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اثر منهج تدريبي بجهاز مبتكر لتطوير بع�ض ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكية 

الجتياز العار�سة واجناز القفز العايل بطريقة فو�سربي فلوب

الدكتور اأكرم ح�سني جرب اجلنابي / كلية الرتبية الريا�سية / جامعة القاد�سية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / جمهورية العراق

املقدمة واأهميه البحث :

تطور م�صتوى الإجناز الريا�صي يف ال�صنوات الأخرية يف الألعاب الريا�صية عامة واألعاب القوى خا�صة حيث بدات الفروق 

الريا�صية يف الجناز �صئيلة جدا واملناف�صة على اعلى م�صتوى وهذا يعود اإىل ا�صتثمار جميع العلوم الأخرى يف خدمة علم 

التدريب الريا�صي ومنها علم البايومكانيك وعلم الت�رشيح ومزج هذه العلوم يف جمال خدمة احلركة الريا�صية والهتمام 

بجميع اجلوانب التي لها تاأثريا على الإجناز الريا�صي .وحتتوي العاب القوى على جمموعة من الفعاليات التي ل تقل 

الواحده عن الأخرى من حيث الأهمية وتعترب فعالية الوثب العايل من الفعاليات ذات املتعة والت�صويق للمتفرجني والواثبني 

من حيث املناف�صة والأداء احلركي اجلميل الذي يجمع بني القوة والر�صاقة واملرونة وال�صجاعةلذا فان هذه الفعالية تتعامل 

اأق�صى جهد للمت�صابق مع دقة الأداء منذ القرتاب و�صول اىل الهبوط فوق الفرا�ش  لذا فان امل�صار احلركيللج�صم  مع 

وحركة اأجزاءه اأثناء الأداء ت�صكل دورا مهما يف حتقيق اف�صل اجناز وخ�صو�صا عند قطع الت�صال بالأر�ش وكون اجل�صم 

طائرا فوق العار�صة. خالل مراحل هذه الفعالية التي تتغري فيها اأو�صاع اجل�صم و ما تلعبه حركة اأجزاء اجل�صم دور مهم 

وخ�صو�صا اثناء الطريان فوق العار�صة.

وان العديد من التدريبات املرونةالثابتة التي يوؤديها واثبوا العايل ل تتوافق مع طبيعة الأداء التناف�صي وخ�صو�صا عمليه 

اجتياز العار�صة وما يقوم به اجل�صم من حركة �صعبه وذات ان�صيابية كبريه فوق العار�صة باأجزائه املختلفة من الراأ�ش 

الثبات  من  توؤدى  الواثبني  يوؤديها  التي  التدريبات  معظم  حيث  العالية  الرتفاعات  عند  وخ�صو�صا  والرجلني  واجلذع 

وخ�صو�صا ما يتعلق مبرونة الظهر وهذا غري متوافق مع طبيعة الأداء الذي يت�صم باملرونة املتحركة فوق العار�صة وعمليه 

التوافق بني اأجزاء اجل�صم وهذه املتطلبات ال�صعبة لبد من وجود اأجهزة م�صاعدة لتطوير هذا املرحلة . ونظرا لعدم توفر 

مثل هذا اجلهاز قام الباحث بابتكار هذا اجلهاز ليكون جهاز م�صاعد لواثبي العايل واأعداد منهج تدريبي باجلهاز املبتكر 

لتطوير بع�ش ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكية خالل مرحلة اجتياز العار�صة .

م�سكلة البحث 

العديد من التدريبات التي يوؤديها واثبوا العايل ل تتوافق مع طبيعة الأداء التناف�صي وخ�صو�صا عمليه اجتياز العار�صة 

وما يقوم به اجل�صم من حركة �صعبه وذات ان�صيابية كبريه فوق العار�صة باأجزائه املختلفة من الراأ�ش واجلذع والرجلني 

يتعلق  ما  وخ�صو�صا  الثبات  من  الواثبواتوؤدى  يوؤديها  التي  التدريبات  معظم  حيث  العالية  الرتفاعات  عند  وخ�صو�صا 

مبرونة الظهر وهذا غري متوافق مع طبيعة الأداء الذي يت�صم باملرونة املتحركة فوق العار�صة وعمليه التوافق بني اأجزاء 

اجل�صم وهذه املتطلبات ال�صعبة لبد من وجود اأجهزة م�صاعدة لتطوير هذا املرحلة . ونظرا لعدم توفر مثل هذا اجلهاز قام 

الباحث بابتكار هذا اجلهاز ليكون جهاز م�صاعد لواثبي العايل لتطوير عمليه القفز وخ�صو�صا مرحلة اجتياز العار�صة .

1-3  اأهداف البحث :

ابتكار وت�صميم جهاز لتطوير مرحلة الطريان واجتياز العار�صة بفعالية الوثب العايل بطريقة فو�صربي فلوب .   -1

اإعدادمنهج تدريبي باجلهاز مبتكر يف تطوير بع�ش ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكيةوالجناز لوا ثبي العايل.   -2
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الوثب  والجناز  الكينماتيكية  واملتغريات  البدنية  ال�صفات  بع�ش  يف  التدريبي  واملنهج  املبتكر  للجهاز  اثر  هناك  هل    -3

العايل. 

فرو�ض البحث :

هناك فروق بني الختبار القبلي والبعدي يف بع�ش ال�صفات األبدنية واملتغريات الكينماتيكية والجناز ول�صالح الختبار 

البعدي .

للجهاز الثر يف تطوير بع�ش ال�صفات األبدنية واملتغريات الكينماتيكية والجناز لواثبي العايل .

جماالت البحث :

املجال الزماين : الفرتة من 20-1 - 2013 ولغاية 4-20 -2013.

املجال املكاين : ملعب كلية الرتبية الريا�صية جامعة القاد�صية .

املجال الب�رشي : منتخب جامعة القاد�صيةباألعاب القوى .

