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 امللخص
 تهدف هذه الدراسة إلى          

 .لقياس القوة االنفجارية للرجلين إلى األماممن الثبات  الوثبالتعرف على قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية الختبار  -
فلي  عللى وفلق مسلتوال االنجلا  بين أدنى محاولة وأفضلل محاوللةكشف عن الفروق في قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية ال -

 .إلى األماممن الثبات  الوثب اختبار
 2012 – 2011الرابعة في كلية التربية الرياضية للعام الدراسي  سنةمن بعض طالب الوأجريت الدراسة على عينة تألفت         

وسليلة لجملا البيانلات ، وتلم تحليلل مية التقنية )التصوير الفيلديو(( ، واستخدم الباحثان المالحظة العل( طالبًا 31والبالغ عددهم )
، وعولجللت البيانللات إحصللاايًا باسللتخدام الوسللط  (MaxTRAQ) باسللتخدام برنللام العليللا والللدنيا مللن حيلل  االنجللا  المحللاولتين 

    واختبار )ت( للعينات المرتبطة . الحسابي واالنحراف المعيار(
  : يأتين ما اواستنت  الباحث        
أ(  فرقاً ( 21( فروق معنوية من أصل )7اللحظية بلغ عددها ) المتغيرات البايوكينماتيكيةن الفروق المعنوية التي تحققت في إ -

( فلروق معنويلة 5المرحليلة ) رات البايوكينماتيكيلةالمتغيلبلغ عدد الفروق المعنوية التي تحققت في  ، في حين (٪33،33)بنسبة 
 أيضًا. (%33،33) أ( بنسبة فرقاً ( 15من أصل )

الفلروق المعنويلة التلي تحققلت فلي  فلي كبيلر   ( فلي كلل لحظلة كلان للي تلأثير   اويلة الركبلة )البايوكينملاتيكي اللحظلي ن المتغير إ -
 اين في مستوال االنجا  بين المحاولتين )أدنى محاولة وأفضل محاولة( . المرحلية ومن ثم على التب المتغيرات البايوكينماتيكية

 الوثب األفقي –القوة االنفجارية  –الكلمات المفتاحية : التحليل البايوكينماتيكي 
 

A Comparative Study  of Some Biokinematic Variables in the Test of jump from 

stationary position according to the level of achievement  

Lecture.Dr.Yahya.M.Mohamed                    Lecture.Dr.Nashat.B.Ibrahim 

 

The research aims at : 

1- Finding out the Values of  the Biokinematic Variables in the Test of jump from 

stationary position forward to the measure the explosive power of lower limbs .  

2- Finding out the differences in the Values of Some Biokinematic Variables between one 

the highest attempt and the lowest .  

The study was conducted on 31 fourth year students / Physical Education College / academic 

year 2011-2012. both researchers used the technical scientific observation (Video Camera ) to 

collect data , The highest and lowest attempts were analyzed using (MaxTRAQ) program. The 
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data were statistically treated by using mathematical mean, standard deviation and (T) test.      

                                                                                              

The researchers concluded the following : 

1- The number of significant differences achieved in momentary Biokinematic variables 

was (7) out of (21) significant ones , Then, the percentage was about 33,33 % . The 

number of significant differences from stage to another stage was (5) out of (15) .Then , 

the percentage was also 33,33% .  

2- The momentary Biokinematic Variable (The angle of the knee) has a remarkable effect 

in the significant differences achieved in the stage Biokinematic variables and on the 

differences between the highest and the lowest attempts .  

 التعريف بالبح  -1
 المقدمة وأهمية البح  1-1

أهتت ا باحتتن اهت به  ن تتن بحرتتةب حكةب تتن  ةبتتنر ب ل تتنت ه تتاةهب اتتكار متتن أنلتتن صا هألبتتنةها  تتت أمتتن باه تتهن  اتت         
 ق ألكبء  تن  أوتهم  لتي لتي لتهب ي با رتن  بنلتن هحهب تن همتي  بئتألضن بال نئج با ي  تهلة اصتكب ب ل تنت أ تصن هبل تة باأة 

هاعتتن باةرنضتتن هتتي   تتكن هتتك، بالتتهب ي    ك بتتنت او تتتكا باعو تتي هبا تلتتي باتتكة اتتصك ي  رن لتتن با عن تتة  بألاتتة بابحرتتة  وتت  
 و تتنء باةرنضتتن باتتكرت   وتتهب هرع وتتهت حاتتبن كخهم ه  تت  ة وا رتتنة ألضتتن باه تتنئن هباأةبئتتق باعو رتتن ا  ترتتق بولمتتن بر 

 لتن بأل تعك    ه تت أ تحنم هتكب با أتهةبن لتي  و ه تن   لر با نضة لنلي رمك  أهةب  بامرك    هبا   حع األةلنا باترن رن لي باه 
)   تك  ه ربنلرتر هته ب تك بحتة  هتك، باعوتهابه  نا باحن ارت حكةب ن باعوها با ا وفن هبا ي اصن  اللن حناةرنضتن هاعتن  وتا باحنر

 . (6 2000 وي 
ه  وتا اتي لهب تك، هأ  تي با أحرترتن باان تن حتي لصته ر ت اكا  وت  ههتأ ك لةهع  وا با ةبن  ت  وا باحنره ربنلرر هه        

ه  وروصتتن  وتت  هلتتق بافةلرتتن   تتخكن لتتي بألاعتتنم بافةكرتتن أالأتتنق هب تتع لتتي كةب تتن با ةبتتنر باةرنضتترن با ا وفتتن  تتهبء أبنلتتر 
بورمتتنحي ه تتتهرا با تتوحي باتتهبلرت هبا حتتنكل با ربنلربرتتن التتةف باهلتتهق  وتت  بالتتتنأ بورمنحرتن هبا تتوحرن اتتالن با ةبتتن ا ع رتت  

با تتكةرم باةرنضتتي هباف تتومن باةرنضتترن ه وتتا باترتتن  ه وتتا باتتلف  باةرنضتتي هباعوتتها    لضتتال   تتت  تتكبان هتتكب باعوتتا  تتع لصتتن
باتتكة رصتت ا ح  ورتتن  ةبتتنر  باحنره ربنلرتترهرعتتك با  ورتتن با ربتتنلربي او ةبتتن أ تتك باأةبئتتق بأل ن تترن اعوتتا با أحرترتتن بألاةن.
 ةبتتن   هبا  ورتتن  رتتن  هله رتتن  حصتتكق كةب تتن با  لرتتةبر با ربنلربرتتن ه عةلتتن  تتكن  هارةهتتن  وتت    تت هن أكبء بابام تتا   وتترال  ب
هكةب تن هتك، بألمت بء حع تق ههضته    باأةرتن با حناة  هبا لأترن ا م ئتن بأل متنا باعو رتن بابحرتة   ات  أمت بء  با ربنلربي رعك

رمتتنك باعاللتتنر ب ا تتي  تتةحأ حتترت با  لرتتةبر اوه تتهن  اتت  با تتتتنئق با تتي  أتتهة بألكبء ح  تتنة حلرتتن با ه تتن  اتت  با عوه تتنر هبع
 (.43 1998 ةبي   رح )  رت ه   هك  

ةلع    هن بألكبء لي  ا وق  ه هن  ا  با تهرا با  رح ه ت اا ت بوا حنة هباترن  ه نئن  و رن   ن ك لي با       
حه   با نمن  ا   أهرة هةلع بفنء  أكهبر باترن  هكار وت را ها باتنئ رت  و    ورن با ته  بأللاأن باةرنضرن اكب لنت

لة بااةهأ هبأل   ب ه  رت  م ه ن  ت با ا حةرت    لك  ا  فنضون لنم ن ح بن   ورن  هبء بنلر با رنة أا أ ن 
ر لي  ور باه نئن باعو رن باكلرتن لي ه نئن باترن    حن أت  هلة  ان  ور بااةهأ رعلي  تورن ه كبةر بألاأنء هبا وحرن

ت با تهرا حن  اكبا أكهبر باترن     ك   ن رمعوصن أكهبر كلرتن   ن ك باتنئ رت  و  باع ورن  ت با ه ن  ا  أهكبلصا
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با هضه رن هباعو رن  ا وق ل نئمي بورن  ت ب  اكبا ه نئن  نك   ن  اضع او  ر  بااا ي 
 حنرهبرل ن ربرن األكبء با ةبيلي كةب ن حعف با  لرةبر با  ت هلن  ب ت أه رن باح ث  (2005 12 هباكب ي)با  كبلي

