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 قفز بالزانة ، المتغيرات البايوكينماتيكية ، بطل العراق والعالم .ال المفتاحية:الكممات 

 ممخص البحث
وليا تطور أاآلونة االخيرة ألسباب عدة ومف  لقد تطور التحميؿ الحركي بدرجة كبيرة في    

الوسائؿ التكنولوجية الحديثة مما ساعدت بدرجة كبيرة في تحديد المتغيرات الحركية لمرياضييف 
الية القفز بالزانة مف احدى فعاليات العاب القوى التي تعتمد بدرجة كبيرة عمى مستوى بدقة ، وفع

االداء الفني والقدرات البدنية  . وتكمف أىمية ىذا البحث في دراسة ىذه الفعالية مف اجؿ 
التوصؿ إلى معرفة  بعض المتغيرات البايوكينماتيكية  المناسبة التي تساعد في تحسيف األداء 

واالنجاز لفعالية القفز بالزانة مف خبلؿ المقارنة مع المستويات العميا ، وتركزت المشكمة الفني 
فز العراقي مف بموغ حوؿ كيفية التوصؿ إلى االسباب الحقيقية التي تكمف وراء عدـ قدرة القا

طؿ مواكبة التطور في ىذه الفعالية  اعتمادا عمى التحميؿ الحركي مف خبلؿ مقارنة بالعالمية ، و 
ة التي تقؼ وراء االسباب الرئيستعرؼ بطؿ العالـ .  وىدؼ البحث الى  العراؽ بالقفز بالزانة مع

عدـ اقتراب بطؿ العراؽ  مف تحقيؽ المتغيرات البايوكينماتيكية المثالية التي تيدؼ الى تحقيؽ 
عتماد المنيج االنجاز مقارنة مع بطؿ العالـ  في بعض المراحؿ بالفنية لمقفز الزانة ، وقد تـ ا

الوصفي التحميمي لمعالجة البيانات والمعمومات التي تتعمؽ بطبيعة المشكمة ، كما قاـ الباحث 
باختيار عينة البحث والمتمثمة مف)بطؿ العالـ وبطؿ العراؽ (  بالطريقة العمدية لفعالية القفز 

لـ في بطولة التي بالزانة ،وتـ اختيار افضؿ ثبلث محاوالت ناجحة لكؿ مف بطؿ العراؽ والعا
تـ و اقيمت في العاصمة االلمانية) برليف (ودورة االلعاب االسيوية في مدينة )اينشو( الكورية، 

دراسة المتغيرات ) زاوية النيوض، زمف النيوض، سرعة االنطبلؽ ، معدؿ السرعة ،زاوية 
اىميا اف زمف  الطيراف، ارتفاع نقطة االنطبلؽ ، االنجاز(، وخرج الباحث بعدة استنتاجات كاف

النيوض في لحظة االرتقاء لبطؿ العالـ كاف افضؿ مف زمف النيوض لبطؿ العراؽ ، وىذا 
 في تحقيؽ قوة دفع كبيرة لمتغمب عمى الجاذبية االرضية. بلً فاع اً المتغير يمعب دور 
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Study comparison of some variable biokinametics and  achievement in hero 
world and hero Iraq in pole vault event 
Dr. Haydar Fayyadh Hamad ALameri 

Abstract 
 Provided and the importance of research: kinetic analysis largely has developed 
recently for several reasons, and the first of the development of modern 
technological means, which helped greatly in determining the kinetic parameters for 
athletes accurately, and the effectiveness of the pole vault of one of the activities of 
athletics, which are highly dependent on the level of technical performance and 
physical abilities . The importance of this research in the study of this event in order 
to come to know some of the variables biokinametics appropriate that help in 
improving the technical performance and achievement of the effectiveness of the 
pole vault by comparison with the higher levels, and focused the issue on how to 
arrive at the real reasons behind the lack of hopper capacity of Iraqi from global 
reach, and keep abreast of developments in this event depending on the kinetic 
analysis by comparing Iraq with vault champion jumping world champion. The goal 
of research is to identify the main reasons behind the lack of the approaching Iraq 
hero of achieving   biokinametics ideal variables, which aims to achieve the feat, 
compared with the world champion in some technical stages to jump pole vault, it 
has been the adoption of the descriptive analytical method for data processing and 
information regarding the nature of the problem, as The researcher choose the 
sample and of the (world champion and the champion of Iraq) way intentional to the 
effectiveness of the pole vault, was chosen as the best three successful attempts of 
both Iraq and the world champion in the tournament which was held in the German 
capital (Berlin) and the Asian Games in the city (Incheon Korea), As it has been the 
study of variables (angle advancement, time advancement, cruising speed, average 
speed, flight angle, high starting point, achievement), and went researcher several 
conclusions was the most important that the time of advancement in an instant 
upgrade to world champion was better than the time of the advancement of the hero 
of Iraq, and this variable plays an active role in achieving great impetus to overcome 
gravity. 
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 المقدمة  :-1
ا تطور لقد تطور التحميؿ الحركي بدرجة كبيرة في اآلونة االخيرة ألسباب عدة ومف اولي     