2- الدرا�سات النظرية وال�سابقة

2-1 الدرا�سات النظرية

2-1-1 طرائق التدريب الريا�سي :

اإىل  للو�صول  العري�صة  والر�صاقةالقاعدة  واملرونة  والتحمل  وال�رشعة  الع�صلية  القوة  الأ�صا�صية،  البدنية  القدرات  متثل 

الأداء املهاري اجليد، حيث يتوقف م�صتوى املهاراتالريا�صية ب�صفة عامة على ما يتمتع به الالعب من تلك القدرات ذات 

مع  العمل  ديناميكي  خالل  من  القدرات  تلك  مب�صتوى  الرتقاء  املختلفة  التدريب  طرق  تعمل  ذلك  باملهارة،وعلى  العالقة 

اأقرب  ب�صلوك  للفرد.  التدريبية  احلالة  التدريبيلتطوير  الربنامج  تنفيذ  و�صيلة  هي  التدريب  طرق  التدريبلذلك  مكونات 

املدرب  بني  التفاعل  لإيجابية  املخطط  الت�صال  “نظام  باأنها  التدريب  وتعرفطريقة  املطلوب.  الغر�ش  حتقيق  اإىل  ال�صبل 

والريا�صيلل�صري على الطريق املو�صل اإىل الهدف«عمل طرق التدريب على تنمية وتطوير القدرةالريا�صية، ويق�صد بالقدرة 

الريا�صية احلالة التي يكون عليها الالعب والتي تت�صف مب�صتوىعايل وعالقة مثالية بني جميع جوانب الإعداد اخلا�ش به 

�صواء كان بدين اأو مهاري اأوخططي اأو نف�صي اأو معاريف .

يذكر ب�صطوي�صي احمد )1999( اأن اأنواع طرق التدريب هي:

Endurance Training Method التدريبباحلمل امل�صتمر

Interval TrainingMetho التدريب الفرتي

Repetition Training Method التدريب التكراري

طريقة التدريب التكراري:

تزداد �صدة التمرين يف هذه الطريقةعن طريق التدريب الفرتي مرتفع ال�صدة فت�صل اإىل ال�صدة الق�صوى وبالتالييقل خاللها 

احلجم كما تزداد الراحة الإيجابية الطويلة.

التاأثري التدريبي: تنمية ال�صفات البدنية- القوى الع�صلية الق�صوى، ال�رشعةالق�صوى )�رشعة النتقال(، القوة املميزة 

بال�رشعة )القدرة الع�صلية( القوة األنفجارية، التحمل اخلا�ش، حتمل ال�رشعة .

مكونات حماللتدريب بطريقة التدريب التكراري

�صدة اأداء التمرين 90% -100%  القوة

عدد مرات اأداء/ زمن التمرين = بدون حتديد زمن

للقوة 3: 4دقائق مع مراعاة اأن تكون اإيجابية
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عدد مرات تكرار التمرين )املجموعات( = للجري 1: 3 مرات

للمقاومة 20-30 مرة .

2-1-2علم البايوميكانيك :

اأي القانون امليكانيكي  اأنه ) درا�صة حركة الإن�صان )الكائن احلي( من اجلانب امليكانيكي  عرف علم البايوميكانيك على 

الذي يحدد احلركة Mechanic  ودرا�صة اجلانب الع�صوي اأي الت�رشيحي الذي له التاأثري املبا�رش على احلركة وهذا هو 

)1(

.Bio

يف  امليكانيكية  واملدلولت  والأ�ص�ش  القوانني  ا�صتخدام  اأ�صا�ش  على  مو�صوعية  درا�صة  احلركية  الظاهرة  درا�صة   « وهو 

التحليل احلركي » . جانب القت�صاد باجلهد للتغلب على املقاومة املعينة مب�صار حركي وعمل ع�صلي بعدما نكون قد و�صلنا 

.
)2(

اىل التوجيه احلركي الأف�صل للريا�صي بغيه تطوير اجنازه 

 ويعد علم البايوميكانيكبفرعيه )الكينتكوالكينماتك( علما »حديثا« يف املجال الريا�صي ظهر نتيجة احلاجة اىل درا�صة حركة 

الكائنات احلية من الناحية امليكانيكية ، » ويف بداية ال�صبعينات توىل املجل�ش الدويل م�صطلح البايوميكانيك لو�صف احلقل 

)3(

الدرا�صي املتعلق بالتحليل امليكانيكي لالنظمة احليوية« 

اإذا قارنا امل�صتوى الذي و�صلت اليه خمتلف الفعاليات الريا�صية الآن مع امل�صتوى ال�صابق لوجدنا هناك تطورا ملمو�صا 

بالإجناز وم�صتوى الأداء الفني جلميع الفعاليات الريا�صية واأن هذا التطور ل ميكن اأن يعزى اإىل التطور احلا�صل يف القوة 

لدرا�صة احلركة درا�صة علمية وافية وا�صتخدام  نتيجة  البدنية واإمنا جاء  العنا�رش  بقية  اأو  ال�رشعة فقط  اأو  امل�صتخدمة 

الأجهزة احلديثة . وبناء على ذلك فقد ق�صم علم البايوميكانيك اإىل :-

الكينماتك : “ وهو اأحد فروع البايوميكانيك الذي يعني بدرا�صة احلركة درا�صة و�صفية من حيث زمانها ومكانها بغ�ش 

)4(

النظر عن القوة التي ت�صبب حدوثها اأي الو�صف اخلارجي للحركة دون البحث عن ا�صبابها “ . 

 على اأنه » درا�صة القوة التي توؤثر بحركة وكيفية التعامل مع هذه القوة اعتبار اأن 
) 5 (

الكينتك: وعرفه ) �صمري م�صلط ( 

احلركة التي حتدث هي عبارة عن تاأثري متبادل بني القوة الداخلية ) الذاتية – الع�صلية ( والقوة اخلارجية “ .

