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المتغیرات  الكلمات المفتاح�ة:
الوثب ، المستوA الرقمي، الكن�مات���ة

 .الطو0ل

   ملخص:

یتناول هذا الGحث التعرف على Gعض المتغیرات الكینمات���ة المساهمة في 
ثب الطو0ل، والتعرف أ�ضا على نوع العالقة بین المستوA الرقمي لمساGقة الو 

واشتملت عیِّنة الGحث  المتغیرات الكینمات���ة والمستوA الرقمي للوثب الطو0ل.
�مثلون ثانو�ة أبي الحسن األشعرS في  عشوائ�ةتالمیذ اختیروا Gطر0قة  10على 

 ألعاب القوA. واعتمدت فیها على المنهج الوصفي حیث �انت طر0قة التحلیل
الحر�ي Gالتصو0ر السینمائي أداًة لتطبی\ هذه الدراسة. فأسفرت عن النتائج 

إن أهم المتغیرات المساهمة في مستوA اإلنجاز الرقمي لمتساGقي الوثب  :التال�ة
أقصى ، زاو�ة الطیران، السرعة األفق�ة لحظة االرتقاءالطو0ل هي على الترتیب: 

زمن عدو ، الخطوات التقر0ب�ة ،لطیرانزمن ا ،ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیران
متر عدو  30ع�س�ة بین زمن  ةوجود عالقة ارتGاط�. متر من البدء الطائر 30

مستوA الرقمي, ووجود عالقة ارتGاط�ة ع�س�ة بین الخطوات المن البدء الطائر و 
 .التقر0ب�ة والمستوA الرقمي

  بوشیGة مصطفى :حث المرسلاال5
mustapha_bouchiba@yahoo.fr 
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 Abstract  
This research deals with recognizing some kinematical 

variables which contribute in the numeric level of long jump 

competition as well as the kind of relationship between kinematical 

variables and the numeric level of long jump. The research sample 

randomly 10 students have been choosing to represent Abū al-

Ḥasan  al-Ashʿarī Secondary School at athletics. A descriptive 

methodology is used in which the way of kinetic analysis through 

filming was the tool to apply this study. The study‘s  results are :  

-The crucial variables in the numeric achievement level of long jump 

competitors are horizontal velocity within the rising moment, flight 

angle, extreme vertical height while within the fight course, the flight 

time, the approximate steps, running time 30 meter from flight start, 

respectively.  

-The existence of an associative, inverse relationship between running 

time 30 meter from flight start and the numeric level. 

-The existence of an associative, inverse relationship between the 

approximate steps and the numeric level. 
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І -  :مقدمة  

تعتبر التر�dة البدن�ة والر0اض�ة أحد أش�ال المواد العلم�ة مثل علوم الطب�ع�ات 
التالمیذ ل�س فقG fمهارات  والك�م�اء واللغة... ولكن تختلف عن هذه المواد �ونها تمدّ 

وٕانما Gالكثیر من المعارف والمعلومات التي تغطي الجوانب العلم�ة  ،وخبرات حر��ة
اإلنسان واأللعاب المختلفة (الفرد�ة _ الجماع�ة) التي یتم اإلشراف علیها لتكو0ن جسم 

  وا لهذا الغرض. دّ عِ من طرف مرdین أُ 
ومن بین هذه األلعاب الفرد�ة الوثب الطو0ل الذS �حتل م�انة Gارزة بین   

مساGقات المیدان، حیث تمارس في �افة المراحل السن�ة وتمثل في المساGقات المر�Gة، 
بدو أنها أسهل فعال�ات الوثب، إال أنها من الفعال�ات التي �م�ن أن یتقدم فیها وقد ت

الر0اضي رقم�ا نظرا للتحد�ات التي یواجهها أثناء األداء حیث یجب أن �قوم في لحظة 
مم�ن في  زمن االرتقاء بتحو0ل السرعة األفق�ة لمر�ز الثقل إلى سرعة عمود�ة Gأقل

  .السرعة الم�تسGة من االقتراب
وتتلخص المتطلGات الحر��ة لسGاقات الوثب والقفز من الوجهة البیوم��ان���ة في 
الوصول إلى معدالت عال�ة من السرعة عند بدا�ة الطیران وذلك �محصلة للسرعة 
الناتجة من االقتراب، و�ذلك القوة وزاو�ة الطیران الناتجة عن االرتقاء، وعلى أن ��ون 

