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 يف إسباـ ىذا البحث. اشكره  الذي بفضلو  عونو  فقنندم  ا هل   كب

 ؿبدم  حجار خرفان: ل كتورااألستاذ لسي  اؼبشرؼ بالشكر  التق ير  االحرتاـ إذل اتق ـ ن

  نصائحو القيدمة طيلة م ة إقباز اؼبذكرة.  و،  بتوجيهات يف كل الظر ؼ ناالذي دل يبخل دبساع ت

 .  دبستغازل الت ريب الرياضيقسم  اؼبعه    ق ـ بالشكر اعبزيل إذل كل أفراد أسرةنتكدما 

 .سنة ثانية ماسرتيف ال فعة ي زمالئشكر نكدما 

 متناف.إشكر كل من ساىم من قريب أ  من بعي  يف إسباـ ىذا العدمل  لو بكلدمة شكر   ن يف األخًن 

 .  يف رضى ا هل تعاذل قوؿ جزاكم ا هل خًنا   فقكم إذل ما وببو  ترضاه أنفسهمنلكل ىؤالء 
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 يف بطنها. إذل من ضبلتين

 كانت خًن معٌن يف التغلب على نبـو  مصاعب اغبياة. إذل من   

  ضحت بالكثًن ألسبكن من الوصوؿ إذل ىذه ال رجة بعوف ا هل  بعوهنا. 

 ..." إذل العزيزة الغالية أمي..أمي...أمي

 ."..."إذل أيب الغارل  نار درب حيايت  علدمين سنة اغبياة إذل من رباين  أ

 ؿبدم  خرفافحجار الفاضل:  ال كتور إذل األستاذ

 . إذل كل إخواين

 إذل كل األحباب الذين يعرفونين.

 تشجيع.    إذل كل الذين م  ي  العوف  لو بكلدمة شكر  

  إذل كل الذين يعرفوين من قريب أ  من بعي .

     أف هبعلو ذا فائ ة على الذين من بع ي " سبحانو  تعاذل" إذل ىؤالء أى ي ىذا العدمل  أسأؿ ا هل  
 ا هل.شاء  إف
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 إذل صبيع األساتذة الكراـ ، فبن دل يتوانوا يف م  ي  العوف رل .
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 : تمهيد

الرتبيػة  ميػ اف منهػا اؼبيػادين شػىت أخػر  يف تطػورات فػرض قػ  اؼبتسػارع العلدمػي التطػور أف شػ  ال
 اؼبقاربػات اؼبنػاىج، بنػاء :الرتبويػة العدمليػة جوانػب كػل مشػل تطػوراالبيػ اغوجي  اجملػاؿ شػه  فقػ   بالفعػل

 مػا أف ىبتػار للدمعلػم يبكػن ،متعػ دة أصػبحت الػي  أسػاليبو التػ ريس طػرؽ ،التقيػيم ،اؼبعتدمػ ة، الوسػائل
 .ى فو يناسب
 مشػكلة العػادل يف الرتبويػة مػن األنظدمػة كغػًنه  بالدنػا يف الرتبػوي النظػاـ  اجهػت الػي اإلشػكاالت بػٌن  من

 تعلدمهػا اؼبػتعلم علػى هبػب اؼبفػاىيم مػن قائدمػة ثناياىػا يف تضػم إذ ،االداء  االقبػاز عقصػ  رفػ تندميػة القػ رات
 اؼبػتعلم لػ   تػراكم اؼبعػارؼ ىػي  النتيجػة ،ال راسػية اؼبػواد مػن مػادة كػل يف اكتسػااا عليػو  بعػ  اؼبهػارات

 من يتعلم نفسو هب  أخر  بعبارة ، االكتشاؼ اإلقبازؼبنطق  امتالكو د ف وبوؿ فبا ،بينها ر ابط إقامة د ف
 .تعلدمو ما على استنادا معو  التكيف  اقع ربليل أ  ما لفعل شيء  ليس يتعلم أف أجل
 االرتقاء يرمي إذل بي اغوجي كاختيار الربامج التعليدمية  الت ريبية اؼبقرتحة  اعتدماد مت ،اإلشكالية ؽبذه  كحل
 اؼبهػارات ،اػبػربات ،اؼبعػارؼ مػن متكامػل  منػ مج نظػاـ إذل تسػتن  اؼبقاربػة ىػذه أف منطلػق مػن ،بػاؼبتعلم
 تلػ  تتطلبهػا الػي اؼبهدمػة اقبػاز تعلدميػة / تعليدميػة  ضػعية ضػدمن تتػيح للدمػتعلم  الػي داءاتاأل   اؼبنظدمػة

   .مالئم الوضعية بشكل
 مػن ربدملػو مػا بكػل اغبيػاة ؾبريػات يف الػتحكم علػى تعدمػل  ظيفيػة بي اغوجيػة اؼبقاربػة ىػذه تغػ   ،مث  مػن

 مػن اؼبػتعلم يبكػن منهجػي اختيػار فهػي ، بالتػارل ،االجتدماعيػة الظػواىر يف  التعقيػ  العالقػات يف تشػاب 
  .اغبياة مواقف ـبتلف يف االستعدماؿ صاغبة  جعلها اؼب رسية اؼبعارؼ خالؿ تثدمٌن من اغبياة، يف النجاح
 الرتبويػة النظريػات مػا أقرتػو إذل تسػتن  التعلدميػة /التعليدميػة للعدمليػة مػنظم  مػنهج كتصػور اؼبقاربػة ىػذه إف

 .اؼبعاصرة
تندميػة القػوة االنفجاريػة قصػ  ربسػٌن االقبػاز خػالؿ  من اثر برنامج مقرتح  دراسة إذل سنتطرؽ ىذا حبثنا ففي
 يف اؼبرحلة الثانوية. الوثب الطويل  يف نشاط الرقدمي

 : التالية اػبطة سطرنا اؼبوضوع اذا  لإلحاطة

 نتطػرؽ ففػي الفصػل األ ؿ حبثنػا، ؼبوضػوع ىامػة فصػوؿ ثالثػة علػى نركػز النظري اعبانب يف 



 

   2 

 ا، أمػػ الوثػػب الطويػػليف  االنفجاريػػة القػػوةسػػنتطرؽ إذللل راسػػات السػػابقة  الفصػػل الثػػاين 
 .   العدمريةاؼبرحلة خصائص الثالث الفصل 

 إذل األسس اؼبنهجية لل راسة  فيو نتطرؽ  ؿاال الفصل ،فصلٌن أيضا على على نركز التطبيقي اعبانب يف
 ؾباالتو، ،أد ات ال راسة، اؼبنهجية اؼبستخ ـ، ؾبتدمع  عينة ال راسة من: كل على ربتوي الي اؼبي انية
.اؼبتوقعة ربليل النتائج عرض   ثاينال الفصل، اإلحصائية اؼبعاعبة
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 : اإلشكالية -1

مػػػػػن صبيػػػػػع  ر  علػػػػػى تندميػػػػػة  بلػػػػػورة شخصػػػػػية الفػػػػػردتسػػػػػاع  الرتبيػػػػػة الب نيػػػػػة  الرياضػػػػػية كبػػػػػاقي اؼبػػػػػواد األخػػػػػ
 الػػػػػػذي يبيزىػػػػػػػا  علػػػػػػػى النشػػػػػػاط اغبركػػػػػػػي معتدمػػػػػػػ ة يف ذلػػػػػػ ركيػػػػػػػة منهػػػػػػا  النفسػػػػػػػية  االجتدماعيػػػػػػةالنػػػػػػواحي اغب

 الػػػػػػذي مػػػػػػ اه مػػػػػػن األنشػػػػػػطة الب نيػػػػػػة  الرياضػػػػػػية ك عامػػػػػػة ثقافيػػػػػػة  اجتدماعيػػػػػػة، فهػػػػػػي سبػػػػػػنح اؼبػػػػػػتعلم رصػػػػػػي ا 
فاضػػػػػػلة  ت تعايشػػػػػػا منسػػػػػػجدما مػػػػػػع الػػػػػػيط اػبػػػػػػارجي منبعػػػػػػو سػػػػػػلوكيا، صػػػػػػحيحا يضػػػػػػدمن لػػػػػػو توازنػػػػػػا سػػػػػػليدما

 . سبنحو فرصة االن ماج االنفعارل
أثنػػػػػػػاء التػػػػػػػ ريس  التعلػػػػػػػيم علػػػػػػػى نظػػػػػػػاـ تقليػػػػػػػ ي بغيػػػػػػػة   كانػػػػػػػت الرتبيػػػػػػػة الب نيػػػػػػػة  الرياضػػػػػػػية تعتدمػػػػػػػ  أساسػػػػػػػا

الوصػػػػػػػوؿ إذل أىػػػػػػػ افها، حيػػػػػػػث تعتػػػػػػػرب األسػػػػػػػاتذة أ  اؼبعلػػػػػػػم الػػػػػػػور األساسػػػػػػػي فيهػػػػػػػا، حيػػػػػػػث تضػػػػػػػع علػػػػػػػى 
عاتقػػػػػػػو كػػػػػػػل اؼبسػػػػػػػؤ لية يف ربقيػػػػػػػق أىػػػػػػػ افها، فيقػػػػػػػـو بػػػػػػػأداء ـبتلػػػػػػػف األد ار، بيندمػػػػػػػا اؼبػػػػػػػتعلم تعتػػػػػػػربه كػػػػػػػأداة 

خػػػػػػل العػػػػػػادل يف حركػػػػػػة غػػػػػػًن عاديػػػػػػة  نشػػػػػػطة  ديناميكيػػػػػػة ـ د21للتطبيػػػػػػق فقػػػػػػط،  لكػػػػػػن مػػػػػػع ب ايػػػػػػة القػػػػػػرف 
   . يبكن إخفائها  ىي العوؼبة  تغًنات يف صبيع اجملاالت  اؼبيادين  عرؼ حقيق ال

أنشطة فردية الي تربز اؼبستو  الفردي لكل تلدميذ على ح ا ،  من  :نشطة الي يتم ت ريسها من بٌن األ
ذل ابع  نقطة فبكنة إرب نشاطا فرديا يعتدم  على الوثب يعت نشطة العاب القو  الوثب الطويل الذيأبرز أ

ر مرحلي االرتقاء باالقرتاب مث االرتقاء مث الطًناف  ينتهي باؽببوط،  يبكن اعتبا أذل مراحل تب إ" ينقسم 
)حسن  ع كاف االقباز عارل"فا حيث كلدما زادت سرعة  قوة االرت نبية كبًنة يف ربقيق االقبازأ الطًناف ذات 

 (1979ح.، 
لب نية عبسم فبارسها سهر ذل تطوير ـبتلف عناصر اللياقة اإنبية بالغة  تؤدي أ نظرا لكوهنا مناسبة  ذات 

طوار دبا يف ذل  ا يف اؼبؤسسات الرتبوي ؼبختلف األدراجهإر رة ض على اؼبنظومة الرتبوية على ٌناؼبسؤ ل
لعاب القو  مناسبة للدمرحلة الثانوية حيث يكوف الندمو أف "أود ال كتورة ناى ة ؿبدمالطور الثانوي  تر  

)سع ، طرؽ  ."ليات التطبيق  التقومي  اؼبناسباؼبستو   فق آاعبسدمي ق  اكتدمل كدما تعدمل على تطوير 
  (2004، 213الت ريس يف الرتبية الرياضية ص

 من ابرز انشطة العاب القو  الوثب الطويل الذي يعترب نشاطا فرديا يعتدم  على الوثب اذل ابع  نقطة 
فبكنة " ينقسم اذل مراحل تب ا باالقرتاب مث االرتقاء مث الطًناف  ينتهي باؽببوط،  يبكن اعتبار مرحلي 
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سرعة  قوة االرتقاع كاف االقباز عارل" االرتقاء  الطًناف ذات انبية كبًنة يف ربقيق االقباز حيث كلدما زادت 
 نظرا لكوهنا مناسبة  ذات انبية بالغة  تؤدي اذل تطوير ـبتلف عناصر (71، صفحة 1979)حسن ؽ.، 

اللياقة الب نية عبسم فبارسها سهر اؼبسؤ لٌن على اؼبنظومة الرتبوية على ظر رة ادراجها يف اؼبؤسسات 
رتبوي ؼبختلف االطوار دبا يف ذل  الطور الثانوي  تر  ال كتورة ناى ة ؿبدمود اف "العاب القو  مناسبة ال

للدمرحلة الثانوية حيث يكوف الندمو اعبسدمي ق  اكتدمل كدما تعدمل على تطوير الصفات الب نية ؽبذه الفئة 
)سع ، طرؽ الت ريس يف الرتبية من اؼبتدم رسٌن مثل ربدمل القوة، القوة اؼبدميزة بالسرعة،  السرعة...." 

 (213، صفحة 2004الرياضية، 

 اؼبعر ؼ اف كل رياضة ربتاج اذل قاع ة من الصفات الب نية زبتلف من رياضة اذل اخر  " لن يستطيع الفرد 
فيو يف حالة افتقاره للصفات الرياضي إتقاف اؼبهارات اغبركية األساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص 

 يعتدم   الوثب كغًنه من  .(113، صفحة 1987)ضبودات،  الب نية الضر رية ؽبذا النوع اؼبعٌن من النشاط الرياضي"
 حيث"( 1997ضياء ؾبي   آخر ف )الرياضات على صفات ب نية تؤثر يف االقباز الرقدمي  ىذا ما أثبتتو دراسة 

)ؾبي ، "  %( من اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل 53حصلت الصفات الب نية على نسبة مسانبة ق رىا)
 (11، صفحة 1997

يف االقباز الرقدمي للوثب الطويل ىي القوة االنفجارية الي تتدمثل يف اهنا تقلص  تأثرا لعل ابرز الصفات 
العضلة  سب دىا يف اسرع  قت فبكن  عرفها سليدماف باهنا "الصفة الناذبة عن ترابط مابٌن اقصى قوة 

 (23، صفحة 2004)اضب  س.،  اقصى سرعة" 

( تندمية القوة مهدمة يف صبيع األعدمار  للجنسٌن أيضا إف)كدما أف القوة يبكن تطويرىا يف ـبتلف مراحل الندمو 
مرحلة اؼبراىقة الي يكوف فيها الرياضي لو قابلية كبًنة لتطوير القوة العضلية دبختلف  خاصة (2012)يغدمور، 

إف مرحلة اؼبراىقة تظهر تطورا  اضحا لقابلية القوة )أنواعها  طبيعة الندمو يف ىذه اؼبرحلة يبكن من تطوير القوة 
، 2008)بلقاسم، ( اعبسم حيث تزداد قيم القوة  خاصة القوة القصو  كذل  القوة السريعة  قوة عضالت

 (52صفحة 
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القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن ل    ربسٌن االقباز الرقدمي من خالؿ تطوير اردنا من كل ما سبق 
ؽبذا  بالتارل ربسٌن االقباز الرقدمي للوثب الطويل   تالميذ الطور الثانوي عن طريق اقرتاح سبارين ؽبذا الغرض

  نطرح التساؤؿ التارل:

يف ربسٌن االقباز الرقدمي يف الوثب  لتطوير القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن قرتحاؼبربنامج ىل يؤثر ال
 ؟سنة18-15الطور الثانوي تالميذالطويل ل   

 :تساؤالتال-2

يف اختبار  الضابطة  ىل ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي للعينة التجريبية  -
 الوثب الطويل؟

يف اختبار  الضابطة ىل ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي للعينة التجريبية  -
 القوة االنفجارية للرجلٌن؟

داللة إحصائية لالختبار البع ي بٌن العينة التجريبية  الضابطة يف اختبار الوثب ىل ىناؾ فر ؽ ذات  -
 الطويل؟

يف اختبار القوة  الضابطة  ىل ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار البع ي للعينة التجريبية  -
 االنفجارية للرجلٌن؟

 أىداف البحث:-3

 :سبثلت اى اؼ البحث    

الطور  تالميذاثر برنامج مقرتح يف ربسٌن االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل ل   التعرؼ على م    -
 الثانوي