)6(

لذا فاأن التحليل البيوميكانيكي ميكن ان يق�صم اىل ق�صمني اأ�صا�صني هما :

طريقة التحليل البيوكينماتيكية للحركات الريا�صية .   .1

طريقة التحليل البيوكينتيكية للحركات الريا�صية .   .2

2-1-2-1-التحليل البايوميكانيكي للمهارة احلركية :-

لها  املوؤلفة  الأ�صا�صية  الأولية  عنا�رشها  اإىل  جتزئتها  بعد  درا�صتها  املراد  احلركية  علىالظاهرة  التعرف   « به  ويق�صد 

» .والتحليل احلركي  اأو ميكانيكيا  اأو تربويا  اأو نف�صيا  اأو كيميائيا  اأو ف�صيولوجيا  والتحليل قد يكون حتليال ت�رشيحيا 

)البايوميكانيكي( ي�صمل التحليل الكينماتيكي للحركة اأو املهارة والتحليل الكنيتكي .

اأن للتحليل احلركي)البايوميكانيكي(  اأنواع متعددة وكل نوع منها يعتمد بالأ�صا�ش على و�صيلة القيا�ش امل�صتخدمة وعدد 

�صمري م�صلط الها�صمي : البايوميكانيك الريا�صي ، جامعة املو�صل ، دار الكتب للطباعة والن�رش ، ط2 ، 1999 ، �ش14 .  -1

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
�صمري م�صلط الها�صمي : امل�صدر ال�صابق  ، �ش77 .  -4

�صمري م�صلط الها�صمي : امل�صدر ال�صابق ، �ش129 .  -5

6- Lees ,A, Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved performance .In Sporet -
Medicine .Nov.28(5),1999.p.299



292

املتغريات املراد حتليلها فمنهم من يهتم بال�صكل اخلارجي للحركة والبع�ش الأخر يهتم باأ�صباب احلركة وم�صبباتها وبناء 

على ذلك ق�صم التحليل اإىل ما يلي :-

اأ-التحليل الكمي:-

الت�صوير  اأجهزة قيا�ش دقيقة ومتقنة مثل  ا�صتخدام  يعني  الذي  الدقيق  التحليل  الأول   ، النوع على �صكلني  ي�صتمل هذا 

ال�صينمائي والت�صوير بالآلت الت�صوير العتيادية ، والثاين التحليل التقريبي ويعني ا�صتعمال معلومات ن�صبية غري دقيقة 

لالأجهزة القيا�صية الواردة مع ح�صاب العوامل ب�صكل عام .

اإل اأن ال�صتعانة بهذا النوع من التحليل  ان هذا الأ�صلوب من التحليل غري اقت�صادي 
 ) 1 (

ويذكر ) طلحة ح�صام الدين (

ي�صاعد على تكوين �صورة عامة من القيم واملقادير املختلفة .

ب-التحليل النوعي:-

يعتمد هذا الأ�صلوب على ت�صجيل احلركة بجهاز الفديوتيب على �صبيل املثال ليتمكن من معرفة نوع الأداء ب�صكل عام ، 

اأن هذا الأ�صلوب من اأ�صاليب درا�صة احلركة يكون قا�رشا على معرفة ال�صكل اخلارجي املميز له من حيث امل�صار العام 

اأو مالحظة و�صع اجلذع اأو الذراعيني على �صبيل املثال دون التمكن من درا�صة دقائق اأجزاء احلركة والعوامل املوؤثرة 

ب�صكل  احلركة  دقائق  درا�صة  باأنه  العميق  النوعي  التحليل   
)3(

�صل�ش( مهدي  جناح   ، خريبط  ري�صان   ( وذكرا   .
)2(

فيها 

�صامل وعميق با�صتعمال اأجهزة الت�صوير ال�صينمائي واآلت الت�صوير مع تعزيز التحليل باأ�ص�ش العلوم الرتبوية من اأجل 

احل�صول على نتائج تربوية دقيقة .

2-1-2-2 فعالية القفز العايل :

ان فعالية القفز العايل من الفعاليات التي ي�صعى من خاللها املت�صابق على ت�صجيل اعلى م�صافة عمودية  من م�صتوى الر�ش 

اىل احلافة العليا لعار�صة القفز �صمن القانون امل�صموح وهناك عددة طرق للقفز العايل ومنها.

الطريقة الغربية 

الطريقة ال�رشقية 

الطريقة ال�رشجية

الطريقة املق�صية

طريقة ف�صفوري فلوب 

وتعترب طريقة ف�صفوري فلوب من ا�صهر الطرائق واحدثها واكرثها ا�صتخدام يف الوقت احلا�رش لذلك �صوف نقوم بال�رشح 

الوايف لهذه الطريقة ومراحلها الفنية :

القرتاب

الرتقاء

الطريان 

اجتياز العار�صة 

الهبوط.

ح�صام الدين وطلحة ح�صني : امليكانيكية احليوية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1993 ، �ش9 .   -1

2-  �صمري م�صلط الها�صمي : م�صدر �صبق ذكره ، �ش233 . 

ري�صان خريبط جميد و جناح مهدي �صل�ش : امل�صدر ال�صابق  ، �ش24 .  -3
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�سكل رقم )1(

يو�سح الت�سل�سل احلركي للوثب العايل بطريقة ف�سفوري فلوب

االقرتاب :

وهي انتقال الواثب من بداية الرك�صة التقربية اىل منطقة الرتقاء ا�صفل العار�صة  وتبلغ م�صافتها )15-20م ( تقريبا 

البدنية لالقرتاب هي  ال�صفة  ان  الق�صوى  ال�رشعة  للو�صول اىل  الالزمة  امل�صافة  وهي تختلف من واثب اىل اخر ح�صب 

ال�رشعة النتقالية وذلك لنتقال اجل�صم من مكان لخر وعند حتليل هذه الفعالية جند ان القرتاب )ال�رشعة النتقالية ( 

متثل املركبة الفقية التي وجب ا�صتثمرها يف الجناز وهناك عدده انواع لالقرتاب وهي :

القرتاب على �صكل قو�ش

القرتاب على �صكل خطايف

L القرتاب على �صكل حرف

وان كل ال�صكال ال�صابقة حتتوي على قو�ش لذا ظهرت القوة الطاردة املركزية املوؤثرة على الواثب اثناء القرتاب مما 

يتطلب منه ميالن اجلذع للداخل وتغري مدى املرجحة بني الذراع اليمني والي�صار وب�صكل وا�صع للذراع اخلارجية .

