياز العار�ضة وما يقوم به اجل�سم من حركة �صعبه وذات ان�سيابية كبريه فوق العار�ضة ب�أجزائه املختلفة من الر�أ�س
واجلذع والرجلني وخ�صو�صا عند االرتفاعات العالية حيث معظم التدريبات التي ي�ؤديها الواثبني ت�ؤدى من الثبات
وخ�صو�صا ما يتعلق مبرونة الظهر وهذا غري متوافق مع طبيعة الأداء الذي يت�سم باملرونة املتحركة فوق العار�ضة وعمليه
التوافق بني �أجزاء اجل�سم وهذه املتطلبات ال�صعبة البد من وجود �أجهزة م�ساعدة لتطوير هذا املرحلة  .ونظرا لعدم توفر
مثل هذا اجلهاز قام الباحث بابتكار هذا اجلهاز ليكون جهاز م�ساعد لواثبي العايل و�أعداد منهج تدريبي باجلهاز املبتكر
لتطوير بع�ض ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكية خالل مرحلة اجتياز العار�ضة .
م�شكلة البحث
العديد من التدريبات التي ي�ؤديها واثبوا العايل ال تتوافق مع طبيعة الأداء التناف�سي وخ�صو�صا عمليه اجتياز العار�ضة
وما يقوم به اجل�سم من حركة �صعبه وذات ان�سيابية كبريه فوق العار�ضة ب�أجزائه املختلفة من الر�أ�س واجلذع والرجلني
وخ�صو�صا عند االرتفاعات العالية حيث معظم التدريبات التي ي�ؤديها الواثبوات�ؤدى من الثبات وخ�صو�صا ما يتعلق
مبرونة الظهر وهذا غري متوافق مع طبيعة الأداء الذي يت�سم باملرونة املتحركة فوق العار�ضة وعمليه التوافق بني �أجزاء
اجل�سم وهذه املتطلبات ال�صعبة البد من وجود �أجهزة م�ساعدة لتطوير هذا املرحلة  .ونظرا لعدم توفر مثل هذا اجلهاز قام
الباحث بابتكار هذا اجلهاز ليكون جهاز م�ساعد لواثبي العايل لتطوير عمليه القفز وخ�صو�صا مرحلة اجتياز العار�ضة .
� 3-1أهداف البحث :
 -1ابتكار وت�صميم جهاز لتطوير مرحلة الطريان واجتياز العار�ضة بفعالية الوثب العايل بطريقة فو�سربي فلوب .
�	-2إعدادمنهج تدريبي باجلهاز مبتكر يف تطوير بع�ض ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكيةواالجناز لوا ثبي العايل.
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 -3هل هناك اثر للجهاز املبتكر واملنهج التدريبي يف بع�ض ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكية واالجناز الوثب
العايل.
فرو�ض البحث :
هناك فروق بني االختبار القبلي والبعدي يف بع�ض ال�صفات �ألبدنية واملتغريات الكينماتيكية واالجناز ول�صالح االختبار
البعدي .
للجهاز االثر يف تطوير بع�ض ال�صفات �ألبدنية واملتغريات الكينماتيكية واالجناز لواثبي العايل .
جماالت البحث :
املجال الزماين  :الفرتة من  2013 - 1-20ولغاية .2013- 4-20
املجال املكاين  :ملعب كلية الرتبية الريا�ضية جامعة القاد�سية .
املجال الب�رشي  :منتخب جامعة القاد�سيةب�ألعاب القوى .
 -2الدرا�سات النظرية وال�سابقة
 1-2الدرا�سات النظرية
 1-1-2طرائق التدريب الريا�ضي :
متثل القدرات البدنية الأ�سا�سية ،القوة الع�ضلية وال�رسعة والتحمل واملرونة والر�شاقةالقاعدة العري�ضة للو�صول �إىل
الأداء املهاري اجليد ،حيث يتوقف م�ستوى املهاراتالريا�ضية ب�صفة عامة على ما يتمتع به الالعب من تلك القدرات ذات
العالقة باملهارة،وعلى ذلك تعمل طرق التدريب املختلفة االرتقاء مب�ستوى تلك القدرات من خالل ديناميكي العمل مع
مكونات التدريبلذلك طرق التدريب هي و�سيلة تنفيذ الربنامج التدريبيلتطوير احلالة التدريبية للفرد .ب�سلوك �أقرب
ال�سبل �إىل حتقيق الغر�ض املطلوب .وتعرفطريقة التدريب ب�أنها “نظام االت�صال املخطط لإيجابية التفاعل بني املدرب
والريا�ضيلل�سري على الطريق املو�صل �إىل الهدف»عمل طرق التدريب على تنمية وتطوير القدرةالريا�ضية ،ويق�صد بالقدرة
الريا�ضية احلالة التي يكون عليها الالعب والتي تت�صف مب�ستوىعايل وعالقة مثالية بني جميع جوانب الإعداد اخلا�ص به
�سواء كان بدين �أو مهاري �أوخططي �أو نف�سي �أو معاريف .
يذكر ب�سطوي�سي احمد (� )1999أن �أنواع طرق التدريب هي:
التدريبباحلمل امل�ستمر Endurance Training Method