بتطوير القوة االنفجارية لعضالت   ربسٌن االقباز الرقدمي للوثب الطويل عن  تالميذ الطور الثانوي -
 الرجلٌن.
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 :الفرضيات-4

  سبثلت يف: تساؤالتاجابات قبلية للنا  افرتض

للربنامج اؼبقرتح اثر اهبايب يف تطوير مستو  القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن   العامة:الفرضية -4-1
 سنة. 18-16ذ الطور الثانوي ربسٌن االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل ل   تالمي

 الفرضيات الجزئية:-4-2

يف اختبار  الضابطة  ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي للعينة التجريبية  -
 الوثب الطويل

يف اختبار القوة  الضابطة ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي للعينة التجريبية  -
  للرجلٌن االنفجارية

  الضابطة يف اختبار الوثب الطويلىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية لالختبار البع ي بٌن العينة التجريبية -
 التجريبية لصاحل

يف اختبار القوة  الضابطة  ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار البع ي للعينة التجريبية  -
 لصاحل التجريبية للرجلٌن االنفجارية

 أىمية البحث:-5

تكدمن انبية اي حبث كاف يف الفائ ة الي يبكن ربقيقها يف ؾباؿ البحث عن طريق تعدميدمو على فئات 
البحث  البحث الذي بٌن اي ينا يق ـ ؾبدموعة  ح ات تعليدمية يبكن تطبيقها يف حصة الرتبية فباثلة لعينة 

الب نية  الرياضية ا ؼ ربسٌن مستو  اؼبتعلدمٌن يف نشاط الوثب الطويل عن طريق الرتكيز على تطوير 
تقاء جي  بانقباض صفة ب نية ىامة ج ا ؽبذا النشاط  ىي القوة االنفجارية الي تكدمن انبيتها يف اعطاء ار 

 سريع  قوي لعضلة الفخذ  الساؽ لرجل االرتكاز ل   التلدميذ اؼبدمارس.
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 :مصطلحات البحث-6

ىو ؾبدموعة  ح ات تعليدمية ت ريبية زبضع لشر ط الت رج  االستدمرارية يف األداء بزمن البرنامج المقترح:-
 .يف أي نشاط كافؿب د  فرتة راحة ؿب دة مراعيا الفر ؽ الفردية  اػبصائص العدمرية 

 القوة االنفجارية:  -

  الصفة الناذبة عن ترابط مابٌن اقصى قوة  اقصى سرعةالتعريف االصطالحي: 

 (2004)اضب  س.، قوة.  بأكربىي انقباض العضلة يف اسرع  قت فبكن تعريف إجرائي: 

 االنجاز الرقمي:  -

على انو النتيجة أ  اؼبسافة الي يتحصل عليها  2002يعرفو ريساف خريبط ؾبي  التعريف االصطالحي: 
ريساف خريبط ؾبي ، العاب القو ، دار الثقافة للنشر  التوزيع، عدماف، الطبعة )الرياضي أثناء أدائو لالختبار

 .(24ص-.2002األ ذل، 

حبثنا نفص  بو اؼبسافة الي وبققها  ىو النتيجة الي وبققها الرياضي يف اختبار معٌن  يفتعريف إجرائي: 
 التلدميذ أثناء القفز الطويل ؿبسوبة باؼبرت.

 : الوثب الطويل-

 .ذل ابع  نقطة فبكنة داخل اغبوض الرمليإلعاب القو  يعتدم  على الوثب ىو نشاط فردي ينتدمي أل
 المرحلة الثانوية: -

)اي،   تصادؼ يف الغالب الطور الثانويسنة(  18-14ىي اعبزء من الرتبية العامة  ترتا ح ما بٌن ) 
1997) 
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 : سباب اختيار البحثأ -7
  الرغبة يف دراسة ىذا اؼبوضوع. 
 .قلة ال راسات حوؿ ىذا اؼبوضوع حسب إطالعنا  ما توفر ل ينا من مادة علدمية 
 .إثراء مكتباتنا ببحوث زبص ىذا اجملاؿ 
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 الدراسات السابقة والمشابهة:-

 االعتدماد عليها يف من خالؿ عدملية البحث تبٌن  جود دراسات سابقة مشااة يبكن االستفادة منها يف حبثنا 
 دراستنا:

ريساف خريبط ؾبي ، العاب القو ، دار الثقافة للنشر  التوزيع، (:) 1997دراسة الطالب ضياء مجيد وآخران ) -
 (226-.ص2002عدماف، الطبعة األ ذل، 

 عالقة اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل ببع  الصفات الب نية.الموضوع: 

على العالقة بٌن اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل  كل من القوة القصو  ى ؼ البحث إذل التعرؼ الهدف: 
 القوة النسبية،  القوة اؼبدميزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن  السرعة االنتقالية باإلضافة إذل رب ي  أنبية كل صفة من 

 . الصفات الب نية السابقة الذكر تبعا ؼب   مسانبتها باؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل

 استخ ـ الباحثوف اؼبنهج اؼبسحيالمنهج: 

 مرت من الوقوؼ، 30االختبارات التالية )الوثب العري  من الثبات، رك  أداة الدراسة: 

 الوثب الطويل(

 : توصل البحث إذل النتائج التاليةالنتائج: 

بالسرعة  القوة النسبية  القوة  جود ارتباط معنوي بٌن اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل  كل من )القوة اؼبدميزة  -
 اؼبدميزة للرجلٌن(

 .  جود ارتباط سالب معنوي بٌن اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل  السرعة االنتقالية -

حصلت صفة القوة اؼبدميزة بالسرعة على أعلى نسبة مسانبة من اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل، مث صفة  -
 .وة النسبية  أخًنا صفة القوة القصو السرعة االنتقالية  تلتها صفة الق
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%( من اؼبستو  الرقدمي يف  53حصلت صبيع الصفات الب نية )قي  البحث( على نسبة مسانبة ق رىا )  -
 الوثب الطويل لفتية البحث.

( عالقة اؼبستو  الرقدمي يف الوثب  1997ضياء ؾبي   آخراف ) (: )2010دراسة الدكتور عدنان محمد مكي ) -
بع  الصفات الب نية ؾبلة الراف ين للعلـو الرياضية، اجملل  الثالث، الع د السادس، كلية الرتبية الرياضية، الطويل ب

 (165-جامعة اؼبوصل.ص

عالقة بع  أ جو القوة العضلية  اؼبتغًنات الفسيولوجية بإقباز الوثب الطويل لواثبٌن فئة الشباب الموضوع: 
 ألن ية ؿبافظة السليدمانية.

  فت ال راسة إذل:ىالهدف: 

التعرؼ على قيم بع  أ جو القوة العضلية  اؼبتغًنات الفسيولوجية  اقباز الوثب الطويل لواثبٌن أن ية مركز   -
 .ؿبافظة السليدمانية فئة الشباب

التعرؼ على نوع العالقة بٌن بع  أ جو القوة العضلية بإقباز الوثب الطويل أن ية مركز ؿبافظة السليدمانية فئة   -
 .الشباب

التعرؼ على نوع العالقة بٌن بع  اؼبتغًنات الفسيولوجية  اقباز الوثب الطويل لواثبٌن أن ية مركز ؿبافظة  -
 السليدمانية فئة الشباب.

 استخ ـ الباحث اؼبنهج الوصفي باألسلوب االرتباطي.المنهج: 

 بات القلب، اختيار)اختبار الوثب الثالثي بالق مٌن من الثبات، قياس مع ؿ ضر أداة الدراسة: 
 ال ينامومرت، قياس ضغط ال ـ "االنقباض  االنبساط"، اختبار لقياس قوة االنفجارية(

 :توصل الباحث إذل االستنتاجات اآلتيةالنتائج: 
 . جود عالقة ذات داللة معنوية بٌن القوة اؼبدميزة بالسرعة  اقباز الوثب الطويل ل   عينة البحث -

 .معنوية بٌن القوة االنفجارية  اقباز الوثب الطويل ل   عينة البحث جود عالقة ذات داللة  -
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  جود عالقة ذات داللة معنوية بٌن ع د ضربات القلب  الضغط االنبساطي  االنقباضي ل   عينة البحث. -

( دراسة ربليلية لبع  اؼبتغًنات 1997حسٌن مرداف عدمر، )(: )1997دراسة حسين مردان عمر ) -
 -العراؽ  - 25الع د  - 05اجملل   -ؾبلة الراف ين للعلـو الرياضية ة للوثب الطويل من الثبات. البايوميكانيكي

 ( 114-ص 1999جامعة اؼبوصل  

 دراسة ربليلية لبع  اؼبتغًنات البايوميكانيكية للوثب الطويل من الثبات.الموضوع: 

 : يه ؼ البحث إذل التعرؼ على ما يليالهدف: 

 ات اعبسدمية للدمسافة اؼبقطوعة يف اختبار الوثب الطويل من الثبات.عالقة بع  القياس  -

 عالقة بع  اؼبتغًنات البايوميكانيكية باؼبسافة اؼبقطوعة يف اختبار الوثب الطويل من الثبات.  -

 مسانبة بع  اؼبتغًنات البايوميكانيكية منفردة أ  ؾبتدمعة يف مسافة االقباز. -

 الوصفي بطريقة اؼبسح. استخ اـ الباحث اؼبنهجالمنهج: 

 زبطيط اعبسم بالتصوير السيندمائي.أداة الدراسة: 

  كانت االستنتاجات التالية:النتائج: 

 تتأثر اؼبسافة اؼبقطوعة يف اختبار الوثب الطويل من الثبات اهبابياً دبرجة الذراعٌن. -

مرحلة مهدمة لزيادة اؼبسافة اؼبقطوعة  تع  اللحظة من ىبوط الذراعٌن من اػبلف اعبذع إذل أقصى انثناء للركبتٌن -
 يف االختبار.

قيم معامالت اؼبتغًنات ب  ف أ  مع إضافة عنصري طوؿ األطراؼ السفلي أ  الوزف يبكن االعتدماد عليها يف  -
 التنبؤ باؼبسافة.

( اثر سبرينات الوثب  القفز يف تطوير 2004ؿبدم  جاسم ؿبدم  )(: )2004دراسة محمد جاسم محمد ) -
 (129-ص2005-02الع د-04اجملل -جامعة بابل-ة اػباصة  اإلقباز للوثبة الثالثية، ؾبلة علـو الرتبيةالقو 
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 اثر سبرينات الوثب  القفز يف تطوير القوة اػباصة  اإلقباز للوثبة الثالثية.الموضوع: 

لٌن باستخ اـ سبرينات هت ؼ ال راسة إذل التعرؼ على تأثًن سبرينات القوة اؼبدميزة بالسرعة لعضالت الرجالهدف: 
 القفز  التطوير مستو  األداء  االقباز للوثبة الثالثية.

 اتبع الباحث اؼبنهج التجرييب.المنهج: 

)اختبار اؼبسافة الكلية، اختبار اػبدمس  ثبات من الثبات، اختبار الوثب الطويل من الثبات، اختبار أداة البحث: 
 ـ(.30رك  

  أنبها كانت:النتائج: 

 ر ؽ معنوية بٌن االختبارات القبلية  البع ية  لصاحل االختبارات البع ية يف صبيع االختبارات. جود ف -

 سبرينات الوثب  القفز أثرت بشكل فعاؿ على نتائج اجملدموعة التجريبية  ال سيدما االقباز. -

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة:-

على ضبط منهجية البحث  كذل  االحتبارات  ناساع تعلى ال راسات السابقة  اؼبشااة حيث نا اعتدم 
ى ىذه عل طالعاالمن خالؿ اؼبستخ مة على عينة البحث كدما اتضحت بع  اؼبصطلحات  التعاريف 

وبات البحث لبناء مق مة البحث الذي بٌن اي ينا باالظافة اذل ؿبا لة تفادي صع ناىا ال راسات الي قاع ة ازبذ
الي صادفت الباحثٌن السابقٌن،  سانبت ىذه ال راسات يف إع اد بع  التدمارين اػباصة بتطوير القوة 

 االنفجارية لغضالت للرجلٌن، إذل جانب توظيف نتائج ال راسات السابقة  اؼبشااة يف مناقشة الفرضيات.
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 تمهيد:

تعترب مسابقات الوثب  القفز من اؼبسابقات اؼبشوقة لالعب  اؼبشاى ، كوهنا تتطلب ق رات عالية   لياقة متدميزة 
تشتدمل على السرعة الكتساب سرعة اعبري )سرعة االقرتاب(  قوة عضلية، كدما تتطلب صفات  مقاييس جسدمية 
خاصة حيث يتدميز الرياضي بالطوؿ )طوؿ الرجلٌن خاصة(  كذل  خفة الوزف  الرشاقة باإلضافة إذل اؼبر نة 

 العالية.
ا  خصوصا يف مراحل تعلدمو األ ذل،  الببة  يع  الوثب الطويل كنشاط حركي من األنشطة البسيطة يف أدائه

 األكثر شيوعا يف فبارستها، ليس فقط يف ؾباؿ اؼبي اف  اؼبضدمار  لكن بالنسبة لأللعاب  الفعاليات الرياضية 
على ذل  يقبل تالميذ اؼب ارس على أدائو د ف معلم متنافسٌن بعي ين عن فنوف حركاتو  اؼبتدمثلة يف  اؼبختلفة.  
اص باألداء، حيث يندمي عن ىم قوة االرتقاء من جراء الوثب اؼبتكرر يف حفرة الوثب،  من ىنا التكتي  اػب

 ظهرت أنبيتو كنشاط ب ين م رسي.
ف يتدميز اا رياضي منافسات الوثب عامة  الوثب الطويل خاصة ىي صفة أىم الصفات الب نية الي هبب أ من 

ذل ابع  نقطة إيتدمكن من االرتقاء  عة( يف عضالت الرجلٌن حىتزة بالسر القوة اؼبدمي –القوة )القوة االنفجارية 
 . ذل اغبركة العدمودية مقا ما للجاذبيةإفقية ي ربويل اعبسم من اغبركة األأفبكنة 

 : تاريخ الوثب الطويل -01
ذل العبور الرتع  اػبنادؽ  الوثب من فوؽ صخرة إغريق )اليوناف( اذا النوع من الرياضة عن ما كانوا حباجة اىتم اإل

ثناء اغبر ب  الغز ات  كاف الوثب يتم بثين أشياء تعرتض طريق تق مهم   كومة تراب حيث كانت ىذه األأ
عياد اال ؼببية مر يف برنامج األ ؿ األأذل منطقة الورؾ دل تكن مسابقة الوثب الطويل مستقلة بذاهتا إالركبتٌن خلفا 
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صبحت من اعبري )االقرتاب(  يف أالق يبة بل كانت ضدمن اؼبسابقة اػبدماسية للرجاؿ  كانت تتم من الثبات مث 
رض قبل اغبفرة )دبثابة خط( ود ملقى على األ  عدمأالقرف السادس قبل اؼبيالد  ق  كاف مكاف االرتقاء ؿب دا حبربة 

ح   إعدملية االرتقاء عن ما تصل  أف تب إح   جانيب اغبفرة )إرض على حيانا كاف يوضع عدمود مثبت يف األأ  
ثقاؿ من اغبجارة يرتا ح  زهنا أق مي الالعب على امت اد العدمود( كاف وبدمل اؼبتسابق يف كلتا ي ه قبل االرتقاء 

ثناء أثناء االرتقاء لع ـ فق اف اتزاف اعبسم يف اؽبواء   أكلغ بغرض تقوية مرجحة الذراعٌن   4.649 – 1.48بٌن 
ف إحجار خلفو بع  ارتقائو مباشرة حىت ىبفف من  زنو  من الطريف عدملية اؽببوط  يسدمح للدمتسابق بقذؼ األ
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 ف سبب ذل  ريسافعرؼ حىت اآلثناء عزؼ اؼبوسيقى دل يأغريق كانت تقاـ ياـ اإلت أ أمسابقة الوثب الطويل ب
على نواع من الوثب صبعت ما بٌن اؼبشي يف اؽبواء  الوثب لألأكاف يف العصور    (2000)االنصاري خ.، 