االرتقاء :

وهي املرحلة الثانية من مراحل الوثب العايل وهي عملية دفع الر�ش بالرجل املميزة  باأق�صى قوة ويف اقل زمن ممكن 

لذلك وجب  العمودية  املركبة  املرحلة جندها متثل  هذه  وعند حتليل  النفجارية(  لالرتقاء هي)القوة  البدنية  ال�صفة  وان 

على الواثب ان ي�صع رجل الرتقاء كاملتا على الر�ش وبيداء بالدفع ابتداء من الكعب واخريا م�صط القدم  ويرفع رجل 

املرجحة مثنية من مف�صل الركبة ليقلل عزم ق�صورها الذاتي بعد ان يلف اجلذع ليواجه العار�ش بظهره وبعد ذلك مير 

مبرحلة الطريان واجتياز العار�صة .

مرحلة الطريان واجتياز العار�صة :

اول من يجتاز العار�صة هو ذراع الواثب بعدها الرا�ش ثم اجلذع ويكون الورك اجلزء الكرث �صعوبة بالجتياز وخ�صو�صا 

عند الرتفاعات العالية واخريا الرجلني جتتاز العار�صة. بعد ان يرتقي الواثب يقوم ميزج  املركبة الفقية )القرتاب ( 

القوة النفجارية بزاوية )80-85 ( درجة تقريبا  العمودية )الرتقاء(  باملركبة  ال�رشعة النتقالية  البدنية  التي �صفتها 

للو�صول اىل اأعلى م�صافة عمودية .
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�سكل رقم )2(

يو�سح و�سع اجل�سم فوق العار�سة وعملية رفع الورك .

الهبوط :

بعد ان يتم عبور القدمني وهما اخر جزء من اجل�صم يجتاز العار�صة يقوم الواثب مبحاولة رفع الرجلني والذراعني اىل 

العلى حماول ال�صقوط على الظهر على ب�صاط القفز لتفادي ال�صابات التي قد حتدث 

2-2 الدرا�سات ال�سابقة :

3-منهج البحث واجر اأتهامليدانية :

3-1 منهج البحث  :

.
1

ا�صتخدم الباحث املنهج التجريبي باأ�صلوب املجموعة الواحدة 

3-2 جمتمع وعينه البحث :

مثل جمتمع البحث منتخب جامعة القاد�صيةباألعاب القوى للعام الدرا�صي 2012 -2013 لفعالية الوثب العايل اما عينه 

البحث فتم اختيارها بالطريقة العمديةوكان عددهم 3 واثبني اأ�صحاب اف�صل اجناز .ي�صكلون ن�صبة 75% .من املجتمع 

ال�صلي بعد ا�صتبعاد واثب واحد .

3-3 جتان�ض عينة البحث 

من اجل لبدء مع العينة من خط �رشوع واحد ويكون للمنهج التجريبي الأثر يف خلق الفروق بني الختبار القبلي والبعدي 

قام الباحث باإجراء جتان�ش العينة باملتغريات التالية .

جدول )1( يو�سح

االأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة التواء لل�سفات األبدنيه والطول واالجناز

 لتجان�ض اأفراد األعينه

التواءالنحرافالو�صطاملتغرياتالت�صل�صل

49.005.290.56القوة النفجارية /�صم1

0.46-48.672.89مرونة الظهر/�صم2

182.336.660.38الطول /�صم3

180.005.000.32الجناز /�صم4

�صعيد جا�صم ال�صدي : اأخالقيات البحث العلمي ، موؤ�ص�صة وارث الثقافية ،العراق ، الب�رشة ،ط2 ،2008 ،�ش32،33 .  -1
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يت�صح من اجلدول اعاله جتان�ش افراد العينة يف املتغريات التالية )القوة النفجارية ،مرونة الظهر ،الطول، الإجناز ( وقد 

تبني ان معامل التواء لكل املتغريات ما بني )1،-1( وهذا ما يوؤكد على ان افراد العينة متجان�صني يف املتغريات ال�صابقة .

3-4 و�سائلجمعاملعلوماتواالأجهزةامل�ستخدمة

3-4-1 و�سائلجمعاملعلومات

امل�صادرالعربية   -1

.
1

املقابالتال�صخ�صيةواأراءاخلرباء    -2

املالحظةوالتحليل.   -3

. )Excel(و ) Hero Sot(و )Dart Fish( و )Kinovea(4- الربجمياتوالتطبيقاتامل�صتخدمةفياحلا�صوبربنامج

�صبكةاملعلوماتالدولية.             -5

3-4-2 االأجهزةامل�ستخدمة

1- كامرياتالفيديوالثابتةذوال�رشعةالعالية )25 �صورة /بالثانية (عدد 1 واأ�رشطةنوع )�صني( .

. ) DELL( 2- جهازلبتوبنوع

3- مقيا�رش�صممرتيواأ�رشطةل�صقهملونه .

4- �رشيطقيا�صمرتي  .

عالمات اإر�صادية ولوحات ترقيم.

2
3-5 التجربةاال�ستطالعية: 

3-6 التجربةالرئي�سة:

قام الباحث بهذه التجربة وعلى ملعب كلية الرتبيةالريا�صية جامعة القاد�صية ال�صاعة 10 �صباحا حيث قام باجرا التايل .