التدريب الفرتي Interval TrainingMetho
التدريب التكراري Repetition Training Method
طريقة التدريب التكراري:
تزداد �شدة التمرين يف هذه الطريقةعن طريق التدريب الفرتي مرتفع ال�شدة فت�صل �إىل ال�شدة الق�صوى وبالتالييقل خاللها
احلجم كما تزداد الراحة الإيجابية الطويلة.
الت�أثري التدريبي :تنمية ال�صفات البدنية -القوى الع�ضلية الق�صوى ،ال�رسعةالق�صوى (�رسعة االنتقال) ،القوة املميزة
بال�رسعة (القدرة الع�ضلية) القوة �أالنفجارية ،التحمل اخلا�ص ,حتمل ال�رسعة .
مكونات حماللتدريب بطريقة التدريب التكراري
�شدة �أداء التمرين  %100- %90القوة
عدد مرات �أداء /زمن التمرين = بدون حتديد زمن
للقوة 4 :3دقائق مع مراعاة �أن تكون �إيجابية
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عدد مرات تكرار التمرين (املجموعات) = للجري  3 :1مرات
للمقاومة  30-20مرة .
2-1-2علم البايوميكانيك :
عرف علم البايوميكانيك على �أنه ( درا�سة حركة الإن�سان (الكائن احلي) من اجلانب امليكانيكي �أي القانون امليكانيكي
الذي يحدد احلركة  Mechanicودرا�سة اجلانب الع�ضوي �أي الت�رشيحي الذي له الت�أثري املبا�رش على احلركة وهذا هو
()1
.Bio
وهو « درا�سة الظاهرة احلركية درا�سة مو�ضوعية على �أ�سا�س ا�ستخدام القوانني والأ�س�س واملدلوالت امليكانيكية يف
التحليل احلركي «  .جانب االقت�صاد باجلهد للتغلب على املقاومة املعينة مب�سار حركي وعمل ع�ضلي بعدما نكون قد و�صلنا
اىل التوجيه احلركي الأف�ضل للريا�ضي بغيه تطوير اجنازه (.)2
ويعد علم البايوميكانيكبفرعيه (الكينتكوالكينماتك) علما «حديثا» يف املجال الريا�ضي ظهر نتيجة احلاجة اىل درا�سة حركة
الكائنات احلية من الناحية امليكانيكية  « ،ويف بداية ال�سبعينات توىل املجل�س الدويل م�صطلح البايوميكانيك لو�صف احلقل
()3
الدرا�سي املتعلق بالتحليل امليكانيكي لالنظمة احليوية»
�إذا قارنا امل�ستوى الذي و�صلت اليه خمتلف الفعاليات الريا�ضية الآن مع امل�ستوى ال�سابق لوجدنا هناك تطورا ملمو�سا
بالإجناز وم�ستوى الأداء الفني جلميع الفعاليات الريا�ضية و�أن هذا التطور ال ميكن �أن يعزى �إىل التطور احلا�صل يف القوة
امل�ستخدمة �أو ال�رسعة فقط �أو بقية العنا�رص البدنية و�إمنا جاء نتيجة لدرا�سة احلركة درا�سة علمية وافية وا�ستخدام
الأجهزة احلديثة  .وبناء على ذلك فقد ق�سم علم البايوميكانيك �إىل -:
الكينماتك  “ :وهو �أحد فروع البايوميكانيك الذي يعني بدرا�سة احلركة درا�سة و�صفية من حيث زمانها ومكانها بغ�ض
()4
النظر عن القوة التي ت�سبب حدوثها �أي الو�صف اخلارجي للحركة دون البحث عن ا�سبابها “ .
الكينتك :وعرفه ( �سمري م�سلط ) (  ) 5على �أنه « درا�سة القوة التي ت�ؤثر بحركة وكيفية التعامل مع هذه القوة اعتبار �أن
احلركة التي حتدث هي عبارة عن ت�أثري متبادل بني القوة الداخلية ( الذاتية – الع�ضلية ) والقوة اخلارجية “ .
()6
لذا ف�أن التحليل البيوميكانيكي ميكن ان يق�سم اىل ق�سمني �أ�سا�سني هما :
 .1طريقة التحليل البيوكينماتيكية للحركات الريا�ضية .
 .2طريقة التحليل البيوكينتيكية للحركات الريا�ضية .
-1-2-1-2التحليل البايوميكانيكي للمهارة احلركية -:
ويق�صد به « التعرف علىالظاهرة احلركية املراد درا�ستها بعد جتزئتها �إىل عنا�رصها الأولية الأ�سا�سية امل�ؤلفة لها
والتحليل قد يكون حتليال ت�رشيحيا �أو ف�سيولوجيا �أو كيميائيا �أو نف�سيا �أو تربويا �أو ميكانيكيا « .والتحليل احلركي
(البايوميكانيكي) ي�شمل التحليل الكينماتيكي للحركة �أو املهارة والتحليل الكنيتكي .
�أن للتحليل احلركي(البايوميكانيكي) �أنواع متعددة وكل نوع منها يعتمد بالأ�سا�س على و�سيلة القيا�س امل�ستخدمة وعدد
� -1سمري م�سلط الها�شمي  :البايوميكانيك الريا�ضي  ,جامعة املو�صل  ,دار الكتب للطباعة والن�رش  ,ط� , 1999 , 2ص. 14