الوسائؿ التكنولوجية الحديثة مما ساعدت بدرجة كبيرة في تحديد المتغيرات الحركية لمرياضييف 
بدقة ، وذلؾ التطور انعكس ايجابا عمى مستوى تحديد لنقاط الحرجة في االداء وبمختمؼ 

القوى الفعاليات الرياضية واخص بالذكر منيا فعالية القفز بالزانة وىي مف احدى فعاليات العاب 
 التي تعتمد بدرجة كبيرة عمى مستوى االداء الفني والقدرات البدنية  .

إف مسابقات العاب القوى تعتمد بشكؿ عاـ  جوانب األداء الفني عمى الرغـ مف اختبلؼ     
نسب االعتماد عمى وفؽ تعدد وصعوبة مراحؿ األداء الحركي لمفعاليات الرياضية ، إذ نجد أف 

ني بالمقارنة مع القدرات االركاض ربما ال يعتمد بنسبة كبيرة عمى األداء الف االنجاز في فعاليات
عاليات الميداف مثؿ الوثب ، في حيف نجد أف فالبدنية، والمؤشرات الوظيفية، والقياسات الجسمية

وال سيما فعالية القفز الزانة،  ،ني، والرمي والدفع تعتمد بنسبة كبيرة عمى مستوى األداء الفوالقفز
 اً عالية يتطمب إتقانوتجييز السرعة والقوة مع عدـ خرؽ قانوف الفف التعامؿ مع عصا القفز أل
ف موضوع التعرؼ والسيطرة المطموبة خبلؿ اداء حركة القفز مف القافز  لمجوانب الفنية ياً عال ، وا 

لمشاكؿ عمى النقاط الحرجة المؤثرة في األداء تتطمب استخداـ التصوير والتحميؿ مف اجؿ تحديد ا
الحقيقية المؤثرة في األداء الفني وعدـ االكتفاء باالعتماد عمى المشاىدة المجردة ، وذلؾ ألف اداء 

 عممية القفز بالزانة يتميز بالسرعة والتداخؿ بيف المراحؿ الفنية .  
(  باقي فعاليات العاب القوى بأنيا تستخدـ فييا أداة ) العصا مفوتمتاز فعالية القفز بالزانة    

نيا تحتاج إلى صفات عالية يجب تو و لعبور العارضة عمى خبلؼ باقي الفعاليات ،  فرىا عند اا 
فر أنواع خاصة مف اباإلضافة إلى تو و  رعة والقوة والرشاقة والمرونة،القافزيف مثؿ الطوؿ والس

نيا تحتاج إلى الشجاعة والجرأة ألنيا و فر فيو شروط  األماف ،اعصي القفز وجياز قفز تتو  تعد ا 
مف الفعاليات الخطرة وكذلؾ ىي لعبة جمناستكية  لما تمتاز بو مف حركات ) اوكروباتية ( ، 

باقي الصفات التي يحتاجيا رياضيو العاب القوى مثؿ الصبر والكفاح واالستمرارية  فضبًل عف 
إلى في ممارسة ىذه الفعالية ، وتكمف أىمية ىذا البحث في دراسة ىذه الفعالية مف اجؿ التوصؿ 

معرفة  بعض المتغيرات البايوكينماتيكية  المناسبة التي تساعد في تحسيف األداء الفني واالنجاز 
، وذلؾ مف اجؿ مواكبة التطور في ؿ المقارنة مع المستويات العميالفعالية القفز بالزانة مف خبل