، 1989(الجGالى، نوع الوثب.ثناء الطیران مناسGا لارتفاع خf مسار مر�ز الثقل أ
وتؤ�د النظرة العلم�ة للفعال�ات الر0اض�ة ضرورة وجود األجهزة واألدوات ، )297الصفحة 

لترسیخ مواصفات أدائها عن طر0\ �شف األخطاء أو وضع التدرG0ات المناسGة لتطو0رها 
یز0ائ�ة تعمل على صقل وتهذیب أو تحسینها و�شیر وج�ه نزار الطالب: "أن القوانین الف

. و�م�ن استعمال طرق التحلیل الحر�ي اإلنسان ضمن حدود التر�یب الجسميحر�ات 
�طر0قة تحلیل األفالم لتحقی\ الهدف المعین أو الحر�ة المعینة أو اإلنجاز الر0اضي 

إلى  1987و�ضیف لؤS الصمیدعي  )،18، 6، الصفحات 1982(محمود،  المعین".
الGایو�ینمات��ي لألفالم السینمائ�ة �ساهم في معرفة العدد الكبیر من األقسام  "أن التحلیل
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 Sالحر��ة لجسم اإلنسان، وهده مهمة لتحدید الخصائص الحر��ة للر0اضیین ذو
 Sالمستو�ات العال�ة وصوال إلى اإلنجاز العالي، و�ذلك تحلیل حر�ات الر0اضیین ذو

الحر��ة الواضحة في مستو�اتهم المستو�ات المتواضعة لمعرفة الفروقات 
 :طلحة حسین حسام الدین و0نظر .)190.189، الصفحات 1999( یوسف، لتحسینها.

"أن األساس في تسجیل حر�ة جسم الالعب أثناء أداءه المهارة، هو تسجلي دقی\ لحر�ة 
أجزائه Gالق�اس بنقطة ثابتة نقطة دالة، حیث �ساعد هذا األسلوب على تحدید المسارات 

، 1993، (طلحة .هندس�ة للجسم أو أجزائه من ناح�ة وزمن األداء من ناح�ة أخرA"ال
وdذلك فإن استخدام التصو0ر السینمائي في المجال الر0اضي �عني . )406الصفحة 

الكشف عن حر�ات الر0اضیین في نواحیهم الفن�ة المختلفة وGش�ل خاص في ناحیتي 
  .الزمن من خالل عدد األفالمدراسة المسارات Gاستخدام مفاصل الجسم أو 

لذلك فإن مرحلتي االرتقاء والطیران یخصص لهما الوقت الكافي ضمن برامج   
التدر0ب للناشئین إضافة إلى التدرG0ات المرتGطة Gالجانب البدني المساهم في االرتقاء 

  ا.مGمستواه
0اض�ة أحد الفعال�ات المدرجة ضمن برامج التر�dة الر وتمثل فعال�ة الوثب الطو0ل 

المدرس�ة أو ما تسمى Gاأللعاب المدرس�ة، حیث تختار �ل مؤسسة ترdو�ة مجموعة من 
ز0ن في الوثب الطو0ل لتمثیلها في المنافسات المحل�ة والجهو�ة والوطن�ة، التالمیذ المتمیِّ 
التر�dة البدن�ة والر0اض�ة Gالمؤسسة على تدر0ب هؤالء التالمیذ وتحضیرهم  وو�شرف مدرس

و�ذا المستوA  ،خصائص المرحلة العمر0ة ولمراتب األولى، وذلك Gما یتناسب للفوز Gا
و�ما ذ�رنا ساGقا فان دراسة المتغیرات الكینمات���ة �م�ن أن تساهم  واإلم�ان�ات المتاحة.