2- Susanj.Hall; Biomechanic ,2ed : Newyor , Mc –growhill ,1995 ,p 2
3- Dorisl. Miller and Riehard C . Nelson; Biomechanics of sport ( Phi ladeiphia, lea and febigfr,1973
) p .1

� -4سمري م�سلط الها�شمي  :امل�صدر ال�سابق � ,ص. 77
� -5سمري م�سلط الها�شمي  :امل�صدر ال�سابق � ,ص. 129

 6- Lees ,A, Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved performance .In SporetMedicine .Nov.28(5),1999.p.299
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املتغريات املراد حتليلها فمنهم من يهتم بال�شكل اخلارجي للحركة والبع�ض الأخر يهتم ب�أ�سباب احلركة وم�سبباتها وبناء
على ذلك ق�سم التحليل �إىل ما يلي -:
�أ-التحليل الكمي-:
ي�شتمل هذا النوع على �شكلني  ,الأول التحليل الدقيق الذي يعني ا�ستخدام �أجهزة قيا�س دقيقة ومتقنة مثل الت�صوير
ال�سينمائي والت�صوير بالآالت الت�صوير االعتيادية  ,والثاين التحليل التقريبي ويعني ا�ستعمال معلومات ن�سبية غري دقيقة
للأجهزة القيا�سية الواردة مع ح�ساب العوامل ب�شكل عام .
ويذكر ( طلحة ح�سام الدين )(  ) 1ان هذا الأ�سلوب من التحليل غري اقت�صادي �إال �أن اال�ستعانة بهذا النوع من التحليل
ي�ساعد على تكوين �صورة عامة من القيم واملقادير املختلفة .
ب-التحليل النوعي-:
يعتمد هذا الأ�سلوب على ت�سجيل احلركة بجهاز الفديوتيب على �سبيل املثال ليتمكن من معرفة نوع الأداء ب�شكل عام ,
�أن هذا الأ�سلوب من �أ�ساليب درا�سة احلركة يكون قا�رصا على معرفة ال�شكل اخلارجي املميز له من حيث امل�سار العام
�أو مالحظة و�ضع اجلذع �أو الذراعيني على �سبيل املثال دون التمكن من درا�سة دقائق �أجزاء احلركة والعوامل امل�ؤثرة
فيها ( .)2وذكرا ( ري�سان خريبط  ,جناح مهدي �شل�ش)( )3التحليل النوعي العميق ب�أنه درا�سة دقائق احلركة ب�شكل
�شامل وعميق با�ستعمال �أجهزة الت�صوير ال�سينمائي و�آالت الت�صوير مع تعزيز التحليل ب�أ�س�س العلوم الرتبوية من �أجل
احل�صول على نتائج تربوية دقيقة .
 2-2-1-2فعالية القفز العايل :
ان فعالية القفز العايل من الفعاليات التي ي�سعى من خاللها املت�سابق على ت�سجيل اعلى م�سافة عمودية من م�ستوى االر�ض
اىل احلافة العليا لعار�ضة القفز �ضمن القانون امل�سموح وهناك عددة طرق للقفز العايل ومنها.
الطريقة الغربية
الطريقة ال�رشقية
الطريقة ال�رسجية
الطريقة املق�صية
طريقة ف�سفوري فلوب
وتعترب طريقة ف�سفوري فلوب من ا�شهر الطرائق واحدثها واكرثها ا�ستخدام يف الوقت احلا�رض لذلك �سوف نقوم بال�رشح
الوايف لهذه الطريقة ومراحلها الفنية :
االقرتاب
االرتقاء
الطريان
اجتياز العار�ضة
الهبوط.
 -1ح�سام الدين وطلحة ح�سني  :امليكانيكية احليوية  ,القاهرة  ,دار الفكر العربي � , 1993 ,ص. 9
� -2سمري م�سلط الها�شمي  :م�صدر �سبق ذكره � ,ص. 233
 -3ري�سان خريبط جميد و جناح مهدي �شل�ش  :امل�صدر ال�سابق � ,ص. 24