دخاؿ لوحة االرتقاء الي دل إذل إـ 1886شكاؿ من التكني  سنة أهنم يثبوف ؼبسافة ابع   ق  ادخل أالعتقادىم 
 بعادىم من السباؽ.إيرضى اا بع  اؼبتسابقٌن خوفا من ذبا زىا  بالتارل 

شارة ـ  الب  من اإل1896 ذل باثينا عاـ ؼببية اغب يثة األ  لعاب األكانت مسابقة الوثب الطويل ضدمن برنامج األ
 (2005)الربضي،  .الفعالية ضدمن الفعاليات العشرية للرجاؿ  اػبدماسية للنساء  يىه ف ىذأذل إ

 : تعريف الوثب الطويل -02

لعاب القو   فيها يقفز الالعب ألبع  مسافة أرياضات يعرفها رع  ؿبدم  عب  ربو " إف القفز الطويل ىو إح   
.  الرقم القياسي 1991ـ سجلو األمريكي ماي  با يل يف طوكيو سنة 8.95فبكنة، الرقم القياسي للرجاؿ ىو

  (2010)ؿبدم  ع.،  "1988ـ سجلتو الر سية غالينا تشيستياكونا 7.52للسي ات ىو 
أضب  سالـ على أف الوثب الطويل ىو إح   اؼبسابقات الطبيعية الي سبارس على مستو  عاـ   يعرفها أ.ص يقي 

 لذا قب ىا كدمرحلة تالية للجري من حيث الت رج الطبيعي غبركات األطفاؿ الي تب أ بالزحف مث اؼبشي فاعبري 
  (2014)سالـ،  فالوثب الطويل

 : أداء الوثب الطويلنقاط مهمة في  -03

 االقرتاب السريع  ال د باػبطوات للوصوؿ إذل لوحة االرتقاء بق ـ االرتقاء. -
ى ؼ أ ؿ مرحلة من  خصوصا يف اػبطوات الثالث األخًنةالوصوؿ بسرعة االقرتاب إذل أقصى ما يبكن    -

 مراحل األداء اؼبركزي للوثب الطويل ) االقرتاب (.
 خطوة تبعا لطوؿ اؼبسافة اؼبقطوعة من طريق االقرتاب. 20 – 19االقرتاب ما بٌن ترتا ح خطوات  -
غيًن إيقاع الثالث خطوات اإلع اد الرتقاء جي  د ف خسارة يف سرعة االقرتاب اؼبكتسبة، حيث يفي  يف ذل  ت -

 مع خف  مركز الثقل دبا يناسب اإلع اد الرتقاء جي   ليس طوؿ اػبطوات أ  قصرىا. األخًنة
حيث تعدمل على  °80 – 76اغبصوؿ على ارتقاء قوي   سريع  الذي رب ده الزا ية اؼبناسبة لالرتقاء  -

 إكساب مركز الثقل مساره اغبركي الصحيح.



القوة االنفجارية في الوثب الطويل                                           ثانيالالفصل   
 

15 

 

يتم االرتقاء بق ـ  اح ة   يع  من أىم النواحي الفنية يف الوثب، حيث يربط بٌن االقرتاب  الطًناف استع اد  -
 للهبوط السليم.

رتقاء يأخذ اعبسم الوضع الصحيح العدمودي مع م  رجل االرتقاء كامال  مرجحة فخذ الرجل اغبرة حىت يف اال -
 اؼبستو  األفقي  النظر لألماـ، كل ذل  يعطي الوضع اعبي  لالرتقاء.

  20اغبصوؿ على ارتفاع طًناف مناسب ؼبركز الثقل يساع  الواثب يف اقباز زا ية طًناف مناسبة أيضا يف ح  د  -
 ـ  الي تؤثر على مسافة الوثب. ° 24
حركة الذراعٌن ال ائرية  حىت على مستو  النظر مع اذباه الكوعٌن للخارج يعدمالف على رفع الكتفٌن ألعلى  -

 حيث يساع  ذل  يف توازف اعبسم غبظة االرتقاء.
تكتي  اؼبشي يف  ميل بسيط للجذع  يف ح  د طبس درجات يساع  حركة الرجلٌن يف ب اية الطًناف بإقباز -

 اؽبواء بسهولة.
توافق حركات الرجلٌن مع حركات الذراعٌن أثناء مرحلة الطًناف، يعدمالف على استدمرارية مسار مركز الثقل  -

  حفظ توازنو،  بذل  ال يفق  الواثب أي مسافة من اؼبسار الذي اكتسبو يف مرحلة االرتقاء ) اؼبتدمدمة لالقرتاب (.
وثب الطويل يف م  الرجلٌن مع رفعها عن األرض بق ر اإلمكاف يعدمالف مع حركات إف إمكانية متسابق ال -

 الذراعٌن من اػبلف لألماـ  ميل اعبذع لألماـ استع ادا ؽببوط جي  لتقوية عضالت البطن  خلف الفخذ.
الثقل  ثين الركبتٌن  إزاحة اغبوض لألماـ بع  ىبوط الق مٌن  مالمستهدما للرمل يعدمل ذل  على مر ر مركز -

فوؽ مكاف اؽببوط ،  يعطي ذل  للجسم االتزاف الالـز حبيث ال يسقط اعبسم للخلف أ  ألح  اعبانبٌن فبا يؤثر 
 سلبا على مسافة الوثب.

إف صعوبة الوثب الطويل يف م   استخ اـ الواثب للسرعة القصو  الي اكتسبها يف مرحلة االقرتاب  ذل   -
غبظة االرتقاء، أىم مرحلة من مراحل األداء اغبركي للدمساع ة يف عدمل قوس طًناف عاؿ  طويل ما أمكن ذل    

 (2004)توفيق، الذي يتطلب ارتقاء قويا  سريعا دبساع ة لوحة االرتقاء. 

 : قواعد عامة -04

 خذ اا اؼبتنافسوف ؿبا الهتم تكوف بالقرعة.أالطريقة الي ي -
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متنافسٌن يسدمح لكل متنافس بثالث ؿبا الت،  عن ما يكوف ع د اؼبتنافسٌن اقل  8كثر من أذا شارؾ إ -
 ؿبا الت. 6فيسدمح لكل متسابق ب  8من 

  ثبة من بٌن صبيع  ثباتو. حسنأوباسب اؼبتنافس على  -
 هناء كل ؿبا لة من ؿبا التو.دقيقة إل 1.5يبنح اؼبتنافس  -
 : ذاإيفشل اؼبتنافسٌن  -

 ي جزء من جسدمو.أرض خلف خط االرتقاء بؼبس األ 
 ماـ  اػبلف.االرتقاء عن خارج سواء من هناية اللوحة  على امت اد خط االرتقاء من األ 

  (2005)صبيل،  للخلف من منطقة اؽببوط.بع  هناية الوثبة مشي عائ ا  

 : قانون الوثب الطويل -05

 : الخطوات الفنية للوثب الطويل -05-1

 (2000)مصطفى، . طتشدمل اػبطوات الفنية للوثب الطويل على االقرتاب، االرتقاء، الطًناف، اؽببو 
 : مرحلة االقتراب -05-1-1

ع اد إنو يعترب اؼبرحلة الي يقـو الالعب فيها بأيف مرحلة االقرتاب ب 2004يقوؿ ال كتور فراج عب  اغبدمي  توفيق 
تقاف إصعبها حيث يقـو الالعب بأ ل الوثب الطويل بل  ىم مراحأنفسو لعدملية االرتقاء،  تعترب ىذه اؼبرحلة من 

ذا سبكن من ذل   مت ضبط خطوات االقرتاب سوؼ يستطيع الوصوؿ  ربقيق مستو  جي  لالرتقاء إخطواتو ف
 (2004)اغبدمي ،  الذي يبكن بالتارل من اقباز مسافة  ثب كبًنة. 

لتوفًن قوة ال فع   تتدميز مرحلة االقرتاب بزيادة سرعة الالعب يف اعبري  ضبط خطوات اعبري للدمسافة اؼبطلوبة
الالزمة للطًناف  درجة عالية من الرتكيز الذىين  النفسي  الب ين  الي زبتلف طبقا غبالة الالعب الت ريبية  طبيعة 

  (2003)رياض،  رضية الي ذبر  عليها اؼبسابقة.خر  مثل الطقس، األأاؼبسابقة  عوامل 
ذ منهم من يصل إقصى سرعة فبكنة  نظرا الختالؼ اؼبتسابقٌن يف السرعة أاؼبتسابق ع  ا   تكوف طريقة اقرتاب 

قصى سرعتو يف ع د كبًن من اػبطوات، لذل  أذل إيف اقل ع د من اػبطوات،  من من يصل  ىدمظلسرعتو الع
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دمى باػبطوات ظالعذل السرعة إاختلفت طريقة االقرتاب نتيجة الختالؼ سرعة اؼبتسابقٌن  ق رهتم على الوصوؿ 
 اؼبناسبة.

)الرضباف،  يارد. 50-30ق ـ ا  من  110-80خطوة من مسافة طوؽبا  16-12 تكوف عادة اػبطوات مابٌن 
2000)  

 : مرحلة االرتقاء -05-1-2

اؼبتشااة الي كانت  تع  مرحلة االرتقاء من أىم  أصعب مراحل الوثب الطويل إذ تعدمل على ربويل اغبركات
تستخ ـ يف عدملية االقرتاب إذل حركات غًن متشااة  الي تستخ ـ يف االرتقاء  الطًناف إذ نالحظ الرجل اؼبرجحة 

(  ىذا الوضع يساع   90 – 85) القائ ة ( ق   قعت أماـ ق ـ االرتقاء بزا ية من مفصل الركبة سبت  من ) 
ي العلوي ،  يف ىذه اللحظة يقـو الواثب بتلويح ي ه بصورة معاكسة غبركة الواثب على االرتقاء باالذباه األمام

الق مٌن إذ سبت  ي ه باالذباه األمامي العلوي،  الي  األخر  إذل جانب جسدمو  للخلف قلياًل أما اعبذع هبب أف 
 الطًناف.يبقى ؿبافظاً على استقامتو العدمودية إذل أف تب أ مرحلة ج ي ة من مراحل الوثب الطويل  ىي 

 التحليل الميكانيكي لمرحلة االرتقاء: -2-1 -1 -05

داء اغبركي للوثب الطويل  الي يتم فيها ربويل مسار مركز صعب مراحل األأىم   أتع  مرحلة  النهوض من  -1
ح   الوي  خالؿ فرتة زمنية قصًنة ترت مامي العذل االذباه األإفقي( مامي )األثقل اعبسم للواثب من االذباه األ

 (company, 1976) /ثا( .0.12-0.11مابٌن )

عن  ترؾ ق ـ رجل النهوض  نتهاءاىذه اؼبرحلة من غبظة مالمسة ق ـ رجل النهوض للوح النهوض    أذ تب إ -2
للوحة النهوض  تع  اغب  الفاصل يف ربقيق اؼبستو  اعبي   من خالؽبا يتم اغبصوؿ على سرعة انطالؽ عالية 

)طلحة،  (  كذل  يف اغبصوؿ على طًناف مناسب  جي  .0 25-20) ربقيق زا ية انطالؽ تبلغ ما بٌن يف 
1993)  

 قساـ  ىي :أذل ع ة إ تقسم ىذه اؼبرحلة 
  ضع ق ـ رجل النهوض فوؽ اللوحة .االصط اـ. -
 مرحلة التوقف )القصور الذايت( االمتصاص . -
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 ال فع  اؼب  القصو  للنهوض . -
على  الذي وب ث نتيجة التوقف البسيط ماـ  األ اىم ما يبيز ىذه اؼبرحلة ىو االستع اد لعدملية ال فع لأل -3

ذل التناقص يف قيم سرعة مرحلة إبسبب االنثناء البسيط يف مفصل الق ـ  الركبة  اغبوض  الذي سوؼ يؤدي 
%( ـ/ثا عن سرعة مرحلة االقرتاب 15-10فقية  الي ستتناقص خالؿ ىذه اؼبرحلة ما بٌن )النهوض األ

(james h. , 1986) 
ماـ أ لكن يستفاد من ىذا التناقص  الفق اف يف السرعة باغبصوؿ على سرعة عدمودية لرفع مركز ثقل اعبسم  نقلو 

الرجل الناىضة نتيجة عدملية اؼب   ال فع للرجل الناىضة الي تساع  على ضبل الرياضي يف اؽبواء  بزا ية طًناف 
  (1987)كًند،  مناسبة

ف قباح مرحلة النهوض تعتدم  على توافق عدمل كل من عدملية دفع رجل النهوض  انثناء مفاصل اغبوض أذ إ
سباـ عدمل مرحلة النهوض القوية إ الركبة  اؼبرجحة القوية لكل من الرجل اغبرة  الذراعٌن كل ذل  يساع  على 

سم الذي يؤثر اهبابيا يف زيادة قوس الطًناف  بالتارل  السريعة  الي ب  رىا تعدمل على علو طًناف مركز ثقل اعب
 قصى سرعة فبكنة .أفضل مسافة اقباز  يف اقصر زمن  بأفضل مسافة اقباز  يف أاغبصوؿ على 

 
 تع  مرحلة النهوض  الطًناف يف فعالية الوثب الطويل ذات  :عالقة االرتقاء باالنجاز الرقمي -05-1-2-2
دماتيكية ؽبذه اؼبرحلة  الي ؽبا د ر كبًن يف ربقيق يح   اؼبتغًنات الكينإف سرعة النهوض  ىي إنبية كبًنة حيث أ

ما مرحلة الطًناف  الي ؽبا د ر كبًن يف ربقيق إاالقباز حيث كلدما كانت سرعة النهوض كبًنة كاف االقباز عارل 
 (1979)قاسم، اف  ارتفاع الطًناف . االقباز  الي تعتدم  على ع ة عوامل  منها سرعة الطًناف  زا ية الطًن 

 مرحلة الطيران: -3 -05-1

تب أ ىذه اؼبرحلة بع  ترؾ الواثب لوحة االرتقاء إذ تظهر ميكانيكا إف الواثب ال يبكن إف يفصل لتغيًن منحىن 
طًناف مركز ثقل اعبسم بع  ترؾ لوحة االرتقاء ،  يشًن بع  اػبرباء  اؼبختصوف يف ىذا اجملاؿ بأف الزخم الزا ي 

إف من خالؿ الطًناف يتعرض  ) ىو طبوث ( ة ،  يضيف ألي جسم ىو مق ار ثابت ال يتغًن إال إذا أثرت فيو قو 
الواثب إذل حركة د را نية غبظة ترؾ لوحة االرتقاء نتيجة للقوة الالمركزية ، إال إف األىم التأكي  على احتدماؿ 
ح  ث ىذه اغبركة ال  رانية يف مستو   اح  أ  أكثر ، إف تسا ي العزـ  يؤدي إذل ترؾ األرض دبوازنة عالية ، 

احية اغبيوية ج ا" يف استغالؿ القو  اؼبختلفة لصاحل الثوابت ، فالتوازف يف اؼبستو   ىذه الناحية مهدمة من الن
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)حسٌن، موسوعة اؼبي اف   اؼب مار،  صعوبة لو قارناه باؼبستو  العرضياألمامي  اعبانيب يكوف سهال" يكوف اقل 
2000) 

االرتقاء  اؽببوط  زبضع إذل نظرية اؼبقذ فات من حيث االنطالؽ  متغًناتو لذا تع  ىذه اؼبرحلة الفاصلة بٌن  -
ة االنطالؽ سيحافظ على كدمية الزخم الزا ي ظ تأثًن اعبذب األرضي  مقا مة اؽبواء  االحتكاؾ باؼبوازنة ، ففي غب

 (310، صفحة 2000ار، )حسٌن، موسوعة اؼبي اف   اؼب مبشكل جي  خالؿ الطًناف 
ىناؾ اختالؼ يف األداء اغبركي ؼبرحلة الطًناف حسب التكني  اؼبستخ ـ " إذ توج  ع ة طرؽ ألداء الطًناف   

  (1999)جبا،  يبكن استخ امها فدمنها:
 اؼبشي يف اؽبواءثالثاً طريقة *     طريقة التعلق *أ الً : طريقة القرفصاء    * ثانياً 

  (1998)عثدماف ـ.،  : مرحلة السقوط -4 -05-1
إف الواجب الرئيس ؼبرحلة اؽببوط  اؼبرحلة األخًنة من اؼبرحلة الفنية للوثب الطويل ىو التوصل ألقصى استفادة من 

نتيجة تطبيق العوامل اؼبيكانيكية الصحيحة، كدما منحىن الطًناف باإلضافة إذل ع ـ فق اف مسافة كبًنة أثناء اؽببوط 
يه ؼ اؽببوط اعبي  إذل تأمٌن التقاء الواثب باألرض بطريقة سبنع اإلصابة  تب أ ىذه اؼبرحلة غبظة مالقاة الق مٌن 

 : األرض،  يراعي يف مرحلة اؽببوط النقاط اؽبامة التالية
ض مركز ثقل اعبسم يب أ الواثب بسحب الذراعٌن للخلف بع  الوصوؿ إذل هناية مرحلة الطًناف   ب اية البفا -

ابت اًء من األعلى، لإلماـ، لألسفل مث للخلف مع ميالف اعبذع  امت اد الرجلٌن لإلماـ ا ؼ ع ـ فق اف مسافة 
 أثناء مالمسة األرض.