و�ذا المستوA الرقمي  ، وتصح�ح األخطاء،Gقدر �بیر في تحسین وتطو0ر األداء الحر�ي
حصر مجال الدراسة أو التجرdة في " أثر Gعض  میتها تمَّ �مانا منا Gأهإ و  .للتالمیذ
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المتغیرات الكینمات���ة والمستوA الرقمي في الوثب الطو0ل في درس التر�dة البدن�ة 
  وعل�ه تم طرح السؤالین على النحو االتي: والر0اض�ة"

  هل تساهم المتغیرات الكینمات���ة في المستوA الرقمي في الوثب الطو0ل؟
 عالقة بین المتغیرات الكینمات���ة للGحث والمستوA الرقمي للوثب الطو0ل؟هل توجد   

التعرف على Gعض المتغیرات الكینمات���ة المساهمة في المستوA  إلىوتهدف الدراسة 
الرقمي لمساGقة الوثب الطو0ل، والتعرف أ�ضا على نوع العالقة بین المتغیرات 

 0ل.الكینمات���ة والمستوA الرقمي للوثب الطو 
 : األتيوضع الفرضیتین على النحو  مَّ وتَ 

  المتغیرات الكینمات���ة تساهم بنسGة جیدة في المستوA الرقمي للوثب الطو0ل  
 توجد عالقة بین المتغیرات الكینمات���ة للGحث والمستوA الرقمي للوثب الطو0ل.

  و�انت هناك دراسات ساGقة وهي على النحو االتي:
تأثیر استدام تدرG0ات البلیومترك على تحسین  ) "2001( دراسة أحمد السید لطفي

  Gعض المتغیرات الكینمات���ة والمستوA الرقمي للوثب الطو0ل"
   Aعض المتغیرات الكینمات���ة ومستوG تهدف الدراسة إلى التعرف على

وذلك Gعد تطبی\ برنامج تدر0بي للبلیومترك  ،الوثب الطو0ل اإلنجاز الرقمي في
على نسGة مساهمة Gعض المتغیرات البدن�ة في المستوA  و�ذلك التعرف

اخت�ارها Gالطر0قة  وقد تم تطبی\ الGحث على عینة تمّ  ،الرقمي للوثب الطو0ل
سنة بنادS القادس�ة  21العمد�ة والتي تمثلت في ثمان�ة واثبین تحت سن 

ك الر0اضي Gالمنطقة الشرق�ة Gالمملكة العر�dة السعود�ة حیث قاموا Gاالشترا
 وقد تمّ   2001 -  2000في Gطولة المنطقة الشرق�ة للموسم الر0اضي 

استخدام طر0قة التصو0ر التل�فز0وني المعدل �تكت�ك ق�اس سر0ع في مجال 
) 1981التحلیل الك�في والكمي الGس�f للحر�ة الر0اض�ة (جمال عالء الدین 
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د تطبی\ وذلك الستخراج Gعض المتغیرات الكینمات���ة لعینة الGحث وتم Gع
  إلیها :التوصل  البرنامج التدر0بي. ومن أهم النتائج التي تمّ 

یؤثر البرنامج المقترح لتمر0نات البلیومترك تأثیرِا إیجاب�ًا على تنم�ة القدرة 
االنفجار0ة للرجلین و�حسن من مستوA اإلنجاز الرقمي في مساGقة الوثب 

  .الطیران الطو0ل عن طر0\ تحسین أقصى ارتفاع عمودS في أثناء
الوثب الطو0ل هي  يأن أهم المتغیرات المساهمة في مستوA اإلنجاز الرقمي لمتساGق

  : على التوالي
  السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء. -
  زمن الطیران. -
- .Sالوثب العمود  
  أقصى ارتفاع عمودS أثناء الطیران. -

) "تحلیل العالقة بین Gعض 2003دراسة عبد الجGار شنین علوة الجنابي(
 متغیرات الكینمات���ة ومسافة االنجاز في فعال�ة رمي الرمح"ال
 في البیوم��ان���ة المتغیرات لGعض الرقم�ة الق�م على تهدف الدراسة إلى التعرف  
 العالقة أ�ضا على التعرف الرمح و رمي الرمي) لفعال�ة (خطوة األخیرة الخطوة

الرمح,  فعال�ة رمي في االنجاز ومسافة البیوم��ان���ة المتغیرات Gعض بین اإلرتGاط�ة
وقد تم تطبی\ الGحث على عینة تم اخت�ارها Gالطر0قة العمد�ة والتي تمثلت في أفضل 