292

�شكل رقم ()1
يو�ضح الت�سل�سل احلركي للوثب العايل بطريقة ف�سفوري فلوب
االقرتاب :
وهي انتقال الواثب من بداية الرك�ضة التقربية اىل منطقة االرتقاء ا�سفل العار�ضة وتبلغ م�سافتها (20-15م ) تقريبا
وهي تختلف من واثب اىل اخر ح�سب امل�سافة الالزمة للو�صول اىل ال�رسعة الق�صوى ان ال�صفة البدنية لالقرتاب هي
ال�رسعة االنتقالية وذلك النتقال اجل�سم من مكان الخر وعند حتليل هذه الفعالية جند ان االقرتاب (ال�رسعة االنتقالية )
متثل املركبة االفقية التي وجب ا�ستثمرها يف االجناز وهناك عدده انواع لالقرتاب وهي :
االقرتاب على �شكل قو�س
االقرتاب على �شكل خطايف
االقرتاب على �شكل حرف L
وان كل اال�شكال ال�سابقة حتتوي على قو�س لذا ظهرت القوة الطاردة املركزية امل�ؤثرة على الواثب اثناء االقرتاب مما
يتطلب منه ميالن اجلذع للداخل وتغري مدى املرجحة بني الذراع اليمني والي�سار وب�شكل وا�سع للذراع اخلارجية .
االرتقاء :
وهي املرحلة الثانية من مراحل الوثب العايل وهي عملية دفع االر�ض بالرجل املميزة ب�أق�صى قوة ويف اقل زمن ممكن
وان ال�صفة البدنية لالرتقاء هي(القوة االنفجارية) وعند حتليل هذه املرحلة جندها متثل املركبة العمودية لذلك وجب
على الواثب ان ي�ضع رجل االرتقاء كاملتا على االر�ض وبيداء بالدفع ابتداء من الكعب واخريا م�شط القدم ويرفع رجل
املرجحة مثنية من مف�صل الركبة ليقلل عزم ق�صورها الذاتي بعد ان يلف اجلذع ليواجه العار�ض بظهره وبعد ذلك مير
مبرحلة الطريان واجتياز العار�ضة .
مرحلة الطريان واجتياز العار�ضة :
اول من يجتاز العار�ضة هو ذراع الواثب بعدها الرا�س ثم اجلذع ويكون الورك اجلزء االكرث �صعوبة باالجتياز وخ�صو�صا
عند االرتفاعات العالية واخريا الرجلني جتتاز العار�ضة .بعد ان يرتقي الواثب يقوم ميزج املركبة االفقية (االقرتاب )
التي �صفتها البدنية ال�رسعة االنتقالية باملركبة العمودية (االرتقاء) القوة االنفجارية بزاوية ( ) 85-80درجة تقريبا
للو�صول اىل �أعلى م�سافة عمودية .
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�شكل رقم ()2
يو�ضح و�ضع اجل�سم فوق العار�ضة وعملية رفع الورك .
الهبوط :
بعد ان يتم عبور القدمني وهما اخر جزء من اجل�سم يجتاز العار�ضة يقوم الواثب مبحاولة رفع الرجلني والذراعني اىل
االعلى حماوال ال�سقوط على الظهر على ب�ساط القفز لتفادي اال�صابات التي قد حتدث
 2-2الدرا�سات ال�سابقة :
-3منهج البحث واجر �أتهامليدانية :
 1-3منهج البحث :
1
ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ب�أ�سلوب املجموعة الواحدة .
 2-3جمتمع وعينه البحث :
مثل جمتمع البحث منتخب جامعة القاد�سيةب�ألعاب القوى للعام الدرا�سي  2013- 2012لفعالية الوثب العايل اما عينه
البحث فتم اختيارها بالطريقة العمديةوكان عددهم  3واثبني �أ�صحاب اف�ضل اجناز .ي�شكلون ن�سبة . %75من املجتمع
اال�صلي بعد ا�ستبعاد واثب واحد .
 3-3جتان�س عينة البحث
من اجل لبدء مع العينة من خط �رشوع واحد ويكون للمنهج التجريبي الأثر يف خلق الفروق بني االختبار القبلي والبعدي
قام الباحث ب�إجراء جتان�س العينة باملتغريات التالية .
جدول ( )1يو�ضح
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة التواء لل�صفات �ألبدنيه والطول واالجناز
لتجان�س �أفراد �ألعينه
التواء
االنحراف
الو�سط
املتغريات
الت�سل�سل
0.56
5.29
49.00
القوة االنفجارية �/سم
1
-0.46
2.89
48.67
مرونة الظهر�/سم
2
0.38
6.66
182.33
الطول �/سم
3
0.32
5.00
180.00
االجناز �/سم
4
� -1سعيد جا�سم اال�سدي � :أخالقيات البحث العلمي  ,م�ؤ�س�سة وارث الثقافية ,العراق  ,الب�رصة ,ط�, 2008, 2ص. 32,33
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يت�ضح من اجلدول اعاله جتان�س افراد العينة يف املتغريات التالية (القوة االنفجارية ,مرونة الظهر ,الطول ,الإجناز ) وقد
تبني ان معامل التواء لكل املتغريات ما بني ( )1-,1وهذا ما ي�ؤكد على ان افراد العينة متجان�سني يف املتغريات ال�سابقة .
 4-3و�سائلجمعاملعلوماتوالأجهزةامل�ستخدمة
 1-4-3و�سائلجمعاملعلومات
 -1امل�صادرالعربية
1
 -2املقابالتال�شخ�صيةو�أراءاخلرباء .
 -3املالحظةوالتحليل.
 -4الربجمياتوالتطبيقاتامل�ستخدمةفياحلا�سوبربنامج( )Kinoveaو ( )Dart Fishو( ) Hero Sotو(. )Excel
� -5شبكةاملعلوماتالدولية.
 2-4-3الأجهزةامل�ستخدمة
 -1كامرياتالفيديوالثابتةذوال�رسعةالعالية (� 25صورة /بالثانية )عدد  1و�أ�رشطةنوع (�سني) .
 -2جهازالبتوبنوع (. ) DELL
 -3مقيا�رس�سممرتيو�أ�رشطةال�صقهملونه .
� -4رشيطقيا�سمرتي .
عالمات �إر�شادية ولوحات ترقيم.
2
 5-3التجربةاال�ستطالعية:
 6-3التجربةالرئي�سة:
قام الباحث بهذه التجربة وعلى ملعب كلية الرتبيةالريا�ضية جامعة القاد�سية ال�ساعة � 10صباحا حيث قام باجرا التايل .
 1-6-3االختبار القبلي
حيث قام الباحث بهذا االختبار على ملعب كلية الرتبية الريا�ضية يوم ال�سبت امل�صادف ( ) 2013-2-9ال�ساعة 10
�صباحا .ب�أجراء اختبار املرونة للجذع والقوة االنفجارية للرجلني واالجناز الفراد عينه البحث .ومت ت�صوير الواثبني
بكامرافديوية نوع ( )Sonyوب�رسعة (� 25صورة بالثانية) وعلى ارتفاع عار�ضه القفز وعلى بعد �40سم من حامل
العار�ضةومت تطبيق القانون للفعالية بالكامل ومت نقل الت�صوير اىل جهاز الب توب نوع (  ) Deelومت حتليل االفالم
با�ستخدام برنامج ( )Kinoveaوبرنامج ( ) ومت تخزين املعلومات با�ستخدام برنامج ( )Exellومعاجلتها با�ستخدام
3
احلقيبه االح�صائية االجتماعية ( )SPSSبعد ان مت ا�ستخراج املتغريات التالية .
ارتفاع را�س الواثب عن العار�ضه  :هي امل�سافة بني ر�أ�س الواثب وعار�ضة الوثب حلظة كون الر�أ�س عمودي فوق
العار�ضة.
ارتفاع كتفا الواثب عن العار�ضه  :وهي امل�سافه بني كتف الواثب وعار�ضة القفز حلظة كون االكتاف عمودي فوق
العار�ضة.
ارتفاع ورك الواثب عن العار�ضه  :وهي امل�سافه بني ورك الواثب وعار�ضة الوثب حلظة كون الورك عمودي فوق
العار�ضة.
 -1يراجعملحقرقم ()1
 -2يراجع ملحق رقم ()2
 -3ح�سني مردان عمر و�أياد عبد الرحمن  :البيو ميكانيك يف احلركات الريا�ضية  ,مطبعة النجف اال�رشف .ط�, 2011, 1ص. 237
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ارتفاع ركبتا الواثب عن العار�ضة  :وهي امل�سافه بني ركبة الواثب وعار�ضة الوثب حلظة كون الركبه عموديا فوق
العار�ضة.
ارتفاع قدما الواثب عن العار�ضه  :وهي امل�سافه بني قدم الواثب وعار�ضة الوثب حلظة كون القدم عمودي فوق
العار�ضة.