 .ن   نهان  و  هلق    هن ب لمن هبا تنةلن  حرت أكل    نهان هألض  ا  بأل نا ت بااحنر  باهام وا حنة

 مشكلة البح  1-2 
نةبر هبا تنرر  ه ت بوا ح  ت باه هن  ا  ألضن كةمنر بوا رنة ر بت أت ر ا  ت أةرق ب  اكبا ألضن ألهبع       

لإللن  هق ل  بت  ت با رنة باأالم ه  كرك لنحورن صا هبع بنلرن صا ها  ترق هكب باصكق لإللن رمم أت لومه  ا  ب  اكبا  اا
  "ه لك ن  ي  ت  كق هاحنر ه هضه رن ه الئ نبا حنةبر    ور  ت با هب فنر باعو رن  ن رمعوصن لعنان ح ن ر ض ل

ك اضعر  ا  م ون هك، بااةهأ لنت ب  اال صن ه أحرتصن  و   رلن بأللةبك لي ضهئي ل  أرع  بهت هك، بوا حنةبر ل
لتةة لحهن باحعف هب  حعنك باحعف بآلاة أة أللن  هق  ل بت  ت با  هن  و  ألةبك ر  ر هت حتكةبر هب  عكبكبر  أت

 أ باةرنضي"  بنلرن   نة ن بالان  عرلن غرة   هلة  لي بآلاةرت   ن ر صن  ورلن  عةلن بأللةبك باكرت ر  وبهت

 (.43  1988ةضهبت ) الهة ه  

 تكرةرن  عك  ت باضةهةبر با ص ن با ي  عناج  ء با ةبي  هبء بنلر أةلنا ب رن أا ت بال نئج باان ن حنألكب       
هن باعو رن با ي  ص ا با انبن باان ن حنألكبء با ةبي ه أحرق با صنةبر باةرنضرن با ا وفن هبا ي   صك باأةرق احلنء با و

حهضع باحةب ج با كةرحرن أه با عور رن حنو   نك  و   ن ر ا لرن ي  ت االن با  ورن با ةبي هباترا باحنره ربنلربرن هبا ي 
 (.4  2007)بافضوي     اوص  ت االن با ال ظن باعو رن هل نئج ب  اكبا باتهبلرت با ربنلربرن

 ر   فن باته  بولفمنةرن اوةمورتهباكة رت  ا  بأل نا ت بااحنر  باهام لي با حنة هح ن أت أحرعن بألكبء با ةبي       
 هبرن  فن ن بام ا حناابن بأل ان باكة ر بلي  ت باه هن  و  كةمن بفنء  با ا حة لي ب  ا نةا   ك بحرة  ع  ك  ر

باحنرهبرل ن ربي األكبء با ةبي االا حنة  ا  ألضن بلمن  هبا   ان حهحعك   نلن    ت هلن حة ر  ابون باح ث لي با  ورن 
هبا تنةلن لي حعف با  لرةبر باحنرهبرل ن ربرن اوهلهق  و  أ حنم با حنرت لي    هن بولمن  حرت أكل    نهان هألضن 

   نهان.
 هدفا البح  1-3
اترتن  باتته  بولفمنةرتتن   ات  بأل تنا تت بااحتنر باهاتتم با عتةق  وت  لترا حعتف با  لرتةبر باحنرهبرل ن ربرتن وا حتنة  1-3-1

 .اوةمورت 
 وت  هلتق   ت هن حرت أكل    نهان هألضن   نهاتن باباق  ت بافةهق لي لرا حعف با  لرةبر باحنرهبرل ن ربرن  1-3-2

 .  ا  بأل نا ت بااحنر  باهام لي با حنة بولمن 
 فرض البح  1-4
 وتتت  هلتتتق   تتت هن رت أكلتتت    نهاتتتن هألضتتتن   نهاتتتن حتتت باحنرهبرل ن ربرتتتنحعتتتف با  لرتتتةبر لتتترا لتتتي   علهرتتتن همتتتهك لتتتةهق -

 .  ا  بأل نا ت بااحنر  باهام لي با حنة بولمن 
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 مجاالت البح  1-5 
 2012-2011باةبحعن لي بورن با ةحرن باةرنضرن حمن عن با ه ن اوعنا باكةب ي  أالم با لن با منن باحاةة : 1-5-1
 2012/ 4/6نرن هال 31/5/2012با ك   ت با منن با  نلي :  1-5-2
 .باتن ن باةرنضرن افةع بألاعنم بافةلرن لي بورن با ةحرن باةرنضرن حمن عن با ه ن با منن با بنلي :  1-5-3
 تحديد المصطلحات 1-6
)أكلتت   بهرتتن لتتي بولالتتنء  اتت  أل تت   ا ظتتن باتتكلع ها ظتتن با تتةرهتتي با ة وتتن با   تتهة   تتن حتترت  :  ة وتتن باتتكلع 1-6-1

 .  بهرن لي با ك( 
: هي با ة ون با   تهة   تن حترت ا ظتن با تةر ها ظتن ه تهن بام تا ألل ت  بة فتنع  )ب رمنحي(   ة ون باأرةبت 1-6-2

. 
هتتي با ة وتتن با   تتهة   تتن حتترت ا ظتتن ه تتهن بام تتا ألل تت  بة فتتنع ها ظتتن  : )باأرتتةبت با تتوحي(  ة وتتن باصحتتهأ 1-6-3

 باصحهأ )ا ظن  ال  ن باتكا األةف( .
 
 والدراسات المشابهة ةالنظري الدراسات -2
 الدراسات النظرية 2-1
 القوة االنفجارية  2-1-1

 ت   تتتتأوح باتتتتته  بولفمنةرتتتتن ر تتتت اكا  تتتتت لحتتتتن با كة تتتت رت بألا نلرتتتتن هبأل ةربرتتتتن   ك   تتتت رصن با كة تتتتن بأل ةربرتتتتن       
(Explosive Power( ه  ت رصن با كة تن بألا نلرتن )Explosive Kraftهر بتت   ررتت  باتتته  بو ) لفمنةرتن  تنك   وت   لصتن

ههتتي  ع  تتك  وتت   تتتكة  بامصتتن رت باع تتحي باعضتتوي )( 21  1979ها ظرتتن )   تترت هح أهر تتي   تتتخكن حناتتتته  بات تتهن 
 .( 27  1996 و   اةبج أل   بلتحنف  ةبكة هأل    ة ن اوعضالر ( ) أالعر ي  

"هر فق حعتتتتف باعو تتتتنء  وتتتت  أت باتتتتته  ن عتتتتك باتتتتته  بولفمنةرتتتتن  تتتتت باعلن تتتتة باضتتتتةهةرن ألباتتتتة بألاعتتتتنم باةرنضتتتتره 
هباتتته   (.245  1997بولفمنةرتتن    تتن با ة حتتن بألهاتت  حتترت  ة رتتم باتتتكةبر باحكلرتتن لتتي  عظتتا بأللاتتأن باةرنضتترن )   تتك 

  ( 347  2005 باحاتت نهة هبااهبمتتن أل تت   تتكبة هباتت  ت لتتي أل تة   تتت )بولفمنةرتن   أوتتم  مصتتهكب   ضتورن  ربتتهت لتتي 
 با  رتتتتتك ه  تتتتتنلرت( باتتتتتته  بولفمنةرتتتتتن حهلصتتتتتن "  تتتتتكبة أل تتتتت  لتتتتته  اتتتتتالن  ل تتتتتة    لرتتتتتن ها تتتتتة  هب تتتتتك " هلتتتتتك  تتتتتةق ) حتتتتتك 

  لتتي  تترت  ةلصتتن )  تترت( حهلصتتن "با تتتكة  باو ظرتتن اعضتتون أه ا م ه تتن  ضتتورن  وتت  (58  1980) حتتك با  رتتك ه  تتنلرت 
   (20  1998)  رت  .   اةبج أل   بلتحنف  ضوي ا ة  هب ك  هحه ةع   ت   بت"

 :  هرا ةأ ح هلة  ل ة باته  بولفمنةرن  ن ره ي 
 كةمن  نارن  ت باته  باعضورن . -1
 كةمن  نارن  ت با ة ن . -2
                                                 .  ن تتتتتن باتتتتتته  باعضتتتتتورن ه ن تتتتتن با تتتتتة نأ تتتتتحنحصن حنا بن تتتتتن حتتتتترت  يءرتتتتتن  تتتتتت با صتتتتتنة  با ةبرتتتتتن با تتتتتي   صتتتتتكةمتتتتتن  نا -3

