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Abstract
This research aimed to know the relationship of
transition velocity and some types of strength and
physical characteristics and the extent of its
contribution to the level of digital achievement for the
effectiveness of the triple jump.The researcher used the
descriptive approach to suit the nature of the study.And
to treat the study data statistically, the (SPSS) program
was used.The results showed a statistically significant
relationship between the translational velocity and the
explosive force of the leg muscles and the digital level
of the effectiveness of the triple jump, and the absence
of a statistically significant relationship for the two
characteristics of the total length and the length of the
lower limb and the digital level of the effectiveness of
the jump Triple, The Researcher found through these
results that this activity needs to link among physical
characteristics, body measurements and physical
characteristics, as they are closely related to achieving
what they aim for any coach who wants to achieve
achievement and victory for players, because it plays
an important role in the success of the movement's
performance of the player, so it recommends The
researcher should pay attention to individuals who
have physical and physical characteristics and a strong
structure of the muscles of the body, as explosive force
and force characterized by speed is a kinetic
characteristic consisting of strength and speed and has
an important effect in achieving the triple jump
distance.The researcher recommends that attention
should be paid to what is discovered during educational
lectures to be a tributary to providing sports teams with
players for some activities that individuals find
difficult to practice as it is in the triple jump event.
Keywords: Manifestations of force, explosive force,
transitional velocity, triple jump.

هدف البحث الى معرفة عالقة السرعة االنتقالية وبعض

الملخص

أنواع القوة والصفات الجسمية ومدى مساهمتها بمستوى اإلنجاز

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي،الرقمي لفعالية الوثب الثالثي

 وأجريت االختبارات البدنية على عينة،لمالئمته لطبيعة الدراسة

) طالباً من طالب مساقات العاب القوى المبتدئين تم04(قوامها
 ولمعالجة بيانات الدراسة إحصائيا تم،اختيارهم بالطريقة العمدية

 أظهرت النتائج التي توصل إليها البحث،SPSSاستخدام برنامج

وجود عالقة دالة إحصائيا بين السرعة اإلنتقالية والقوة اإلنفجارية

 وعدم،لعضالت الرجلين والمستوى الرقمي لفعالية الوثب الثالثي

وجود عالقة دالة إحصائياً لصفتي الطول الكلي وطول الطرف

 وتبين أن هذه،السفلي والمستوى الرقمي لفعالية الوثب الثالثي
الفعالية تحتاج الى الربط بين الصفات البدنية والقياسات الجسمية

والصفات البدنية كونهما مرتبطتين ارتباطا وثيقا في تحقيق ما

ألنها تؤدي
ّ يصبوا إليه أي مدرب يريد تحقيق اإلنجاز والفوز وذلك

 لذا توصي الباحثة،دو اًر مهما في إنجاح األداء الحركي لالعب
بضرورة اإلهتمام باألفراد الذين تتوفر لديهم صفات جسمية وبدنية

إن القوة اإلنفجارية والمميزة بالسرعة صفة
ّ  إذ،وبنية عضلية قوية
حركية مكونة من القوة والسرعة ولها أثر مهم في إنجاز مسافة

 وكما يوصي أيضاَ بضرورة اإلهتمام بما يتم،الوثب الثالثي
أكتشافه أثناء المحاضرات التعليمية لتكون رافداً لتزويد الفرق

الرياضية بالالعبين لبعض الفعاليات التي يجد األفراد صعوبة في

.ممارستها كما هو في فعالية الوثب الثالثي

، القوة االنفجارية، أنواع القوة، السرعة االنتقالية:الكلمات المفتاحية
.الثالثي
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مقدمة

آمال الزعبي

يعد التقدم العلمي في مجال التربية الرياضية بشكل عام

الرياضي وتطبيقه بشكل صحيح من خالل التنظيم الصحيح

ورياضة العاب القوى بشكل خاص من أهم العوامل األساسية

لمختلف األساليب التدريبية المبنية على الوسائل العلمية الحديثة

لتحقيق أعلى المستويات الرقمية والمستويات الخاصة بالنواحي

في التدريب مما أدى الى تحقيق أعلى المستويات وتحسين

الفنية لكل فعالية من الفعاليات ،وتعتبررياضة ألعاب القوى من

مستوى اإلنجاز هو هدفاً أساسيا لكل العب ومدرب (البياتي،

الرياضات اآلخرى لكونها تتطلب قدرات بدنية عالية ،وتعد

وتعتبر فعاليات العاب القوى من الفعاليات الهامة والممتعة

القاعدة األساسية للتفوق في أداء العديد من الرياضات اآلخرى.

التي تستقطب اهتمام الكثير خاصة في المهرجانات الرياضية

وعبد الجبار.)2442 ،

الرياضات التنافسية األساسية التي تحتل مكانه خاصة بين

المحلية والدولية ،لذا يتطلب من الرياضي مستوى عال من

أن رياضة العاب القوى الفعاليات االساسية التي تدرس
وكما ّ
وتمارس في كليات التربية الرياضية مثلها مثل بقبة األشكال

االستعداد البدني والتكنيك واإلرادة والتصميم على الفوز ،وتعتمد

الرياضية واألكاديمية األخرى ،فهي عملية تربوية يتم من خاللها

مسابقات الوثب في العاب القوى في أدائها الحركي لتحقيق

تكوين الخبرات والمعارف واإلمكانات الالزمة لالعب العاب

أعلى المستويات الرقمية على الصفات البدنية ودرجة التكامل

القوى ويتم هذا من خالل المجالين العملي والنظري على حد

بينها وبصفة خاصة القوة العضلية كصفة أساسية تعتمد عليها

أن للقياسات الجسمية أهميتها في
باقي الصفات األخرى ،وكما ّ
ممارسة هذه الفعاليات وينفرد كل ممارس لها بأبعاد جسمية

سواء ،ويجب ان تكون هذه العملية موجهة ومنظمة مسبقاً من

منقبل مدرس أو مدرب الرياضي ذو خبرة واطالع في هذا
المجال ليتمكن من توجيه حركاتهم بدقة متناهية إلنه اليمكن

ألنها تؤدي دو اًر مهما في إنجاح
خاصة تميزه عن غيره وذلك ّ
أن المدرب يبني اختياره ألي
األداء الحركي لالعب ،لذا نجد ّ

الجامعات العربية تتضمن تعلم المبادئ األولية للفعالية وتكنيكها

الفعالية وبما يضمن التقدم لتحقيق مستوى أفضل مع االقتصاد

مع التعرف على المصطلحات الرياضية الخاصة بتلك الفعالية

في الوقت والجهد ،فالالعب ال يستطيع تحقيق أي نجاح ما لم

وهذا يتطلب جهداً متبادال بين الطالب والمدرس مع اآلخذ بعين

يكن قوي البنية ولديه لياقة بدنية عامة وصفات بدنية وجسمية

أن يكون هناك نتائج ايجابية بمادة العاب القوى دون المشاركة

فعالية رياضية على المواصفات الجسمية والبدنية المالئمة لتلك

الفعالة من قبل الطلبة ،لذا فإن المقررات والمناهج الدراسية في

أن الطلبة ذو مستويات مختلفة ،فمنهم من هو لديه
اإلعتبار ّ
معرفة وعالقة برياضة العاب القوى ومنهم المبتدئ ،ولهذا فال