�شكل ()3
يو�ضح املتغريات التي مت درا�ستها للواثبني فوق عار�ضة الوثب
 2-6-3الربنامج التدريبي :
بعد االطالع على الدرا�سات �أل�سابقهو�أراء اخلرباء واملخت�صني واملدربني يف جمال ريا�ضة العاب القوى وخ�صو�صا القفز
العايل مت �أعداد منهج تدريبي با�ستخدام اجلهاز املبتكر للقفز العاليبطريقة التدريب التكراريكما مو�ضح يف �شكل ()4
وملدة (� )8أ�سابيعللفرتة من ( 2013-2-10ولغاية  ) 2013-4-8وبواقع ( )3وحدة تدريبيه خالل الأ�سبوع 1 .خالل
فرتة الأعداد اخلا�ص وبذلك كان عدد الوحدات �ألتدريبيه ( )24وحدة تدريبيه الهدف منه تطوير املرونة املتحركة والقوة
االنفجارية للرجلني واالجناز وا�ستخدم الباحث �أ�سلوب التموج ( )1-3بني الأ�سابيعكما مو�ضحة يف �شكل رقم ()4
و�أ�سلوب ( )1-1للتموج بني �أيامالأ�سبوع كما مو�ضحة يف �شكل رقم (.2 )5

�شكل ( )4يو�ضحمخطط ال�شدة خالل �أ�سابيع التدريب
 -1علي بن �صالح الهرهوري :علم التدريب الريا�ضي ,دار الكتب الوطنية  ,بنغازي � , 1998,ص . 303
 -2يراجع ملحق رقم ()3
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�شكل ()5يو�ضح ال�شدة خالل �أيام الأ�سبوع الثاين

�شكل ()6يو�ضح اجلهاز املبتكر من قبل الباحث
 2-6-3االختبار البعدي :
بعد انتهاء املنهج التدريبي قام الباحث ب�أجراء االختبار البعدي وعلى ملعب كلية الرتبية الريا�ضية جامعة القاد�سية ال�ساعة
(� )10صباحا من يوم االربعاء امل�صادف ( ) 2013-4-10وذلك ب�أجراء اختبار املرونة واختبار القوة االنفجاريةال فراد
عينه البحث ومت ت�صوير �سباق الوثب العايل (االجناز ) وبنف�س �أ�سلوب�أجراء االختبار �ألقبلي .
الو�سائل الإح�صائية :
الو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
معامل التواء
قانون ن�سبة التطور .
-4عر�ض وحتليل ومناق�شة النتائج
 1-4عر�ض الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمتغريات الكينماتيكيه وال�صفات البدنية واالجناز لأفرادالعينة .
جدول ( )2يو�ضح
ن�سبة التطور بني االختبار القبلي والبعدي لأفراد العينة البحث يف املتغريات قيد الدر ا�سه على ارتفاع متو�سطة (�180سم)
للقبلي والبعدي
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الت�سل�سل