عن  مالمسة األرض تب أ حركة انثناء الرجلٌن  ان فاع الركبتٌن  اغبوض بقوة لإلماـ مع استدمرار حركة اغبوض  -
حىت يصل الورؾ إذل ما بع  مكاف ىبوط الق مٌن "  ىناؾ بع  الواثبٌن يقـو برمي جسدمو بع  اؽببوط إذل 

  (2000)حسٌن، موسوعة اؼبي اف   اؼب مار، اعبانب  ذل  لتفادي السقوط اػبلفي" 
  ىناؾ طرؽ ـبتلف للوثب الطويل يبكن تلخيصها فيدما يلي: : داء الوثبأطرق  -06
 :طريقة القرفصاء -06-1
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منها اؼببت ئٌن  معظم اؼبسابقٌن  أذل ح  كبًن على السرعة  قوة ال فع  ىي سهلة التعلم،  يب إىذه الطريقة تعتدم  
خذ ف  ضع اعبلوس يف اؽبواء  يستدمع ىذا الوضع حىت االقرتاب من اؽببوط فتدمت  أالذين يستعدملوف ىذه الطريقة ي

  (2000)االنصاري ر.،  ماما.أقصى ما يبكن أالرجلٌن 
جزاء اعبسم اؼبختلفة أ ىم فبيزاهتا تقارب مراكز ثقلأسهل طرؽ الطًناف  ابسطها،  من أ يعتربىا بسطوسي اح  

 . (299، صفحة 2000)االنصاري خ.،  ثناء الطًنافأذل مركز ثقل اعبسم إ

 : طريقة التعلق -06-2

ثناء الطًناف  ىذا ما أجزاء اعبسم أداء الوثب الطويل حيث يتباع  مراكز ثقل أتعترب طريقة التعلق طريقة ق يبة يف 
 د  بطريقة غًن اقتصادية.أها بالنسبة ؼبرحلة اؽببوط فتعيبي

امت اد لة و متعلق بعارضة بكلتا ي يو  رجليو يف حاأنناء مرحلة الطًناف  كأث ظبيت بالتعلق الف اؼبتنافس يب   
 ة للوثبطوؿ مسافة فبكنأعن  للبحث

 : طريقة المشي في الهواء -06-3

كثر الطرؽ احتياجا أليها   إفضل الطرؽ اؼبستخ مة يف الوثب الطويل  الي سبق  اف اشرنا أتعترب ىذه الطريقة من 
دائها الذي يعتربه البع  معق ا لذا يقتصر استخ اـ ىذه الطريقة على أعاب يستاذل الرشاقة  الق رة على إ

اؼبتق مٌن )النخبة(  تكوف حركة الرجلٌن شبيهة حبركة اؼبشي اؼبعتاد  الغرض منها اؼبساع ة يف اكتساب اؼبتسابق 
أ ـ االرتقاء  ال تب على ارتفاع لو نتيجة دفعو بق أذل إىذه العدملية عن ما يصل اؼبتسابق  أطوؿ مسافة فبكنة،  تب أ

حسن النتائج. أذل إهنا تؤد  إنو يعيق دفع ق ـ االرتقاء،  يضح لنا خريبط عب  الرضباف ىذه الطريقة قبل ذل  أل
 (195، صفحة 2005)الربضي، 

 : تعليم الوثب الطويل -07

يكوف الرتكيز األساسي على االقرتاب  االرتقاء، بيندما تستحق عن  تعليم الوثب الطويل هبب أف  :  فقا لفرانز
عن  القياـ باالقرتاب للواثبٌن اؼببت ئٌن، من   فقًا لتيليز  جيدمس (tellez, 1998) مرحلة الطًناف اىتدماـ أقل

 وا جر  االقرتاب  يطور ا تسارعاألفضل فعل ذل  ب  ف قفز اذه الطريقة، يستطيع متسابقي الوثب أف يفصل
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 شكل خطوة  إيقاع جر  متسق من خالؿ التكرار. باإلضافة إذل ذل ، فإنو حىت مع متسابقي الوثب ذ   
للعدمل على األداء  الت ريب على جر  االقرتاب ب  ف قفز ليطور ا اتساؽ  اتزاف اعبري،  اػبربة من اؼبفي  أف يتم

اعبري  قاء، هبب القياـ جبري اقرتاب قصًن من شباين خطوات. إف الوثب ذ للخطوتٌن األخًنتٌن  االرت الفين
القصًن يسدمح للواثبٌن بأف يفرز ا  يؤك  ا على األداء الفين اؼبناسب. باإلضافة إذل ذل ، يبكن للواثبٌن أف يب ؤ ا 

 .(james t. a., 2000) .قفزات أكثر دبا أف اعبري القصًن يقلل اإلجهاد أثناء الت ريب

 :من اػبطوات التالية تتكوف بواسطة  ينسور إف طريقة تعليم الوثب الطويل اؼبقرتحة
اؽببوط اآلمن يف اغبفرة لتعليم  يه ؼ إذل أف يعطى الرياضيٌن ثقة يف الوقوؼ يف اغبفرة عن  الوثب الطويل -

 الوثب. الذراعٌن ليساع ا يف مسافةاستخ اـ  ق مٌن آمن ليعلم الرياضيٌن كيفية ىبوط
األساسي للقفز الطويل  يه ؼ إذل أف يعرض األداء، ق ـ لق مٌن  الوثب يف اغبفرة من اقرتاب قصًن من -

 . ارتقاء  اح ة  ق مٌن للهبوط باستخ اـ ق ـ
الطويل الكامل من أداء الوثب  يه ؼ إذل السدماح للرياضيٌن بأف وبا لوا الوثب الطويل ؼبسافة من اقرتاب أطوؿ -

 . أطوؿ اقرتاب
 

  تعريف القوة العضلية: (1

تع  القوة العضلية اح  اؼبكونات األساسية للياقة الب نية، فهي إمكانية العضلة على التغلب على اؼبقا مة 

أهنا عنصرا أساسيا لتطوير األداء اغبركي اعبي    أف امتالؾ الرياضي  اػبارجية، ير  الرسوف، كالرؾ   مػاتيوس

لصفة القوة ىاـ ج ا غبدمايتو من اإلصابات   ذبنب حوادث اؼبالعب،   ذل  ألهنا عنصر ضر ري لتكوين 

 مكونات ب نية ع ي ة أخر  مثل تندمية القوة، عنصر السرعة،   ارتفاع مستو  القوة العضلية للرياضي.

إذل القوة العضلية بأهنا إح   اػبصائص  "أوزلين": نقال عن 1979الص د يشًن"ؿبدم  صبحي حسنٌن"  يف ىذا

اؽبامة يف فبارسة الرياضة،  ىي تؤثر بصفة مباشرة على سرعة اغبركة   األداء على اعبه    اؼبهارة 

 (.211:41اؼبطلوبة)
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يف تعريف القوة العضلية بأهنا القوة  تيوس""ما   كالرك": نقال عن كل من "1980صاحل السي  فار ؽ"" ير    

 (. 24:17القصو  اؼبستخ مة أثناء االنقباض العضلي)

ىي الق رة العضلية للتغلب على مقا مة اػبارجية أ   "نقال عن "ستازيوسكي1972عصاـ عب  اػبالق" "  عرفها 

 (.117:27مواجهتها)

اإلرادية اؼببذ لة عن الفعل العضلي  : بأهنا القوةjugen wenek1990كدما أهنا عرفت من طرؼ    

االيز مرتي األقصى أ  أهنا قوة إرادية ايز مرتية ديناميكية تعدمل على تطوير القوة من خالؿ الش  العضلي 

 (.162:58األقصى)

 كدما يعرفها الطالب بأهنا اغبركة الي يبذؽبا جسم ما على األخر   الي ينتج عنها تغيًن يف الوضع.   

كدما يبكن تعريفها أيضا بأهنا التغلب على اؼبقا مات اؼبختلفة   مواجهتها، من بينها كاؼبقا مة ثقل معٌن    

 )األثقاؿ(، مقا مة  زف جسم ) ثب(، مقا مة االحتكاؾ )ال رجات(، مقا مة منافس )اعبي  (.

 قسم العلدماء القوة اذل ع ة انواع ىي:انواع القوة العضلية:  (2

يبكن تعريف القوة العظدمى )القصو ( باهنا اقصى قوة يستطيع اعبهاز العضلي العصيب القوة العظمى:  (3

انتاجها يف حالة اقصى انقباض ارادي  القوة العظدمى من اىم الصفات الب نية الضر رية النواع االنشطة 

ت رفع الرياضية الي تستلـز التغلب على مقا مات الي تتدميز بارتفاع قوهتا كدما ىو اغباؿ يف رياضا

 االثقاؿ ، اؼبصارعة، اعبدمباز 

كدما اف ىناؾ بع  انواع االنشطة الرياضية ربتاج اذل ق ر كبًن من القوة العظدمى مثل رياضات رمي اؼبطرقة ، دفع 

 اعبلة، الوثب يف العاب القو .
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يف التغلب يبكن تعريف القوة اؼبدميزة بالسرعة باهنا ق رة اعبهاز العصيب العضلي القوة المميزة بالسرعة:  (4

على مقا مات تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات العضلية  على ذل  ينظر اذل القوة اؼبدميزة 

بالسرعة باعتبارىا مركب من صفة القوة العضلية  صفة السرعة  تعترب القوة اؼبدميزة بالسرعة من الصفات 

لتصويب  ضرب الكرة بالراس(  كرة الب نية الضر رية يف بع  انواع االنشطة الرياضية مثل كرة الق ـ )ا

 السلة  كرة الي  )حركات االرتقاء  التصويب(

يبكن تعريف ربدمل القوة بانو ق رة اجهزة اعبسم على مقا مة التعب اثناء ؾبهود متواصل تحمل القوة:  (5

ىا  الذي يتدميز بطوؿ فرتاتو  ارتباطو دبستويات من القوة العضلية  ينظر اذل صفة ربدمل القوة باعتبار 

مركب من صفة القوة العضلية  صفة التحدمل  تعترب صفة ربدمل القوة من الصفات االب نية الضر رية 

عبدميع االنشطة الرياضية الي ربتاج اذل مستو  معٌن من القوة العضلية لفرتات طويلة اي مع تكرار االداء  

 كدما ىو اغباؿ يف رياضة التج يف  ال راجات

اـ مصطلح القوة العضلية  التحدمل العضلي كب يل ؼبصطلح ربدمل القوة  يعين من  يبيل بع  العلدماء اذل استخ 

 جهة نظرىم مق رة الفرد على استدمرار يف بذؿ جه  متعاقب مع القاء مقا مة على اجملدموعات العضلية 

ص  -1994 -13الطبعة  -القاىرة -دار اؼبعارؼ -علم الت ريب الرياضي -اؼبستخ مة. ؿبدم  حسن العال ي

97 

ا  اهنا القابلية على اخراج اقصى  على اهنا صفة ب نية تؤد  بالقوة القصو   اللحظيةالقوة االنفجارية:  (6

 تعرؼ ايضا باهنا ق رة الرياضي يف التغلب على مقا مة انقباضات عضلية  قوة يف اقصر  قت فبكن

 سريعة 
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زادت ع د الوح ات اغبركية اؼبشاركة اي امكانية ؾبدموعة عضلية يف تفجًن اقصى قوة يف اقل زمن فبكن  كلدما 

زات كدمية القوة اؼبنتجة  يتطلب امتالكها من طرؼ رياضي الوثب )االرتقاء(،  رياضي رمي الرمح. ياسر منًن طو 

 214ص  -2009 –الع د اال ؿ  -21اجملل   -ؾبلة الرتبية الرياضية -علي

 انواع تمرينات القوة العضلية: (7

ن التدمرينات لا لة تندمية  تطوير انواع رئيسية للقوة العضلية  تنقسم ىذه التدمرينات يبكن استخ اـ انواع متع دة م

 طبقا لطبيعة اؼبقا مات الي يصادفها الفرد اؿ ما يلي:

 سبرينات ض  اؼبقا مة اػبارجية -

 سبرينات باستخ اـ مقا مة جسم الفرد  -

 التدمرينات ما يلي:  ي خل ربت نطاؽ ىذه االنواع منتمرينات ضد المقاومة الخارجية:  (8

  سبرينات باستخ اـ اثقاؿ معينة مثل ال امبليز  االثقاؿ ال ائرية  اؼبقاب  اغب ي ية  الكرات الطبية

  اكياس الرمل

  سبرينات باستخ اـ ثقل ا  مقا مة الزميل كتدمرينات ز جية ا  النافسات  اؼبنازالت الز جية كدمصارعة

 الزميل

 د ات الي تتدميز باؼبر نة  اؼبطاطية مثل سبرينات السان   ا  اغبباؿ سبرينات باستخ اـ مقا مة بع  اال

 اؼبطاط 

   سبرينات ض  مقا مة العوامل البيئية اػبارجية كاعبري على الرماؿ ا  ؿبا لة صعود بع  التالؿ ا

 سبرينات صعود ال رج 
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 من امثلتها زبتلف التدمرينات الي تؤد  ب  ف اد ات مثل ثين تمرينات باستخدام مقاومة جسم الفرد:  (9

الذراعٌن ا  التحرؾ جانبا بالذراعٌن من  ضع االنبطاح اؼبائل ا  ثين الركبتٌن كامال من  ضع الوقوؼ ا  

 ثبات ـبتلفة من الوقوؼ كدما ي خل ربت نطاؽ ذل  ايضا ـبتلف التدمرينات على بع  االد ات  

مثل ثين الذراعٌن من  ضع التعلق على العقلة ا  اغبلق ا  اؼبتوازي ا  سبرينات  كاد ات اعبدمباز مثال،

 -القاىرة -دار اؼبعارؼ -علم الت ريب الرياضي -باستخ اـ عقل اغبائط مثال. ؿبدم  حسن العال ي

 101ص  -1994 -13الطبعة 
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تنا ؿ ىذا الفصل الوثب الطويل  مواصفاتو خصائصو  كل ما ىبص النشاط الفردي البي اغوجي  خالصة:
 التنافسي، مث تنا لنا القوة االنفجارية انطالقا من مفاىيم القوة العضلية خصائصها قابليتها للتطوير  التحسن 

  خصائص التدمارين  الت ريبات الي تطورىا.
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 تعريف المراىقة:  -1
دبعىن أهندما مبا مبوا مستطردا  االشتقاؽ اللغوي يغًن ىذا  ،الفتات  أ قولنا راىق الفىت  ،ىي الندمو لغة:
 يف ىذا تكدمن ال اللة على االقرتاب من اغبلم  النضج فاؼبراىقة اذا تعين الفرتة الي تب أ بالبلوغ ، اؼبعىن

 (1994)العلي،  . تنتهي باالكتدماؿ  الرش 
ىي مصطلح  صفي لفرتة من العدمر الي يكوف الفرد فيها غًن ناضج انفعاليا  تكوف خرباتو يف  اصطالحا:

 اغبياة ؿب  دة ق  اقرتب من النضج العقلي  الب ين.. اخل.
 ىي الفرتة الي  ،"  تعين االقرتاب من النضج Adolescence كلدمة مراىقة مشتقة من الفعل الالتيين" 

لطفولة اؼبتأخرة  ب اية مرحلة النضج  بذل  اؼبراىق ال يع  طفال  ال يكوف راش ا تقع ما بٌن هناية مرحلة ا
 .إمبا يقع يف ؾباؿ القو   اؼبؤثرات  التوقعات اؼبت اخلة ما بٌن مرحلتٌن الطفولة  الرش 

 ىذه اؼبرحلة بأهنا الوقت الذي وب ث فيو التحوؿ يف الوضع البيولوجي للفرد. " لق  عرؼ " أ سبل
 ،فيعرفها بأهنا الفرتة من العدمر الي تتدميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف" ستاتلي ىوؿأما "

  االنفعاالت اغبادة  التوترات العنيفة.     
 ،فعرفها على أهنا الفرتة الي يكسر فيها اؼبراىق شرنقة الطفولة ليخرج إذل العادل اػبارجي "ىور كس"أما 

 (1980)اادر،  االن ماج فيو. يب أ يف التفاعل معو   
 : المراىقة حلامر  -2

 من ساللة إذل أخر   نست ؿ بع ـ الق رة على رب ي  ىذه اؼبرحلة  ،إف ب اية اؼبراىقة زبتلف من فرد آلخر
 بقوؿ" جوزيف ستوف تشرسن" حيث قاؿ: "إف اؼبراىقة تب أ دبظاىر البلوغ  اؼبراىقة ليست دائدما  اضحة

 جتدماعي.توصل إليو الفرد من ىذا النضج االد ف ربي  ما  ،جتدماعي هنايتها تأيت مع سباـ النضج اال
  (1971)عوض، 
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" يف أسرتاليا  بالضبط يف الساموا MORGAN TMOIDمن بٌن ال راسات الي قاـ اا"
إستخرج من خالؽبا أف اؼبراىقة منع مة تقريبا حيث منذ خر ج الطفل من الطفولة ين مج مباشرة يف ؾبتدمع 

 (1986)معر ؼ،  اؼبسؤ ليات على مستو  القبيلة.زباذ ا يتم ذل  عن طريق الشغل الز اج    ،الكبار
 :  لق  قسم العلدماء اؼبراىقة إذل مراحل فرعية ألنبها 

سنة( حيث تصادؼ ىذه اؼبرحلة الطور الثالث من  14-11 تب أ من )  : المراىقة المبكرة -2-1
 سبت  من ب اية الندمو السريع الذي يصاحبو البلوغ  حىت بع  البلوغ نسبة تقريبا أي عن  استقرار  ،التعليم

 التغًنات البيولوجية اعب .
 سنة(  تصادؼ يف الغالب الطور الثانوي. 18-14 ترتا ح ما بٌن )  : المراىقة المتوسطة -2-2
مع اجملتدمع الذي يعيش فيو ؿبا ال التعود  فيها وبا ؿ اؼبراىق تكييف نفسو : المراىقة المتأخرة -2-3

 (1996)ميخائيل،  سنة(. 21-18على ضبط النفس  غالبا ما سبت  ىذه اؼبرحلة ما بٌن )

 : خصائص ومميزات تالميذ الطور الثانوي -3

تعترب ىذه اؼبرحلة فرتة حرجة من حياة اإلنساف عدموما حيث رب ث فيها ؾبدموعة من التغًنات اؼبختلفة     
 من الناحية اعبسدمية الفزيولوجية  اغبركية، العقلية، االنفعالية، النفسية  االجتدماعية.

        النمو الجسمي:  -3-1
دبرحلة اؼبراىقة األ ذل، إال أف الزيادة  اضحة  يطرأ على اعبسم تباطؤ يف مع ؿ الندمو إذا ما قورف    

 ملدموسة يف كل من الوزف  الطوؿ على اعبنسٌن  خصوصا يف هناية اؼبرحلة الي يتدميز اؼبراىق حبالة صحية 
جي ة مع مبو جسم فبيز يف كل من السدمع، اللدمس، التذ ؽ،  الذي يظهر من خاللو إمكاناتو اعبي ة يف 

بعاد،  من مث قب  اؼبالمح النهائية  النسب  األمباط اعبسدمية اؼبدميزة للفرد يف هناية تق ير كل من الوزف   األ
  اؼبرحلة، حيث تتع د  يأخذ اعبسم بصفة عامة  العقل بصفة خاصة شكلهدما اؼبدميز.

 : النمو الفزيولوجي -3-2

أبعاد الكتلة القلبية  ذل ح  كبًن،إسنة(  ظائف القلب   األ عية ال موية تصبح كاملة  18-16كبو )  
تسا ي سعة ال ـ األكسجٌن ناقص االستهالؾ األقصى لألكسجٌن، تكوف قريبة من القيم اؼبوجودة عن  
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البالغٌن،  يف اؼبقابل ال يوج  توافق كامل بٌن الوظائف اغبركية  الب نية  يب   أساسيا أف نق ر بعناية 
سنة( 18اذل 16" كبو )"Akramovالشباف حسب اغبدمولة  تطويرىا ت رهبيا أثناء ربضًن الرياضيٌن 

كرب يف التنفس أنو ربقق بسهولة ألعظدمي، الص ر يتوسع قليال  يتضح ينتج التطور الكايف ؼبكونات اعبهاز ا
،  نالحظ أيضا البفاض 2سم320 حجم القلب 2سم3500( السعة الرئوية تبلغ  18 يف السن) 

أكثر تأقلدما للجسم يف التغًنات اغبرارية  اعبوية  كذل   كذل    ،النبضات القلبية  الرتدد يف التنفس
 (1996)بسطويسي،  عودة اعبسم نوعا ما إذل استقرار التفاعالت العصبية.

 النمو الحركي: -3-3
يظهر يف ىذه اؼبرحلة االتزاف الت رهبي يف االرتباؾ   االضطراب اغبركي،  نأخذ ـبتلف النواحي النوعية 

 نالحظ كذل  ارتفاع مستو   ،درجة عالية من اعبودة إذلللدمهارة اغبركية يف التحسٌن  التطور لتصل 
 تعترب ضر رة ج ي ة يف الندمو اغبركي  يتدمكن فيها الفىت  الفتاة  ،التوافق العضلي العصيب ب رجة كبًنة

زيادة القوة العضلية الي يتدميز اا اؼبراىق يف  إذلبسرعة  اكتساب  تعلم ـبتلف اغبركات  إتقاهنا باإلضافة 
طلب إمكانية فبارسة أنواع ـبتلفة من األنشطة الرياضية الي تت ىذه اؼبرحلة  ىي تساع  الفىت خاصة على

مر نة العضالت بالنسبة للفتاة األمر الذي يزي  يف ق رهتا   كدما تساىم يف زيادة  ،نوعا من القو  العضلية
 على فبارسة بع  األنشطة الرياضية  التدمرينات الفنية.

 : النمو العقلي -3-4
حيث أك ت األحباث انو يكوف  ،ح ة يف ـبتلف ق رات الندمو الفرديال يسًن الندمو العقلي بسرعة  ا

بطيء يف الصغر مث يليو الندمو السريع خالؿ فرتة الطفولة اؼبتأخرة حىت مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة  ابت اء من سن 
سنة يأخذ ىذا الندمو يف التباطؤ ثانية كذل  بالنسبة لعدملية الذكاء  ق رة اؼبراىق على اغبفظ تفوؽ 16

ألكرب كدمية من اؼبعلومات  حفظها ألطوؿ م ة،  يالحظ أف ق رة الطفل  دل  من حيث استجابتو 
حيث يتدمتع خبياؿ خصب يبكن توجيو  ،الذىن كدما يعترب  اسع اػبياؿ اؼبراىق يفضل التذكر القائم على

 (1974)فهدمي،  كبو أى اؼ قيدمة  رائعة.
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 النمو النفسي: -3-5
جسدمو  تسبب لو ؾبدموعة من االضطرابات  إذلإف التحوالت الكبًنة الي تفاجئ اؼبراىق تش  انتباىو 

النفسية  تعترب فرتة أزمة يعاين منها اؼبراىق  لذل  فإف  التغيًن الواضح يؤثر على جوانب الندمو األخر  
 :                  العقلية الوج انية  االجتدماعية  ذل  كدما يلي

  عة الندمو العقلي نظرا إلشغاؿ معظم طاقة اؼبراىق البيولوجية الفيزيولوجية دبواجهة مطالب الندمو نقل سر
اغبسي السريع حىت انو ال يشعر باإلرىاؽ إذا قاـ دبجهود عقلي،  ؽبذا ينبغي مراعاة كدمية ال ر س  يف ما 

 تكلف بو اؼبراىق من أعدماؿ ـبتلفة. 
  اغبصوؿ على العزلة بع  من الوقت  أف يتيح لو الفرصة  إذلتاج أحالـ اليقظة، فهو وب إذلبنفسو  يبيل

 للتفكًن  التأمل   النضج.
 ختفاء صباعات األطفاؿ الي كانت  اضحة يف اؼبرحلة السابقة  وبل ؿبلها نالحظ على اؼبراىق يف ىذه إ

 الفرتة زيادة اغبساسية، االنفعالية باضطراب.
  من جسدمي سريع، فهو قليل الثقة بع  األص قاء حيث يبكنو اؼبراىق  شعوره بالقلق ؼبا يتعرض لو

 (1980)ـبتار،  البوح بأسراره ؽبم  يطلعهم على ما يعانيو  إذا ما كانوا يبر ف بنفس التجربة الي يبر اا.

 : نفعاليالنمو اال -3-6
بانفعاالت عنيفة حيث قب  اؼبراىق يثور ألتفو األسباب، من بٌن فبيزات الفرتة األ ذل من مرحلة اؼبراىقة 

 اف أشر  أغصب  ،الي تصحب البلوغ  مرجع ىذه اؼبظاىر ىو الندمو اعبسدمي السريع  التحوالت اؼبفاجئة
بب كدما تنشأ انفعاالت متضاربة بس فال يستطيع التحكم يف اؼبظاىر اػبارجية اغبالية )اػبارجية االنفعالية(

ـبتلفة من اليأس  القنوط  اغبزف  اآلالـ النفسية  ما يبيزىا كذل  تكوين  اؼبراىقٌن  حاالتما يتعرض لو 
 :لذات  الي تأخذ اؼبظاىر التاليةبع  العواطف الشخصية  العواطف كبو ا

االعتناء بالنفس  العناية باؼبالبس  طريقة الكالـ إذ يب أ اؼبراىق يشعر بأنو دل يع  طفل الذي هبب أف  -
 د ف أف يكوف لو اغبق يف إب اء رأيو. يطيع

يب أ اؼبراىق يف تكوين بع  العواطف اجملردة الي ت  ر حوؿ اؼبوضوعات كالتضحية  ال فاع عن  -
الضعيف  تسبب يف ىذه االضطرابات ع ـ االستطاعة على التالـؤ مع البيئة االجتدماعية  األسرة 
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الي ذب  صعوبة يف تفهم ما يطرأ على اؼبراىق من تغًنات  كذل  ع ـ اعرتافها برجولتو  ذاتو  ، اؼب رسة
ع ـ ق رتو على االشرتاؾ يف بع  اؼبواقف  إذلاؼبستقبلية كدما يبكننا أف نرجع ىذه األحاسيس االنفعالية 

 نضج غًن كايف من ناحية ، اتو، زيادة على قصر الندمو اعبسدمياالجتدماعية نظرا لع ـ ثقتو بنفسو  إمكاني
، الصفحات 1974)فهدمي،  .نقل الكبار إذلعقلية حيث يقـو ببع  التصرفات الطفولية  الي هت ؼ 

225-226) 

 : جتماعيالنمو اال -3-7
 قتا طويال خارج  يعترب من أصعب مطالب الندمو الي هبب أف يسيطر عليها اؼبراىق فبع  أف كاف يقضي

كيفات االجتدماعية،  أكثر التغًنات اؼبلحوظة يف األنشطة اؼبنزؿ يف الطفولة يأيت الوقت الذي يرتبط فيو بالت  
 التبادؿ االجتدماعي تأيت ما بٌن الثانية عشر  الرابعة عشر حيث تقل اىتدمامات الفرد من أنشطة اللعب 

 . اجتدماعية أكثر سبسكا بآداب السلوؾالطفولية إذل أنشطة اللعب األقل مشقة  أنشطة 
قب  أيضا أف األطفاؿ اؼبتكيفٌن تكيف سيئ مع اؼب رسة يكوف أص قائهم قليلوف،  اؼبراىق يف اغبقيقة     

 يتعلم أف الص اقة ال تنشأ دبجرد  جود األفراد يف نفس الفصل يف ال راسة.
معظم اؼبراىقٌن ال  إدراؾ شعور اآلخرين   جتدماعية  علىب اية مرحلة اؼبراىقة الق رة اال  تندمو يف    

)اادر،  يكونوف راضٌن ب رجة القبوؿ الي تكوف ؽبم صباعة األقراف  لذل  فهم يرغبوف يف ذبسي ه.
1980) 

 : ىتمامات المراىق في ىذه المرحلةاميول و  -4

ينقسم اؼبيوؿ يف مرحلة اؼبراىقة إذل ميوؿ فردية  أخر  صباعية،  يعتدم  مبط اؼبيوؿ اعبدماعي الذي ينشأ     
ل   اؼبراىق على الفرصة الي تتاح لو إلمبائها على درجة شهرتو، فيدما بٌن أعضاء صباعة أص قاءه  ىناؾ 

 .بع  االختالؼ يف اؼبيوؿ تبعا للجنس
نبية خاصة ؼبا توفره للدمراىق من متنفسا يعرب ف من خاللو عن ميوؽبم،  تع   تعترب  سائل االتصاؿ ذات أ

كوسيلة لفتح أبواب ج ي ة  تطوير ميوؽبم  اىتدماماهتم  من بٌن ىذه الوسائل التلفاز، اؼبطالعة، السيندما، 
النفسية  دبا ؽبم من تأثًن كبًن  فعاؿ على اذباىات اؼبراىق  وبققوف لو اؽبر ب من اؼبشاكل  االضطرابات
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الي يعيشها  من بٌن اؽبم االىتدمامات قب  األنشطة الرياضية دبا فيها من حيوية يقوؿ "كارمل" إذا زاد 
 نشاط العضلة زادت اؼبوىبة 

التدمرينات النفسية  الي ؽبا  إذل غن أسلوب عيش الرياضي يه أ جهازه العصيب  نشاط العضلة باإلضافة 
تلعب د را ىاما يف تندمية اؼبراىق إذ تعطيو اغبيوية  هب د من خالؽبا  د ر متزف  ىادئ  من ىنا فالرياضة

 (louise, 1973) النشاط.