 (99  1979الهة    )
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 التحليل الميكانيكي للحركة :  2-1-2
با  ورن با ةبي األكبء رعلي ب  اكبا باتهبلرت هبأل   با ي   ن ك  و   هضرح بألكبء باةرنضي بأللضن   ت        

 .( 105-104   1999)  حك بااناق  او صنةبر هبكار  هضرح بأل حنم با ربنلربرن با  ن ك  أه با عرتن لي أكبء با ةبن
هبا  ورن با ربنلربي او صنةبر با ةبرن لي  ا وق بأللاأن باةرنضرن ر  همم بافصا باكلرق او حنكل                

 هبأل   با ربنلربرن با ي   صا لي حلنء با صنةبر با ةبرن ح ن ر ن ك لي   ترق باصكق با لاهك  ت  ور با صنةبر
  (Victor , 1983 , 69 بهت أت بافصا با ) كلرق ا ور با حنكل هبأل   با ربنلربرن   رح أةرتن  هضه رن اكةب ن بألكبء

ت  أحرق باتهبلرت (    ك   7   2001)   ة هآاةبت   ه تهر ي  ت االن  أحرق باتهبلرت با ربنلربرن  و  بألكبء با ةبي 
ه رن ان ن   مو  كوو صن لي با عةق با ربنلربرن  و  بالظنا با رهة اإلل نت لي أالنء أكبئي او صنةبر با ةبرن  اصن أ 

 و  باتهب ك باكلرتن او ةبن هبع بنلرن  تكرةهن   ر باظةهق با ا وفن   ه  كرك بااأه لي با  نة با ةبي هبب انلي 
رمنك بال رمن بالصنئرن او  نة با ةبي ههضع با هبلق  ه   ر ي   ه تكرة بألكبء ه  كرك باأةبئق  ا  ب  ب ناي هبع تنلي   هبع

 ( .  213   1998نص حي  لك ن ر فق باصكق  ع با ةبن با أوهم أكبئصن )  وي   باا
رعتتك با  ورتتن با ربتتنلربي   ورتتن  ص تتن   تتن ك باع ورتتن با كةرحرتتن لتتي ةلتتع   تت هن بألكبء با ةبتتي  تتت اتتالن ب تت اكبا          

(   هأت  ا تتنا با تتكةحرت  213   2006   بأل تتوهم باعو تتي باتتكلرق باتتتنئا  وتت  بألمصتت   باعو رتتن هبا تلرتتنر با كراتتن )    تتنت
ح تهة  بن وتن ه معوصتا أباتة اتتن لتي   وصتا   هأت ب ت البصا  ةرنضت صاحأةبئق هأ تنارم با  ورتن   تن كها لتي با عتةق  وت  

اصتتك، بااوفرتتن ر بتتت أت   تتن ح عتتةل صا  اتت   تتكن أحعتتك  تتت ) با بلربتتنر ( با  ضتت لن هبا  تت اك ن لتتي بأللاتتأن باةرنضتترن 
(   هحصتكب با تكك راترة )   متهم  6   2002 ورن بابن لن هةبء  ةبتن  عرلتن حأةرتتن  عرلتن ) حةرتتع هبا تبةة   ا ا ن باع

هباأنام (  ا  أت با  ورن با ربنلربي رعك لي  تك ن با تنئق باعو رن با ي   ن ك باعن ورت لتي با متنن باةرنضتي لتي با رتنة 
( بهلتي راتبن منلحتن  أ ن ترن  لتي  5   1982نضي )   مهم هباأناتم   با ةبنر با الئ ن اوظةهق با  رأن حن لمن  باةر

با اارص باعو ي ا هظرق بألكبء لي لهع با  نحتن  ت االن  أحرتق باتهب تك هباتتهبلرت با ربنلربرتن با تي   بتا بألكبء باحاتةة 
 (, 3 Roys , 2001  . ) 

أ تحح بارتها  تت ضتةهةبر با عوترا هبا تكةرم لتي با متنور  ه ت االن  ن  تكا لمك أت ب  اكبا با  ورن با ربنلربي         
 ه ( Farfel , 1983 , 40هباتكة حه تنأ ي   تن ك با عوتا هبا تكةم لتي   ورتن با تتهرا ح تهة   هضته رن )  بنلتن باةرنضترن

(Geese , 1992 , 31- 33  . ) 
 
 المشابهةالدراسة  2-2

 (  2012دراسة "هيام صادق احمد " )
ر( الطفر العريض من الثبات والقف  العمود( في قياس القوة االنفجارية للرجلين لدال العبي األلعاب "العالقة بين اختبا

 المنظمة"
 هدفت الدراسة إلى:

با عتتةق  وتت  باعاللتتن حتترت با حتتنةة باأفتتة باعتتةرف  تتت بااحتتنر هباتفتت  باع تتهكة لتتي لرتتن  باتتته  بولفمنةرتتن اوتتةمورت اتتكن  -
 و حي بألاعنم با لظ ن.
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 ضت الباحثة:وافتر 
 علهرتتن حتترت با حتتنةة باأفتتة باعتتةرف  تتت بااحتتنر هباتفتت  باع تتهكة لتتي لرتتن  باتتته  بولفمنةرتتن اوتتةمورت اتتكن  همتتهك  اللتتن -

 و حي بألاعنم با لظ ن.
 إجراءات الدراسة:

 حتي لتةق (و حتن  ر اوتهت و40ب  اك ر باحن ان با لصج باه تفي حنأل توهم با  ت ي هبات  ور  رلتن باح تث  وت  )        
بابتتتة  باأتتتنئة ( هحهبلتتتع با لظ تتتن)بة  باتتتتكا هبتتتة  بارتتتك هبتتتة  با تتتون ه  حنألاعتتتنم نضتتترن حمن عتتتن  تتتال  باتتتكرتبورتتتن با ةحرتتتن باةر

 تتت اك ر باه تتتنئن باتفتتت  باع تتتهكة( هببا حتتتنةة )باأفتتتة باعتتتةرف  تتتت بااحتتتنر ه (و حتتترت ابتتتن لةرتتتق هب تتت اك ر باحن اتتتن 10)
  عن ن بوة حنأ باح رأ(.ل ةبق با عرنةة هبال حن با ئهرن ه عن ن بوا الق ه :)باه أ با  نحي هبوب   نئرن بآل رن

 واستنتجت الباحثة:
هلنر  ةبحأ هارق حرت با حنةة باأفتة باعتةرف  تت بااحتنر هباتفت  باع تهكة لتي لرن تص ن اوتته  بولفمنةرتن اوتةمورت اال حتي  -

 بألاعنم با لظ ن ) رلن باح ث(  كب و حي بة  باتكا.

 إجراءات البح   -3
 منه  البح  :  3-1

   ي أحرعن باح ث .با لصج باه في ا الء ب  اكا باحن انت          
  عينة البح  : 3-2

باةبحعتن لتي بورتن با ةحرتن باةرنضترن  باكةب ترن حعف أالم با تلن ا با رنة  رلن باح ث حناأةرتن باع كرن هبا   اون ح          
 ( و حن    31هباحناغ  ككها ) 2012 – 2011اوعنا باكةب ي 

 وساال جما البيانات :  3-3
  ام ع باحرنلنر ه نئال  با ال ظن باعو رن با تلرن ( ه  ب  اكا باحن انت )بوا حنة هباترن 

 اختبار القوة االنفجارية لألطراف السفلى :  3-3-1
 :  إلى األمام من الثبات اختبار الوثب  -

 :ا  بأل نا  ت بااحنر ةرن اوةمورت  ت باهاملرن  باته  بولفمن الغرض  . 
 :بنت  لن م اوهام    هة  اةرأ لرن  . اإلمكانات واألدوات  
  :رحكأ با ا حة  رتق با ا حة اوق اأ باحكبرن هباتك نت   حن ك نت لورال  ه  هب ر نت اوق اأ باحكبرن   وصف األداء

ألل     نلن   بلن  ت   ا  بأل نالورال   اا رتها حناهام   ا  بأل نا رن اوق اا الي باةبح رت هباح ةم ن باكةب رت  ا  با
 .  ا  بأل ناأةرق  ك باةبح رت هباكلع حناتك رت   ع  ةم ن باكةب رت 