3-6-1 االختبار القبلي 

 10 ال�صاعة   )  2013-2-9( امل�صادف  ال�صبت  يوم  الريا�صية  الرتبية  كلية  ملعب  على  الختبار  بهذا  الباحث  قام  حيث 

الواثبني  البحث .ومت ت�صوير  .باأجراء اختبار املرونة للجذع والقوة النفجارية للرجلني والجناز لفراد عينه  �صباحا 

حامل  من  40�صم  بعد  وعلى  القفز  عار�صه  ارتفاع  وعلى  بالثانية(  �صورة   25( وب�رشعة   )Sony( نوع  بكامرافديوية 

الفالم  ( ومت حتليل   Deel  ( نوع  توب  اىل جهاز لب  الت�صوير  نقل  بالكامل ومت  للفعالية  القانون  تطبيق  العار�صةومت 

با�صتخدام  برنامج )Exell( ومعاجلتها  با�صتخدام  املعلومات  ) ( ومت تخزين  برنامج )Kinovea( وبرنامج  با�صتخدام 

3

احلقيبه الح�صائية الجتماعية )SPSS( بعد ان مت ا�صتخراج املتغريات التالية .

فوق  عمودي  الراأ�ش  كون  حلظة  الوثب  وعار�صة  الواثب  راأ�ش  بني  امل�صافة  هي   : العار�صه  عن  الواثب  را�ش  ارتفاع 

العار�صة.

فوق  عمودي  الكتاف  كون  حلظة  القفز  وعار�صة  الواثب  كتف  بني  امل�صافه  وهي   : العار�صه  عن  الواثب  كتفا  ارتفاع 

العار�صة.

فوق  عمودي  الورك  كون  حلظة  الوثب  وعار�صة  الواثب  ورك  بني  امل�صافه  وهي   : العار�صه  عن  الواثب  ورك  ارتفاع  

العار�صة.

يراجعملحقرقم )1(  -1

2-  يراجع ملحق رقم )2(

ح�صني مردان عمر واأياد عبد الرحمن : البيو ميكانيك يف احلركات الريا�صية ، مطبعة النجف ال�رشف .ط1 ،2011 ،�ش237 .  -3
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فوق  عموديا  الركبه  كون  حلظة  الوثب  وعار�صة  الواثب  ركبة  بني  امل�صافه  وهي   : العار�صة  عن  الواثب  ركبتا  ارتفاع 

العار�صة.

فوق  عمودي  القدم  كون  حلظة  الوثب  وعار�صة  الواثب  قدم  بني  امل�صافه  وهي   : العار�صه  عن  الواثب  قدما   ارتفاع 

العار�صة.

�سكل )3(

يو�سح املتغريات التي مت درا�ستها للواثبني فوق عار�سة الوثب

3-6-2 الربنامج التدريبي :

بعد الطالع على الدرا�صات األ�صابقهواأراء اخلرباء واملخت�صني واملدربني يف جمال ريا�صة العاب القوى وخ�صو�صا القفز 

  )4( �صكل  يف  مو�صح  التكراريكما  التدريب  العاليبطريقة  للقفز  املبتكر  اجلهاز  با�صتخدام  تدريبي  منهج  اأعداد  مت  العايل 

خالل 
1

وملدة )8( اأ�صابيعللفرتة من )10-2-2013 ولغاية 8-4-2013 ( وبواقع )3( وحدة تدريبيه خالل الأ�صبوع . 

فرتة الأعداد اخلا�ش وبذلك كان عدد الوحدات األتدريبيه )24( وحدة تدريبيه الهدف منه تطوير املرونة املتحركة والقوة 

  )4( رقم  �صكل  يف  مو�صحة  الأ�صابيعكما  بني   )1-3( التموج  اأ�صلوب  الباحث  وا�صتخدم  والجناز  للرجلني  النفجارية 

.
2

واأ�صلوب )1-1( للتموج بني اأيامالأ�صبوع كما مو�صحة يف �صكل رقم )5( 

�سكل )4( يو�سحمخطط ال�سدة خالل اأ�سابيع التدريب

علي بن �صالح الهرهوري :علم التدريب الريا�صي ،دار الكتب الوطنية ، بنغازي ،1998 ، �ش 303 .  -1

يراجع ملحق رقم )3(  -2
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�سكل )5(يو�سح ال�سدة خالل اأيام االأ�سبوع الثاين

�سكل )6(يو�سح اجلهاز املبتكر من قبل الباحث

3-6-2 االختبار البعدي :

بعد انتهاء املنهج التدريبي قام الباحث باأجراء الختبار البعدي وعلى ملعب كلية الرتبية الريا�صية جامعة القاد�صية ال�صاعة 

)10( �صباحا من يوم الربعاء امل�صادف )10-4-2013 ( وذلك باأجراء اختبار املرونة واختبار القوة النفجاريةل فراد 

عينه البحث ومت ت�صوير �صباق الوثب العايل )الجناز ( وبنف�ش اأ�صلوباأجراء الختبار األقبلي .

الو�سائل االإح�سائية :

الو�صط احل�صابي 

النحراف املعياري

معامل التواء 

قانون ن�صبة التطور  .

4-عر�ض وحتليل ومناق�سة النتائج 

4-1 عر�ش الأو�صاط احل�صابية والنحرافات املعيارية للمتغريات الكينماتيكيه وال�صفات البدنية والجناز لأفرادالعينة .