متقدمة الدوؿ ال الموجود فية، وحيثما يكوف التطور الحاصؿ و ىذه الفعالية  أسوة بالدوؿ المتقدم
عمى وفؽ المتغيرات ؿ اعتمادىـ عمى التحميؿ الحركي ، مف خبلفي فعالية القفز بالزانة

جؿ الوصوؿ باألداء الرياضي الى أ، ومف ي ليا دور كبير في تحقيؽ االنجازالبايوكينماتيكية  الت
ارتأى الباحث دراسة ، لذلؾ ينماتيكية المثالية او المناسبة تعرؼ المتغيرات البايوكى و افضؿ مستو 
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ىا مف اجؿ وضع الحموؿ اءيقية التي تكمف ور ىذه المشكمة مف اجؿ التوصؿ إلى االسباب الحق
المناسبة التي تساعد في تحسف األداء الفني واالنجاز لفعالية القفز بالزانة ، وكذلؾ  مواكبة 

طؿ العراؽ بالقفز التطور في ىذه الفعالية  اعتمادا عمى التحميؿ الحركي مف خبلؿ مقارنة ب
 بالزانة مع بطؿ العالـ .  

 اجراءات البحث: -2
 منيج البحث : 2-1

إف طبيعة المشكمة التي تواجو الباحث خبلؿ بحثو ىي التي تفرض عميو استخداـ المنيج     
 2002المبلئـ لموصوؿ إلى المعمومات والبيانات الدقيقة لتحقيؽ أىداؼ البحث )محجوب :

ساس استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمعالجة البيانات (، وعمى ىذا األ82:
وبأسموب الدراسات العممية المقارنو اذ تحاوؿ بعض "  المشكمة.والمعمومات التي تتعمؽ بطبيعة 

الدراسات الوصفية اف تكشؼ ال عف ماىية الظاىرة فقط ولكف اذ كاف ممكننًا كيؼ ولماذا تحدث 
 نوفؿ، )ترجمة" وانب التشابو واالختبلؼ بيف الظاىرات انيا تقارف ج الظاىرة.ىذه 

 ( .339: 1977واخروف :
واف " واف معرفة التشابو واالختبلؼ يتطمب الحصوؿ عمى معمومات تخص تمؾ الظاىرة     

اليدؼ مف تنظيـ ىذه المعمومات وتصنيفيا ىو مساعدة الباحث عمى الوصوؿ الى استنتاجات 
الواقع الذي ندرسو ، فاألسموب الوصفي ييدؼ الى الوصوؿ الى  وتعميمات تساعدنا في تطوير

 .(188: 1992عبيدات ، واخروف : " )استنتاجات تساىـ في فيـ ىذا الواقع وتطويره
 عينة البحث : 2-2
العينة ىي المجموعة التي يتـ فحصيا أو دراستيا أي  ىي  التي ينفذ عمييا البحث وقد تكوف )) 

( وعمى ىذا األساس قاـ 261: 1987)محجوب :  ((ثة أو أربعةمف شخص أو شخصيف أو ثبل
،وتـ الباحث باختيار عينة )بطؿ العالـ وبطؿ العراؽ ( * بالطريقة العمدية لفعالية القفز بالزانة 

اختيار افضؿ ثبلث محاوالت ناجحة لكؿ مف بطؿ العراؽ والعالـ في بطولة التي اقيمت في 
 رة العاب االسيوية في كوريا ) اينشوف(.العاصمة االلمانية) برليف (ودو 

 وسائل جمع البيانات واألجيزة واألدوات المستخدمة   3 -2
 وسائل جمع البيانات. 2-3-1

 المقاببلت الشخصية المبلحظة والتحميؿ.، * المراجع والمصادر العربية واألجنبية
 وية في اينشوف الكورية  .* التسجيؿ الفديوي لمسابقة القفز بالزانة في برليف و الدورة االسي

 :األجيزة واألدوات المستخدمة  2-3-2
 لموصوؿ الى حؿ مشكمتو المطروحة : االتيةاستخدـ الباحث االدوات 
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استمارة جمع ، ((Dartfishالبرامجيات والتطبيقات المستخدمة في الكومبيوتر، برنامج تحميؿ     
جياز ، صورة/ ثانية 25بتردد  sony( نوع 2كاميرا فيديوية عدد )، البيانات المعنية بالدراسة