 :رن   حرلص ن ل ة  ب  ةب ن  لن حنرعأ  او ا حة االث   نهور    نا الشروط. 
 :( رهضح كار1  هباابن ) (400 – 399  1995رت  )  نلر من او ا حة با  نهور بااالان  التسجيل . 
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 (1الشكل )
 إلى األمام من الثبات اختبار الوثب

 

 المالحظة العلمية التقنية :  3-3-2

 . هة  / انلرن  25كبر  ة ن  (Medionلهع ) ةل رنت آان   هرة ب  اكا باحن ان       

 التجربة الرايسة :  3-3-3

هكار لي   نا با ن ن با نكرن  أناحن  ( 31ت حإمةبء با مةحن باةئر ن  و   رلن باح ث هباحناغ  ككهن )حن انلنا با        
 لي لن ن بة  باأنئة با( لي  وعم 4/6/2012   2012/ 31/5رت )تلبا هب ي باا ر  هبوالرت اة  حن ن   ت ره 

ا( 17 5 و  حعك) هرة هضع آان با   هلك  ا   كرك   ه نبافةلرن با نحعن ابورن با ةحرن باةرنضرن لي من عن با بألاعنم
  ا( 05 1هبنت بة فنع  ةب  باعك ن  ت بألةف ) با خكة االا حنةه و  ر رت باال م  منن با ةبن   ل  ق ت لتأن 

 (   نهور   ه ا   ورن أكل    نهان هألضن   نهان . 3هلا   أنء بن و م )

 ربة الرايسة : األدوات المستخدمة في التج 3-3-3-1

 ا(1 ترن  ة ا ) - ن ن آان با  هرة            -           1آان   هرة ةل رن  كك  -

 (back groundلأعن ل نش ب  اك ر باوفرن ) -                  اةرأ لرن        -

 :  البايوكينماتيكية متغيرات الدراسة 3-3-4

 ك  ا   كرك با  لرةبر    هبا ي   لن م ه  أوحنر باكةب ن ر باحنرهبرل ن ربرنب ن  كك  ت با  لرةبت حكة لنا باحن ان        
 ( رحرت كار1هبامكهن ) ه ا با  هرة  ت مصن بار رت  امصن بار رت لتأ ألت با ةبن   كهمن
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 (1الجدول )

 البايوكينماتيكية بح متغيرات ال
 الموضا متغيرات البح  ت
 ترك وعند أقصى ارتفاع ولحظة الهبوطلحظة الدفا ولحظة ال  اوية الكاحل  1
 لحظة الدفا ولحظة الترك وعند أقصى ارتفاع ولحظة الهبوط   اوية الركبة  2
 لحظة الدفا ولحظة الترك وعند أقصى ارتفاع ولحظة الهبوط  اوية المرفق  3
 لحظة الدفا ولحظة الترك وعند أقصى ارتفاع ولحظة الهبوط  اوية ميل الجذع  4
 لحظة الدفا ولحظة الترك وعند أقصى ارتفاع ولحظة الهبوط ع م. .ك.ج عن األرض ارتفا 5
 لحظة الترك   اوية انطالق الجسم 6
 مرحلة الدفا ومرحلة الطيران ومرحلة الهبوط اإل احة األفقية للجسم 7
 مرحلة الدفا ومرحلة الطيران ومرحلة الهبوط اإل احة العمودية للجسم 8
 الدفا ومرحلة الطيران ومرحلة الهبوطمرحلة  ال من  9
 مرحلة الدفا ومرحلة الطيران ومرحلة الهبوط  السرعة األفقية للجسم 10
 مرحلة الدفا ومرحلة الطيران ومرحلة الهبوط للجسمالسرعة العمودية  11
 
  : خدم في التحليلالبرنام  المست 3-3-5

   .نهور با ا نة  )أكل    نهان هألضن   نهان(ا  ورن با   (MaxTRAQ) ب  اكبا حةلن ج ا         
 الوساال اإلحصااية :  3-4

  -: ب  اكا باحن انت باه نئن ب   نئرن بآل رن     
 .باه أ با  نحي   -
                      .بول ةبق با عرنةة   -
              . ( اوعرلنر با ة حأنربا حنة )  -

 ( .SPSS, 9  نئرن حن  اكبا با   ن ب   نئرن ) عنامن باحرنلنر   ه ا       

  النتاا  ومناقشتهاعرض  -4
في وأفضل محاولة بين أدنى محاولة  بايوكينماتيكية اللحظيةعرض ومناقشة نتاا  الفروق في المتغيرات ال 4-1

  من الثبات إلى األمام الوثباختبار 
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يوكينماتيكية )لحظة الدفا( بين أدنى محاولة وأفضل محاولة الباعرض ومناقشة نتاا  الفروق في المتغيرات  4-1-1
  من الثبات إلى األمام الوثبفي اختبار 

 (2الجدول )
 الوثببين أدنى محاولة وأفضل محاولة في اختبار والفروق لمتغيرات البايوكينماتيكية )لحظة الدفا( لالمعالم اإلحصااية 

 من الثبات إلى األمام

 يكياملتغري البايوكينمات
أفضل حماولة أدنى حماولة

 

-س

 
ع± للفروق

للفروق 

 

ت

 

احملسوبة

 

 نسبة اخلطأ

 ع± -س ع± -س

 0.743 0.331 6.789 0.403 6.23 100.1 6.59 100.5 زاوية الكاحل )درجة(
 0.031 2.263 10.348 4.206 10.9 120.55 8.82 124.76 زاوية الركبة )درجة(
 0.008 2.823 11.21 5.684 17.32 151.42 17.5 157.1 زاوية املرفق )درجة(

 0.722 0.359 9.418 0.606 10.68 14.4 11.65 15.01 زاوية ميل اجلذع )درجة(
 0.115 1.625 0.044 0.013 0.05 0.5 0.04 0.51 ارتفاع م.ث.ك.ج )مرت(

    
ر باحنرهبرل ن ربرتتتن )ا ظتتتن لتتتي با  لرتتتةب( هبااتتتنص حناه تتتق ب   تتتنئي وا حتتتنة )ر( با ة حأتتتن 2 تتتت بامتتتكهن )        

    :  ن ره ي ر حرت ت بااحنر  ا  بأل نا  باهامباكلع( حرت أكل    نهان هألضن   نهان لي با حنة 

هكاتتر ألت   نهاتتن  ها  تتو ن ألضتنأكلت    نهاتتن هألضتن   نهاتتن حتترت (  بهرتن باةبحتتن. همتهك لتتةهق  علهرتن لتتي با  لرتتة )1
 .(30)هأ نا كةمن  ةرن  (031 0بامكهارن  لك ل حن اأه ) أبحة  ت لر ن )ر(( 263 2)ر( با   هحن هباحناغ لر  صن )

هكاتر ألت   نهاتن  ها  تو ن ألضتنحترت أكلت    نهاتن هألضتن   نهاتن (  بهرتن با ةلتق. همهك لةهق  علهرتن لتي با  لرتة )2
 . (30هأ نا كةمن  ةرن )( 008 0بامكهارن  لك ل حن اأه ) ( أبحة  ت لر ن )ر(823 2)ر( با   هحن هباحناغ لر  صن )

هرتهر اال تم لتي باهاتم باأهرتن  ا  أت با بهرن با او  با ي   تتتر اتكن ألضتن   نهاتن  هرع ه باحن انت  حم كار        
تتت  نارتتتن    ه رتتتنك  با بهرتتتن رأرتتتن  تتتت كةبع  – ن  تتتنة  ةبتتتي أأتتتهن ا هارتتتك باتتتته  با تتتي   تتتن ك  وتتت  ةلتتتع بام تتتا هبلكلن تتتي أ ن  

 باكة ربهت  حئن   و  باعضالر با  رأن حناهةبرت هباةبح رت هبابن ورت . رنك    ا با أنهان هحنا ناي با تنه ن 
ب تن أت  رتنك  التي  بهرتن با ةلتق   تصن بل تتنن باتكةبع  تتت اتالن كهةبلصتن  تت  ف تن باب تق اوه تهن  ات  أل ت   تتك         

 أ نا بام ا ا ظن  ةر بألةف .
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ي المتغيرات البايوكينماتيكية )لحظلة التلرك( بلين أدنلى محاوللة وأفضلل محاوللة فعرض ومناقشة نتاا  الفروق  4-1-2
 من الثبات إلى األمامفي اختبار الوثب 