الساحة والمیدان,  أللعاب العراقي لالتحاد الكبرA  الجائزة Gطولة العبین الذین شار�ا في
ي مجال التحلیل استخدام طر0قة التصو0ر التل�فز0وني المعدل �تكت�ك ق�اس سر0ع ف وقد تمّ 

الك�في والكمي الGس�f للحر�ة الر0اض�ة, وذلك الستخراج Gعض المتغیرات الكینمات���ة 
  Gعد تطبی\ البرنامج التدر0بي. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها :   لعینة الGحث، وتمّ 
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انعدام  ع�س الGحث، عینة لدA وأخرA  رم�ة بین الخطوة طول في الكبیر التGاین إن - 1
 رم�ة بین وسرعتها الخطوة زمن في اختالف مسبGًا للخطوة المسار الحر�ي في الثGات
 Aاتجاه القوة نقل انتقال في عقد وجود عن ناتج وهذا ،وأخرG الرمح.  

 عن �ثیًرا ابتعدت الGحث ) لعینة57 -43بین( ما لزاو�ة االنطالق الرقم�ة الق�م إن - 2
 ز0ادة الى أدA مما )36 -31بین( تراوحت يوالت العالم في الجیدین الرماة لدA مثیلها
 مسافة اكبر انجاز في األساس هي والتي األفق�ة المر�Gة على �ثیًرا، العمود�ة المر�Gة
  .للرمح

تطو0ر مستوA االنجاز من وجهة النظر  )"2008دراسة عمرو سل�مان محمد سل�مان (
 " و0لالبیوم��ان���ة في ضوء المعدالت المثلى لألداء في الوثب الط

االنجاز  مستوA  لتطو0ر مستحدثة طر0قة اقتراح محاولة الحالي الGحث �ستهدف  
،  البیوم��ان���ة المؤشرات ضوء في الطو0ل الوثب لالعبي التدر0ب أحمال تقنین وتوج�ه
المؤثرة  البیوم��ان���ة األداء متغیرات لGعض النظر0ة المعالجة من ر0اضي نموذج Gفرض
 على الوصفي المنهج بتطبی\ الحر�ي التحلیل من والمستنتجة ق�ةاألف الوثب مسافة على

الجامعي  للعام المصر0ة الجامعات Gطولة في األوائل العبین الثالثة من عینة ممثلة
 للمعالجة حاسمة فن�ة نقاًطا GاعتGارها المتغیرات تلك إخضاع یتم حیث 2008- 2007
 المعدالت ضوء وفي (المقذوفات) ��ان���ةالم الحساب�ة والقوانین طGًقا للمعادالت النظر0ة
 عالمً�ا الواثبین أفضل لنتائج العلم�ة والدراسات المراجع آراء حصرها من تمّ  التي

  التوصل إلیها:   . ومن أهم النتائج التي تمّ  لألداء مثلى معدالت واعتGارها
Gمقدار  فق�ةاأل الطیران مسافة من یز0د االرتقاء خالل للسرعة م/ث)0.10( ز0ادة أن -1
 . المتغیرات Gاقي ثGات مع م) تقرGً0ا0.13(
 الطیران زاو�ة من یز0د النهوض خالل الجسم ثقل مر�ز ارتفاع سم) على1( ز0ادة - 2

 األفق�ة الطیران مسافة من و0ز0د ، األفق�ة المر�Gة ثGات مع درجات) تقرGً0اG )3مقدار
  .المتغیرات Gاقي ثGات مع م) تقرGً0اG )0.54مقدار
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م) G0.18مقدار( األفق�ة الطیران مسافة من یز0د الطیران زاو�ة على درجة)1( ز0ادة - 3
  . المتغیرات Gاقي ثGات مع تقرGً0ا

П -  دوات:األالطر�قة و  

مة طب�عة ءتخدام المنهج التجر0بي وذلك لمالعلى الدراسة تم اس بناءً  منهج ال5حث: 
  الGحث.