جدول )2( يو�صح

ن�صبة التطور بني الختبار القبلي والبعدي لأفراد العينة البحث يف املتغريات قيد الدر ا�صه على ارتفاع متو�صطة )180�صم( 

للقبلي والبعدي 
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املتغرياتالت�صل�صل

 فرقالختبار البعديالختبار القبلي

 الأو�صاط

ن�صبة التطور

ع�شع�ش

%17.130.9015.070.552.0613.66ارتفاع الراأ�ش1

%13.581.2911.270.722.2920.31ارتفاع الكتف2

%5.501.397.430.771.9926.7ارتفاع الورك3

%15.181.8511.801.453.3828.6ارتفاع الركبة4

%20.432.0019.901.650.532.66ارتفاع القدم5

%49.005.2957.007.00814.03القوة النفجارية6

%48.672.8954.001.005.339.8مرونة الظهر7

--180.005.00180.005.00الجناز8

حلظة  العار�صة  فوق  الواثب  را�ش  ارتفاع  ملتغري  والبعدي  القبلي  الختبار  بني  التطور  ن�صبة  اعاله  اجلدول  من  يت�صح 

الجتياز وقد بلغ )16.66% ( وهي ن�صبة تطور جيد على رغم من كون الرتفاع نف�ش ارتفاع عار�صة الواثب يف الختبار 

باأجزاء ج�صمه  ان�صيابيه  اكرث  وكان  العار�صة  ارتفاع  مع  يالئم  باجلهد مبا  القت�صاد  بداء  الواثب  ان  يوؤكد  القبلي مما 

فوق العار�صةخ�صو�صا باعتبار الراأ�ش قائد اجل�صم بعد الذراعني للقيام باحلركة وهذا كان نتيجة الربنامج املعد من قبل 

اإما متغري 
1

الباحث الذي ركز على ان�صيابية ج�صم  الواثب فوق العار�صةكذلك تقليل الفروق بني ارتفاعات اجزاء ج�صمه .

ارتفاع الكتف فقد بلغ ن�صبة التطور )20.31 %( وهي الخرى ن�صبة تطور جيده للواثبني خ�صو�صا اعتبار الكتفني من 

للورك فقد بلغت )26.7  التطور  ن�صبة  .اإما  للحركة كذلك ي�صكل عائق يف عملية الجتياز  املهمة والقائدة   اجزاء اجل�صم 

%( وهي ن�صبة جيدة وهذا اجلزء ي�صكل اأهماأجزاء اجل�صم واأ�صعبها عند الجتياز لذلك فان قدرة الواثب على الجتياز 

للجهاز  كان  العاليةوهنا  الرتفاعات  يف  العار�صة وخ�صو�صا  فوق  وركه   رفع  من  ا�صتطاع  كلما  تزداد  �صوف  العار�صة 

املبتكر واملنهج التدريبي دور كبري يف عملية تدريب الواثب على التوقيت ال�صليم لرفع الورك فوق العار�صة وكيفية النتقايل 

التدريجي لهذا النتقال بني اجزاء اجل�صم .....اما ن�صبة التطور ملتغري ارتفاع الركبة فقد بلغ )28.6 %( وهي ن�صبة تطور 

جيدة حيث ارتفاع الركبتني للواثب تتنا�صب مع ارتفاع الورك تقريبا وعمليه الن�صيابية يف النقل احلركي من الورك اىل 

 .اما ن�صبة التطور لرتفاع القدمني فقد بلغت 
2

الركبتني وكيفية اجتيازهما للعار�صة وهذا ما اكده )حممد عثمان ،1990( 

)2.66 %( وهي ن�صبة تطور قليلة وذلك لن القدمني من ا�صهل اجزاء اجل�صم لجتياز عار�صة القفز خالل عملية )الكب( 

وذلك لال�صتفادة من الثني احلا�صل يف مف�صل الورك ومل ي�صتطيع الباحث ال�صيطرة على اقدام الواثبني حتى با�صتخدام 

اجلهاز وذلك لعد م�صهم )لورة اجلهاز اثناء القفز(.

هارلد مولر واخرون :ترجمة الحتاد الدويل للعاب القوى ،اجري ،اقفز ،ارمي ،املر�صد العملي لتعليم العاب القوى امل�صتوى الول ،ط2،   -1

2006 ،�ش 108-106   .

حممد عثمان :مو�صوعة العاب القوى ،تدريب ،تكنيك،تعليم ،حتكيم ،دار القلم ، الكويت ،1999 ، �ش388 .  -2
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�سكل )7(

يو�سح ابتعاد اأجزاء اجل�سم يف االختبار القبلي

اما ن�صبة التطور للقوة النفجارية للرجلني فقد بلغت )14.03%( وهي ن�صبة تطور مقبولة حيث املنهج التدريبي املعد من 

قبل الباحث قد ركز على تدريبات القوة النفجارية كال الرجلني ثم انتقل اىل الرتكيز على الرجل الواحدة وهو من المور 

اجلدا مهمة يف التدريب بال�صدة والتدرج بها من ال�صعب اىل الأ�صعب مبا يتالءم مع طبيعة الفعالية القفز برجل واحدة 

وهذا ما اكده )عادل تركي ،2011( اف�صل طريقة لتطوير القوة والداء اجراء التدريبات ب�صكل م�صابهه لطريقة املناف�صة 

اما ن�صبة التطور لعن�رش املرونة فقد بلغ )9.8 %( وهي ن�صبة تطور قليلة مما يدل 
1

نف�صها لزيادة خ�صو�صية التدريب .

على ان افراد العينة البحث ميتلكون م�صتو عايل من عن�رش املرونة ومل يطور املنهج املعد من قبل الباحث ال جزء قليل 

ويعتقد الباحث ان الختبار املرونة الثابت مل يتوافق مع طبيعة اجلهاز املبتكر الذي يركز على املرونةاملتحركة .وهذا ما 

اأكده عليه )عبد اهلل ح�صني ،2010 ( عند تنمية املرونة يجب ان يطابق مدى احلركة مع طبيعة املف�صل الت�رشيحي للريا�صة 

.
2

التخ�ص�صية 

�سكل )8(

يو�سح ابتعاد اأجزاء اجل�سم عن العار�سةيف االختبار البعدي

عادل تركي : مبايء التدريب الريا�صي وتدريب القوة ، دار ال�صياء للطباعة والت�صميم ،النجف ال�رشف ،2011 ،�ش348 .  -1