خاصة بالفعالية التي يمارسها ،ولكي يكون الالعب ذا أداء

مهاري عالي المستوى عليه التحلي بهذه الصفات حسانين

بد من خالل المقررات الدراسية لتزيويد األفراد بالمبادئ

(.)2442

والخبرات والمعارف لهذه الرياضة لتمكن من ممارستها في

وتعد فعالية الوثب الثالثي من ضمن مسابقات العاب القوى

الجامعات والمؤسسات الرياضية وكذلك تزويدها بالفرق

التي شملتها األلعاب األولمبية الحديثة ،والمتتبع إلنجازات

التربية الرياضية في مختلف الجامعات ليكون موضوع تأهيلهم

دون توقف ،وأن أهم أسباب تطور مستوى االنجاز لهذه الفعالية

كمدرسين ومدربين في المستقبل أسهل وأكثر فائدة (الربضي،

هو تطور طرق لتدريب المستخدمة والمتنوعة واستخدام األجهزة

.)2442

واألدوات والمعدات التدريبية الحديثة والخاصة بالمنافسات

الرياضية العالمية يرى أن هذه الرياضة في تطور دائم ومستمر

الرياضية ،حيث تسهم في تطوير المتقدمين للدراسة في كليات

وكما يعد التطور في االرقام القياسية التي شهدتها رياضة

لتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة والخاصة ،باإلضافة الى

العاب القوى في السنوات الماضية من خالل استثمار اإلمكانات

االمكانات والمشآت ومالبس وأحذية الالعبين ،وكذلك تطور

الفنية والبدنية لالعبين باإلعتماد على مختلف العلوم في المجال

طرق وتحليل مستوى األداء المتبعة والتي تمخضت من نتائج
-87-
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الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ،وقد نالت فعالية الوثب

ومن خالل خبرة الباحثة في مجال التدريس والتدريب في

الثالثي أهتماماً كبي ار من هذه التجارب التي ساعدت على إيجاد

رياضة العاب القوى ومن خالل متابعتها الميدانية لبطوالت

أهم العوامل التي يجب األهتمام بها والتركيز عليها لإلرتقاء

العاب القوى على المستوى المحلي للجامعات ومديريات التربية

بمستوى اإلنجاز نحو األفضل (،)Bridgett et al,2002

والتعليم والتي تقام على مالعب كلية التربية الرياضية في

والربضي (.)2442

جامعة اليرموك في كل عام الحظت قلة أعداد الالعبين

كما أن العبء الرئيس في أداء الوثب الثالثي يقع على

المشاركين والممارسين لهذه الفعالية في الجامعات والمؤسسات

يتمتع بصفات بدنية عالية المستوى من ضمنها القوة والسرعة،

أن مستوى
لهذه الشريحة المهمة في المجتمع لصعوبة أدائها ،و ّ
األنجاز الرقمي لهذه الفعالية ال زال متواضعا مقارنة بالمستويات

الرباضيىة وذلك بسبب ضعف التوجه الى ممارسة هذه الفعالية

المجموعة العضلية للطرف السفلي لدى الالعب ،ويجب أن

فعنصر القوة والسرعة من العناصر المركبة الهامة التي ينبغي
خالل االقتراب والتي تمكنه من االرتقاء ،وان اعتماد الواثب

أن
العربية واالولمبية ،لذا فهي بحاجة إلى تطوير وخاصة ّ
فعالية الوثب الثالثي مازالت تعاني من ثبات في تطوير النتائج

باالضافة الى السرعة اي ما يعبر عنها بالقوة المميزة والتي

األخرى.وتعد فعالية الوثب الثالثي من الفعاليات التي تتميز

تلعب دو اًر هاماً في عمليات االرتقاء (الحجلة والخطوة والوثبة)

بأداء مهاري يتكون من عدة مراحل وهي( :اإلقتراب ،والحجلة

أن يتصف فيه الواثب حيث تساعده على اكتسباب السرعة من

والوصول إلى أفضل األرقام القياسية مقارنة بالدول

على السرعة ال تحدث تقدماً بل من المؤكد ان تسخدم القوة

والخطوة) والتي تحتاج الى (إرتقاء ،وطيران ،وهبوط) في

في الوثب الثالثي ( ،)Guthrie, 2003ويشير (محمد،

أن لكل مرحله من هذ المراحل أهداف
مراحلها الثالث ،كما ّ
معينة ألداء مهمات حركية محددة لذا البد أن تتوفر قدرات

أن القوة األنفجارية والقوة المميزة بالسرعة صفة حركية
ّ )2442
مكونة من من القوة والسرعة ولها أثر مهم في إنجاز مسافة
الوثب الثالثي حيث أنه يمكن للواثب الحفاظ على سرعته

بدنية خاصة لهذه الفعالية ،وكما أن العبء الرئيسي في أداء

المكتبسبة من خالل االقتراب.

الوثب الثالثي يقع على المجموعة العضلية للطرف السفلي لدى

الالعب ،ويجب أن يتمتع بصفات بدنية عالية المستوى من

مشكلة الدراسة

ضمنها القوة والسرعة ،فعنصر القوة والسرعة من العناصر

شهدت الساحة الرياضة في اآلونة األخيرة تسابقاً كبي اًر إليجاد

المركبة الهامة التي ينبغي أن يتصف فيه الواثب حيث تساعده

أنسب الطرق من أجل الوصول إلى اإلنجاز الرياضي العالي

على اكتسباب السرعة من خالل االقتراب والتي تمكنه من

اعتماداً على األسس والنظريات العلمية الصحيحة ،وتعد

البحوث والدراسات من العوامل المهمة للوصول إلى المستوى

االرتقاء ،وان اعتماد الواثب على السرعة ال تحدث تقدماً بل

التي ساعدت على إيجاد أهم العوامل التي يجب االهتمام بها

عنها بالقوة المميزة والتي تلعب دو اًر هاماً في عمليات االرتقاء

من المؤكد ان تسخدم القوة باالضافة الى السرعة اي ما يعبر

األفضل ،ونالت فعالية الوثب الثالثي حصتها من هذه التجارب

(الحجلة والخطوة والوثبة) في الوثب الثالثي ( Guthrie,

والتركيز عليها لالرتقاء بمستوى اإلنجاز األفضل دائماً ،ونظ اًر

أن القوة األنفجارية والقوة المميزة بالسرعة صفة حركية
ّ ،)2003

إلى الرقم القياسي للوثب الثالثي وما يحققه المشاركون بهذه

مكونة من من القوة والسرعة ولها أثر مهم في إنجاز مسافة

الفعالية في البطوالت المحلية والدولية وبمقارنة هذه األرقام مع

أن هذه الفعالية تحتاج الى الربط بين
الوثب الثالثي.وكما ّ
القياسات الجسمية والصفات البدنية كونهما مرتبطتان ارتباطا

ما يتحقق على الساحة الدولية نرى الفرق الشاسع بينها وأنها ال

زالت أرقام متواضعة األمر الذي يدعونا إلى العمل بجدية من

أجل مواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة واإلرتقاء

وثيقا في تحقيق ما يصبوا إليه أي مدرب يريد تحقيق اإلنجاز

بمستوى اإلنجاز الرياضي المحلي نحو األفضل.

والفوز لدى الالعبين ،ولكي يتمتع العب الوثب في مسابقات
-87-
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آمال الزعبي

العاب القوى وخاصة مسابقات الوثب بأداء ومستوى مهاري

تحقيق ما يصبوا إليه أي مدرب يريد تحقيق اإلنجاز والفوز،

أن يمتلك صفات بدنية وعناصر
عالي وانجاز رقمي يجب ْ
اللياقة البدنية وصفات جسمية خاصة.

ولكي يتمتع العب الوثب في مسابقات العاب القوى بأداء

أن يمتلك صفات
ومستوى مهاري عالي وانجاز رقمي يجب ْ
بدنية وعناصر اللياقة البدنية كالسرعة ،و القوة العضلية،

وكما الحظت الباحثة من خالل متابعتها للطلبة الذين تم

والتحمل ،والمرونة وذلك من خالل التدريب الرياضي المنتظم

ان هناك
قبولهم على التفوق الرياضي في رياضة العاب القوى ّ
تبايناً كبي اًر في القياسات الجسمية فضالً عن التباين في مستوى

والممارسة المستمرة.