میذ ثانو�ة أبي حسن األشعرG Sشار یتمثل مجتمع الGحث في تالمجتمع ال5حث: 
  تلمیذا. 20تخصص ألعاب القوA (الوثب الطو0ل) وعددهم 

) �مثلون ثانو�ة أبي حسن 20) تالمیذ من أصل (10وقد شملت (عینة ال5حث: 
لتطاب\  عشوائ�ةاألشعرS في ألعاب القوA (الوثب الطو0ل), وقد تم اخت�ارهم Gطر0قة 

  مواصفاتهم الجسم�ة، حیث:
  ) تالمیذ.5العینة التجر0ب�ة: تتكون من ( -) تالمیذ. 5نة الضاGطة: تتكون من (العی -
٪ من المجتمع األصل, �م هو مبین في الجدول 50وdذلك تكون العینة ممثلة بنسGة  

  التالي:
  ): �مثل مواصفات عینة الGحث.01الجدول رقم(

  وحدة الق�اس  المتغیرات األساس�ة
 fالمتوس
  الحسابي

االنحراف 
  ع�ارS الم

معامل 
  االلتواء

  0.85  0.95  18.25  ألقرب شهر  السن
  1.19  2.36  171.75  سنت�متر  الطول
  0.75  1.70  67.25  �یلو جرام  الوزن 

  1.5  0.81  100  سنت�متر  يطول الطرف السفل
  0.85  0.95  78.75  سنت�متر  طول مح�f الورك

 مجاالت ال5حث:

  �ة Gشار .ف�فرS وال 18المر�ب الر0اضي  -المجال الم1اني: 
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  25/05/2016بدأ العمل في الGحث خالل شهر أكتوdر وانتهینا في  المجال الزمني:
 ): یوضح المجال الزمني للGحث02جدول رقم(

  التار0خ  المراحل  
  20/05/2015إلى  10/05/2015 من  المرحلة االستطالع�ة

  20/03/2016إلى  15/12/2015من   مرحلة اإلعداد الببلیوغرافي
  10/02/2016إلى  04/02/2016من   مرحلة التصو0ر لالختGارات القبل�ة 

  07/05/2016إلى  07/03/2016من    مرحلة تطبی\ البرنامج المقترح
  10/05/2016إلى  07/05/2016من   مرحلة التصو0ر لالختGارات الGعد�ة 

  20/05/2016إلى  10/05/2016من   مرحلة تحلیل الفیدیو ومناقشتها 

تمثلت في فر0\ ألعاب القوA �مثل ثانو�ة أبي الحسن األشعرS في ال5شرI: المجال 
  األلعاب المدرس�ة.

 المتغیرات الكینمات��1ة للدراسة:

. السرعة األفق�ة لحظة 3. الخطوات التقر0ب�ة. 2متر من البدء الطائر   30زمن عدو   .1
 االرتقاء

 .. زمن الطیران6ان أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیر  .5زاو�ة الطیران   .4
المالحظة المیدان�ة، والز0ارة المیدان�ة، المقابلة الشخص�ة مع طرق وأدوات ال5حث: 

 االستاذ (مدرب الفر0\)، التصو0ر السن�مائي.

  إجراءات التصو�ر السینمائي:

م من 13.00وضعت على مسافة  sonikeاستخدم الGاحث آلة تصو0ر من نوع   
ارتفاع متر واحد عن مستوA األرض و�انت Gسرعة جانب حوض الوثب الطو0ل على 

صورة Gالثان�ة، وتم تحم�ص األفالم في مختبر أحد المصور0ن، واستخدام الGاحث  25
متر في الحق�قة  3ن أن " لتحلیل األفالم وdیَّ autodesk 3ds max 2009برنامج "
 Sسم في الصورة. و�ذلك برنامج  3تساوkinovea عد أن تG تقط�ع  مّ لحساب الزوا�ا
  األفالم.
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  .): یبین وضع�ة �امیرا التصو0ر أثناء االختGار01الش�ل رقم (

ПІ –  : النتائج  
  إیجاد نسGة مساهمة المتغیرات الكینمات���ة في المستوA الرقمي: -

  حیث   1س 1ص = ث + منشیر هنا الى ان معادلة التنبؤ هي �اآلتي: 

= معامل  1م= المقدار الثابت.  ثل). = المتغیر التاGع (مسافة الوثب الطو0 ص 

  المتغیر المساهم. 
  = الق�مة المطلقة للمتغیر نفسه. 1س

  یبین نسGة مساهمة السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء في المستوA الرقمي ):03جدول رقم (
المقدار   نسGة المساهمة  المعامل   المتغیر 