حاسبة عممية يدوية نوع ، ( ـ1مقياس رسـ )، ( CDأقراص ليزرية ) ، ( (hpحاسوب نوع  
CASIO)) ،( 2حامؿ ثبلثي لمكاميرا عدد. ) 

 :متغيرات البحث 3-3- 2
 ي:تـ اختيار متغيرات البحث اعتمادا عمى خبرة الباحث كونو قافز زانة سابقا وىي كاالت

معدؿ السرعة لمركضة التقربية : وىي تمثؿ المسافة الكمية المقطوعة عمى الزمف الكمي  -1
 ثا. \لقطع ىذه المسافة وتقاس بوحدة ـ

زاوية النيوض: وىي الزاوية المحصورة بيف المستوى االفقي والخط الواصؿ مف نقطة  -2
ز )ـ.ؾ.ج( ويتـ االرتكاز )نقطة النيوض بالقفز بالزانة ( ومركز ثقؿ كتمة جسـ القاف

 قياس زاوية النيوض بالدرجة وباتجاه عقرب الساعة .
زاوية الطيراف : وىي الزاوية المحصورة بيف الخط االفقي الصادر مف مركز ثقؿ كتمة  -3

اثناء في عمى نقطة الاثناء لحظة ترؾ االرض وبيف المسار الذي يرسمو في جسـ القافز 
 الطيراف ، وتقاس بالدرجة.

نطبلؽ : وىي المسافة العمودية المحصورة بيف نقطة مركز ثقؿ االرض ارتفاع نقطة ا -4
 والمستوى الفقي لسطح االرض مقاسة بالمتر.

الزمنية لتماس قدـ القافز باالرض مف لحظة مس قدـ القافز  مدةزمف النيوض : وىي ال -5
 لؤلرض الى نياية لحظة تماس مع االرض ووتقاس بالثانية.

لمسافة التي يقطعيا مركز ثقؿ كتمة جسـ القافز مف لحظة وىي تمثؿ ا االنطبلؽ:سرعة  -6
           وتقاس المسافة(( صورة مقسوما عمى زمف تمؾ 3-2وؿ صورة الى )أفي االنطبلؽ 

 ـ/ ثا .
 و ارتفاع تـ تحقيقو مف قبؿ الرياضي.أو زمف افضؿ مسافة أوىي  االنجاز: -7

  :الوسائل اإلحصائية 2-4
والحصوؿ عمى النتائج  حصائية المبلئمة لحؿ مشكمة البحثاستخدـ الباحث الوسائؿ اإل 

 (.20إصدار)  spss  )   برنامج التحميؿ اإلحصائي )باستخداـ 
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 تحميميا ومناقشتيا :و عرض النتائج -3
 إلػػػػى المتغيػػػػراتوبعػػػػد تفريػػػػغ البيانػػػػات التػػػػي حصػػػػؿ عمييػػػػا الباحػػػػث مػػػػف االختبػػػػار   بالنسػػػػبة     

العبلقػػػة بالبحػػػث و معالجتيػػػا إحصػػػائيا عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخراج متوسػػػط  الكينماتيكيػػػة واالنجػػػاز ذات
لمعينػػػات المسػػػتقمة إليجػػػاد معنويػػػة  وتنػػػي(وكػػػذلؾ اختبػػػار )مػػػاف  الرتػػػب والوسػػػيطالرتػػػب ومجمػػػوع 

ولمتحقؽ مف صػحة فرضػيات البحػث قػاـ الباحػث بعػرض النتػائج التػي تػـ  االختباريف،الفروؽ بيف 
 ثـ تفسير مؤشرات تحقيؽ الفرضيات . فوتحميميا ومناقشتيا ومالتوصؿ إلييا 

بين بطل العراق والعالم في بعض المتغيرات البايوكينماتيكية  ( يبين المقارنة1)الجدول 
 في فعالية القفز بالزانة واالنجاز