 :  أىمية التربية البدنية بالنسبة للمراىق -5

 غبصة الرتبية الب نية  الرياضة أنبية كبًنة بالنسبة للدمراىق فهي تعترب كدمادة مساع ة  منشطة  مكيفة
لشخصيتو  نفسيتو، لتحقق لو غرض اكتساب اػبربات  اؼبهارات اغبركية اؼبختلفة الي تعطيو رغبة يف اغبياة 
 ذبعلو يتحصل على القيم الي ق  يعجز اؼبنزؿ عن ربقيقها لو،  تقـو كذل  بصقل مواىبو  ق راتو العقلية 

 نية أف تعدمل على إمبا  تطوير الطاقات  الب نية دبا يتدماشى  تطورات العصر، هبب على منهاج الرتبية الب
الب نية  النفسية ؽبم  ليس العكس من ذل ،  ال يتسىن إال بتكييف الساعات الرياضية داخل اؼب رسة 
 خارجها حيث يشدمل الوقت الذي وبس فيو اؼبراىق باؼبلل  الضجر  عن  التعب العضلي يستسلم للراحة 

 حىت يستعي  نشاطو الفكري  ال راسي من ج ي . النـو ب ؿ تضييع الوقت يف أعدماؿ تافهة 
 تعترب الرتبية الب نية  الرياضية عدملية تر هبية لكلى اعبنسٌن، حيث هتيئ ؽبم نوعا من العالج الفكري 
 الب ين كدما تعدمل على امتصاص االضطرابات  العنف عن طريق حركات رياضية متوازنة  متناسقة  زب ـ 

 سية بشكل عاـ.ـبتلف األجهزة الوظيفية  النف
من بٌن االحتياجات الي نر  أهنا ىامة يف ىذه اؼبرحلة االحتياجات الطبيعية للفرد  يكوف ذل  بوضع 
إطار خاص  يكوف مرتبط ارتباطا  ثيقا باعبسم  مهاراتو اغبركية  الطاقات الي تفرضها عليو ىذه الفرتة من 

لعنف  القوة  ذل  عن  الرجاؿ، كدما تظهر ل يهم العدمر  يبكننا إشباعها باأللعاب الفردية اؼبتدميزة با
االعتدماد على النفس  ربدمل اؼبسئولية  دبا أف الرجاؿ  إذلاؼبهارات اغبركية كدما وبتاج الفرد يف ىذه اؼبرحلة 

ىبتلفوف من الناحية الب نية عن النساء حيث تظهر على أجسامهم القوة العضلية لذا فهم يفضلوف 
 تاز بقوة التحدمل  الصرب.األنشطة الرياضية الي سب
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الرقص  إذلاحتياجات اؼبرأة فتح د ؽبا أنشطة رياضية تتناسب مع أمباط جسدمها لذل  فهي سبيل  أما
 اإليقاعي  سبرينات الرشاقة  اؼبر نة،  حركات اعبدمباز اػبفيفة  بع  ألعاب القو  الي سبيز بالرشاقة  اػبفة.

شكل دبا يناسب ىذا النضج الب ين  اغبركي، يف ىذا    ىذا يوجب  ضع برنامج مناسب الذي يتفق يف
السن سبتاز بو ىذه اؼبرحلة من اعت اؿ  صباؿ يف حركات اعبدمباز من  ثب  قفز  العاب العقل، ق  أدؾبتا 
ضدمن الربنامج األساسي الذي يعتدم  عليو أ ال يف اللياقة الب نية  الق رة اغبركية يف اؼبهارات الفنية 

 (2001)اػبوري،   الر حي.

 

 

 

تطرقنا يف الباب األ ؿ للجانب النظري الذي مشل اػبلفية النظرية للبحث  تنا ؿ الفصوؿ الثالث  خاتمة:
الي مشلت ال راسات السابقة  اؼبشااة  القوة االنفجارية يف الوثب الطويل إضافة اذل فصل خصائص 

 اؼبرحلة العدمرية.
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  منهج البحث: -1

ىذه على اؼبنهج التجرييب اؼبالئم لطبيعة البحث  الذي من اؼبدمكن بواسطتو اغبصوؿ  نايف دراستنا اعتدم 
 الربنامج اؼبقرتح على نتائج ذات درجة عالية من اؼبوضوعية حيث استخ ـ ىذا اؼبنهج ؼبعرفة م   تأثًن

ى االقباز عل  تأثًنىاالقوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن ل   تالميذ الطور الثانوي تندمية  تطوير على 
 طبق عليها الربنامج الرقدمي لنشاط الوثب الطويل حيث تكوف مقارنة بٌن عينة البحث التجريبية الي 

 ربنامج العادي.للخضعت  العينة الضابطة الي 

 مجتمع وعينة البحث: -2

بل ية سي ي عب  اغبدمي  دار عبي   ثانوية  عب  الباقي بن زياف الشعاعي مشل ؾبتدمع البحث تالميذ ثانوية 
سنة  اؼبدمارسٌن غبصة الرتبية ال نية  الرياضية  ق  بلغ ع دىم  18-16، الذين ترتا ح اعدمارىم بٌن علي
حيث كانت العينة التجريبية ربتوي على  عشوائية منتظدمةتلدميذ  ق  مت اختيار عينة البحث بطريقة  587
 .تلدميذا 22ع دىا العينة الضابطة   تلدميذا،  22

 البحث:مجاالت  -3

 المجال المكاني:  -3-1

 دار اغبدمي  عب    الشعاعي زياف بن الباقي عب  ياحة الرياضية لثانويأجريت القياسات  اغبصص بالس
 .علي سي ي بل ية عبي 

 المجال الزمني:  -3-2

 كانت فرتة العدمل   2020مارس  10إذل  2020جانفي  07استغرقت إجراء القياسات  اغبصص من 
لكن نظرا للظر ؼ االستثنائية االختبارات البع ية مت مقاربتها  .16:30اذل 14:30يف اؼبساء من الساعة 

 بنتائج متوقعة نظرا للجائحة الوبائية الي مشلت العادل.
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 المجال البشري:  -3-3

عليهم التجربة االستطالعية اشتدمل اجملاؿ البشري على تالميذ قسدمٌن اذل جانب األفراد الذين أقيدمت 
 تلدميذ موزعة كالتارل: 56 سنة 18-16حيث بلغ ؾبدموع ع د التالميذ الذين ترتا ح أعدمارىم من

 .الرئيسية التجربة عن استبعادىم تلدميذ  مت 12مشلت االستطالعية:  العينة-  

 .ذكور تلدميذ 22التجريبية: مشلت  العينة-  

  ذكور. تلدميذ 22الضابطة: مشلت  العينة -

من ىذا اجملتدمع  الي كاف ع دىا  %26تلدميذ أما العينة فدمثلت ما يزي  عن  587مشل ؾبتدمع البحث 
 تلدميذ.  44

بع  اإلؼباـ جبدميع اغبقائق األ لية ؼبوضوع البحث مت االتصاؿ باألستاذ اؼبشرؼ  التجربة االستطالعية: -4
ؼبذكرة، قبل الشر ع يف تطبيق الندموذج اؼبقرتح قدمنا من اجل  ضع ـبطط العدمل الالـز اقبازه يف إع اد ىذه ا

بإجراء التجربة االستطالعية،  ذل  ؼبعرفة م   ص ؽ  ثبات  موضوعية االختبار  م   فهم التالميذ ؽبذا 
 االختبار  مراعاة الصعوبات  العراقيل  ؿبا لة العدمل على ازالتها.

" تلدميذ، سبت ما بٌن 12ميذ  ع دىم " ق  سبت ىذه التجربة االستطالعية على عينة من التال 
 .14/01/2020اذل غاية 07/01/2020

 متغيرات البحث: -5

 مقرتح.ت رييب برنامج المتغير المستقل: 

 .القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن / االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل المتغير التابع: 

ىم األفراد الذين مشلتهم التجربة  اؼبنتدموف إذل ؾبتدمع البحث  وبدملوف نفس اؼبواصفات  عينة البحث: -6
 22تلدميذ للعينة التجريبية   22منهم  %10تلدميذ  نسبة سبثيل العينة للدمجتدمع  44 ق  بلغ ع دىم 

 .تلدميذ للعينة الضابطة
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ث كل أفراد العينة يبارسوف ىي نفس اؼبواصفات اؼبوجودة يف عناصر ؾبتدمع البحث حي مواصفات العينة:
ن اعبنس فتكونت العينة من سنة أما ع 18إذل  16حصة الرتبية الب نية  الرياضية  كلهم يبت  عدمرىم من 

 .ذكور ال

 زياف بن الباقي عب  ثانويياجملتدمع األصلي لل راسة الي قدمنا اا ىو كل تالميذ  المجتمع األصلي: -7
ترتا ح أعدمارىم مابٌن ألقساـ السنة الثانية  الثالثة   علي سي ي بل ية عبي  دار اغبدمي  عب    الشعاعي
 تلدميذ.  587 ق  بلغ ع د ىؤالء التالميذ  سنة  اؼبدمارسٌن غبصة الرتبية الب نية  الرياضية 18- 16

 أدوات البحث: -8

 اؼبصادر  اؼبراجع. -

 ديكا مرت، ميقايت. -

 االختبارات  الوسائل البي اغوجية. -

 صائية.الوسائل اإلح -

 .الب نية  الرياضية معه  الرتبية اؼبقابالت الشخصية مع أساتذة  دكاترة -

 االختبارات المستعملة: -8-1

 :اختبار القوة االنفجارية 

 الغرض من االختبار: قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن.

 الطويل: اختبار الوثب 

مرت حيث تصل السرعة إذل أقصاىا مث القفز  40إذل  30جري التلدميذ ؼبسافة معينة من  وصف االختبار:
يف اغبوض الرملي  تسجيل النتيجة كل تلدميذ يقـو دبحا لتٌن تفصل بينهدما م ة زمنية لالسرتجاع، مع 

 احتساب الا لة االحسن.
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 الغرض من االختبار: قياس االقباز الرقدمي لفعالية الوثب الطويل.

 

 
 الوسائل اإلحصائية: -8-2

أف اؽب ؼ من استعدماؿ الوسائل اإلحصائية ىو الوصوؿ إذل مؤشرات كدمية تساع  على التحليل  التفسًن 
  زبتلف خطتها باختالؼ اػبطة اؼبوضوعة،  ق  اعتدم نا يف حبثنا ىذا على الوسائل اإلحصائية التالية:

أف اؽب ؼ منو ىو اغبصوؿ  1988كامل : ير  قيس ناجي، شامل  المتوسط الحسابي -8-2-1 
 على متوسط النتائج الي ربصل عليها أفراد العينة يف االختبارات.

  يرمز لو ب: س  صيغتو الرياضية ىي: س"= مج س/ف حيث:

 س"= اؼبتوسط اغبسايب       

 مج س"= ؾبدموع القيم         

 ف= ع د القيم

: من أىم مقاييس التشتت   أحسنها 1994حلدمي يعتربه عب  القادراالنحراف المعياري:  -8-2-2
  .  أكثرىا دقة   ىو األكثر استعدماال ل   اؼبهتدمٌن بالبحث العلدمي

 : ؾبدموع االكبرافات عن اؼبتوسط. 2مج س

 ع: االكبراؼ اؼبعياري. 
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 ف: ع د األفراد 

 (1990حسب مصطفى حسٌن باىي)معامل االرتباط بيرسون:  -8-2-3

 يف ىذا البحث يتم استخ اـ معادلتٌن لستيودنت )ت(: ستيـودنت )ت(: -8-2-4

 األسس العلمية: -9- 

 ىذا يعين أف تكوف االختبارات على درجة عالية من ال قة  اإلتقاف  االستقرار  على ىذا  الثبات:
اإلطالع  بع  األساس قدمنا باالختبار األ رل مث بع  مر ر أسبوع قدمنا بإعادة نفس االختبارين لنفس العينة 

 ج  أف القيدمة  9 درجة حرية  0,05لة  العلى ج  ؿ ال الالت ؼبعامل االرتباط البسيط عن  مستو  ال
يتدمتعاف ب رجة  ينفبا يؤك  أف االختبار  (0,60)السوبة لكال االختبارين ىي أكرب من القيدمة اعب  لية 

 الختبار الوثب الطويل  (0,97)ثبات عالية، حيث ق ر معامل الثبات الختبار ثين الركبتٌن ب
 .(0,93)ب

من أجل التأك  من ص ؽ االختبارين استخ منا معامل الص ؽ الذايت  الذي يقاس حبساب : الصدق
اعبذر الرتبيعي ؼبعامل الثبات لالختبارين  ج نا أف أف القيدمة السوبة لالختبارين اؼبذكور بالنسبة لثين 

،  ىي أكرب من القيدمة اعب  لية الي تق ر (0,96) الوثب الطويلأما بالنسبة  (0.98)الركبتٌن 
ىذا ي ؿ على أف القيدمة السوبة تتدمتع ب رجة  9درجة حرية    0,05عن  مستو  ال اللة  (0,60)ب

 عالية من الص ؽ الذايت.

 يبين صدق وثبات االختبارات 01رقم  جدول

 

 د/اإلحصائية حجم مستوى درجة معامل معامل

 االختبار العينة الداللة الحرية الثبات الصدق

 اختبار القوة االنفجارية 12 0,05 11 0.97 0.98
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 اختبار الوثب الطويل 12 0,05 11 0.93 0.96

 

أف االختبارين اؼبستخ مٌن يف ىذا البحث سهلٌن  اضحٌن للفهم  غًن قابلٌن للتأ يل  الموضوعية:
 بعي ين عن التقومي الذايت إذ أف االختبارين موضوعيٌن، حيث أف اختبار القوة اؼبدميزة بالسرعة للرجلٌن 

 فبنهج  معتدم .مأخوذ من مرجع استخ ـ فيو لنفس الغرض أما اختبار الوثب الطويل فهو 

كل التدمارين اؼبقرتحة هت ؼ بشكل مباشر إذل تطوير القوة االنفجارية اػباصة بالرجلٌن   مارين المقترحة:الت
 08 صدمدمت ىذه التدمارين مناسبة للدمرحلة العدمرية للعينة الي أجريت عليها التجربة حيث طبقت 

سبارين ـبتلفة  بٌن كل سبرين  أخر فرتة راحة كافية حسب ش ة التدمرين  04/05حصص يف كل حصة 
   كل التدمارين بشكل سريع لتفادي ت اخل ربدمل القوة. تؤد

 من بٌن الصعوبات الي  اجهتنا أثناء تطبيق برناؾبنا ىي:صعوبات البحث:  -10

 نقص العتاد  ضيق اؼبساحة اؼبخصصة للعدمل  التشويش من طرؼ تالميذ األقساـ األخر . -

 .ع ـ اكدماؿ اغبصص  توقفت يف منتصفها -

 للوضع الصحي العاـ.توقف ال راسة نظرا -

 خــاتمة:

اا  دمنامن خالؿ ىذا الفصل اعطاء لة عامة عن منهجية البحث  إجراءاتو اؼبي انية الي قنا حا ل      
يف ب اية  نامن خالؿ التجربة االستطالعية سبػاشيا مع طبيعة البحث العلدمي  متطلباتو العلدمية حيث تطرق

الفصل إذل ال راسة األساسية  ذل  لتوضيح منهج حبث، العينة، ؾباالت البحث  األد ات اؼبستخ مة مث 
 لٌنزت سبهي ا للتجربة أألساسية ؿبا  التجربة االستطالعية من خالؿ اإلشارة إذل ع ة خطوات علدمية أقب

 يتتبع ت رهبيا اػبطوات اؼبنهجية. بذل  جعل القارئ

 



أسس المنهجية للدراسة الميدانية                                                        ولالفصل اال  

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أسس المنهجية للدراسة الميدانية                                                        ولالفصل اال  

63 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    



عروض وتحليل النتائج                                                                 ثانيالفصل ال  

66 

 

 مقدمة:

 

إف ؾبدموع ال رجات اػباـ اؼبتحصل عليها من ال راسة األساسية ؽبذا البحث ليس ؽبا م لوؿ أ  معىن      

يف ىذا الفصل معاعبة سيتم بغرض اغبكم على صحة الفر ض اؼبصاغة أ  نفيها،   على ىذا األساس 

اعب ا ؿ مث ربليلها   اػباـ باستخ اـ ؾبدموعة من اؼبقاييس اإلحصائية ألجل عرضها يف اؼبتوقعة النتائج 

 .مناقشتها   من مت سبثيلها بيانيا 

 .عرض و مناقشة نتائج االختبار القبلي لعينات البحث -1

بغرض إص ار أحكاـ موضوعية حوؿ طبيعة التجانس القائم بٌن عينات البحث التجريبية               

على معاعبة ؾبدموعة من ال رجات اػباـ عدملنا القبلية  الضابطة من خالؿ نتائج ؾبدموع االختبارات 

 02اؼبتحصل عليها  ذل  باستخ اـ اختبار" ؼ " غبساب التجانس كدما ىو مبٌن يف اعب  ؿ اؼبوارل رقم) 

 ) 

 

 

 

 

 



عروض وتحليل النتائج                                                                 ثانيالفصل ال  

67 

 

: يوضح التجانس بين العينة الضابطة و التجريبية في نتائج االختبارات القبلية ) 02 (الجدول رقم 