عبد اهلل ح�صني الالمي : التدريب الريا�صي ، دار �صياء للطباعة والت�صميم ،النجف ال�رشف ، 1ط ،2010 ،�ش207 .  -2



300

جدول )3( يو�سح

ن�سبة التطور بني االختبار القبلي والبعدي الأفراد العينة البحث

املتغرياتالت�صل�صل

الختبار البعديالختبار القبلي

ن�صبة التطور فرق الأو�صاط

ع�شع�ش

%17.130.9013.430.553.0727.55ارتفاع الراأ�ش1

%13.581.297.000.626.5894ارتفاع الكتف2

%5.501.395.370.600.132.42ارتفاع الورك3

%15.181.858.800.826.3872.5ارتفاع الركبة4

%20.432.0015.301.225.1333.52ارتفاع القدم5

%180.005.00187.6187.67.64.05الجناز

يت�صح من اجلدول اعاله ن�صب التطور لرتفاعات اجزاء اجل�صم فوق العار�صة وعلى ارتفاعات متو�صطها )187.6 ( فقد 

بلغت ن�صبة التطور لرتفاع الراأ�ش )27.55 ( وهي ن�صبة تطور اكرب من الرتفاع الدنى الذي و�صطه )180 �صم ( مما يوؤكد 

اقرتاب اجل�صم من العار�صة وهو هدف الباحث ان يكون الواثب اقت�صادي باجلهد مبا يتالئم مع الرتفاع .اما ارتفاع 

الكتف فقد بلغت ن�صبة التطور )94 %( وهي ن�صبة تطو ر عالية جدا جاءت نتيجة للفرق بني الو�صاط احل�صابية وهذا تاأثري 

اجلهاز الذي جعل الواثب يح�ش بالعار�صة وي�صلط قوة منا�صبه مع ارتفاعها كذلك الو�صول اىل ارتفاعات عاليةبالعار�صة 

وزيادة القوة النفجارية للرجلني .

اما ن�صبة التطور لرتفاع الورك فقد بلغت )2.42 %( وهي ن�صبة تطور قليلة وتوؤكد على مدى اقرتاب ورك الواثب من 

الح�صا�ش  كذلك  للواثبني  املرونة  عن�رش  تطوير  يف  التدريبي  املنهج  اثر  على  يوؤكد  مما  منا�صب  وبارتفاع  القفز  عار�صة 

بالعار�صة اثناء القفز والتحكم بحركة الورك فوق العار�صة رغم الرتفاعات العالية .اما ن�صبة التطور بارتفاع الركبينت 

فوق العار�صة فقد بلغت )72.5 %( وهي ن�صبة تطور كبرية مما يوؤكد على ان الواثب ا�صتطاع التحكم باأجزاء ج�صمه بعد 

اجتياز العار�صة من خالل ثني مف�صل الورك لداء عملية )الكب(اثناء الجتياز وقبل الهبوط .

اما ن�صبة تطور ارتفاع القدمني فقد بلغت )33.52 %( وهي متوافقة تقريبا مع ن�صبة تطور ارتفاع الركبتني لن الثنان يف 

خط وان�صيابيه واحدة وخ�صو�صا اثناء الجتياز واكتمال املحاولةلتعدية العار�صة.حيث ان احلركة الريا�صية وخ�صو�صا 

ما ي�صاحبها من حركات اقرتاب وارتقاء وطريان واجتياز تعمل على انتقال مراكز ثقل اجزائه وتقليل زواياها اأي امتداد 

.
1

اجل�صم اثناء الداء �صوف ي�صاعد على زيادة عزم دفع القوة 

�رشيح عبد الكرمي األف�صلي : تطبيقات البايو ميكانيك يف التدريب الريا�صية والأداء احلركي ،عمان ، دار دجلة ، ط1 ،2010 ،�ش 125 .  -1
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�سكل )9(

يو�سح ابتعاد اجزاء اجل�سم عن العار�سة يف االختبار البعدي

اما ن�صبة التطور لالإجناز فقد بلغت )4.05 %( وهي ن�صبة تطور قليلة ولكن تطور الجناز ولو ب )�صم قليلة ( يعترب تطور 

نتيجةللمنهج  ( وهذا جاء  )�صم  بهذه  يتحقق  الفوز  فان  بع�صها  من  وقريبه  العالية  امل�صتويات  تكون  عندما  وخ�صو�صا 

التدريبي للقوة النفجاريةواملرونة كذلك اثر اجلهاز على تطور الداء املهاري للواثبني .وان مترينات القوة املختلفة )بكال 

1

الرجلني وبرجل واحده ( فان القوة �صوف تنتقل وحت�صن املهارة مبا�رشتا املطلوب تطويرها .

5-اال�ستنتاجات والتو�سيات :

5-1 اال�ستنتاجات 

ان ا�صتخدام اجلهاز املبتكر ي�صاعد يف تطوير كل ال�صفات )القوة النفجارية . مرونة ال�صهر ( للمنهج املعد تاأثري يف تطوير 

كل من املتغريات الكينماتيكية قيد البحث .

للمنهج التدريبي با�صتخدام اجلهاز املبتكر �صاعد على تطوير كل من )ال�صفات البدنية واملتغريات الكينماتيكيه والجناز(

للجهاز التاأثري يف تطوير الداء املهارى للواثبني .

5-2 التو�صيات 

الرتكيز على املرونةاملتحركة اثناء تدريب الواثبني القفز العايل بطريقة ف�صفوري فلوب.

التدرج بتدريب الواثبني القوة النفجارية للرجلني من ال�صهل اىل ال�صعب )بكال الرجلني اىل برجل واحده ومن الوقوف 

اىل املتحرك ( ليتوافق مع طبيعة الداء .

الرتكيز على ا�صتخدام الجهزة املبتكرة واجلديدة ملا لها من تاأثريعلى زيادة الرغبة والت�صويق لدى الواثبني على التدريب. 