  الثابت
  1.27  6.57  - 2.58  السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء

  0.71  7.2  0.15  زاو�ة الطیران
أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار 

  الطیران
0.41  3.88  0.35  

  0.27  3.81  0.13  زمن الطیران

  67.75  231.89  - 11.39  الخطوات التقر0ب�ة.
  11.05  12.95  0.95  متر من البدء الطائر 30زمن عدو 
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 السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء:  -

  ق�مة السرعة األفق�ة) ×)-2.58(+ (1.27مسافة الوثGة = 
) أن السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء متغیر 03یتضح من خالل الجدول رقم (  

 Sمساهم حیث نجد أن المتساب\ عند أدائه لالرتقاء �حاول تحقی\ أعلى ارتفاع عمود
وهذا األمر �ح�مه متغیر  ،مم�ن حتى یتم�ن من الحصول على الطیران ألعلى نقطة

لسرعة األفق�ة والتي منها ینطل\ المتساب\ من األرض لتحقی\ مرحلة أساسي وهو ا
الطیران، فمن المنطل\ أنه �لما زاد تعز0ز السرعة األفق�ة �لما ساعد المتساب\ تحقی\ 

) أن 1991أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیران، حیث یؤ�د Gال�ستیروس والفار0ز (
ثالثة عناصر أساس�ة وهى السرعة األفق�ة الز0ادة في مسافة الوثب الطو0ل تحددها 

والسرعة العمود�ة وارتفاع مر�ز ثقل الجسم أثناء االرتقاء الذS یتأثر Gالقوة المؤثرة الناتجة 
    )137، الصفحة 1991(فتحي، من االرتقاء.

 زاو�ة الطیران: -

  .)زاو�ة الطیرانق�مة  ×0.15+ (0.71مسافة الوثGة = 
) أن زاو�ة الطیران متغیر مساهم حیث نجد أن 03یتضح من خالل الجدول رقم (

المتساب\ عند أدائه لالرتقاء �حاول تحقی\ أعلى ارتفاع عمودS مم�ن حتى یتم�ن من 
 هي مسافة ألGعد األداة النطالق المثلى الزاو�ة الحصول على أحسن زاو�ة الطیران, ألن 

 انسب فان لذا ألرض،ا سطح من یتم ذلك والهبو� االنطالق نقطة �انت إذا درجة، 45

درجة  45درجة) ف�لما قلت الزاو�ة عن  47 -42( بین تتراوح الجسم النطالق زاو�ة
 الزوا�ا أن إال الجسم، على الهوائ�ة الدینام���ة ثرأ تتجاهل قد تدر0جً�ا، المسافة زادت

، 1981(الدین،  .القذف مسافة على جوهرG  Sش�ل یؤثر ال األداة النطالق المختلفة
  )105ة الصفح



  أثر 5عض المتغیرات الكینمات��1ة 

 .مستو/ الرقمي في الوثب الطو�لوال
 

 

 
 

238 
 

 ×0.41+ (0.35مسافة الوثGة = أقصى ارتفاع عمودI أثناء مسار الطیران:  -
  أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیران)

) أن أقصى ارتفاع عمودS أثناء الطیران متغیر 03یتضح من خالل الجدول رقم (
مساهم حیث نجد أن أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیران �سمح Gأداء تكن�ك جید 

) أن 1997أثناء مرحلة الطیران استعدادا لمرحلة الهبو�، و0ؤ�د ذلك Gسطو�سى أحمد (
  الز0ادة المعنو�ة في ارتفاع مر�ز الثقل قد �عزA لثالث نقا� هي:

  الز0ادة في ارتفاع مر�ز الثقل قبل ترك األرض مGاشرة. - 
  الز0ادة في زاو�ة االنطالق. - 
فقي لنقطة مر�ز الثقل عند االنطالق الز0ادة في العجلة اللحظ�ة على المحور األ - 

  )342- 388، الصفحة 1997(أحمد، مGاشرة.
) Gأن أعلى ارتفاع G ،Barthels )1985ارسلز �Keighboumیبوم  �ل من و0ؤ�د

 Elen(�صل إل�ه مر�ز ثقل الالعب یرتfG طرد�ا Gارتفاع مر�ز الثقل لحظة  الوثب.