 (3الجدول )
للمتغيرات البايوكينماتيكية )لحظة الترك( والفروق بين أدنى محاولة وأفضل محاولة في اختبار الوثب المعالم اإلحصااية 

 من الثبات إلى األمام

 المتغير البايوكينماتيكي
أفضل محاولة أدنى محاولة

 
 للفروق -س

ع±
 

للفروق

 

ت
 

المحسوبة

 

نسبة 
 الخطأ

 ع± -س ع± -س
 0.003 3.181- 12.94 7.397- 9.29 141.41 9.82 134.02  اوية الكاحل )درجة(
 0.047 2.076- 14 5.223- 8.218 163.36 12.06 158.14  اوية الركبة )درجة(

 0.499 0.684- 15.88 1.952- 22.02 133.77 24.27 131.82 المرفق )درجة( اوية 
 0.205 1.295 6.311 1.468 4.08 63.97 6.17 65.44  اوية ميل الجذع )درجة(
 اوية انطالق الجسم 

 )درجة(
55.85 2.82 54.86 3.65 0.994 3.415 1.62 0.116 

 0.294 1.069- 0.055 0.011- 0.055 0.834 0.078 0.823 ارتفاع م. .ك.ج )متر(

       
( حترت ةبر باحنرهبرل ن ربرتن )ا ظتن با تةرلتي با  لرت( هبااتنص حناه تق ب   تنئي وا حتنة )ر( با ة حأتن 3 ت بامتكهن ) 

   : ر حرت  ن ره ي  ا  بأل نا أكل    نهان هألضن   نهان لي با حنة باهام  ت بااحنر
هكاتر ألت حترت أكلت    نهاتن هألضتن   نهاتن ها  تو ن ألضتن   نهاتن ( بابن تن بهرتن . همهك لةهق  علهرن لي با  لرتة )1

 . (30( هأ نا كةمن  ةرن )003 0بامكهارن  لك ل حن اأه ) ( أبحة  ت لر ن )ر(181 3)ر( با   هحن هباحناغ لر  صن )
هكاتتر ألت لضتن   نهاتتن حتترت أكلت    نهاتتن هألضتن   نهاتتن ها  تتو ن أ(  بهرتن باةبحتتن. همتهك لتتةهق  علهرتن لتتي با  لرتتة )2

 .(30هأ نا كةمن  ةرن )( 047 0بامكهارن  لك ل حن اأه ) ( أبحة  ت لر ن )ر(076 2)ر( با   هحن هباحناغ لر  صن )
(  تتتهق رتتتخكة  اتتت   بهرتتتن باةبحتتتن( هبكار) بهرتتتن بابن تتتن اتتت  أت با رتتتنك  با ن تتتون لتتتي ) هرعتتت ه باحن اتتتنت  تتتحم كاتتتر       

 رتتنك  با تتة ن با بهرتتن بالن متتن  تتت  رتتنك  با  تتنلن  ظتتن با تتةر ههتتكب حتتكهة،  تتهق رتتخكة  اتت  بل  تتنم  فن تتن هأمتت بء بام تتا ا
 كار أت   ت  ة ون باكلع ابال با  نها رت   تنةم مكب  هو رخاة  و  با ة ن با بهرن ألت : لي  ة ون باكلع با بهرن

 با  ت \با ة ن با بهرن = با  نلن با بهرن )بافةق با بهة( 
هه  عوها ألتي بو تن  بكر با تة ن با بهرتن لتي  ة وتن باتكلع  تهق رتخكة  ات   رتنك  لته  بوة تتنء ه تت اتا باهاتم  هب ن        

       ا  نلن أحعك . 
أت  رتتنك  با تتك لتتي  فن تتن بألأتتةبق با تتفو  هتته  خاتتة  وتت  متتهك  بألكبء   لبو تتن بتتنت بو  تتكبك بتتن ال   تتصن  ب تتن        

بام ا لتي با تةر   هباتته  با تي    هن  ا   تكهق  خاة لري  بهرن با ةر هبة فنع ا.ث.ر  ورن بلف نن بام ا  ت بألةف لر
  لعب   رمنحرن   و  با ة ن هبا ي  ب م بام ا  ا ن  ره وي  ا    نلن أحعك .
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فللي المتغيللرات البايوكينماتيكيللة )عنللد أقصللى ارتفللاع( بللين أدنللى محاولللة وأفضللل نتللاا  الفللروق  عللرض ومناقشللة4-1-3
 من الثبات إلى األمامة في اختبار الوثب محاول

عرض نتاا  الفروق في المتغيرات البايوكينماتيكية )عند أقصى ارتفاع( بين أدنى محاولة وأفضل محاولة 4-1-3-1
 من الثبات إلى األمامفي اختبار الوثب 

 (4الجدول )
وق بين أدنى محاولة وأفضل محاولة في اختبار للمتغيرات البايوكينماتيكية )عند أقصى ارتفاع( والفر المعالم اإلحصااية 

 من الثبات إلى األمامالوثب 

 المتغير البايوكينماتيكي
أفضل محاولة أدنى محاولة

 
 -س

 للفروق
ع±

 

للفروق

 

ت
 

المحسوبة

 

نسبة 
 الخطأ

 ع± -س ع± -س
 0.669 0.432 10.3 0.8 16.44 121.25 14.77 122.05  اوية الكاحل )درجة(

 0.005 3.044 18.504 10.116 30.99 72.44 34.1 82.55  اوية الركبة )درجة(

 0.065 1.914- 18.235 6.268- 20.21 151.43 23.02 145.16  اوية المرفق )درجة(
 اوية ميل الجذع 

 )درجة(
73.29 20.6 66.52 6.41 6.768 19.994 1.885 0.069 

ارتفاع م. .ك.ج 
 )متر(

1.008 0.085 1.001 0.085 0.007 0.065 0.614 0.544 

         
با  لرتتتتةبر باحنرهبرل ن ربرن) لتتتتك لتتتتي ( هبااتتتتنص حناه تتتق ب   تتتتنئي وا حتتتتنة )ر( با ة حأتتتن 4 تتتت بامتتتتكهن )  

 :  ن ره ي ر حرت  ت بااحنر  ا  بأل ناأل   بة فنع( حرت أكل    نهان هألضن   نهان لي با حنة باهام 

هكاتتر ألت   نهاتتن  ها  تتو ن ألضتنحتترت أكلت    نهاتتن هألضتن   نهاتتن ( ن باةبحتتن بهرت. همتهك لتتةهق  علهرتن لتتي با  لرتتة )1
 .( 30هأ نا كةمن  ةرن )( 005 0بامكهارن  لك ل حن اأه ) ( أبحة  ت لر ن )ر(044 3)ر( با   هحن هباحناغ لر  صن )

 تةرتتم  فن تتن لرمتتم  ورتتي هرعتت ه باحن اتتنت  تتحم كاتتر  اتت  أت با ا حتتة بو تتن أةبك باهاتتم  اتت  أحعتتك   تتنلن   بلتتن        
 تتت ة  هبرتن  فن تن هأمتت بء بام تا هكاتر  تتت اتالن  تتل اتتالن  ة وتن باأرتتةبت هباصحتهأ هأمت بء م ت ي  تتت حعضتصن باتحعف

أالتتنء لتتي ألت متتن به  تتنا باهباتتم حعتتك  لنكة تتي بألةف هتته أت ر تتور   تتنةب  أمتتن با تورتتن  تتت  تت ا بات تتهة باتتكب ي اوم تتا
  تتت لتته  بامتتكم بألةضتتي ه تنه تتن باصتتهبء اال تت  ةبة حنلكلن تتي لتتي باصتتهبء اف تتة  أأتتهنأرةبلتتي ح رتتث ر عتتةف أللتتن  تتن ر بتتت 

 (205  1999)  رت    .ه ت اا باهام ا  نلن أحعك
بلالتتنء  فن تتن بألأتتةبق با تتفو    تتن ك  وتت  با تتك باتتكة ر تتتق أ وتت   تتكن لتتي با حتتنة  اتتا أت  بتتهة بام تتا هو تتر ن       

 باهام  ا  بأل نا .