المؤشرات          
 اإلحصائية

 
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 بطل العراق
  

 الوسيط

 بطل العالم
  

 الوسيط

 قيمة
 ) ي (

 حسوبةالم

مستوى 
 الداللة

مستوى 
متوسط  المعنوية

 الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب

  ( 1االنجاز) 
 متر

 معنوي 050. 000. 5.8500 15.00 5.00 5.0500 6.00 2.00

 معنوي 050. 000. 9.5000 6.00 2.00 10.1220 15.00 5.00 ثا\م  معدل السرعة

 معنوي 043. 000. 1300.0 6.00 2.00 1600.0 15.00 5.00 ثا زمن النيوض

 معنوي 050. .000 89.0000 14.50 4.83 74.0000 6.50 2.17 درجة زاوية النيوض

 معنوي 046. 000. 10.0000 6.50 2.17 12.500 14.50 4.83 2ثا\م سرعة االنطالق

  2.00 درجة زاوية الطيران
 معنوي 050. 000. 22.8 15.00 5.00 20.5 6.00

ارتفاع نقطة 
 معنوي 050. 000. 1.5900 15.00 5.00 1.4500 6.00 2.00 متر االنطالق

 
قيمو )ي( المحسوبة لػ ) الوسيط و إلى أقياـ متوسط الرتب ومجموع الرتب  (1الجدوؿ )يظير     
وتني (لعينتيف  مستقمتيف  لممقارنة  بيف بطؿ العراؽ وبطؿ العالـ  ، وتحت مستوى الداللة –ماف 

 (.3(  تساوي ) 2،ف 1%( ،  عندما تكوف ) ف05)
مف خبلؿ النتائج التي تـ التوصؿ الييا الباحث عف طريؽ المعالجات  متغير االنجاز :-1

فرت لدى الباحث في اختبار متغير االنجاز بيف عينتي  البحث ااإلحصائية لمبيانات التي تو 
( ، وجاء ذلؾ 1الـ كما في الجدوؿ )ولصالح بطؿ الع طؿ العراؽ والعالـ(  ، ظير فارؽ معنوي)ب

                                                           
1
 (م59.5( وانجاز بطل العراق في البطولة كان ) م 59.5انجاز بطل العالم في البطولة كان)  - 
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نتيجة تحقيؽ بطؿ العالـ ارتفاعات أعمى،  وتكمف األسباب في إف االنجاز في فعالية القفز 
مستوى المياقة  أمابالزانة تأتي عف طريقيف أما األداء الفني وانعكاساتو عمى االرتفاعات المتحققة 

السبب الحقيقي لمتقدـ في االنجاز لو عبلقة كبيرة البدنية التي يمتمكيا القافز ،ويظير مما تقدـ أف 
 تعرؼ نواحي القوة والضعؼ اثناء التدريب وتطوير النواحي الميكانيكية  و  بمستوى األداء الفني 

 (.55:  2010) الفضمي :
فادة و األساس تمكيف مستخدميو مف االفادة مف قدراتيـ البدنية أقصى اواألداء الفني ىدف    

اليدؼ الرئيس وىو تحقيؽ انجاز  أفضؿ ، فدف األداء الفني يمكف  مف تجميع  وتوجيييا نحو
قوى أجزاء الجسـ )الجذع واألطراؼ( وتوجيييا باتجاه عبور العارضة ، ألف محصمة مجموعة 

 (.Roger:2007:164مف القوى باتجاه واحد يساوي مجموع تمؾ القوى ) 
امؿ اخرى ليا دور ميـ في تحقيؽ االنجاز ومف خبلؿ كؿ ما تقدـ ذكره نجد أف ىناؾ عو     

كزوايا الجسـ والقوة المبذولة لحظة اجتياز العارضة فضبل عف العوامؿ النفسية االخرى والظروؼ 
المحيطة بالسباؽ ،واف  العوامؿ سابقة الذكر مجتمعة كاف ليا األثر في تحقيؽ االنجاز ، عمى 

حسب أىميتو أو بولكؿ عامؿ درجة مف التأثير  اً الرغـ مف تأثيرىا بشكؿ منفصؿ لف يكوف متساوي
مشاركتو في االرتفاع المتحقؽ ، وىذا ما جعؿ بطؿ العالـ يتفوؽ عمى بطؿ العراؽ بمتغير 

 االنجاز.
مف خبلؿ تحميؿ معدؿ السرعة لمركضة التقربية لبطؿ العراؽ والعالـ وجد  معدل السرعة :-2