على اختبارات بدنية ومهارية محددة لأللعاب الرياضية بما فيها

الرياضية بخيرة الالعبين في مختلف الرياضات وخاصة

أن هذا ال يكفي وينبغي االعتماد على
رياضة العاب القوى ،و ّ
قياسات جسمية رئيسة لعالقتها المباشرة بالقابلية البدنية العامة

الرياضات التنافسية الفردية ،إذ من الممكن أن يبدأ احد الطلبة
بممارسة لعبة معينة في سن متأخرة ،وهذا يجعل طالب الجامعة

من جهة واالستعداد لتطوير المستوى من خالل التدريب من

في حكم الالعب المبتدئ الناشئ الذي يمكن أن يبدأ فعلياً

الصفات البدنية لديهم ،علماً بأن طريقة اختيار الالعبين تعتمد

ويعتبروا طالب كليات التربية الرياضية عنص اًر فعاال يمد الفرق

أن التعرف على هذه القياسات الجسمية
جهة أُخرى ،حيث ّ
تحقق االستفادة الكاملة من أج ازء جسمه في االستعمال

أهمية الدراسة الحالية والحاجة إليها فيما يلي:

الصحيح لألعمال الموكلة إليه من خالل النشاط البدني العام

-توجيه نتائج الدراسة لطلبة كليات التربية الرياضية لتعامل

والخاص ،ومن هنا ارتأت الباحثة إلجراء هذه الدراسة من أجل

التعرف إلى عالقة السرعةاإلنتقالية وبعض نواع القوة والصفات

أن فعالية
معهم في مجال التدريس والتدريب بشكل خاص كون ّ
الوثب الثالثي من الفعاليات األساسية التي تدرس وتعلم في

الجسمية ونسبة مساهمتها بمستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية

مختلف المراحل التعليمية.

الوثب الثالثي لدى طالب كلية التربية الرياضية الذين أنهو

-وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضاً في التعرف على بعض أنواع

أهمية الدراسة

اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثيي لتحسن وتطوير مستوى

بممارسة هذه المسابقة للمرة األولى في الجامعة ،وهنا تكمن

مساقات العاب القوى.

القوة العضلية والسرعة االنتقالية ونسبة مساهمتها بدرجة

طلبة كلية التربية الرياضية والالعبين والوصول الى درجات

تتمثل أهمية الدراسة الحالية في سعيها لمعرفة عالقة ونسبة

عالية من اإلتقان واإلنجاز في هذه الفعالية.

مساهمة السرعة اإلنتقالية وبعض أنواع القوة والصفات الجسمية

معرفة المستويات الرقمية والمقارنة مع المستويات

بمستوى إنجاز الوثب الثالثي لدى المبتدئين بوصفها لها دور

-

في إنجاح األداء المهاري واالنتقاء الرياضي لرياضة العاب

العليا لكي يتمكن الالعبين من إظهار قدراتهم البدنية والفنية

أن فعالية الوثب الثالثي تعتبر من الفعاليات
القوى ،وألسباب ّ
االساسية التي تدرس وتمارس في كليات التربية الرياضية

أهداف البحث:

الرياضية في الجامعة ،آملين أن تسهم هذه الدراسة في تطوير

 -التعرف الى العالقة االرتباطية بين السرعة اإلنتقالية

أسس انتقاء المتقدمين والمتقدمات للقبول في أقسام وكليات

وبعض أنواع القوة (القوة االنفجارية لعضالت الرجلين،

التربية الرياضية في مختلف الجامعات ليكون موضوع تأهيلهم

والقوة المميزة بالسرعة للرجلين) ،وبعض الصفات الجسمية

أهمية هذه الدراسة والحاجة إليها في الربط بين القياسات

الرقمي لفعالية الوثب الثالثي للمبتدئين.

كمؤشر الى مستوى إنجاز متقدم.
هدف هذه البحث الى:

باإلضافة إلى ممارستها في الجامعات للطلبة المقيدين بالفرق

كمدرسين ومدربين في المستقبل اسهل وأكثر فائدة ،وكما جاءت

(الطول الكلي ،وطول الطرف السفلي) بمستوى األنجاز

الجسمية والصفات البدنية كونهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا في
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 -التعرف الى مدى نسبة مساهمة كل من السرعة اإلنتقالية



وبعض أنواع القوة (القوة االنفجارية لعضالت الرجلين،

Measurements Anthropometry

والقوة المميزة بالسرعة للرجلين) ،وبعض الصفات الجسمية

تعتبر من القياسات المباشرة وهي العلم الذي يدرس قياسات

(الطول الكلي ،وطول الطرف السفلي) بمستوى األنجاز

أجزئه واظهار االختالفات التركيبية فيه "،
الجسم البشري و ا

الرقمي لفعالية الوثب الثالثي للمبتدئين.

عالوي ورضوان(.)2442

تساؤالت البحث:

مجاالت البحث

-التساؤل األول :هل هناك عالقة إرتباط ذات داللة

المجال البشري :طالب تخصص العاب القوى في كلية التربية

إحصائية بين السرعة اإلنتقالية وبعض أنواع القوة (القوة

الرياضية جامعة اليرموك.

االنفجارية لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة بالسرعة للرجلين)،

المجال الزماني :الفصل الدراسي األول والثاني للعام الراسي

وبعض الصفات الجسمية (الطول الكلي ،وطول الطرف

()2422- 2422

السفلي) بمستوى األنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي

المجال المكاني :مالعب ومضمار كلية التربية الرياضية -

للمبتدئين؟.

جامعة اليرموك.

-التساؤل الثاني :ما مدى مساهمة السرعة اإلنتقالية وبعض

الدراسات السابقة

أنواع القوة (القوة االنفجارية لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة

من خالل اطالع الباحثة على األدب النظري والدراسات

بالسرعة للرجلين) ،وبعض الصفات الجسمية (الطول الكلي،

السابقة وجدت بأن هناك العديد من الدراسات المشابهة

وطول الطرف السفلي) بمستوى األنجاز الرقمي لفعالية الوثب

والمرتبطة بموضوع الدراسة لبعض فعاليات العاب القوى ،وندرة

الثالثي للمبتدئين؟.

الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية وانسجاما مع

مصطلحات البحث


أهداف الدراسة تعرض الباحثة بعض هذه الدراسات:

القوة العضلية :هي قدرة العضلة أو(العضالت) في

أجرت الزعبي)  )2422دراسة هدفت إلى معرفة عالقة بعض

التغلب على أقصى ما يمكن من

القياسات الجسمية والصفات البدنية بمستوى االنجاز الرقمي

مقاومات خارجية أو مواجهة هذه المقاومات أثناء األداء

لفعاليتي الوثب الطويل ودفع الجلة في رياضة العاب القوى لدى

المفرد.الالمي(.)2424


طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ،ولتحقيق هذا

القوة االنفجارية :تعرف بأنها القدرة على إنتاج أقصى

الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة

قوى عضلية لمرة واحدة و

الدراسة ،وتكونت العينة من ( )22طالبة من شعب مساقات

وبأقصر فترة زمنية.الحيالي(.)2442


العاب القوى ،حيث أُجريت بعض القياسات الجسمية

القوة المميزة بالسرعة :هي قدرة العضلة أو مجموعة

واالختبارات البدنية باإلضافة إلى قياس المستوى الرقمي

عضلية الوصول بالحركة الى

لفعاليتي الوثب الطويل ودفع الجلة ،وأظهرت النتائج التي

أعلى تردد في اقل زمن ممكن الحيالي.)2442( ،


القياسات الجسمية "األنثروبومترية" :

توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتباطية لبعض القياسات

السرعة االنتقالية :هي المقدرة على تنفيذ الحركات

الجسمية كالطول الكلي للجسم ،وطول الطرف السفلي (بالقوة

المتكررة والمتشابهة ألجل قطع مسافة معينة وبأي اتجاه

احصائيا النسبة للوزن وطول
االنفجارية للرجلين) ،ولم تكن دالة
ً

كان بأقصر زمن ممكن أثير(.)2424

الطرف العلوي ،وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة دالة

احصائياً بين الطول الكلي والوزن من جهة و(القوة االنفجارية
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للذراعين) من جهة أخرى ،ولم تكن دالة احصائيا بالنسبة لطول

السفلي) مع مسافة اإلنجاز ،وكذلك وجود عالقة ارتباط معنوية

الطرف السفلي والعلوي ،وكما بينت النتائج وجود عالقة دالة

ايجابية للمتغيرات الكيناتيكية (أقصى قوة ،والزخم لحظة الدفع

احصائيا للطول الكلي والقوة االنفجارية للذراعين بالمستوى

أن زيادة زمن الدفع السلبي
السلبي ،وزمن الزخم االيجابي) و ّ
تؤثر إيجابيا أكثر من الدفع االيجابي.

الرقمي بالوثب الطويل ،واضافة لما سبق أظهرت النتائج وجود

وكما أجرى الالمي ،وغيث)  )2422دراسة هدفت التعرف الى

عالقة دالة احصائيا بين القوة االنفجارية للرجلين والمستوى

العالقة بين بعض أشكال القوة لعضالت الرجلين والمستوى

أجرى الطرابلسي وآخرون ( )Trabelsi et al ,2014دراسة

الباحثان المنهج المسحي نظ ار لمالئمته لطبيعة الدراسة ،وتم

هدفت الى معرفة عالقة بعض الصفات البدنية (السرعة

اختيار عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانية من طالب كلية

االنتقالية ،القوة االنفجارية لعضالت الرجلين ،درجة استهالك

التربية الرياضية في جامعة القادسية والبالغ عددهم ()30

األوكسجين) بالقدرة على الجري السريع ،وكذلك تحديد أكثر

طالباً ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط معنوي بين المستوى

لدى مجموعة من العبي المنتخب التونسي لكرة القدم في

النسبية ،والقوى القصوى لعضالت الرجلين.

الرقمي لدفع الجلة ،في حين ال توجد عالقة دالة للمستوى

الرقمي لفعاليتي الوثب الطويل ودفع الجلة.

الرقمي في القفز العالي لطالب كلية التربية الرياضية واستخدم

الرقمي في القفز العالي وكل من القوة المميزة بالسرعة والقوة

هذه الصفات التي تؤثر بشكل كبير على مستوى أداء الجري

وأجرى جافيال وآخرون ( )Žuvela, et al.2011دراسة

الصاالت المغلقة والبالغ عددهم ( )26العباً ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة ،حيث خضعت العينة

هدفت الى معرفة عالقة القدرات الحركية (القوة االنفجارية،

أن القوة االنفجارية للرجلين والحد األقصى الستهالك

لفعالية رمي الرمح ،تكونت عينة الدراسة من ( )22من طلبة

األوكسجين لهما تأثير كبير على مستوى إنجاز الجري عند

كلية التربية الرياضية قسمت الى مجموعتين ،تكونت المجموعة

الالعبين ،وكما أظهرت النتائج أيضاً وجود ارتباط سلبي بين

األولى من ( )20من الطالب الذين لم يكن لديهم معرفة كافية

وأجرى علي ،جواد)  )2422دراسة هدفت إلى معرفة عالقة

طالباً من الطالب الذين لديهم المعرفة الكافية بتقنية األداء

والقوة القصوى ،والسرعة االنتقالية) على مستوى االنجاز الرقمي

لالختبارات البدنية ،وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة

بفعالية رمي الرمح ،بينما تكونت المجموعة الثانية من ()22

السرعة االنتقالية واستهالك األوكسجين لالعبين.

بعض القياسات االنثروبومترية والمتغيرات البايوميكانيكية

الفني لفعالية رمي الرمح ،وتم تحديد القدرات الحركية من خالل

المؤثرة في مهارة القفز بأنواعه ،واستخدم الباحث المنهج

االختبارات البدنية ،وقد أظهرت النتائج التي توصلت إليها

الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة دراسته واألسلوب المسحي

الدراسة أن هناك عالقة ارتباط ايجابية للقوة االنفجارية والقوة

الرابعة في كلية التربية الرياضية بجامعة بابل والبالغ عددهم

بتقنية األداء الفني لفعالية رمي الرمح على المستوى الرقمي

( )22طالباً ،وأخذت القياسات الجسمية التي تضمنتها الدراسة

وعلى مستوى عالي ،بينما ال توجد عالقة ارتباط بين القدرات

القصوى والسرعة االنتقالية لدى الطالب الذين لديهم معرفة

والدراسة المقارنة ،حيث تكونت عينة الدراسة من طالب المرحلة

الحركية والسرعة االنتقالية لدى الطالب الذين ليس لديهم معرفة

(كالوزن ،والطول الكلي للجسم ،وأطوال ومحيطات وأعراض

كافية بتقنيةاألداء الفني في فعالية رمي الرمح.

أجزاء الجسم) ،وكما حللت المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة

بالدراسة والتي تضمنت أقصى قوى ،والزخم االيجابي والسلبي،
وزمن الزخم االيجابي والسلبي ،واإلنجاز ،أظهرت النتائج وجود

وأجرى مكي ،عدنان)  )2424أيضاً دراسة هدفت الى التعرف

على قيم بعض أوجه القوة العضلية والمتغيرات الفسيولوجية

عالقة ارتباط معنوية إيجابية بين القياسات االنثروبومترية

وانجاز الوثب الطويل لالعبي أندية مركز محافظة السليمانية فئة

(الطول الكلي ،وطول الجذع ،وطول الذراع ،وطول الطرف

الشباب ،والتعرف على نوع العالقة بين بعض أوجه القوة العضلية
-78-
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بإنجاز الوثب الطويل ،باإلضافة الى التعرف على نوع العالقة

عينة الدراسة من ( )244طالب ،وخضعت للقياسات الجسمية

بين بعض المتغيرات الفسيولوجية وانجاز الوثب الطويل لالعبين،

(وزن الجسم ،والطول الكلي ،وطول الجذع مع الرأس ،وطول

واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب أالرتباطي لمالئمته

الذراع ،وطول الطرف السفلي ،ومحيط الكتفين ،ومحيط الصدر،

لطبيعة الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )24العبين من

وعرض الكتفين ،وعرض الصدر) ،وكما أُجريت االختبارات

أندية مختلفة لمركز محافظة السليمانية فئة الشباب ،وأجريت

البدنية لقياس (السرعة االنتقالية ،والقوة المميزة بالسرعة،

بعض االختبارات البدنية والفسيولوجية وقياس مستوى انجاز

والرشاقة ،ومرونة العمود الفقري والعضالت المادة للفخذين)،

معنوية بين القوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية وانجاز الوثب

المميزة بالسرعة والطول الكلي وطول الطرف السفلي ،وكذلك

الطويل لدى عينة البحث.

وجود عالقة ارتباط سالبة معنوية بين القوة المميزة بالسرعة

الوثب الطويل ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة

وتوصل الباحثان إلى وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية بين القوة

وكما أجرى شيبارد وآخرون ((Sheppard et al, 2442

ومحيط الصدر وعرض الصدر ،وعدم وجود عالقة ارتباط معنوية

دراسة هدفت الى التعرف الى مدى مساهمة القوة العضلية

بين القوة المميزة بالسرعة ووزن الجسم وطول الجذع مع الرأس

أداء القفز العمودي في لعبة كرة الطائرة ،حيث تكونت عينة

ارتباط معنوية بين المرونة والقياسات الجسمية.