املتغريات

االختبار القبلي
ع
�س

االختبار البعدي
ع
�س

فرق
الأو�ساط

ن�سبة التطور

ارتفاع الر�أ�س
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
القوة االنفجارية
6
9.8%
5.33
1.00
54.00
2.89
48.67
مرونة الظهر
7
5.00
180.00
5.00
180.00
االجناز
8
يت�ضح من اجلدول اعاله ن�سبة التطور بني االختبار القبلي والبعدي ملتغري ارتفاع را�س الواثب فوق العار�ضة حلظة
االجتياز وقد بلغ ( ) %16.66وهي ن�سبة تطور جيد على رغم من كون االرتفاع نف�س ارتفاع عار�ضة الواثب يف االختبار
القبلي مما ي�ؤكد ان الواثب بداء االقت�صاد باجلهد مبا يالئم مع ارتفاع العار�ضة وكان اكرث ان�سيابيه ب�أجزاء ج�سمه
فوق العار�ضةخ�صو�صا باعتبار الر�أ�س قائد اجل�سم بعد الذراعني للقيام باحلركة وهذا كان نتيجة الربنامج املعد من قبل
الباحث الذي ركز على ان�سيابية ج�سم الواثب فوق العار�ضةكذلك تقليل الفروق بني ارتفاعات اجزاء ج�سمه �1.إما متغري
ارتفاع الكتف فقد بلغ ن�سبة التطور ( )% 20.31وهي االخرى ن�سبة تطور جيده للواثبني خ�صو�صا اعتبار الكتفني من
اجزاء اجل�سم املهمة والقائدة للحركة كذلك ي�شكل عائق يف عملية االجتياز �.إما ن�سبة التطور للورك فقد بلغت (26.7
 )%وهي ن�سبة جيدة وهذا اجلزء ي�شكل �أهم�أجزاء اجل�سم و�أ�صعبها عند االجتياز لذلك فان قدرة الواثب على االجتياز
العار�ضة �سوف تزداد كلما ا�ستطاع من رفع وركه فوق العار�ضة وخ�صو�صا يف االرتفاعات العاليةوهنا كان للجهاز
املبتكر واملنهج التدريبي دور كبري يف عملية تدريب الواثب على التوقيت ال�سليم لرفع الورك فوق العار�ضة وكيفية االنتقايل
التدريجي لهذا االنتقال بني اجزاء اجل�سم .....اما ن�سبة التطور ملتغري ارتفاع الركبة فقد بلغ ( )% 28.6وهي ن�سبة تطور
جيدة حيث ارتفاع الركبتني للواثب تتنا�سب مع ارتفاع الورك تقريبا وعمليه االن�سيابية يف النقل احلركي من الورك اىل
الركبتني وكيفية اجتيازهما للعار�ضة وهذا ما اكده (حممد عثمان . 2 )1990,اما ن�سبة التطور الرتفاع القدمني فقد بلغت
( )% 2.66وهي ن�سبة تطور قليلة وذلك الن القدمني من ا�سهل اجزاء اجل�سم الجتياز عار�ضة القفز خالل عملية (الكب)
وذلك لال�ستفادة من الثني احلا�صل يف مف�صل الورك ومل ي�ستطيع الباحث ال�سيطرة على اقدام الواثبني حتى با�ستخدام
اجلهاز وذلك لعد م�سهم (لورة اجلهاز اثناء القفز).
17.13

0.90

15.07

0.55

2.06

13.66%

 -1هارلد مولر واخرون :ترجمة االحتاد الدويل اللعاب القوى ,اجري ,اقفز ,ارمي ,املر�شد العملي لتعليم العاب القوى امل�ستوى االول ,ط,2
�, 2006ص . 108-106
 -2حممد عثمان :مو�سوعة العاب القوى ,تدريب ,تكنيك,تعليم ,حتكيم ,دار القلم  ,الكويت � , 1999,ص. 388
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�شكل ()7
يو�ضح ابتعاد �أجزاء اجل�سم يف االختبار القبلي
اما ن�سبة التطور للقوة االنفجارية للرجلني فقد بلغت ( )%14.03وهي ن�سبة تطور مقبولة حيث املنهج التدريبي املعد من
قبل الباحث قد ركز على تدريبات القوة االنفجارية كال الرجلني ثم انتقل اىل الرتكيز على الرجل الواحدة وهو من االمور
اجلدا مهمة يف التدريب بال�شدة والتدرج بها من ال�صعب اىل الأ�صعب مبا يتالءم مع طبيعة الفعالية القفز برجل واحدة
وهذا ما اكده (عادل تركي  )2011,اف�ضل طريقة لتطوير القوة واالداء اجراء التدريبات ب�شكل م�شابهه لطريقة املناف�سة
نف�سها لزيادة خ�صو�صية التدريب 1.اما ن�سبة التطور لعن�رص املرونة فقد بلغ ( )% 9.8وهي ن�سبة تطور قليلة مما يدل
على ان افراد العينة البحث ميتلكون م�ستو عايل من عن�رص املرونة ومل يطور املنهج املعد من قبل الباحث اال جزء قليل
ويعتقد الباحث ان االختبار املرونة الثابت مل يتوافق مع طبيعة اجلهاز املبتكر الذي يركز على املرونةاملتحركة .وهذا ما
�أكده عليه (عبد اهلل ح�سني  ) 2010,عند تنمية املرونة يجب ان يطابق مدى احلركة مع طبيعة املف�صل الت�رشيحي للريا�ضة
التخ�ص�صية .2