كانت قيمة الوسيط لمعدؿ السرعة  اذعالـ صالح بطؿ الولالباحث باف ىناؾ فارقا معنويا 
ثا وىذا يدؿ عمى اف بطؿ \(ـ10.8ثا  لبطؿ العالـ وقيمة الوسيط لبطؿ العراؽ كانت )\(ـ9.8)

العالـ لدية قابمية عالية عمى انجاز المسافة الركضة التقربية بسرعة عالية ويعتمد ذلؾ طوؿ 
وىو طوؿ العمود القفز والمسكة القافز  اً مؤثر  بلً ترددىا فضبل عف ذلؾ باف ىناؾ عامالخطوات و 

اثناء السرعة في كغـ كؿ ىذا العوامؿ تؤثر بشكؿ كبير عمى سرعة القافز  2ووزنو البالغ 
( بحيث كمما 145: 2011س )مرداف ،عبد الرحمف:×القصوى بحيث اف الرخـ الخطي = ؾ 

لـ سوؼ يكوف لدية طاقة وبالتالي فاف بطؿ العا اً كانت السرعة كبيرة كاف الزخـ الخطي كبير 
حركية اكبر مف الطاقة الحركية التي يكتسبيا بطؿ العراؽ والتالي فانو سوؼ يحوليا الى طاقة 
الكامنة ) المخزونة( في العمود الزجاجي مما يساعد القافز عمى الحصوؿ عمى رد فعؿ كبير 

                                 (Susan:2012:40نتيجة طوي العمود ورفع القافز الى اعمى نقطة )
  (James:1985:553.) 
ويمعب دورا كبيرا في عممية  اً ميم بلً اف متغير زمف النيوض يعد عامزمن النيوض :  -3

النيوض الى االماـ االعمى وذلؾ مف خبلؿ الحصوؿ عمى قوة دفع كبيرة ويكوف ذلؾ مف خبلؿ 
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الفترة قميمة كانت ىناؾ قوة دفع كبيرة  تأثير زمف االستناد عمى االرض بكامؿ القدـ فكمما كانت
 حيث اف الحصوؿ عمى قوة انفجارية كبيرة يتطمب بذؿ اقصى قوة في اقؿ زمف،                                      

حيث وجد اف  (77: 2010الخالدي ، العامري: )الزمف × حسب القانوف  دفع القوة = القوة بو 
لدية قميمة مما يؤدي بو لمحصوؿ عمى قوة دفع كبيرة  اما بطؿ بطؿ العالـ تكوف فترة االستناد 
مما يؤدي عمى تقميؿ قوة الدفع ويعود ذلؾ الى اف بطؿ  همف غير  العراؽ فيناؾ فترة استناد اطوؿ

العراؽ تكوف قدـ االرتقاء بعيدا نوعا ما اماـ مركز ثقؿ القافز ويعود ذلؾ الى عدـ ضبط 
 النيوض ، الدفع.الخطوات االيقاعية وخاصة لحظة 

( 85 – 75حسب المصادر تتراوح مف )بعمما اف زاوية النيوض المثالية و زاوية النيوض : -4
،وىذا ما يؤكد عمى  وجود فارقا احصائيا بيف بطؿ العراؽ  (255: 2005الربضي : )درجة 

باحث وبطؿ العالـ ،ولكف مف المبلحظة لوسيط زاوية النيوض نبلحظ وجود فارؽ بينيما ويعزو ال
اف قافز الزانة   اذسبب ذلؾ الى اف متغير زاوية النيوض يمعب دورا ميما في عممية النيوض  

ومؤثر في عممية مد مفصؿ  اً ميم اً يحاوؿ الحصوؿ عمى افضؿ زاوية لمنيوض النيا تعد متغير 
لي مشط القدـ  اذ اف المد الكامؿ يساعد القافز عمى مد مفصؿ الركبة وكذلؾ مفصؿ الورؾ وبالتا

فاف ىذه العممية  تتـ مف خبلؿ الحصوؿ عمى ثني جيد لمفصؿ الورؾ والركبة و المشط القدـ  
اف بطؿ العالـ اذ وبالتالي الحصوؿ عمى مد كامؿ لزوايا النسبية لمرجؿ وىذا ما الحظو الباحث 