وطول الذراع ومحيط وعرض الكتفين ،وكذلك عدم وجود عالقة

االنفجارية لعضالت الذراعيين والرجلين والقياسات الجسمية في

الدراسة من ( )20العباً من العبي كرة الطائرة ،أظهرت النتائج

التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات

وجود عالقة ارتباط قوية بين القوة القصوى والقوة االنفجارية

للرجلين والذراعين ومستوى وأقصى ارتفاع ناتج عن القفز

الصلة باهتمامات الدراسة الحالية بأنه:

العمودي ألداء الضربة الساحقة في كرة الطائرة ،وكما أظهرت

 -استفادت الباحثة من األدب النظري المتعلق بموضوع

كما هو الحال في عمق الوثب إثناء أداء الوثبات المرتبطة بأداء

تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وصياغة تساؤالتها

الدراسة في تصميم وتنظيم الدراسة الحالية ،حيث انه تم

النتائج أيضاً أن العبي كرة الطائرة اظهروا أداءوقدرة تحمل عالية
كرة الطائرة.

وتحديداختباراتها ،وكما ساعدت نتائج الدراسات السابقة

وأجرى وارن( )Warren.B , 2007دراسة هدفت الى معرفة

في تفسير نتائج الدراسة الحالية واالسترشاد بها في مناقشة

عالقة بعض الصفات البدنية و القياسات الجسمية بمستوى األداء
لدى العبي النخبة في كرة القدم األُسترالية ،وتكونت عينت الدراسة

النتائج.

 -تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها

من ( )022العبا تحت سن( )22سنة ،حيث أخذت بعض

للمنهج الوصفي والمسحي لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.

القياسات الجسمية واختبارات الصفات البدنية (كالطول ،والوزن،

 -تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تقوم على

والسرعة االنتقالية ،والوثب ،المرونة ،والتحمل) ،تم توزيعهم الى
أربع مجموعات وفق أعلى الدرجات وتمت مقارنة المجموعات،

دراسة فعالية الوثب الثالثي وأهم الصفات البدنية الخاصة
بها مرتبطة بالقياسات الجسمية الخاصة بهذه الفعالية

وأظهرت النتائج الى أن الالعبين األقصر طوال ،واألقل وزنا

ونسبة مسهمتها في المستوى االنجاز الرقمي لفعالية الوثب

يملكون مستويات عالية من السرعة االنتقالية والتحمل ،وكما

الثالثي.

أظهرت النتائج وجود عالقة بين السرعة االنتقالية والمرونة

منهجية البحث

ومستوى األداء لدى الالعبين.

منهج البحث :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته

وكما أجرى عباس ،وعكلة)  )2442دراسة هدفت إلى معرفة

لطبيعة الدراسة.

العالقة بين القياسات الجسمية وبعض الصفات البدنية ،وتكونت
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مسافة الوثب الثالثي من خالل االختبارات العملية النهائية

مجتمع البحث :تكون مجتمع الدراسة من طالب مساقات

للفصل الدراسي األول للعام الدراسي ()2424 - 2422

العاب القوى المبتدئين في كلية التربية الرياضية في جامعة

وذلك باستخدام المتر وقياس مسافة الوثب الثالثي في الميدان

اليرموك للفصل الدراسي األول للعام الدراسي (- 2422

على مالعب كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك كما

)2424

هو موضح في الملحق رقم (.)2

عينة البحث :تم اختيار أفضل ( )04طالب تم اختيارهم

ويوضح الجدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات

بالطريقة العمدية من الطالب الذين تمكنوا من أداء فعالية

المعيارية وأعلى قيمة وأدنى قيمة وقيم اإللتواء والتفلطح

الوثب الثالثي والحصول على مستوى رقمي متواضع في

لمتغيرات أفراد عينة البحث.
جدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم التفلطح وااللتواء لمتغيرات عينة البحث)00( =N
القياس

العينة
N

الوسط

وحدة

04

22.02

2.20

22.22

4.24

4.02-

22.22

2.22

2.42

02.22

4.02

2.24-

الرقم

المتغيرات

1

العمر

سنة

2

الوزن

كغم

04

3

الطول الكلي

متر

04

2.20

0

طول الرجل (طول الطرف السفلي)

متر

04

22.22

الحسابي



2.22

2.22
4.22-

الرقمي لمسافة الوثب الثالثي لدى أفراد العينة باالعتماد على

األجهز واألدوات المستخدمة لجمع البيانات الخاصة

بالبحث:

االنحراف المعياري

األلتواء

التفلطح

القانون الدولي لالتحاد العربي أللعاب القوى للهواة (.)2442

جهاز طبي لقياس الوزن والطول.

 -قياس مسافة االنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي :تم



توقيت ساعات.

قياس المستوى الرقمي لمسافة الوثب الثالثي لدى طالب



شريط قياس.

عينة البحث خالل االمتحان العملي النهائي للفصلين



كرات طبية بوزن ( )3كغم.



استمارة تسجيل المستوى الرقمي ونتائج االختبارات

اإلختبارات المستخدمة في قياس الصفات البدنية الخاصة كما



ميدان الوثب ثالثي

 -القوة االنفجارية لعضالت الرجلين :اختبار الوثب الطويل

الدراسيين للعام ()2422-2422

والقياسات

وردت في المراجع والمصادر العلمية:

من الثبات (متر) ،فرحات) .)2442

اإلختبارات البدنية والقياسات الجسمية الخاصة بالبحث:

 -القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين :اختبار الخمس

اعتمدت الباحثة اختيار وتطبيق االختبارات البدنية الخاصة

خطوات حجل للرجل اليمين والشمال وتسجيل النتيجة

بأنواع القوة العضلية والسرعة االنتقالية المقننة والقياسات

بالمتر.

الجسمية والمعتمدة المستخدمة في الدراسة من خالل االطالع

 -السرعة االنتقالية :اختبار سرعة مسافة (24م) من وضع

واالعتماد على المصادر والمراجع العلمية التالية :الديوان،
لمياء) ،)2422البشتاوي والخواجا)  ،)2442الحكيم) ،)2440

-

فرحات) ،)2442و عالوي) .)2444وتم إجراء قياس المستوى

البدء الطائر.

القياسات الجسمية :تم أخذ القياسات الجسمية من خالل

االعتماد على القياسات التي وردت في المصادر والمراجع والتي
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اتفق

عليها

كل

من،

وحسانين)،)2442

()Doi:10.36024/1248-041-001-004

عالوي،

-الوسائل اإلحصائية المستخدمة

وآخرون( ،)2444خاطر ،وألبيك)  )2220مع إضافة العمر

تم استخدام اإلحصاء المناسب في معالجته البيانات الخاصة

والوزن لهذه القياسات وقد تم اخذ هذه القياسات جميعا لعينة

بالدراسة؛ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى قيمة

البحث من النقاط التشريحية المتفق عليها في المصادر العلمية.

وأدنى قيمة ومعامل األلتواء والتفلطح ومعامل االرتباط بيرسون

 -وزن الجسم :تم أخذ وزن الجسم لجميع الطالب باستخدام

) )Pearson Correlationوقيمة ( )Tالمحتسبة والجدولية.

الميزان الطبي.

عرض النتائج

 -قياس الطول الكلي :تم استخدام جهاز الرستاميتر لقياس

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها تم إجراء

الطول الكلي..