 .التجانسباستخدام اختبار" ف " لحساب 

 اؼبقاييس   

 العينات

ؼ  االختبار القبلي

 السوبة

مستو   ؼ اجمل  لة درجة اغبرية

 ال اللة

داللة 

 ع س الفر ؽ

 غًن داؿ 0.05 0.16 21 0.14 3.53 07 الضابطة

 21 9.36 12.18 التجريبية

  ىي أصغر من قيدمة "ؼ"  0.14لق  تبٌن من خالؿ اعب  ؿ أف قيدمة "ؼ" السوبة   الي بلغت 
فبا تؤك  على ع ـ  جود فر ؽ  0,05 مستو  ال اللة  21عن  درجة اغبرية  0.16اعب  لية الي بلغت 

  ىذا ي ؿ معنوية بٌن ىذه اؼبتوسطات أي أف الفر ؽ اغباصلة بٌن اؼبتوسطات ليس ؽبا داللة إحصائية 
 على م   التجانس القائم بٌن عينات البحث

 -المتر-الوثب من الثباتعرض و مناقشة نتائج العينة الضابطة في اختبار  -2 

 المقاييس 

 

 عينة ال

حجم 

 العينة

 االختبار

 القبلي

االختبار 

 البعدي

ت 

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

 

 الداللة

 2ع 2س 1ع 1س

  الضابطة

22 

 

1.39 

 

0.07 

 

 

1.4 

 

0.06 

 

0.57 

 

 

1.72 

 

 

21 

 

 غًن داؿ

 

الوثب من (: يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة في اختبار 03الجدول رقم)

 -الوحدة بالمتر-الثبات
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 تحليل ومناقشة نتائج الجدول:       

لق  تبٌن على ضوء النتائج اؼب  نة أعاله أف قيدمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عن  العينة الضابطة بلغت    

أما يف االختبار البع ي   عن  نفس العينة بلغ اؼبتوسط اغبسايب      0.07   االكبراؼ اؼبعياري  1.39

        0.06   االكبراؼ اؼبعياري 1.4

 ىي أقل  0.57 أف قيدمة ت السوبة بالنسبة للعينة الضابطة بلغت  بع  استخ اـ ت "ستيودنت" تبٌن

فبا ي ؿ على   1.72القيدمة  0,05  مستو  ال اللة   21من ت اعب  لية الي بلغت عن  درجة اغبرية 

،  منو سطات النتائج القبلية   البع يةأنو ال توج  داللة إحصائية   بالتارل ال يوج  فرؽ معنوي بٌن متو 

 ع ـ  جود ربسن يف مستو  القوة االنفجارية. نستنتج

 

يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة في  ) 01  (الشكل رقم  
 الوثب من الثباتاختبار 

 الوثب الطويلعرض و مناقشة نتائج العينة الضابطة في اختبار -3 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

المتوسطالحسابًالقبلً المتوسطالحسابًالبعدي

المتوسطالحسابًالقبلً

المتوسطالحسابًالبعدي
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الوثب الطويل(: يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة في اختبار 04الجدول رقم)  

 تحليل ومناقشة نتائج الجدول:

  3.48لق  تبٌن على ضوء النتائج اؼب  نة أف قيدمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عن  العينة الضابطة بلغت 

 3.49أما يف االختبار البع ي   عن  نفس العينة بلغ اؼبتوسط اغبسايب      0.21   االكبراؼ اؼبعياري

 بع  استخ اـ ت "ستيودنت" تبٌن أف قيدمة ت السوبة بالنسبة للعينة   0.20  االكبراؼ اؼبعياري

  مستو    21عن  درجة اغبرية  1.72 ىي أقل من ت اعب  لية الي بلغت  0.18الضابطة بلغت 

سطات فبا ي ؿ على أنو ال توج  داللة إحصائية   بالتارل ال يوج  فرؽ معنوي بٌن متو    0,05ال اللة 

 ،  منو نستنتج ع ـ  جود ربسن يف مستو  االقباز يف الوثب الطويل.ة   البع يةالنتائج القبلي

المقاييس 

 االحصائية

عينة 

 البحث

حجم 

 العينة

االختبار  االختبار القبلي

 البعدي

ت 

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

 

 الداللة

 2ع 2س 1ع 1س

العينة 

 0,05 21 1.72 0.18 0.2 3.49 0.21 3.48 22 الضابطة
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يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة في اختبار  ) 02  (الشكل رقم 
 الوثب الطويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

المتوسطالحسابًالقبلً المتوسطالحسابًالبعدي

المتوسطالحسابًالقبلً

المتوسطالحسابًالبعدي
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 الوثب من الثباتفي اختبار  تجريبيةعرض و مناقشة نتائج العينة ال-4

الوثب من الثباتفي   تجريبية(: يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة ال05رقم) الجدول  

-الوحدةبالمتر  

لق  تبٌن على ضوء النتائج اؼب  نة أعاله أف قيدمة اؼبتوسط        :تحليل ومناقشة نتائج الجدول       

أما يف االختبار البع ي      0.065   االكبراؼ اؼبعياري1.40بلغت  التجريبيةاغبسايب القبلي عن  العينة 

        0.061   االكبراؼ اؼبعياري 1.51  عن  نفس العينة بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

 اكرب ىي  6.25بلغت تجريبية  بع  استخ اـ ت "ستيودنت" تبٌن أف قيدمة ت السوبة بالنسبة للعينة ال

   بالتارل  ـ  1.72القيدمة  0,05  مستو  ال اللة   21من ت اعب  لية الي بلغت عن  درجة اغبرية 

 المقاييس

 

 عينة ال

ت  االختبار البعدي االختبار القبلي العينة

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

 

 الداللة
 2ع 2س 1ع 1س

 

 0,05 21 1.72 6.25 0.06 1.51 0.06 1.4 22 التجريبية
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 العينة التجريبية . ألفراد جود ربسن يف مستو  القوة االنفجارية  ،  منواؼبتوقعة البع ية لصاحلفرؽ معنوي 

 

في اختبار  تجريبيةيبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة ال ) 03  (الشكل رقم 
 الوثب من الثبات.

 الوثب الطويلفي اختبار  تجريبيةعرض و مناقشة نتائج العينة ال-5

 .الوثب الطويلفي  تجريبية نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة ال(: يوضح 06الجدول رقم)

1.34

1.36

1.38

1.4

1.42

1.44

1.46

1.48

1.5

1.52

االختبارالقبلً االختبارالبعدي

االختبارالقبلً

االختبارالبعدي

 المقاييس 

 

 عينة ال

حجم 

 العينة

ت  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

 

 الداللة
 2ع 2س 1ع 1س

العينة 

 0,05 21 1.72 7.31 0.21 3.65 0.20 3.48 22 التجريبية
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لق  تبٌن على ضوء النتائج اؼب  نة أعاله أف قيدمة اؼبتوسط اغبسايب     ومناقشة نتائج الجدولتحليل 

أما يف االختبار البع ي   عن       0.20   االكبراؼ اؼبعياري3.48بلغت  التجريبيةالقبلي عن  العينة 

        0.21   االكبراؼ اؼبعياري 3.65نفس العينة بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

 اكرب ىي  7.31بلغت تجريبية استخ اـ ت "ستيودنت" تبٌن أف قيدمة ت السوبة بالنسبة للعينة ال بع  

فبا ي ؿ على   1.72القيدمة  0,05  مستو  ال اللة   21من ت اعب  لية الي بلغت عن  درجة اغبرية 

،  منو اؼبتوقعة البع ية سطات النتائج القبلية  يوج  فرؽ معنوي بٌن متو  توج  داللة إحصائية   بالتارل أنو 

.نستنتج  جود ربسن يف مستو  االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل ل   افراد العينة التجريبية







في اختبار  تجريبيةيبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة ال ) 04  (الشكل رقم 
 الوثب الطويل.

 

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

االختبارالقبلً االختبارالبعدي

االختبارالقبلً

االختبارالبعدي
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 في اختبار الوثب من الثبات. لعينات البحث عرض و مناقشة نتائج االختبار البعدي -6

الوثب من لعينات البحث  في اختبار  المتوقعة يوضح  نتائج االختبار البعدي : ) 07(الجدول رقم 

 الثبات

 اؼبقاييس   
 العينة

حجم 
 العينة

ت  االختبار البعدي
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 الداللة

 1ع 1س
 0.05 42 1.68 2.75 0.061 1.39 22 الضابطة

 0.062 1.51 22 التجريبية

 

يالحظ من خالؿ النتائج اإلحصائية اؼب  نة يف اعب  ؿ أعاله أف قيدمة     تحليل ومناقشة نتائج الجدول

، بيندما على    0.061  االكبراؼ اؼبعياري 1.39اؼبتوسط اغبسايب البع ي عن  العينة الضابطة بلغت 

مستو  العينة التجريبية اؼبطبقة عليها اؼبتغًن اؼبستقل فق  بلغت قيدمة اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البع ي  

،   بع  استخ اـ مقياس ال اللة اإلحصائية ت "ستيودنت" تبٌن     0.062  االكبراؼ اؼبعياري1.51

  42عن  درجة اغبرية  1.68  ىي أكرب من ت اعب  لية البالغة   2.75أف قيدمة ت السوبة  ق  بلغت 

أي أنو  توج  داللة إحصائية   بالتارل  يوج  فرؽ معنوي بٌن اؼبتوسطٌن   0,05  مستو  ال اللة 

لصاحل العينة التجريبية  منو نستنتج أف اؼبستو  ؽبذه األخًنة أفضل  أحسن يف القوة  اغبسابيٌن البع يٌن

 من العينة الضابطة. االنفجارية
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في اختبار والضابطة  تجريبيةيبين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي للعينة ال ) 05  (الشكل رقم 
 الوثب من الثبات.

 الوثب الطويللعينات البحث  في اختبار المتوقعة عرض و مناقشة نتائج االختبار البعدي -7

 الوثب الطويل.يوضح  نتائج االختبار البعدي لعينات البحث  في اختبار  : ) 08(الجدول رقم 

   
 المقاييس

 العينة

حجم 
 العينة

االختبار 
 البعدي

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1ع 1س

 0.05 42 1.68 2.75 0.20 3.49 22 الضابطة

 0.22 3.65 22 التجريبية

 نتائج الجدولتحليل ومناقشة 

1.32

1.34

1.36

1.38

1.4

1.42

1.44

1.46

1.48

1.5

1.52

االختبارالبعديضابطة االختبارالبعديتجرٌبٌة

االختبارالبعديضابطة

االختبارالبعديتجرٌبٌة
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يالحظ من خالؿ النتائج اإلحصائية اؼب  نة يف اعب  ؿ أعاله أف قيدمة اؼبتوسط اغبسايب البع ي عن  العينة 
، بيندما على مستو  العينة التجريبية اؼبطبقة عليها    0.21  االكبراؼ اؼبعياري 3.49الضابطة بلغت 

    0.22  االكبراؼ اؼبعياري3.65اؼبتغًن اؼبستقل فق  بلغت قيدمة اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البع ي  
  2.72،   بع  استخ اـ مقياس ال اللة اإلحصائية ت "ستيودنت" تبٌن أف قيدمة ت السوبة  ق  بلغت 

أي أنو    0,05  مستو  ال اللة   42عن  درجة اغبرية  1.68عب  لية البالغة   ىي أكرب من ت ا
لصاحل العينة التجريبية  توج  داللة إحصائية   بالتارل  يوج  فرؽ معنوي بٌن اؼبتوسطٌن اغبسابيٌن البع يٌن

العينة  منو نستنتج أف اؼبستو  ؽبذه األخًنة أفضل  أحسن يف االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل من 
  الضابطة. 

 

 

 

في اختبار والضابطة  تجريبيةيبين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي للعينة ال ) 06  (الشكل رقم 
 الوثب الطويل.

 

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

االختبارالبعديضابطة االختبارالبعديتجرٌبٌة

االختبارالبعديضابطة

االختبارالبعديتجرٌبٌة
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 استنتاجات: 

إذل االستنتاجات نا من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها  بع  ال راسة اإلحصائية  ربليل النتائج توصل
 التالية:

:ذ في العينة الضابطةالتالميمجموعة  -أ  

(يتضح أف ىناؾ ع ـ  جود فر ؽ إحصائية  بٌن االختبار القبلي  03من خالؿ اعب  ؿ رقم ) -
اختبارات القوة االنفجارية   البع ي للعينة الضابطة أي ع ـ تطور يف اؼبستو  ألفراد يف صبيع أطوار 

ب ع ـ التحسن. ق  ارجع الباحثاف ذل  إذل طريقة العزؿ اؼبتبعة  ىي سب  

(يتضح أف ىناؾ ع ـ  جود فر ؽ إحصائية  بٌن االختبار القبلي  04اعب  ؿ رقم )استنتجنا من -
اختبار الوثب  ألفراد يف صبيع أطوار  االقباز الرقدمي  البع ي للعينة الضابطة أي ع ـ تطور يف اؼبستو 

.العزؿ اؼبتبعة   ق  ارجع الباحثاف ذل  إذل طريقةالطويل   

ذ في العينة التجريبيةالتالميمجموعة  -ب  

ل   أفراد  اؼبتوقع (يتضح أف ىناؾ فر ؽ إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي05اعب  ؿ رقم )  -
القوة تطور يف  اف ىناؾ فرؽ اي  العينة التجريبية لصاحل االختبارات البع ية ، منو يتضح إف ىناؾ

الربنامج.يف اثر  ىذا راجع إذل الطريقة اؼبتبعة  اؼبتدمثلة  ألفراد العينةاالنفجارية لعضالت الرجلٌن   

ل   أفراد  اؼبتوقع (يتضح أف ىناؾ فر ؽ إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي06اعب  ؿ رقم ) -
االقباز  تطور يف اف ىناؾ فرؽ اي  ، منو يتضح إف ىناؾ لعينة التجريبية لصاحل االختبار البع يا

.الربنامج اؼبقرتح يف اثر ىذا راجع إذل الطريقة اؼبتبعة  اؼبتدمثلة  التجريبية  العينةألفراد الرقدمي   

  المجموعتان الضابطة والتجريبية.-ج

ل   أفراد  اؼبتوقع االختبار البع ي يف(يتضح أف ىناؾ فر ؽ إحصائية 08-07من اعب  ؿ رقم ) -
للتجريبية يف مستو  الوثب الثابت  الوثب الطويل  لصاحل االختبار البع ي  الضابطة  لعينة التجريبيةا
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التجريبية   ألفراد العينةالقوة االنفجارية   االقباز الرقدمي  تطور يف  منو نستنتج اف ىناؾ فرؽ اي ، 
الربنامج اؼبقرتح.يف اثر  ىذا راجع إذل الطريقة اؼبتبعة  اؼبتدمثلة  على حساب العينة الضابطة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 خــاتمـة:

 البع ية  اؼبستخلصة من ال راسة األساسية  القبلية لق  تضدمن ىذا الفصل عرض   مناقشة النتائج    

عرض نتائج االختبارات القبلية  تنا ؿ البحث. مثتجانس بٌن عينات إذل تبيٌن م   النا حيث تطرقاؼبتوقعة 

للعينة الضابطة   التجريبية   ىذا ا ؼ التدمكن من تأ يل النتائج اؼبتحصل عليها من  اؼبتوقعة   البع ية

بطة للدمجدموعتٌن الضااؼبتوقعة  إذل مقارنة نتائج االختبارات البع يةالتطرؽ ال راسة اؼبي انية.   من مت  خالؿ

 التجرييب
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 بالفرضياتالمقاربة المتوقعة النتائج مقاربة ومقارنة 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية في  -الفرضية االولى:

 اختبار القوة االنفجارية للرجلين.