كاف يعمؿ عمى مد مفاصؿ اجزاء جسمو الى اقصى حد ممكف لمحصوؿ عمى زاوية المناسبة 
( ، والناتج مف ىذه العممية ىو الحصوؿ عمى دفع لمقوة 30: 1991) حسيف ، واخروف:لمنيوض 

كانت ىناؾ قوة دفع  بلً تغير فكمما كاف زمف االستناد قمياف قوة القافز ثابتة وزمف االستناد م اذ
قد استطاعة ؿ اجزاء الجسـ واما بطؿ العراؽ فكبيرة وبالتالي يكوف ىناؾ مد كامؿ لمفاص

زاوية المناسبة عمى الرغـ مف  عدـ اكتماؿ مد اجزاء مفاصؿ مشط القدـ  والركبة  الحصوؿ عمى
 ومفصؿ الورؾ .

اف سرعة االنطبلؽ والتي تعرؼ بانيا السرعة التي تجيز الى مركز ثقؿ سرعة االنطالق :  -5
اؽ القافز لحظة النيوض وتقاس عادة بعد االنطبلؽ مباشرة وعند مقارنة االحصائية بيف بطؿ العر 

و العالـ يظير باف ىذا المتغير يظير فارقا احصائيا مع وجود فروؽ بيف الوسيط والصالح بطؿ 
العالـ ذات الوسيط ) االسرع ( اذ اف تحسيف متغير سرعة االنطبلؽ بشكؿ اعمى يتطمب التركيز 

الف سرعة  عمى المياقة البدنية مف زيادة فاعمية القدرات البدنية والحركية والميارية خبلؿ التمريف
االنطبلؽ تعتمد االداء الفني بنسية اقؿ بالمقارنة مع القدرات البدنية ، كما اف بطؿ العالـ لدية 
عمر تدريبي اطوؿ مف بطؿ العراؽ فضبل عف االحماؿ التدريبية الكبيرة التي يطبقيا في الوحدات 

فضبل عف ذلؾ اف  ، التدريبة وىي بطبيعة الحاؿ اكثر شدة مف االحماؿ التدريبية لبطؿ العراؽ
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السرعة المحيطية تزداد بزيادة نصؼ قطر الدوراف إذا كانت السرعة الزاوية ثابتة وحسب المعادلة 
نصؼ القطر، وتترجـ السرعة المحيطية في النياية إلى × السرعة المحيطية = السرعة الزاوية 

حدث لحظة ( ،وىذا ما ي118: 1988سرعة إطبلؽ عند توقؼ الجذب المركزي) الياشمي :
 (، Lالنيوض مف عممية المرجحة وتكوف حرؼ )  

اف متغير  زاوية الطيراف مف خبلؿ التحميؿ الحركي   يظير  بوضوح وجود  زاوية الطيران : -6
اف زاوية الطيراف ىي التي تجعؿ مسار مركز  اذفروؽ معنوية بيف الزاوية الطيراف لكبل البطميف 

ف اداء الحركة الكب بعد عممية النيوض في القفز بالزانة إ، اذ يسير باتجاه االماـ االعمى الثقؿ 
سوؼ يحصؿ القافز عمى زوايا منخفضة وىذه الزاوية ليا عبلقة بالجوانب التعميمية والتدريبية 
بحيث كمما كانت ىذه الزاوية قميمة كاف عـز الدوراف اكبر وبالتالي فاف عـز المقاومة سوؼ يكوف 

،فضبل عف ذلؾ اف متغير زاوية الطيراف لو عبلقة بالزوايا الخاصة  قميؿ نتيجة قصر الزاوية
باالنطبلؽ الجسـ االخرى وقدرة الرياضي عمى توجيو وتعديؿ ىذه الزاوية عف طريؽ الشعور 

 (125: 2010العضمي واالحساس الحركي لدية) الفضمي :
عممية دوراف  مح مفمربع الطوؿ ، وبالتالي سوؼ يس× عـز القصور الذاتي = كتمة الجسـ     

اف اذ اننا نجد اف ىذا المتغير يتأثر بمتغيرات زوايا مفصؿ الركبة والورؾ و ، الرجميف نحو االعمى
بطؿ العالـ لدية مستوى مد لمفصؿ الركبة بدرجة افضؿ مف بطؿ العراؽ مما يساعده عمى 