اإلحصاء المناسب حيث تم الوصول إلى النتائج هو مبين في

 -قياس طول الطرف السفلي (الرجل) :تم قياس الطرف

الجداول اآلتية:

السفلي باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للرأس العليا

عرض نتائج التساؤل األول الذي ينص على ما يلي :هل

لمفصل الفخذ حتى األرض.

هناك عالقة إرتباطية بين بعض أنواع القوة (القوة االنفجارية

متغيرات الدراسة :المتغير المستقل

لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة بالسرعة للرجلين ،والسرعة

• القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

االنتقالية ،وبعض الصفات الجسمية ،الطول الكلي ،وطول

• القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

الطرف السفلي) بمستوى األنجاز الرقمي لفعالية الوثب

• السرعة االنتقالية

الثالثي للمبتدئين ؟

• الطول الكلي

ولإلجابة عن هذا التساؤل األول فإن الجدول ( )2يوضح

• طول الطرف السفلي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأقل قيمة وأعلى

المتغير التابع

قيمة وقيم اإللتواء والتفلطح لبعض الصفات البدنية والقياسات

• مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي

الجسمية ومستوى االنجاز الرقمي لفعاليتي الوثب الثالثي.

الجدول رقم) (2يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأقل قيمة وأعلى قيمة ومعامل األلتواءوالتفلطح للصفات البدنية
ومستوى االنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي00 = N

الرقم

المتغيرات

وحدة

البدنية

القياس

العينة N

الوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

أقل قيمة

أعلى
قيمة

األلتواء

1

السرعة االنتقالية

الثانية

04

2.22

4.22

2.24

2.22

2.20

2

القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

متر

04

2.22

4.22

2.24

2.24

4.022-

3

القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

متر

04

24.20

2.02

2.24

22.44

2.22-

0

القوة المميزة بالسرعة لرجل اليسرى

متر

04

24.24

2.04

2.22

22.24

4.02-

5

مسافة اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي

متر

04

2.22

2.22

2.24

24.24

4.22-

المستوى الرقمي لفعالية الوثب الثالثي ,والجداول أدناه توضح

معامالت االرتباط بين السرعة االنتقالية وبعض أنواع القوة

ذلك.

(القوة االنفجارية لعضالت الرجلين ،القوة المميزة بالسرعة
لعضالت الرجلين ،والطول الكلي ،وطول الطرف السفلي على
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( )**4.240وبداللة إحصائية ( )4.444مما يدل على وجود

الجدول ( :)3معامالت اإل رتباط بين (القوة االنفجارية لعضالت
الرجلين ،القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين ،السرعة

عالقة إرتباط قوية بينهما لدى أفراد عينة الدراسة.

المستوى الرقمي للوثب الثالثي

حجالت بالرجل اليسرى) والمستوى الرقمي للوثب الثالثي بلغ

االنتقالية ،والطول الكلي ،وطول الطرف السفلي(طول الرجل) على

-أن معامل االرتباط بين القوة المميزة بالسرعة (مسافة خمس

المستوى الرقمي للوثب الثالثي
المتغيرات

معامل

االرتباط

اإلحصائية

السرعة اإلنتقالية (سرعة  24م/ث)

4.222

*4.422

4.222

**4.442

القوة االنفجارية لعضالت الرجلين
(الوثب من الثبات)

( )**4.022وبداللة إحصائية ( )4.442مما يدل على وجود

الداللة

عالقة إرتباط قوية بينهما لدى أفراد عينة الدراسة.

 أن معامل االرتباط بين السرعة االنتقالية 24م  /ث والمستوىالرقمي بلغ( )* 4.222وبداللة إحصائية ( )4.422مما يدل
على وجود عالقة إرتباط قوية بين السرعة االنتقالية 24م  /ث

القوة المميزة بالسرعة لعضالت
الرجلين (مسافة حجل خمس

4.240

والمستوى الرقمي والوثب الثالثي لدى أفراد عينة الدراسة.

**4.444

 -أن معامل االرتباط بين الطول الكلي  /م والمستوى الرقمي

خطوات بالرجل اليمنى)/م

بلغ ( )- 4.222مما يدل على وجود عالقة عكسية بين الطول

القوة المميزة بالسرعة لعضالت
الرجلين (مسافة حجل خمس

4.022

الكلي والمستوى الرقمي للوثب الثالثي وهي عالقة غير دالة

**4.442

إحصائياَ.

خطوات بالرجل اليسرى)/م
الطول الكلي  /م
طول الرجل (طول الطرف
السفلي)/م
الوزن


- 4.222

4.224

- 4.222

4.222

-4.222

**4.44

أن معامل االرتباط بين طول الطرف السفلي (طول الرجل)/م والمستوى الرقمي بلغ ( ,)- 4.222مما يدل على عدم وجود
عالقة بين طول الطرف السفلي (طول الرجل) والمستوى الرقمي
للوثب الثالثي لدى أفراد عين الدراسة.

دال عند مستوى *)(0.05

يظهر من الجدول ( )2ما يلي:

-التساؤل الثاني :ما مدى مساهمة بعض أنواع القوة (القوة

 -أن معامل االرتباط بين السرعة اإلنتقالية والمستوى الرقمي

االنفجارية لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة بالسرعة للرجلين،

للوثب الثالثي بلغ ( )4.222وبداللة أحصائية ( )*4.422مما

والسرعة االنتقالية) ،وبعض الصفات الجسمية (الطول الكلي،

يدل على وجود عالقة ارتباط قوية السرعة اإلنتقالية والمستوى

وطول الطرف السفلي) بمستوى األنجاز الرقمي لفعالية الوثب

الرقمي لفعالية الوثب الثالثي لدى أفراد عينة الدراسة.

الثالثي للمبتدئين؟.

 -أن معامل االرتباط بين القوة اإلنفجارية للرجلين من خالل

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام تحليل االنحدار البسيط

(اختبار الوثب من الثبات) والمستوى الرقمي للوثب الثالثي بلغ

) (Simple Linear Regressionللكشف عن اثر نسبة

( )**4.222وبداللة أحصائية ( )4.442مما يدل على وجود

مساهمة القوة االنفجارية لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة

عالقة ارتباط قوية بين الوثب من الثبات  /م والمستوى الرقمي

بالسرعة لعضالت الرجلين ،والسرعة االنتقالية بالمستوى الرقمي

وفعالية الوثب الثالثي لدى أفراد عينة الدراسة.

لفعالية الوثب الثالثي لدى أفراد عينة الدراسة ,والجدول ()0

-أن معامل االرتباط بين القوة المميزة بالسرعة (مسافة خمس

يوضح ذلك.

حجالت بالرجل اليمنى) والمستوى الرقمي للوثب الثالثي بلغ
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الجدول ( :)0نتائج تحليل االنحدار البسيط ( )Simple Linear Regressionللكشف عن نسبة مساهمة القوة االنفجارية

لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين ،والسرعة االنتقالية بالمستوى الرقمي والصفات الجسمية لفعالية الوثب
الثالثي لدى أفراد عينة الدراسة (ن = .)04

داللة ""F

داللة ""t

المتغيرات البدنية والجسمية

قيمة R

قيمة R2

قيمة F

السرعة اإلنتقالية ( 24م  /ث)

4.222

4.22

0.22

*4.422

القوة اإلنفجارية للرجلين (الوثب من الثبات /م)

4.222

4.222

22.22

*4.442

2.22

4.240

4.222

22.22

*4.44

4.02

0.22

4.022

4.222

22.22

*4.442

4.22

2.02

**4.442

الطول الكلي  /م

4.222

4.422

4.22

4.22

- 2.22

- 4.22

4.224

طول الرجل (طول الطرف السفلي  /م)

4.222

4.422

2.22

4.22

- 4.42

-2.22

4.222

الوزن

4.222

4.220

22.42

*4.444

- 4.422

- 4.22

**4.444

القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين (مسافة
حجل خمس خطوات بالرجل اليمين)

القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين (مسافة
حجل خمس خطوات بالرجل اليسرى  /م)

يظهر من خالل الجدول أن ( )0ما يلي:

اإلحصائية

قيمة B

قيمة t

4.22-

2.24

*4.422

2.22

**4.442
**4.444

اإلحصائية

)(21.85وبداللة إحصائية ( )*4.44وكما بلغت قيمة ))R

( (4.240و قيمة ( )R2ما نسبته ( )4.222التي تمثل نسبة

-بالنسبة للمتغير (السرعة االنتقالية) من خالل اختبار سرعة

تأثير أو تفسير التباين في المتغير التابع الناتجة عن التباين

( 24م  /ث) بلغت قيمة ( 4.88)"Fو وبداللة احصاية

في المتغير المستقل.