في المتغيرات البايوكينماتيكية)لحظة الهبوط( بين أدنى محاولة وأفضل محاولة اقشة نتاا  الفروق عرض ومن 4-1-4
 من الثبات إلى األمامفي اختبار الوثب 
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 (5الجدول )
للمتغيرات البايوكينماتيكية )لحظة الهبوط( والفروق بين أدنى محاولة وأفضل محاولة في اختبار المعالم اإلحصااية 

 بات إلى األماممن الثالوثب 

 المتغير البايوكينماتيكي
أفضل محاولة أدنى محاولة

 
 للفروق -س

ع±
 

للفروق

 

ت
 

المحسوبة

 

نسبة 
 الخطأ

 ع± -س ع± -س

 0.998 0.002 15.15 0.006 15.7 119.9 14.04 119.9  اوية الكاحل )درجة(

 0.024 2.372 16.99 7.242 17.5 129.9 12.73 137.5  اوية الركبة )درجة(

 0.873 0.161- 12.05 0.348- 15 159 15.13 158.7 )درجة( اوية المرفق 

 0.057 1.981 13.99 4.981 12.19 49.37 16.99 54.35 )درجة(  اوية ميل الجذع

 0.003 3.209 0.077 0.044 0.07 0.593 0.083 0.637 )متر( ارتفاع م. .ك.ج

         
لتتتي با  لرتتتةبر باحنرهبرل ن ربرن)ا ظتتتن  وا حتتتنة )ر( با ة حأتتتن ( هبااتتتنص حناه تتتق ب   تتتنئي5 تتتت بامتتتكهن ) 

 :  ن ره ي ر حرت  ت بااحنر  ا  بأل ناباصحهأ( حرت أكل    نهان هألضن   نهان لي با حنة باهام 

هكاتتر ألت   نهاتتن  ها  تتو ن ألضتنحتترت أكلت    نهاتتن هألضتن   نهاتتن (  بهرتن باةبحتتن. همتهك لتتةهق  علهرتن لتتي با  لرتتة )1
 .( 30( هأ نا كةمن  ةرن )024 0ه )بامكهارن  لك ل حن اأ ( أبحة  ت لر ن )ر(372 2ا   هحن هباحناغ لر  صن ))ر( ب

  نهاتتن  ها  تتو ن ألضتتنحتترت أكلتت    نهاتتن هألضتتن   نهاتتن . همتتهك لتتةهق  علهرتتن لتتي با  لرتتة )بة فتتنع ا.ث.ر بام تتا( 2
( هأ تتنا كةمتتن 003 0بامكهارتتن  لتتك ل تتحن اأتته ) ر تتن )ر(( أبحتتة  تتت ل209 3هكاتتر ألت )ر( با   تتهحن هباحتتناغ لر  صتتن )

 .( 30ن ) ةر

ا   بألةف  لك أ و  بة فنع ات ا.ث.ر بام ا رعلي  كا بو  فنك  بابن ون  ت  أتهرع ه باحن انت  حم كار  ا         
لإت الي  ف ن باةبحن رعةف باال م  ا  با تهأ  ا  بااوق   اكار   نلن باأرةبت   هبكار با ك بابحرة ا ف ن باةبحن 

حابن  اناي ر ن ك  و  ب   نص ب أكبا بام ا حنألةف ه تهأي حابن بل رنحي ههكب  ن أاة ي   نلن باهام أللضن 
    نهان .

عرض ومناقشة نتاا  الفروق في المتغيرات البايوكينماتيكية المرحلية بين أدنى محاولة وأفضل محاولة في  4-2
 من الثبات إلى األماماختبار الوثب 

عرض ومناقشة نتاا  الفروق في المتغيرات البايوكينماتيكية )مرحلة الدفا( بين أدنى محاولة وأفضل محاولة  4-2-1
 من الثبات إلى األمامفي اختبار الوثب 
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 (6الجدول )
ة في اختبار الوثب للمتغيرات البايوكينماتيكية )مرحلة الدفا( والفروق بين أدنى محاولة وأفضل محاولالمعالم اإلحصااية 

 من الثبات إلى األمام

 المتغير 
 البايوكينماتيكي

أفضل محاولة أدنى محاولة
 

 -س
 للفروق

ع±
 

للفروق

 

ت
 

المحسوبة

 

نسبة 
 ع± -س ع± -س الخطأ

- 0.042 0.288 0.033 0.275 اإل احة األفقية للجسم )متر(
0.012 

0.043 -1.607 0.119 
اإل احة العمودية للجسم 

 ()متر
0.31 0.068 0.334 0.064 -

0.024 
0.064 -2.057 0.049 

( من المرحلة )ثانية  0.276 0.046 0.273 0.045 0.003 0.048 0.297 0.768 
السرعة األفقية للجسم 

 ()م/ثا
1.013 0.141 1.051 0.127 -

0.038 
0.148 -1.442 0.16 

السرعة العمودية للجسم 
 ()م/ثا

1.138 0.232 1.239 0.246 -
0.101 

0.211 -2.661 0.012 
 

لتتتي با  لرتتتةبر باحنرهبرل ن ربرتتتن ) ة وتتتن ( هبااتتتنص حناه تتتق ب   تتتنئي وا حتتتنة )ر( با ة حأتتتن 6 تتتت بامتتتكهن )         
 :  ن ره ي ر حرت  ت بااحنر  ا  بأل ناباكلع( حرت أكل    نهان هألضن   نهان لي با حنة باهام 

حترت أكلت    نهاتن هألضتن   نهاتن ها  تو ن ألضتن   نهاتن ( باع هكرتن بام تاب  ب تن . همهك لةهق  علهرن لي با  لرتة )1
( هأ تتنا كةمتتن 049 0بامكهارتتن  لتتك ل تتحن اأتته ) ( أبحتتة  تتت لر تتن )ر(057 2هكاتتر ألت )ر( با   تتهحن هباحتتناغ لر  صتتن )

 .(30 ةرن )
هكاتتر ها  تو ن ألضتتن   نهاتن  حتترت أكلت    نهاتن هألضتتن   نهاتن. همتهك لتةهق  علهرتتن لتي با  لرتة )با تتة ن باع هكرتن( 2

( هأ تتنا كةمتتن  ةرتتن 012 0بامكهارتتن  لتتك ل تتحن اأتته ) ( أبحتتة  تتت لر تتن )ر(661 2ألت )ر( با   تتهحن هباحتتناغ لر  صتتن )
(30.) 

بام ا   كلعهرع ه باحن انت  حم كار  ا  أت  رنك  ب  ب ن باع هكرن  خكة  ا   رنك     ون ب  ب ن هحنا ناي         
   ب ن أت  رنك  بة فنع ا.ث.ر.ج ا ظن با ةر رلعب   رمنحرن   و    نلن باهام .  ا  بأل نا 
أ ن  رتنك  با تة ن باع هكرتن اتكن أكلت    نهاتن لصته منلتم  توحي اهمتهك  اللتن  ب ترن حترت با تة ن بأللترتن هبا تة ن         

       ا  ا  بأل نا ا  ترق ألضن بلمن  .باع هكرن اكن ألضن   نهان   ألت با ة ن بأللترن  بهت  ا ن  ألترن  ركلع بام
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( بين أدنى محاولة االيجابي عرض ومناقشة نتاا  الفروق في المتغيرات البايوكينماتيكية )مرحلة الطيران 4-2-2
 من الثبات إلى األماموأفضل محاولة في اختبار الوثب 

 (7الجدول )
( والفروق بين أدنى محاولة وأفضل محاولة في االيجابي لطيرانللمتغيرات البايوكينماتيكية )مرحلة االمعالم اإلحصااية 

 من الثبات إلى األماماختبار الوثب 

 المتغير 
 البايوكينماتيكي

أفضل محاولة أدنى محاولة
 

 للفروق -س
ع±

 

للفروق

 

ت
 

المحسوبة

 

نسبة 
 ع± -س ع± -س الخطأ

- 0.069 0.323 0.065 0.306 اإل احة األفقية للجسم )متر(
0.016 

0.067 -1.36 0.184 
اإل احة العمودية للجسم 

 ()متر
0.184 0.0672 0.167 0.0632 0.017 0.063 1.46 0.155 

ة( من المرحلة )ثاني  0.194 0.0287 0.202 0.041 -
0.008 

0.041 -1.063 0.296 

- 0.153 1.595 0.276 1.575 (السرعة األفقية للجسم )م/ثا
0.019 

0.262 -0.405 0.689 
رعة العمودية للجسم الس

 ()م/ثا
0.939 0.285 0.826 0.263 0.113 0.303 2.076 0.047 

 
لتتي با  لرتتةبر باحنرهبرل ن ربرتتن لتتي  ة وتتن ( هبااتتنص حناه تتق ب   تتنئي وا حتتنة )ر( با ة حأتن 7 تت بامتتكهن )         
 تت بااحتنر  ات  لتي با حتنة باهاتم اتن أكل    نهان هألضن   نه ) ت ا ظن با ةر     أل   بة فنع( حرت بورمنحي باأرةبت
 :  ن ره ي ر حرت بأل نا