Keighbaum ،1985 ،p348(  
  ق�مة زمن الطیران) ×0.13+ (0.27الوثGة = مسافة زمن الطیران:  -

) أن زمن الطیران متغیر مساهم حیث نجد أنه �لما 03یتضح من الجدول رقم(
زاد الفرق بین ترك األرض والهبو� زاد زمن طیران الالعب للق�ام بتحر0ك جسمه في 
أوضاع مختلفة تناسب الحر�ة �المشي في الهواء وGالتالي زادت فرصة حر�ته تحت 

ثیر المر�Gة األفق�ة للسرعة، فتز0د بذلك المسافة األفق�ة اإلضاف�ة التي تحققها مستوA تأ
  ).1998( االنطالق، و0ؤ�د ذلك طلحة حسام الدین ووفاء صالح الدین وآخرون 

ق�مة الخطوات  × -11.39+ (67.75مسافة الوثGة =  الخطوات التقر�ب�ة: -
  التقر0ب�ة)
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لخطوات التقر0ب�ة متغیر مساهم حیث نجد أن ) أن ا03و0تضح من الجدول رقم(  
عنصر السرعة �عتبر األساس في األداء الحر�ي لمرحلة االقتراب حیث تتحول السرعة 
األفق�ة الناتجة من االقتراب إلى سرعة رأس�ة ل�ستفید منها المتساب\ في �سب ارتقاء جید 

) نقال عن 1990محصلته ألعلى ولألمام �حدد مسافة الوثGة. و0ؤ�د محمد عثمان (
المدرب السوفیتي الشهیر أن عامل السرعة من أهم العوامل التي  w. Popovبوdوف  

 Aقة الوثب الطو0ل، ومن المالح� أن العبي المستوGالرقمي في مسا Aتتح�م في المستو
و المسافات متر في عد 100العالي في هذه المساGقة �ستط�عون منافسة عدائي الـ 

  )333-331، الصفحة 1990(عثمان، .م)100-50-30القصیرة (
  متر من البدء الطائر:  30زمن عدو  -

  متر من البدء الطائر). 30ق�مة زمن عدو  ×0.95+ (11.05مسافة الوثGة = 
متر عدو من البدء الطائر متغیر  30) أن زمن 03و0تضح من الجدول رقم(  

�ي لمرحلة االقتراب مساهم حیث نجد أن عنصر السرعة �عتبر األساس في األداء الحر 
حیث تتحول السرعة األفق�ة الناتجة من االقتراب إلى سرعة رأس�ة ل�ستفید منها المتساب\ 
في �سب ارتقاء جید محصلته ألعلى ولألمام �حدد مسافة الوثGة. و0ؤ�د محمد عثمان 

المدرب السوفیتي الشهیر أن عامل السرعة من  w. Popov) نقال عن بوdوف  1990(
امل التي تتح�م في المستوA الرقمي في مساGقة الوثب الطو0ل، ومن المالح� أن أهم العو 

متر في عدو  100العبي المستوA العالي في هذه المساGقة �ستط�عون منافسة عدائي الـ 
  )333- 331، الصفحة 1990(عثمان،  ).م100-50-30المسافات القصیرة (
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  تو/ الرقمي:العالقة بین المتغیرات الكینمات��1ة والمس -

في الوثب  ): یبین معامل االرتGا� بین متغیرات الدراسة والمستوA الرقمي04جدول رقم (
  الطو0ل

  االرت5اVمعامل   المتغیر

  *0.86-  متر من البدء الطائر 30زمن عدو  -
  *0.70-  الخطوات التقر0ب�ة. -
  *0.86  السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء -
  *0.45  زاو�ة الطیران -
  *0.86  أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیران -
  *0.86  زمن الطیران -

  *معنو�ة معامل االرتGا�     
) أن معامل االرتGا� بین جم�ع متغیرات الدراسة 04یتضح من جدول رقم  (  

والمستوA الرقمي لمساGقة الوثب الطو0ل معنوS مما یدل على أهم�ة هذه المتغیرات 
  لمتساGقي الوثب الطو0ل.