( ،)4.422وكما بلغت  )4.222( Rو قيمة(0.11) R2

أن القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين من خالل
 وكما ّإختبار (مسافة خمس حجالت بالرجل اليسرى /م) بلغت قيمة

التي تمثل نسبة تأثير أو تفسير التباين في المتغير التابع الناتجة
عن التباين في المتغير المستقل ،بمعنى كلما زاد المتغير

)(F) (11.93وبداللة إحصائية ( )*4.442وكما بلغت قيمة

المستقل.

0.489(( ))Rو قيمة ( )R2ما نسبته ( )4.222التي تمثل

أن القوة اإلنفجارية لعضالت الرجلين من خالل
 يظهر ّاختبار(الوثب من الثبات /م) بلغت قيمة ).(F

نسبة تأثير أو تفسير التباين في المتغير التابع الناتجة عن
التباين في المتغير المستقل.

) (13.91وبداللة إحصائية ( )*4.442وكما بلغت قيمة

 -وكما بلغت قيمة ) (Fبالنسبة لمتغير الوزن ما نسبته

(0.518 ())Rو قيمة ( )R2ما نسبته

) (19.03وبداللة إحصائية ( )*4.444وكما بلغت قيمة ))R

( )0.268التي تمثل نسبة تأثير أو تفسير التباين في المتغير

(( 0.578و قيمة ( )R2ما نسبته ( )4.220التي تمثل نسبة

التابع الناتجة عن التباين في المتغير المستقل

تأثير أو تفسير التباين في المتغير التابع الناتجة عن التباين

 -بالنسبة للمتغير القوة اللمميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

في المتغير المستقل.

(مسافة خمس حجالت بالرجل اليمنى /م) بلغت قيمة )(F
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جدول ()5

مناقشة النتائج

نتائج تطبيق معادلة االنحدار لدراسة نسبة مساهمة السرعة

مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول الذي ينص على ما

اإلنتقالية وبعض أنواع القوة (القوة اإلنفجارية لعضالت الرجلين،

يلي:

القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين) بمستوى اإلنجاز الرقمي

-التساؤل األول :هل هناك عالقة إرتباطية بين السرعة

لفعالية الوثب الثالثي مرتبة تنازليا ن =04

الرقم

المتغيرات
البدنية

R2

B

والجسمية

اإلنتقالية وبعض أنواع القوة (القوة االنفجارية لعضالت الرجلين،

T

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

والقوة المميزة بالسرعة للرجلين) ،وبعض الصفات الجسمية

(الطول الكلي ،وطول الطرف السفلي) بمستوى األنجاز الرقمي
لفعالية الوثب الثالثي للمبتدئين؟.

القوة المميزة
1

بالسرعة
لعضالت

4.22

4.02

0.22

أظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتباط

**4.444

قوية للسرعة االنتقالية ،والقوة اإلنفجارية والقوة المميزة بالسرعة

الرجلين

لعضالت الرجلين بالمستوى الرقمي لفعالية الوثب الثالثي،

القوة
3

االنفجارية
لعضالت

4.22

2.22

2.22

وكذلك وجود عالقة إرتباط عكسية بين الوزن والمستوى الرقمي

**4.442

لفعالية الوثب الثالثي لدى أفراد عينة الدراسة ،بينما أظهرت
النتائج عدم وجود عالقة اربتاط دالة إحصائياً بين الطول الكلي

الرجلين
0
5

الوزن
السرعة
االنتقالية

آمال الزعبي

4.22
4.22

4.422
4.22

- 4.22

**4.444

2.24

*4.422

وطول الطرف السفلي والمستوى الرقمي للوثب الثالثي.

وتعزو الباحثة تلك النتيجة الى أ ّن فعالية الوثب الثالثي من
الفعاليات التي تعتمد بشكل كبير على القوة العضلية للرجلين

وخاصة القوة المميزة بالسرعة والقوة اإلنفجارية لجميع مراحلها

يظهر من خالل جدول رقم ( )2نتائج تطبيق معادلة االنحدار

الفنية ،وكذلك ألنها تحتاج من الالعب أن يحافظ على سرعته

لدراسة نسبة مساهمة السرعة اإلنتقالية وبعض أنواع القوة

إلنتاج أقصى قوة لديه ليتمكن من أداء مرحلة إرتقاء لكل

العضلية بمستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي مرتبة

من(الحجلة ،والخطوة ،والوثبة) ،لذا يجب على الالعب أن

تنازلياً ،حيث كانت أعلى نسبة مساهمة باإلنجاز الرقمي للوثب

يؤدي السرعة االنتقالية بأقصى ما يمكن ليتمكن من ربطها

الثالثي هي القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين حيث بلغت

بأقصى قوة إرتقاء لديه لتسهم في زيادة المسافة األفقية أثناء

ما نسبته ( ،)4.22والقوة اإلنفجارية لعضالت الرجلين بالمرتبة

أدائه لفعالية الوثب الثالثي ،حيث تعد القدرة على اإلرتقاء من

الثانية وتشكل ما نسبته( ،)4.22أما المرتبة الثالثة فكان الوزن

الصفات القوية والضرورية التي يحتاجها العب الوثب الثالثي،

يشكل ما نسبة ( ،)4.22وفي المرتبة األخيرة كانت السرعة

لذا يجب عليه أن يطور من قوة عضالت الرجلين لديه ألن

اإلنتقالية بأضعف النسب وكانت بمقدار() ،0.11ومن خالل

هذه العضالت تحتاج الى ثقل كبير وهي مهمة جدا لفعالية

ذلك بينت النتائج أ ّن نسبة المساهمة السرعة اإلنتقالية وبعض
أنواع القوة (القوة المميزة بالسرعة ،والقوة االنفجارية لعضالت

الوثب الثالثي وتحتاج الى قدرة كبيرة لتحمل ثقل لمراحل

(الخطوة ،والوثبة ،والحجلة) متتاليات في أدائها ،كذلك يحتاج

الرجلين ،والسرعة االنتقالية) بالمستوى الرقمي لفعالية الوثب

الالعب الى قوة كبيرة للعضالت التي تسهم في مد مفصل

الثالثي لدى أفراد عينة الداسة حيث أنها كانت دالة إحصائياً

الورك ومفصل القدم وقوة عضالت المنطقة القطنية للعمود

عند مستوى الداللة ((.0.05

الفقري والعضالت ااألساسية والضرورية لفعالية الوثب الثالثي،

أن العب الوثب
وهذا ما أكده كيثري ))Guthrie, 2003في ّ
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أظهرت النتائج من خالل الجدول رقم (ّ )2أنه كانت أعلى
نسبة مساهمة باإلنجاز الرقمي للوثب الثالثي متغير القوة

الثالثي يجب أن يتميز بصفات بدنية خاصة منها السرعة
والقوة ،حيث أن ذان العنصران مرتبطان معاً وال يمكن الالعب