وخ�صو�صا مع العمار ال�صغرية .

ممكن ت�صنيع اجلهاز حمليا وبكلفة ل تتجاوز )100،000 دينا عراقي اأي ما يعادل 80 دولر اأمريكي ( 
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ملحق )1( يو�سح ا�سماء اخلرباء

اجلامعةالخت�صا�ش اللقب العلميال�صمالت�صل�صل

القاد�صيةبايوميكانيك العاب قوىا�صتاذ ح�صني مردان عمر البياتي1

القاد�صية تدريب العاب قوىا�صتاذ م�صاعد رحيم رويح حبيب2

القاد�صيةبايوميكانيك كرة طائرةا�صتاذ م�صاعداأحمد عبد المري �صرب3

القاد�صيةتدريب جمنا�صتكمدر�شعلي بدوي طابور4

ملحق )2( كادر العمل امل�ساعد

اجلامعةالخت�صا�شاملهنةال�صمالت�صل�صل

القاد�صيةالعاب قوى طالب ماج�صتريحارث عبد الله1

القاد�صيةالعاب قوىمدرب العاب قا�صم �صاحب عي�صى2

وا�صط العاب قوىمدرب العاب  احمد عليوي ارحيم3

القاد�صيةطالب تربية ريا�صيه ح�صام عبد م�صلم4

ملحق )3(

يو�سح مفردات املنهج التدريبي علىاجلهاز املبتكر

 ال�صدةالتكراراملفرداتاليومال�صبوع

 الراحة بني

التكرارات

 املجاميع

 الراحة بني

 املجاميع

1

ال�صبت

  وثب عمودي بكال الرجلني

 مع الجتياز

8

%80

3-5 د12-2 د

الثالثاء

 وثب برجل واحدة من

 الوقوف مع الجتياز

3-5 د13-2 د6

اخلمي�ش

  وثب عمودي بكال الرجلني

 مع الجتياز

3-5 د12-2 د10

2

ال�صبت

 وثب من الثبات بكال

الرجلني مع الجتياز

6

%85

3-5 د13-2 د

الثالثاء

 وثب مع مرجحة الرجل

احلرة

3-5 د13-2 د6

اخلمي�ش

 وثب مع مرجحة الرجل

 والذراعني

3-5 د12-2 د10
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3

12الوثب من امل�صيال�صبت

%90

3-5 د12-2 د

3-5 د12-2 د8 الوثب من الهرولةالثالثاء

3-5 د13-2 د3الوثب من ال�رشعة العاليهاخلمي�ش

4

8 الوثب من الهرولةال�صبت

%85

3-5 د12-2 د

الثالثاء

 الوثب من القرتاب 5

خطوة با�رشعةالعاليه

3-5 د13-2 د8

اخلمي�ش

 الوثب من القرتاب كامال

بال�رشع العاليه

3-5 د13-2 د7

5

ال�صبت

 الجتياز من ال�رشعة

العاليه

8

%90

3-5 د13-2 د

الثالثاء

 الجتياز من �رشعة

متو�صطه

3-5 د13-2 د7

اخلمي�ش

 الجتياز من م�صافة

 اقرتاب كاملة بال�رشعة

العاليه

3-5 د13-2 د6

6

ال�صبت

 الجتياز من القرتاب

كامال بال�رشعهالعاليه

6

%95

3-5 د13-2 د

الثالثاء

  الجتياز من 5 خطوات

بال�رشعة العاليه

3-5 د12-2 د8

اخلمي�ش

 الجتياز من 3 خطوات

بال�رشعة املتو�صطه

3-5 د12-2 د10

7

5الجتياز من الهرولةال�صبت

%90

3-5 د13-2 د

الثالثاء

 الجتياز من 3 خطوات

متو�صط ال�رشعة

3-5 د13-2 د6

اخلمي�ش

 الجتياز من 3 خطوات

�رشيعة

3-5 د13-2 د5
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8

ال�صبت

 الجتياز من القرتاب

كامال

5

%95

3-5 د13-2 د

الثالثاء

 الجتياز من القرتاب 3

 خطوات

3-5 د13-2 د5

اخلمي�ش

 الجتياز من القرتاب

كامال

3-5 د14-2 د5

ملحق )3( كادرالعمالمل�ساعد

يو�سح و�سف كامل للجهاز املبتكر

following an innovative device to develop some physical abilities and vari-1- 
ables  Albayukinmeteki  to effectively pass the bar high jump way Phosphoric 
Flop and achievement.
Empirical research on the Champions League Qadisiyah jumping higher2- .
Dr: Akram H. Jaber al-Janabi - Faculty of Physical Education - University of 3- 
Qadisiyah - Iraq
Many of the exercises performed by Agafzoa higher are not compatible with 4- 
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 بأجزائه different from the head, trunk and legs, especially at high altitudes, 
where most of the exercises performed by Alagafzoa lead of stability, espe-
cially 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 espe-
cially 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 attri-6- 
butes and variables Albayukinmeteki and achievement Loa high Thby.
This has included the temporal domain 20-1 from 2013 until 04/20/2013 The 7- 
human area was the University of Qadisiyah Champions high jump and effec-
tive spatial domain was Stadium College of Physical Education, University of 
Qadisiyah.
The researcher used the experimental method in a manner the same group8- 
The main conclusions and recommendations reached by the researcher are9- :
1- the validity of the device for field work in the development of some of the 10- 
phase of flight and effectively pass the bar high jump .
a positive impact in the development of some of the physical attributes and 11- 
variables2-   Albayukinmeteki and achievement for higher Oathby Champions 
League Qadisiyah.
The most important recommendations that the researcher recommends12- 
1- use the device in the development and education of the phase of flight and 13- 
effectively pass the bar high jump a phosphoric flop manner.
the possibility of manufacturing the device locally and take advantage of 14- 
it2-.
3- urged researchers to invent new devices to help in their coaches and players 1-- 
to master some of the technical stages of sporting events