 VI – :المناقشة   

 تحسین المستوA الرقمي لمساGقة الوثب الطو0ل.  الفرض�ة األولى:

) أن أهم المتغیرات المساهمة في 03یتبین من عرض النتائج في الجدول رقم (  
  مستوA الرقمي في مساGقة الوثب الطو0ل هي �التالي: 

 السرعة األفق�ة لحظة االرتقاء �

 زاو�ة الطیران  �
 S أثناء مسار الطیرانأقصى ارتفاع عمود �
 زمن الطیران  �
 الخطوات التقر0ب�ة. �
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 متر من البدء الطائر  30زمن عدو  �
مما سب\ ��ون قد تحق\ الفرض الثاني والذS ینص على أن المتغیرات الكینمات���ة   

  تساهم في المستوA الرقمي. 
  الفرض�ة الثان�ة: 

 30ع�س�ة بین زمن ) أنه توجد عالقة 04یتبین من عرض نتائج الجدول رقم (  
متر عدو والمستوA الرقمي، وأظهرت أ�ضا وجود عالقة ع�س�ة بین الخطوات التقر0ب�ة 

وهذا یؤ�د أن ارتفاع ق�مة معامل االرتGا� یدل على مدA أهم�ة ، والمستوA الرقمي
عنصر السرعة في مساGقة الوثب الطو0ل في مرحلة االقتراب والتي علیها جزء �بیر في 

 Aاإلنجاز الرقمي. تحقی\ مستو  
) أنه ال �م�ن الوصول الرتقاء جید إال إذا �ان 1997و0وضح Gسطو�سى أحمد (  

مرتGطا بإ�قاع منسجم في مرحلة االقتراب و�ضیف Gأن مرحلة االرتقاء تعتبر أهم مراحل 
 Sاألداء الحر�ي وتقع تلك األهم�ة في أن مر�ز ثقل الجسم ال �ستط�ع أن ��تسب أ

أن �غیر من مساره الحر�ي وذلك Gعد ترك قدم االرتقاء لألرض. مسافة إضاف�ة أو 
  )342- 338، الصفحة 1997(أحمد، 
) وجود عالقة موجGة دالة إحصائ�ا بین 04و0تضح أ�ضا من جدول رقم (  

متغیرات الGحث ومستوA الرقمي، وهذا یرجع إلى أن أسلوب وش�ل أداء تمر0نات 
المسارات الحر��ة ضمانا لخصوص�ة التدر0ب  الوحدات التعل�م�ة المقترحة تتم في نفس

  وتحقی\ أكبر فائدة لها وهو ما تأكد في هذه الدراسة.
) أن اختGار وسیلة التعل�م یتوقف على 1994و0وضح طلحة حسام الدین (  

تشخ�ص وتوصیف األداء المهارS توص�فا دق�قا �حدد دور المتغیرات الكینمات���ة 
وdناء التمر0نات المستخدمة سواء من حیث الش�ل أو  �متغیرات أساس�ة في هذا األداء

من حیث مقادیر المقاومات وٕا�قاع األداء وعدد مرات التكرار وما إلى ذلك من مواصفات 
   )201، الصفحة 1994(الدین �.،  فن�ة لبناء التعل�م التخصصي.
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V –  : خالصة  
متغیرات المساهمة في ضوء تحلیل ومناقشة نتائج الGحث توصل الGاحث الى أن أهم ال

في مستوA اإلنجاز الرقمي لمتساGقي الوثب الطو0ل هي على الترتیب: السرعة األفق�ة 
لحظة االرتقاء، زاو�ة الطیران، أقصى ارتفاع عمودS أثناء مسار الطیران، زمن الطیران، 

متر من البدء الطائر. أنه توجد عالقة ارتGاط�ه  30الخطوات التقر0ب�ة، زمن عدو 
متر عدو من البدء الطائر ومستوA الرقمي، ووجود عالقة ارتGاط�ة  30بین زمن ع�س�ة 

ع�س�ة بین الخطوات التقر0ب�ة والمستوA الرقمي. تم اقتراح Gعض التوص�ات هي یجب 
انتقاء التمر0نات التي تناسب المسارات الحر��ة للمهارة، وضرورة مراعاة اخت�ار تالمیذ 

ء االسترشاد بنتائج المتغیرات المساهمة في المستوA في مساGقة الوثب الطو0ل في ضو 
  الرقمي والتي أسفرت عنها الدراسة.
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