هكاتتر   نهاتن  ها  تو ن ألضتتنحتترت أكلت    نهاتن هألضتتن   نهاتن همتهك لتةهق  علهرتتن لتي با  لرتة )با تتة ن باع هكرتن( . 1
 ةرتتن  ( هأ تتنا كةمتتن047 0بامكهارتتن  لتتك ل تتحن اأتته ) ( أبحتتة  تتت لر تتن )ر(076 2ألت )ر( با   تتهحن هباحتتناغ لر  صتتن )

(30). 
 اتت  أت با تتة ن باع هكرتتن  خاتتة وة فتتنع بام تتا هب متتن،  ةب تتي  اتت  بأل وتت  أباتتة  تتت  هرعتت ه باحن اتتنت  تتحم كاتتر        

( أت 7ههكب  ن أاح  تي لترا بامتكهن ) )لي  ة ون باأرةبت بورمنحي(ب منهي بأللتي باكة هه هكق باهام  ا  بأل نا  ت بااحنر
هبو تتن  بكر با تتة ن بأللترتتن  نهاتتن أبحتتة  تتت أكلتت    نهاتتن حتتناةغا  تتت  تتكا  علهرتتن بافتتةهق  با تتة ن بأللترتتن اتتكن ألضتتن   

  بكر  ت لر ن هب من،    ون با ة ن اكلع بام ا ا  نلن أحعك .
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بين أدنى ( الطيران السلبي)مرحلة الهبوط عرض ومناقشة نتاا  الفروق في المتغيرات البايوكينماتيكية  4-2-3
 من الثبات إلى األمامة وأفضل محاولة في اختبار الوثب محاول

 (8الجدول )
( والفروق بين أدنى محاولة وأفضل محاولة الهبوط )الطيران السلبيمرحلة ة للمتغيرات البايوكينماتيكيالمعالم اإلحصااية 

 من الثبات إلى األمامفي اختبار الوثب 

 المتغير 
 البايوكينماتيكي

اولةأفضل مح أدنى محاولة
 

 -س
 للفروق

ع±
 

للفروق

 

ت
 

المحسوبة

 

نسبة 
 ع± -س ع± -س الخطأ

- 0.069 0.419 0.061 0.407 اإل احة األفقية للجسم )متر(
0.013 

0.064 -1.091 0.284 
اإل احة العمودية للجسم 

 )متر(
0.371 0.053 0.408 0.073 -

0.037 
0.063 -3.337 0.002 

 0.865 0.171 0.042 0.001 0.039 0.259 0.025 0.26  من المرحلة )ثانية(
السرعة األفقية للجسم 

 )م/ثا(
1.562 0.18 1.611 0.143 -

0.049 
0.193 -1.416 0.167 

السرعة العمودية للجسم 
 )م/ثا(

1.428 0.185 1.58 0.213 -
0.152 

0.213 -3.97 0 
 

 ة وتتن لتتي با  لرتتةبر باحنرهبرل ن ربرتتن لتتي ( هبااتتنص حناه تتق ب   تتنئي وا حتتنة )ر( با ة حأتتن 8 تتت بامتتكهن )        
) تتت أل تت  بة فتتنع   تت   ال  تتن باتتتكا بألةف( حتترت أكلتت    نهاتتن هألضتتن   نهاتتن لتتي با حتتنة (باصحتتهأ )باأرتتةبت با تتوحي

 : ن ره ي ر حرت  ت بااحنر  ا  بأل ناباهام 
ألضتن   نهاتن ها  تو ن ألضتن   نهاتن حترت أكلت    نهاتن ه ( ب  ب تن باع هكرتن اوم تا. همهك لةهق  علهرن لي با  لرتة )1

( هأ تتنا كةمتتن 002 0بامكهارتتن  لتتك ل تتحن اأتته ) ( أبحتتة  تتت لر تتن )ر(337 3هكاتتر ألت )ر( با   تتهحن هباحتتناغ لر  صتتن )
 . (30رن ) ة 
حترت أكلت    نهاتن هألضتن   نهاتن ها  تو ن ألضتن   نهاتن ( اوم تا . همهك لةهق  علهرن لي با  لرتة )با تة ن باع هكرتن2

( هأ تنا كةمتن  ةرتن 000 0بامكهارن  لك ل حن اأته ) ( أبحة  ت لر ن )ر(97 2ألت )ر( با   هحن هباحناغ لر  صن )هكار 
(30. ) 

هرعتت ه باحن اتتنت  تتحم كاتتر  اتت  أت هتتك، بال رمتتن هتتي ل رمتتن    رتتن لن متتن  تتت بافتتةهق با ن تتون ب  ب تتن باع هكرتتن         
 تت نلتر ا  تو ن ألضتن   نهاتن   هراترة ) بهتة(  ات  أت  ة وتن باصحتهأ  عتك هبا ة ن باع هكرن لي  ة ون باأرتةبت هبا تي ب

با تتنحتن هكاتتر حتتنت ر تتهن بتتن  تتن  اتتم اتتالن با ةب تتنبا ةب تتن با ص تتن لتتي باهاتتم أللصتتن لصنرتتن ام رتتع با ةبتتنر با تتي أكبهتتن باهب
 (.25  2000) بهة   أحعك   نلن   بلن بب  حي  ت أنلن  ا  

رعلتتي ب تت ا نة باال تتم ا  تتنلن باصحتتهأ  اتت  أهأتتك لتأتتن اتتت ا.ث.ر بام تتا ه  ترتتق  ب تتن أت أتتهن ب  ب تتن باع هكرتتن
 ألضن   نلن   أ ن حنال حن او ة ن باع هكرن لمنءر ل رمن ا رنك  ب  ب ن باع هكرن. 
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 والتوصيات االستنتاجات –5
 االستنتاجات 1–5

 حعك  ةف ه لنلان ل نئج باح ث ب  ل ج باحن انت  ن ره ي
( 21 تت أ تن )  علهرتن ( لتةهق7ق با علهرن با ي   تتر لي با  لرتةبر باحنرهبرل ن ربرتن باو ظرتن حوتغ  تككهن )أت بافةه  .1

( 5  حرل تتن حوتتغ  تتكك بافتتةهق با علهرتتن با تتي   تتتتر لتتي با  لرتتةبر باحنرهبرل ن ربرتتن با ة ورتتن ) (%33 33) أة حل تتحن لةلتتن  
 أرضن  . (%33 33) أة حل حن لةلن  ( 15لةهق  علهرن  ت أ ن )

( 7  نهاتتن  تتتتر أبحتتة  تتكك  تتت بافتتةهق با علهرتتن لتتي با  لرتتةبر باحنرهبرل ن ربرتتن باو ظرتتن  ك حوتتغ  تتتككهن ) أت ألضتتن. 2
لمتتك أت ألضتتن   نهاتتن  تتتتر أبحتتة  تتكك  تتت بافتتةهق    هبتتكار (%100) ( لتتةهق أة حل تتحن7لتتةهق  علهرتتن  تتت أ تتن )

( لتتتتةهق أة حل تتتتحن 5( لتتتتةهق  علهرتتتتن  تتتتت أ تتتتن )5 ك حوتتتتغ  تتتتككهن ) با علهرتتتتن لتتتتي با  لرتتتتةبر باحنرهبرل ن ربرتتتتن با ة ورتتتتن
(100)%. 
( لتةهق 4(  تق أبحة  ككب   تت بافتةهق با علهرتن باو ظرتن    ك  تتق ) بهرن باةبحن أت با  لرة باحنرهبرل ن ربي باو ظي ) .3

بي با ة وتي )با تة ن باع هكرتن   حرل ن لمتك با  لرتة باحنرهبرل تن ر(%14 57) ( لةهق  علهرن أة حل حن7 علهرن  ت أ ن )
( لتةهق  علهرتن أة حل تحن 5( لتةهق  علهرتن  تت أ تن )3اوم ا(  تق أبحة  ككب   ت بافةهق با علهرن با ة ورن    ك  تق )

(60)%. 
 لتك    باأرتةبت ا ظتن   ا ظتن با تةر   ( لتي بتن ا ظتن )ا ظتن باتكلع بهرن باةبحن أت با  لرة باحنرهبرل ن ربي باو ظي ) .4