أن يحقيق أي إنجاز باعتماده على عنصر دون األخر لذا يجب

المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين حيث بلغت ما نسبته

أن السرعة األفقية من خالل
أن ترتبط السرعة مع القوة حيث ّ
مرحلة األقتراب بارتباطها مع القوة تسهم في زيادة قوة دفع

( ،)4.22وفي المرتبة الثانية كان متغير القوة اإلنفجارية
لعضالت الرجلين ويشكل ما نسبته(،)4.22وفي المرتبة الثالثة

الالعب واالرتقاء الى أعلى مسافة ممكنة حيث تتحول السرعة

فكان الوزن يشكل ما نسبة ( ،)4.22وجاءت السرعة اإلنتقالية

الوثب الثالثي ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

حيث أنه كانت جميع النسب دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

األفقية الى سرعة عامودية وبالتالي زيادة مسافة األداء في

في المرتبة األخيرة بأضعف النسب حيث كانت بمقدار()،0.11

(الرحاحلة ،)2442 ،و(محمد )2442 ،في أن من أهم

بإن هذه النتيجة منطقية ومعقولة في
((.0.05وترى الباحثه ّ
أن فعالية الوثب الثالثي
الترتيب لهذ العناصر وتعزو ذلك الى ّ

الصفات البدنية الضرورية والتي تساهم في إنجاز مسافة الوثب
الطويل ومسابقات القفز عند الالعبين والالعبات وهي السرعة

تعد من الفعاليات التي تحتاج الى عناصر بدنية خاصة وهي

اإلنتقالية والقوة المميزة بالسرعة والقوة اإلنفجارية لعضالت

القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين والتي تحتوي على

الرجلين.

عنصري القوة والسرعة مرتبطان معاً ،وذلك بأن المراحل الفنية

وكما تعزو الباحثة وجود عالقة عكسية بين الوزن ومستوى

المتتالية لفعالية الوثب الثالثي (الحجلة ،والخطوة ،والوثبة)

أن الوزن من
األداء الرقمي لفعالية الوثب الثالثي وذلك بإعتبار ّ

تحتاج الى سرعة اقتراب عالية وقوة عضلية كبيرة إلداء مرحلة

الصفات الجسيمة الضرورية والهامة لممارسة األنشطة

اإلرتقاء لكل مرحلة من هذه المراحل للوصول الى أداء وانجاز

أن الزيادة في الوزن تعتبر معيقة ألي أداء رياضي،
الرياضية ،و ّ

متقدم ،وكما تاله في الترتيب القوة اإلنفجارية لعضالت الرجلين
وذلك ألن الهدف من هذه الصفة هو التغلب على وزن الجسم

أن الزيادة في
وأنه كلما ق ّل الوزن زادت القدره على الحركة ،و ّ
الوزن تؤدي الى ضعف في القدره على الحركة وبالتالي يصبح

بأقصى سرعة ،وهذا ما أكده كل منWilson, et al., ( :

 )2009و ( )Birch, et al., 2005في أهمية القوة المميزة

ان الزيادة في وزن وكتلة
الوزن معيقاً لألداء الرياضي ،وحيث ّ
الجسم يتطلب من األفراد بذل قوة وجهد أكبر للتغلب على

بالسرعة والقوة اإلنفجارية عند تدريب العبي الوثب الثالثي
لمساهمتها العالية في تقدم مستوى اإلنجاز.

أن العالقة بين
الجاذبية األرضية ،وكما أنه ال بد اإلشارة الى ّ
قوة الجاذبية األرضية والوزن عالقة طردية مما يؤثر سلباً على

وكما جاء يليه في الترتيب عنصر الوزن حيث انهّ كلما كان
وزن الجسم مناسب يعطي قوة دفع للفرد تساعده على الوثب

قوة الدفع واإلرتقاء الى األعلى وبالتالي زيادة قدرة الفرد على

بشكل أفضل على العكس من األجسام البدينة ،وكما أن الجسم

أن
األداء بشكل أفضل ،وهذا ما أكده ( )Hara.1990في ّ
القدرة على الحركة تقل بزيادة الوزن حيث إن وزن الجسم يلعب

المناسب واألقل وزناً يكون أقل تعرضاً للجاذبية األرضية إذ
يمكن مقاومتها وأداء الوثب بمسافة أفضل ،وهذا ما أكده

دو اًر "مهما" في كثير من األلعاب الرياضية.

أن القدرة على الحركة تقل بزيادة الوزن
) (Hara.1990في ّ
وأن وزن الجسم يلعب دو اًر هاماً في كثير من األلعاب الرياضية.

-التساؤل الثاني :ما مدى مساهمة السرعة اإلنتقالية وبعض

أنواع القوة (القوة االنفجارية لعضالت الرجلين ،والقوة المميزة

اإلستنتاجات

بالسرعة للرجلين) ،وبعض الصفات الجسمية (الطول الكلي،

من خالل نتائج الدراسة الحالية يمكن استخالص

وطول الطرف السفلي) بمستوى األنجاز الرقمي لفعالية الوثب

االستنتاجات التالية:

الثالثي للمبتدئين؟.
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 -تعتبر صفة القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة من

تدريب العبي الوثب الثالثي لتحسين مستوى إنجازهم

األوجه الفعالة للقوة العضلية ومن الصفات البدنية
األساسية والهامة التي يعتمد عليها تحقيق مستوى عالي

-

من االنجاز الرقمي في مسابقات الرمي.

نحو األفضل.

ضرورة اهتمام العاملين في مجال التعليم والتدريب في

رياضة العاب القوى بتنمية أنواع القوة العضلية والسرعة

 -تلعب القوة العضلية للرجلين في مسافة الوثب الثالثي دو اًر

االنتقالية والتركيز عليها في المناهج التدريسية والبرامج

كبي اًر في سرعة الالعب وأن هناك عالقة دالة إحصائيا

التدريبية نظ اًر لمساهمتها االيجابية في تحسين األداء

بين القوة االنفجارية للرجلين ومستوى مسافة الوثب حيث

الفني والمستوى الرقمي لمسافة الوثب وتقدم االنجاز.

أنه كلما زادت القوة العضلية كلما زادت مسافة الوثب

-

بشكل أفضل.

العمل على إجراء بحوث ودراسات مشابهة إلعداد برامج
مقترحة تعمل على الصفات البدنية الخاصة مع األداء

 -تعتبر السرعة االنتقالية من الصفات الهامة التي يجب أن

والتي من شأنها تحقيق النتائج والكشف عن نتائج أخرى

يتميز فيها العب الوثب الثالثي حيث أّنه يتطلب أداء

الواثب العدو بسرعة أثناء الركضة التقربية إلكتساب

-

سرعة انطالق أفقية مما يؤدي الى زيادة مسافة الواثب.

لخدمة البحث العلمي.

ضرورة إهتمام العاملين في مجال التعليم والتدريب في
رياضة العاب القوى على تعليم التكنيك للوثب الثالثي

 -يعتبروا طلبة كليات التربية الرياضية عنص اًر فعاال بمد

كونه من الفعاليات الصعبة والتي تحتاج الى إمكانيات

الفرق الرياضية بخيرة الالعبين في مختلف الرياضات

بدنية وقدرات تكنيكية توافقة عالية.

وخاصة الرياضات التنافسية الفردية ،إذ من الممكن أن
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العاب القوى والذي يجب أن يتصف بأبعاد جسمية خاصة

الرياضية ،األكاديمية الرياضية العراقية.
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للرجلين واإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي ،مجلة
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القادسية لعلوم التربية الرياضية ،المجلد التاسع ،العدد
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( ،)2ص .02 – 22

بما يلي:
-
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