�شكل ()8
يو�ضح ابتعاد �أجزاء اجل�سم عن العار�ضةيف االختبار البعدي

 -1عادل تركي  :مبايء التدريب الريا�ضي وتدريب القوة  ,دار ال�ضياء للطباعة والت�صميم ,النجف اال�رشف �, 2011,ص. 348
 -2عبد اهلل ح�سني الالمي  :التدريب الريا�ضي  ,دار �ضياء للطباعة والت�صميم ,النجف اال�رشف 1 ,ط �, 2010,ص. 207
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جدول ( )3يو�ضح
ن�سبة التطور بني االختبار القبلي والبعدي لأفراد العينة البحث
االختبار البعدي
االختبار القبلي
فرق الأو�ساط ن�سبة التطور
املتغريات
الت�سل�سل
ع
�س
ع
�س
27.55%
3.07
0.55
13.43
0.90
17.13
ارتفاع الر�أ�س
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
االجناز
يت�ضح من اجلدول اعاله ن�سب التطور الرتفاعات اجزاء اجل�سم فوق العار�ضة وعلى ارتفاعات متو�سطها ( ) 187.6فقد
بلغت ن�سبة التطور الرتفاع الر�أ�س ( ) 27.55وهي ن�سبة تطور اكرب من االرتفاع االدنى الذي و�سطه (� 180سم ) مما ي�ؤكد
اقرتاب اجل�سم من العار�ضة وهو هدف الباحث ان يكون الواثب اقت�صادي باجلهد مبا يتالئم مع االرتفاع .اما ارتفاع
الكتف فقد بلغت ن�سبة التطور ( )% 94وهي ن�سبة تطو ر عالية جدا جاءت نتيجة للفرق بني االو�ساط احل�سابية وهذا ت�أثري
اجلهاز الذي جعل الواثب يح�س بالعار�ضة وي�سلط قوة منا�سبه مع ارتفاعها كذلك الو�صول اىل ارتفاعات عاليةبالعار�ضة
وزيادة القوة االنفجارية للرجلني .
اما ن�سبة التطور الرتفاع الورك فقد بلغت ( )% 2.42وهي ن�سبة تطور قليلة وت�ؤكد على مدى اقرتاب ورك الواثب من
عار�ضة القفز وبارتفاع منا�سب مما ي�ؤكد على اثر املنهج التدريبي يف تطوير عن�رص املرونة للواثبني كذلك االح�سا�س
بالعار�ضة اثناء القفز والتحكم بحركة الورك فوق العار�ضة رغم االرتفاعات العالية .اما ن�سبة التطور بارتفاع الركبينت
فوق العار�ضة فقد بلغت ( )% 72.5وهي ن�سبة تطور كبرية مما ي�ؤكد على ان الواثب ا�ستطاع التحكم ب�أجزاء ج�سمه بعد
اجتياز العار�ضة من خالل ثني مف�صل الورك الداء عملية (الكب)اثناء االجتياز وقبل الهبوط .
اما ن�سبة تطور ارتفاع القدمني فقد بلغت ( )% 33.52وهي متوافقة تقريبا مع ن�سبة تطور ارتفاع الركبتني الن االثنان يف
خط وان�سيابيه واحدة وخ�صو�صا اثناء االجتياز واكتمال املحاولةلتعدية العار�ضة.حيث ان احلركة الريا�ضية وخ�صو�صا
ما ي�صاحبها من حركات اقرتاب وارتقاء وطريان واجتياز تعمل على انتقال مراكز ثقل اجزائه وتقليل زواياها �أي امتداد
اجل�سم اثناء االداء �سوف ي�ساعد على زيادة عزم دفع القوة .1