بافتتتةهق با علهرتتتن با تتتي   تتتتتر لتتتي با  لرتتتةبر  لتتتي بحرتتتة   ا ظتتتن باصحتتتهأ( بتتتنت اتتتي  تتتهارة     بام تتتا أل تتت  بة فتتتنع ه تتتهن
   با حنرت لي    هن بولمن  حرت با  نها رت )أكل    نهان هألضن   نهان( .  و باحنرهبرل ن ربرن با ة ورن ه ت اا 

 التوصيات 2–5
با تتي  تتتتر لةهلتتن   علهرتتن  تتع حعضتتصن باتتحعف  تتت أمتتن بألاتتك حصتتن حعتترت بو  حتتنة   تتنا حتتنا  لرةبر باحنرهبرل ن ربرتتنبوه  .1

 .لي اك ن بولمن  ه هظرفصن
اتكن و حههتن باته  بولفمنةرن اوةمورت كهةب  بحرةب  لي   ترتق بولمتن   لري  خكة مةبء ح هث  انحصن لي لعنارنر ةرنضرن . 2

 . ان بة  بارك هبة  باأنئة  
حلظتة بو  حتنة كةب تن  ت بااحنر األ و  اترن  باته  بولفمنةرتن اوتةمورت  تع بألاتك  باهامنحصن وا حنة  مةبء ح هث  ا. 2

 .با ي  ا كةب  صن لي هك، باكةب ن لف  با  لرةبر
 المصادر:

(: باعاللتتن حتترت با حتتنةة باأفتتة باعتتةرف  تتت بااحتتنر هباتفتت  باع تتهكة لتتي لرتتن  باتتته  2012هرتتنا  تتنكق) ب  تتك   .1
 . (59( باعكك)18با لظ ن" ح ث  لاهة  مون باةبلكرت اوعوها باةرنضرن  موك) بألاعنمن اوةمورت اكن و حي بولفمنةر

( : حعتتف با  لرتتةبر بابرل ن ربرتتن ا ة و تتي بالصتتهف هباأرتتةبت ه الل ص تتن ح  تت هن 2006   تتنت     تتنة  وتتي ) .2
  بورتتن با ةحرتتن باةرنضتتترن    42  باعتتتكك 12با موتتك     موتتن باةبلتتتكرت اوعوتتها باةرنضتترن  ب لمتتن  لتتي لعنارتتن باهاتتتم باأهرتتن 

 من عن با ه ن .
( : با حتتنكل بأل ن تترن او ربنلربتتن با رهرتتن لتتي با متتنن باةرنضتتي   2002  تتك متتنحة هبا تتبةة   ارةرتتن )حةرتتتع     .3

 بام ء بألهن    لاه  با عنةق   ب  بلكةرن .
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  كبة هبئتتن اولاتتة    1 حتتنكل با تتكةرم باةرنضتتي   أ( 2005باحاتت نهة    صلتتك   تترت هبااهبمتتن   أ  تتك  حتتةبهرا ) .4
 بألةكت .

  كبة بافبتة باعةحتي  3  أ 1(: باترن  هبا تهرا لي با ةحرن باحكلرتن هباةرنضترن   ج1995  نلرت      ك  ح ي ) .5
   باتنهة  .

هم باوتهاحي  تت   ورن حعف با  لرةبر با ربنلربرن اضةحن با بهرتن حنأل تو (:2010با  نهة   لاهر حارة  حةبهرا ) .6
أأةه تن كب تهةب،   بورتن با ةحرتن باةرنضترن من عن   بامص رت  ا   لتنأق  ا وفتن ه الل صتن حتتكلن با  ةرتة  ات  باتةأ  حبتة  باتتكا

 با ه ن .
  كبة بافبتتة اوأحن تتن هبالاتتة 1(:  وتتا با تتكةرم باةرنضتتي لتتي بأل  تتنة با ا وفتتن  أ1998  تترت   لن تتا   تتت ) .7

 هبا ه رع    نت.
   كبة بافبة اوأحن ن هبالاة هبا ه رع     نت. 1(: "لعنارنر باهام هباتف "   أ1999لن ا   ت )  رت     .8
(: با تتكةرم باعضتتوي بألر ه تتهلي لتتي  متتنن بافعنارتتنر باةرنضتترن  1979  تترت  لن تتا   تتت هب  تتك  ح أهر تتي ) .9
   كبة بافبة باعةحي  باتنهة .1أ
: أةق باح ث لي با  ورن با ةبتي   باأحعتن بألهات    كبة ( 1998  ت ه   هك    ر نت انبة )   رت   لن ا  .10

 . بألةكت   بافبة اوأحن ن هبالاة هبا ه رع   نت
(: هضع حأنةرنر با حنة احعف بافعنارتنر باةرنضترن اأتالم با ة وتن بألهات  2005هارك اناك ةمم ) با  كبلي    .11

 اهة    بورن با ةحرن باةرنضرن   من عن با ه ن.لي بورن با ةحرن باةرنضرن من عن با ه ن  أأةه ن كب هةب، غرة  ل
    ةب  باب نم اولاة   باتنهة . 1( :"ل رهاهمرنر   نحتنر باهام "أ2000 بهة    حك باة  ت  حك باة را )    .12
باتتتتنهة       كبة بافبتتتة باعةحتتتي: باترتتتن  لتتتي بتتتة  بارتتتك   ( 1980)    تتتك  تتتح ي  حتتك با  رتتتك   ب تتتنن ه  تتتنلرت  .13

   ة.
   من عن ب  بلكةرن     ة . 9( : " با كةرم باةرنضي لظةرنر ه أحرتنر "   أ1999ق     نا ) حك باانا  .14
   كبة با عنةق     ة. 6(  وا با كةرم باةرنضي   أ1979 الهة     ك   ت )  .15
( : باترتتتن  لتتتي با ةحرتتتن باةرنضتتترن ه وتتتا باتتتلف  1988 تتتالهة      تتتك   تتتت هةضتتتهبت      تتتك ل تتتة باتتتكرت )  .16

   كبة بافبة باعةحي   باتنهة  .  2باةرنضي   أ
( : با ربنلربتن با رهرتن هبا بن تن حترت بالظةرتن هبا أحرتق لتي با متنن باةرنضتي   1998 وي    نكن  حك باح ترة )  .17

 .ب  باب نم اولاة  باتنهة      ةباأحعن باانلرن   رك  ه لت ن    ة 
 با حن ن   باأحعن باةبحعن   ب  بلكةرن .( : هركةهكرلن ربن بألكبء لي 2001  ة      ك  حةة هآاةبت )  .18
(:  أحرتتتتنر باحنره ربنلرتتتر لتتتي با تتتكةرم باةرنضتتتي هبألكبء با ةبتتتي    أحعتتتن 2007افضوي  تتتةرح  حتتتك بابتتتةرا )ب  .19

  كة باعبروي   حلكبك.
 ( : با  ورن با ةبي    أحعن من عن حلكبك . 1982  مهم   همري هباأنام   ل بة  مرك )  .20
(: لن ورتن با تكةرم باحورته  ةة  وت    تنلن باهاتم باع تهكة هأاةهتن  وت  باضتةحن 1997اة  ت )   ك  باصنا  حك ب  .21

 با تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن تن هحعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف باتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكةبر باحكلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن باان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن حبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  باأتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنئة   
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   بورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن با ةحرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن باةرنضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترن 12با موتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن باعو رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن او ةحرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن باحكلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن هباةرنضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترن  باعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكك 
 .   اوحلنر  من عتن ب  بلكةرن

: كةب ن   ورورن  تنةلن حرت  كك  ت أ نارم با لف  هلق  تكك  تت با  لرتةبر  (2000   ك )ر ر      ك  وي    .22
 . ( ا  ة،"  ة نان  نم  رة    مو  بورن با ةحرن باةرنضرن من عن با ه ن25باحنرهبرل ن ربرن  هب لمن  لي  حن ن )

 وتت  حعتتف با  لرتتةبر باهظرفرتتن أهمتتي ( أاتتة كةم تتي با تتةبة  با لافضتتن هبا ع كاتتن 1996أالعر تتي  لاتتهبت  حتتةبهرا )  .23
 باته  باعضورن اكن و حي بة  باتكا  ة نان  نم  رة  بورن با ةحرن باةرنضرن  من عن با ه ن .
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