ة ) المندالوي ( درج24-20الحصوؿ عمى زوايا طيراف جيدة تقترب مف الزاوية المثالية وىي )
 ( وبالتالي سوؼ تساعد عمى اتخاذ المسار المناسب لمركز ثقؿ الجسـ.301: 1979:
طؿ مف خبلؿ تحميؿ نتائج متغير ارتفاع نقطة االنطبلؽ بيف ب ارتفاع نقطة االنطالق :-7

معنوي  لصالح بطؿ العالـ ، نستنتج مما سبؽ اف متغير ارتفاع  العراؽ والعالـ ظير وجود فارؽ
اف كمما كانت  اذة االنطبلؽ لف يكوف بالدرجة نفسيا بالمقارنة مع بقية المتغيرات االخرى نقط

نقطة االنطبلؽ عالية كمما اعطت فارقا افضؿ لبلنطبلؽ، واف زيادة المستوى االنطبلؽ فانو 
اف بطؿ العراؽ كانت  اذ( ، 65: 2012سوؼ يساعد في الحصوؿ عمى ارتفاع اكبر) الخالدي:

يمة عمى مد مفاصؿ الجسـ )الورؾ والركبة والكاحؿ ( مقارنة مع بطؿ العالـ التي كانت قابميتو قم
قابميتو كبيرة عمى االستفادة التامة مف المد الكامؿ لمفاصؿ الجسـ في الكاحؿ والورؾ والركبة 
ويعزو الباحث ذلؾ الفارؽ الى العمر التدريبي والخبرة الواسعة والمشاركات الكثيرة التي جعمت 

ف بطؿ العالـ يصؿ الى درجة عالية مف االداء في فعالية القفز بالزانة مما ساعدة عمى م
الحصوؿ نقطة انطبلؽ اعمى وبالتالي فاف مركز ثقؿ القافز في مستوى جيد يسمح لو باجتياز 
العارضة عمى ارتفاع اعمى فضبل عف كوف بطؿ العالـ افضؿ مف بطؿ العراؽ في متغيرات 
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النيوض وسرعة االنطبلؽ و زاوية النيوض وتحويؿ الطاقة الحركية الى معدؿ السرعة وزمف 
 ( .Gordon:2004:78طاقة كامنة  كؿ ىذه عوامؿ مساعدة في تحقيؽ انجاز افضؿ)  

 :الخاتمة-4
 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا يستنتج الباحث االتي :

اف لدى و ، ء بالمقارنة مع بطؿ العراؽواالدااف بطؿ العالـ بالقفز بالزانة كاف افضؿ باإلنجاز     
في بعض القدرات البدنية والحركية التي تمعب دورا كبير في  اً بطؿ العراؽ بالقفز بالزانة قصور 

بعض المتغيرات البايوكينماتيكية ذات التأثير الكبير في االنجاز، فضبل عف ذلؾ اف السرعة 
غير كافية لتحقيؽ ارتفاعات اعمى في القفز  والزوايا المتحققة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية

اف زمف النيوض في لحظة االرتقاء لبطؿ العالـ كاف افضؿ مف زمف النيوض لبطؿ و بالزانة ، 
 في تحقيؽ قوة دفع كبيرة لمتغمب عمى الجاذبية االرضية. بلً فاع اً العراؽ ، وىذا المتغير يمعب دور 

عمى نتائج ىذه الدراسة والعمؿ عمى تطبيقيا عمى  يوصي الباحث  المدربيف العراقييف باالعتماد
قافزيف الزانة خبلؿ تدريباتيـ لما ليا مف اىمية كبيرة في تحقيؽ االداء االفضؿ وانعكاساتيا 

اف المقارنة بيف بطؿ العراؽ والعالـ يفضؿ باف ال يعتمد بية عمى االرتفاعات المتحققة،  و االيجا
ة ،بؿ يجب معرفة اسرار االعداد والتدريب التي تجري خمؼ الكواليس، دعمى المبلحظة المجر 

يوصي الباحث االىتماـ بالقدر الكافي بالدراسات التحميمية وعدـ تركيزىا بفعالية معينة دوف باقي و 
 الفعاليات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمراجع: المصادر
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