� -1رصيح عبد الكرمي �ألف�ضلي  :تطبيقات البايو ميكانيك يف التدريب الريا�ضية والأداء احلركي ,عمان  ,دار دجلة  ,ط�, 2010, 1ص . 125
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�شكل ()9
يو�ضح ابتعاد اجزاء اجل�سم عن العار�ضة يف االختبار البعدي
اما ن�سبة التطور للإجناز فقد بلغت ( )% 4.05وهي ن�سبة تطور قليلة ولكن تطور االجناز ولو ب (�سم قليلة ) يعترب تطور
وخ�صو�صا عندما تكون امل�ستويات العالية وقريبه من بع�ضها فان الفوز يتحقق بهذه (�سم ) وهذا جاء نتيجةللمنهج
التدريبي للقوة االنفجاريةواملرونة كذلك اثر اجلهاز على تطور االداء املهاري للواثبني .وان مترينات القوة املختلفة (بكال
1
الرجلني وبرجل واحده ) فان القوة �سوف تنتقل وحت�سن املهارة مبا�رشتا املطلوب تطويرها .
-5اال�ستنتاجات والتو�صيات :
 1-5اال�ستنتاجات
ان ا�ستخدام اجلهاز املبتكر ي�ساعد يف تطوير كل ال�صفات (القوة االنفجارية  .مرونة ال�ضهر ) للمنهج املعد ت�أثري يف تطوير
كل من املتغريات الكينماتيكية قيد البحث .
للمنهج التدريبي با�ستخدام اجلهاز املبتكر �ساعد على تطوير كل من (ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكيه واالجناز)
للجهاز الت�أثري يف تطوير االداء املهارى للواثبني .
 2-5التو�صيات
الرتكيز على املرونةاملتحركة اثناء تدريب الواثبني القفز العايل بطريقة ف�سفوري فلوب.
التدرج بتدريب الواثبني القوة االنفجارية للرجلني من ال�سهل اىل ال�صعب (بكال الرجلني اىل برجل واحده ومن الوقوف
اىل املتحرك ) ليتوافق مع طبيعة االداء .
الرتكيز على ا�ستخدام االجهزة املبتكرة واجلديدة ملا لها من ت�أثريعلى زيادة الرغبة والت�شويق لدى الواثبني على التدريب.
وخ�صو�صا مع االعمار ال�صغرية .
ممكن ت�صنيع اجلهاز حمليا وبكلفة ال تتجاوز ( 100,000دينا عراقي �أي ما يعادل  80دوالر �أمريكي )
امل�صادر العربية والأجنبية
جمال �صربي فرج  :القوة والقدرة والتدريب الريا�ضي احلديث  ,دار دجلة  ,عمان . 2012,
ح�سام الدين وطلحة ح�سني  :امليكانيكية احليوية  ,القاهرة  ,دار الفكر العربي . 1993 ,
ح�سني مردان عمر و�أياد عبدالرحمن :البيوميكانيك يف احلركات الريا�ضية ,مطبعة النجف اال�رشف.ط.2011,1
 -1جمال �صربي فرج :القوة والقدرة والتدريب الريا�ضي احلديث  ,دار دجلة  ,عمان �, 2012,ص. 486
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ري�سان خريبط  ,جناح مهدي �شل�ش  :التحليل احلركي ,جامعة الب�رصة  ,دار احلكمة . 1992 ,
�سعيدجا�سم اال�سدي � :أخالقيات البحث العلمي  ,م�ؤ�س�سة وارث الثقافية ,العراق  ,الب�رصة ,ط. 2008, 2
�سمري م�سلط الها�شمي  :البايوميكانيك الريا�ضي  ,جامعة املو�صل  ,دار الكتب للطباعة والن�رش  ,ط. 1999 , 2
�رصيح عبد الكرمي �ألف�ضلي  :تطبيقات البايو ميكانيك يف التدريب الريا�ضية والأداء احلركي  ,عمان  ,دار دجلة,
ط.2010,1
عادل تركي :مبايء التدريب الريا�ضي وتدريب القوة ,دار ال�ضياء للطباعة والت�صميم ,النجف اال�رشف.2010,
عبد اهلل ح�سني الالمي  :التدريب الريا�ضي  ,دار �ضياء للطباعة والت�صميم  ,النجف اال�رشف 1 ,ط . 2010,
علي بن �صالح الهرهوري :علم التدريب الريا�ضي ,دارالكتب الوطنية  ,بنغازي . 1998 ,
غفار�سعد � :أهم املتغريات البايوكينماتيكية وخ�صائ�ص منحنى (القوه – الزمن) وعالقتهمابتحديداالرتفاع املنا�سب
وامل�سافة املفقودة لفعالية الوثب العايل (فو�سبوري)� ,أطروحة دكتور  .جامعةالقاد�سية  ,كليةالرتبية الريا�ضية. 2010,
-12قا�سم املندالوي  :االختبارات والقيا�س يف الرتبية الريا�ضية  ,مطابع التعليم العايل  ,املو�صل . 1989,
-13حممد عثمان  :مو�سوعة العاب القوى ,تدريب ,تكنيك,تعليم ,حتكيم ,دار القلم  ,الكويت 1999,
-14هارلد مولر واخرون  :ترجمة االحتاد الدويل اللعاب القوى ,اجري ,اقفز ,ارمي ,املر�شد العملي لتعليم
العاب القوى امل�ستوى االول ,ط. 2006 ,2

(15) Susanj.Hall; Biomechanic ,2ed : Newyor , Mc –growhill ,1995 .
(16) Dorisl. Miller and Riehard C . Nelson; Biomechanics of sport (Phi ladeiphia,
lea and febigfr,1973 ) .
(17) Lees ,A, Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved performance .In SporetsMedicine .Nov.28(5),1999.p.299
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following an innovative device to develop some physical abilities and variables Albayukinmeteki to effectively pass the bar high jump way Phosphoric
Flop and achievement.
Empirical research on the Champions League Qadisiyah jumping higher.
Dr: Akram H. Jaber al-Janabi - Faculty of Physical Education - University of
Qadisiyah - Iraq
Many of the exercises performed by Agafzoa higher are not compatible with
the nature of ompetitive performance and especially the process of passing
the bar and doing body movement difficult and high flow large over the cross-
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bar  بأجزائهdifferent from the head, trunk and legs, especially at high altitudes,
where most of the exercises performed by Alagafzoa lead of stability, especially with the flexibility of the back and this is incompatible with the nature
of the performance that is flexible access over the bar and the compatibility
between the parts of the body and these requirements are difficult to be a help
to develop devices that stage. Due to the lack of such a device, the researcher
created this device to be a Oathby assistant to develop a high jump and especially the stage of passing the bar.The aim of the research was to
1- innovation and device design for the development phase of flight and e fectively pass the bar high jump a phosphoric flop manner .
2- The impact of the device in the development of some of the physical attributes and variables Albayukinmeteki and achievement Loa high Thby.
This has included the temporal domain 20-1 from 2013 until 04/20/2013 The
human area was the University of Qadisiyah Champions high jump and effective spatial domain was Stadium College of Physical Education, University of
Qadisiyah.
The researcher used the experimental method in a manner the same group
The main conclusions and recommendations reached by the researcher are:
1- the validity of the device for field work in the development of some of the
phase of flight and effectively pass the bar high jump .
a positive impact in the development of some of the physical attributes and
variables2- Albayukinmeteki and achievement for higher Oathby Champions
League Qadisiyah.
The most important recommendations that the researcher recommends
1- use the device in the development and education of the phase of flight and
effectively pass the bar high jump a phosphoric flop manner.
the possibility of manufacturing the device locally and take advantage of
it2-.
3- urged researchers to invent new devices to help in their coaches and players
to master some of the technical stages of sporting events
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