أف قيدمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عن  العينة    الي تبٌن 05 من خالؿ النتائج الصل عليها يف اعب  ؿ 

أما يف االختبار البع ي بلغ اؼبتوسط اغبسايب      0.065   االكبراؼ اؼبعياري1.40بلغت  التجريبية

اي اف اؼبتوسط اغبسايب لالختبار البع ي كاف اكرب من اؼبتوسط  0.061   االكبراؼ اؼبعياري 1.51

 ىي نسبة تعطي داللة فارؽ  اضح يف القفز من الثبات لصاحل  0.11اغبسايب لالختبار القبلي بفارؽ 

        العينة التجريبية ألفراداالختبار البع ي 

 من ال اللة االحصائية  6.25بلغت ة  الي تجريبيت "ستيودنت" السوبة بالنسبة للعينة ال  زادت قيدمة

فبا   1.72القيدمة  0,05  مستو  ال اللة   21من ت اعب  لية الي بلغت عن  درجة اغبرية  اكرب ىي 

  بالتارل  يوج  فرؽ لصاحل اؼبتوسط اغبسايب البع ي للعينة التجريبية  توج  داللة إحصائية ي ؿ على أنو 

سن يف مستو  القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن  ل   افراد العينة ،  منو نستنتج  جود ربمعنوي 

دراسة ضياء   ىو ما توصلت اليوفبا ي ؿ على تاثًن الوح ات اؼبطبقة اهبابيا على العينة التجريبية  التجريبية

 منها  اؼبستو  الرقدمي يف الوثب الطويل ببع  الصفات الب نيةبٌن عالقة  الي اثبتت  جود 1997ؾبي  

)خريبط،   أيضا الت ريبات تقوي القوة الب نية ل   الطالب يف اؼبستو  األقصى  القوة االنفجارية للرجلٌن

فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار القبلي  توج مع فرضيتنا  ق ىو ما يتف(226، صفحة 2002

 . البع ي للعينة التجريبية يف اختبار القوة االنفجارية للرجلٌن
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية في  -الفرضية الثانية:

 اختبار الوثب الطويل.

قيدمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عن  العينة  الي تبٌن  06  ؿمن خالؿ النتائج الصل عليها يف اعب 

أما يف االختبار البع ي بلغ اؼبتوسط اغبسايب      0.20   االكبراؼ اؼبعياري3.48بلغت  التجريبية

اي اف اؼبتوسط اغبسايب لالختبار البع ي كاف اكرب من اؼبتوسط        0.21   االكبراؼ اؼبعياري 3.65

 ىي نسبة تعطي داللة فارؽ  اضح يف االقباز الرقدمي يف الوثب  0.17اغبسايب لالختبار القبلي بفارؽ 

    .    الطويل لصاحل االختبار البع ي الفراد العينة التجريبية

 7.31بلغت تجريبية ة ت السوبة بالنسبة للعينة القيدم برىاف التفوؽ حيث ت "ستيودنت"   زادت داللة

فبا   1.72القيدمة  0,05  مستو  ال اللة   21من ت اعب  لية الي بلغت عن  درجة اغبرية  اكرب ىي 

،  منو يوج  فرؽ معنوي    بالتارل لصاحل اؼبتوسط اغبسايب البع ي  توج  داللة إحصائيةي ؿ على أنو 

 االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل ل   افراد العينة التجريبيةيظهر  جود ربسن يف مستو  

ال كتور ع ناف ؿبدم  مكي  ىذا ما أك ه الوح ات اؼبطبقة اهبابيا على العينة التجريبية  تأثًنفبا ي ؿ على 

 عالقة بع  أ جو القوة العضلية  اؼبتغًنات الفسيولوجية بإقباز الوثب الطويل لواثبٌن فئةيف دراستو بوجود 

ذا ما يتوافق مع الفرضية الثانية  من خالؿ ذل  نصل اذل  ى (166، صفحة 2010)عدنان،  الشباب

الوثب فر ؽ ذات داللة إحصائية بٌن االختبار القبلي  البع ي للعينة التجريبية يف اختبار  توج ص ؽ 

 .الطويل   لصاحل االختبار البع ي
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية لالختبار البعدي بين العينة التجريبية والضابطة في  الثالثة : الفرضية

 اختبار القوة االنفجارية للرجلين لصالح العينة التجريبية.

اؼبتوسط اغبسايب البع ي عن  العينة  قيدمة الي تبٌن  07 من خالؿ النتائج الصل عليها يف اعب  ؿ

، بيندما على مستو  العينة التجريبية اؼبطبقة عليها    0.061  االكبراؼ اؼبعياري 1.39الضابطة بلغت 

 ىذا  0.062  االكبراؼ اؼبعياري1.51فق  بلغت قيدمة اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البع ي  الوح ات 

قيدمة ذات  ىي  0.12ما يبٌن فرؽ بٌن اؼبتوسطات لصاحل اؼبتوسط اغبسايب البع ي للعينة التجريبية بفارؽ 

استخ اـ مقياس ال اللة   زاد     داللة  اضحة  تربىن االثر البارز للوح ات اؼبطبقة على التالميذ

  ىي أكرب من ت اعب  لية   2.75أف قيدمة ت السوبة  بلغت    الي بينت اإلحصائية ت "ستيودنت"

أي أنو  توج  داللة إحصائية   بالتارل    0,05  مستو  ال اللة   42عن  درجة اغبرية  1.68البالغة 

لصاحل العينة التجريبية فبا يزي  من  ضوح اثر  فعالية  يوج  فرؽ معنوي بٌن اؼبتوسطٌن اغبسابيٌن البع يٌن

 منو نستنتج أف اؼبستو  ؽبذه األخًنة أفضل  أحسن يف  ذ يف العينة التجريبية الوح ات اؼبطبقة على التالمي

دراسة ؿبدم  جاسم ؿبدم    ىذا ما أك تو لعضالت الرجلٌن من نظًنهتا العينة الضابطة  القوة االنفجارية

 تدمرينات الوثب  القفز يف تطوير القوة اػباصة  اإلقباز للوثبة الثالثيةإهبايب للاثر الي توصلت اذل اف ىناؾ 

ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية لالختبار مع فرضيتنا   ىو مايتفق (129، صفحة 2004)جاسم، 

 .البع ي بٌن العينة التجريبية  الضابطة يف اختبار القوة االنفجارية للرجلٌن لصاحل العينة التجريبية

 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية لالختبار البعدي بين العينة التجريبية والضابطة في  الفرضية الرابعة:
 الطويل لصالح العينة التجريبية.اختبار الوثب 



 

84 

 

 البع ي عن  العينة اؼبتوسط اغبسايب قيدمة الي تبٌن  08 من خالؿ النتائج الصل عليها يف اعب  ؿ
، بيندما على مستو  العينة التجريبية اؼبطبقة عليها    0.21  االكبراؼ اؼبعياري 3.49بلغت  الضابطة 
ذا  ى   0.22  االكبراؼ اؼبعياري3.65فق  بلغت قيدمة اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البع ي   الوح ات

،   استخ اـ مقياس ال اللة  يبٌن اف ىناؾ قيدمة فارؽ بٌن اؼبتوسطٌن لصاحل متوسط العينة التجريبية 
  ىي أكرب من   2.72أف قيدمة ت السوبة  ق  بلغت  زاد من ال اللة حيث اإلحصائية ت "ستيودنت" 

 أي أنو  توج  داللة إحصائية  0,05  مستو  ال اللة   42عن  درجة اغبرية  1.68ت اعب  لية البالغة 
لصاحل العينة    بالتارل  يوج  فرؽ معنوي بٌن اؼبتوسطٌن اغبسابيٌن البع يٌن لصاحل متوسط العينة التجريبية

من خالؿ تطبيق الوح ات  ذللتالميقباز الرقدمي التجريبية فبا ي ؿ على  اف ىناؾ ربسن  اضح يف اال
 منو نستنتج أف اؼبستو  ؽبذه األخًنة أفضل  أحسن يف االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل من العينة  اؼبقرتحة

حيث  ج   (1997دراسة حسٌن مرداف عدمر )مع  ق ىوما توافالضابطة الي دل يطبق عليها اي نشاط 
، 1997)عمر ح.،  اؼبتغًنات البايوميكانيكية للوثب الطويل من الثبات أف الت ريبات تساىم يف تطوير

ىناؾ فر ؽ ذات داللة إحصائية لالختبار  ذا نصل اذل ربقيق الفرضية الرابعة من خالؿ  ى (114صفحة 
 .العينة التجريبية البع ي بٌن العينة التجريبية  الضابطة يف اختبار الوثب الطويل لصاحل

 مقاربة نتائج ال راسات السابقة  اؼبشااة  الي قاربت دراستنا اذل ح    8-7-6-5 بع  نتائج اعب ا ؿ 
اثر اهبايب يف  للربنامج اؼبقرتحل اذل ص ؽ الفرضية العامة اف  بع  ربقيق الفرضيات اعبزئية االربعة نصكبًن 

ذ الطور تطوير مستو  القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن  االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل ل   تالمي
 سنة. 18-16الثانوي
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 ملخص الدراسة:
 

 يف الرقدمي االقباز ربسٌن يف  االنفجارية القوة لتندمية مقرتح برنامج اثرالتعرؼ على هت ؼ ال راسة اذل 
للربنامج اؼبقرتح اثر اهبايب يف تطوير  الفرض العاـ لل راسة  كاف الثانوي الطور تالميذ ل   الطويل الوثب

الميذ الطور ل   تمستو  القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن  ربسٌن االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل 
كاف   اختيارىا   -ذكور-تلدميذ 44قوامها عينة  على ،تجرييبمنا اؼبنهج الستخ اسنة    18-16الثانوي
 استخ منا  تلدميذ عينة ذبريبية.22تلدميذ عينة ضابطة  22مت تقسيدمهم جملدموعتٌن  عشوائيةبطريقة 
 قدمنا جبدمع النتائج باختبارات  مت التوصل اذل نتائج مت ربليلها  اؼبقرتحة للربنامج الت ريبية الوح ات

للربنامج اؼبقرتح أثر اهبايب يف تطوير القوة االنفجارية لعضالت  تفسًنىا  كانت اىم االستنتاجات اف 
 لنقرتح يف األخًن: الرجلٌن  يف ربسٌن االقباز الرقدمي يف الوثب الطويل ل   تالميذ اؼبرحلة الثانوية

 ذ ح ات ت ريبية اثناء النشاط لتقوية القوة االنفجارية لعضالت الرجلٌن ل   التالمي  رة اعتدمادضر  -

 ضر رة التنويع يف الوح ات ل   اؼبستويات العدمرية يف اؼبرحلة الثانوية.-

موح  لتطبيق  ح ات ت ريبية يف اؼبرحلة الثانوية باقرتاح ؾبدموعة من الباحثٌن  اؼبفتشٌن أ اعتدماد مب  -
 ذة. االسات

 اعادة اجراء دراسة فباثلة على فئة االناث بنفس اؼبعايًن.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Résumé de l'étude 

 

L'étude vise à identifier l'effet d'un programme proposé de développement de la puissance 

explosive sur l'amélioration de la performance numérique du saut en longueur des élèves du 

secondaire. L'hypothèse générale de l'étude du programme proposé a eu un effet positif sur 

le développement du niveau de force explosive des muscles des jambes et l'amélioration de 

la performance numérique dans le saut en longueur chez les élèves du secondaire 16-18 ans. 

Nous avons utilisé l'approche expérimentale, sur un échantillon de 44 élèves de sexe 

masculin, et elle a été choisie de manière aléatoire, ils ont été répartis en deux groupes de 

22 élèves, un échantillon témoin, et 22 élèves, un échantillon expérimental. Nous avons 

utilisé les modules de formation proposés pour le programme et nous avons recueilli les 

résultats avec des tests. Les résultats ont été analysés et interprétés. Les conclusions les plus 

importantes étaient que le programme proposé avait un effet positif sur le développement 

de la force explosive des muscles des jambes et sur l'amélioration de la performance 

numérique dans le saut en longueur des élèves du secondaire pour suggérer: 

- La nécessité d'adopter des unités d'entraînement pendant l'activité pour renforcer la force 

explosive des muscles des jambes des étudiants 

- La nécessité de diversifier les unités aux niveaux d'âge au secondaire. 

- Adopter un principe unifié pour la mise en œuvre des modules de formation au niveau 

secondaire en proposant un groupe de chercheurs, d'inspecteurs et de professeurs. 

- Répéter une étude similaire sur la catégorie féminine avec les mêmes critères.























 

 

Study summary: 

 

The study aims to identify the effect of a proposed program for developing explosive power 

on improving digital achievement in the long jump of secondary school students. The general 

hypothesis of the study of the proposed program had a positive effect on developing the 

level of explosive force of the leg muscles and improving digital achievement in the long 

jump among secondary phase students 16-18 years old. We used the experimental 

approach, on a sample of 44 male students, and it was chosen in a random way. They were 

divided into two groups of 22 pupils, a control sample, and 22 pupils, an experimental 

sample. We used the training modules proposed for the program and we collected the 

results with tests. Results were analyzed and interpreted. The most important conclusions 

were that the proposed program had a positive effect on developing the explosive force of 

the leg muscles and in improving the digital achievement in the long jump of high school 

students to suggest: 

- The need to adopt training units during activity to strengthen the explosive force of the leg 

muscles of the students 

The necessity to diversify the units at the age levels in the secondary stage. 

Adopting a unified principle for implementing training modules at the secondary level by 

proposing a group of researchers, inspectors and professors. 

- Repeat a similar study on the female category with the same criteria.- The need to diversify 

into units at age levels at the secondary level. 

Adoption of a unified principle for the application of training units at the secondary stage, by 

proposing a group of researchers, inspectors, and professors. 

Re-conduct a similar study on the female category with the same criteria. 
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 د 57: (                                    زمن الوحدة2الحصة التدريبية رقم )
 %56-06:الشدة: تندمية قوة  الرجلٌن                             الهدف 

:صفارة ،ميقايت، كرات طبية ،كرات األدوات                                                             
 عادية 
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 التكرارت المدة التشكيالت التمارين المراحل

 

المرحلة

 التحضٌرٌة

التحضٌرالنفسًوالبدنًو

 السٌكولوجً.

إعدادالدورةالدموٌةوالجهاز

 التنفسً

×××××× 

 

×××××  

×××××××  

 

×  

 

 

د15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحـــــــــلة

 الرئٌـــــــــسٌة

:1التموٌن  

القفزبكلىمثم2جريلمسافة

 الرجلٌن

 

 

:2التمرٌن  

مثمالقفزبرجل5جريلمسافة

 واحدإلىاألعلى،ثمتبدٌلالرجل.

 

:3التمرٌن  

علىشكلمجموعاتكلتلمٌذٌضع

بٌنرجلٌهكرةطبٌةوٌحاول

 االرتقاءإلىاألعلى

 

:4التمرٌن  

علىشكلمجموعاتكلتلمٌذ

ٌأخذكرةثمٌقومبالجريو

االحتٌاطالصعودفوقكرسً

 والقفزإلىاألعلى

××× 

××× 

××× 

 

 

 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

•.••  

 

د15  

 

 

 

 

 

د15  

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

د15  

5×د2  

ثا43راحة  

 

 

 

 

5×د2  

ثا43راحة  

 

 

 

 

13×د1  

ثا43راحة  

 

 

 المرحــــــــلة

الختامٌة  

تمرٌناتتمدٌدالعضالتو

االسترخاءالكامللكافةأعضاء

 الجسم

×××××××  

 

 

××××××××××  
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 د57: زمن الوحدة                                     (4رقم) ةالحصة التدريبي
 %56-06: الشدة: قوة الهدف

: صفارة ،ميقايت ،كرات طبية،كرات  األدوات                                                            
 عادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالتكرارا المدة التشكيالت التمارين المراحل  

 

المرحلة

 التحضٌرٌة

 التحٌةالرٌاضة

 شرحهدفالحصة

وإعدادالدورةالدموٌةوتسخٌن

 الجهازالنفسً

××××× 

××××××  

 

×××××××  

 

×  

 

 

د23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحـــــــــلة

 الرئٌـــــــــسٌة

:1التمرٌن  

 تقسٌمالتالمٌذإلىمجموعات

كلمجموعةتشكلصف،خلف

العبكرةطبٌةم،ٌضعكل9خط

 بٌنرجلٌهوٌجري

 

:2التمرٌن  

علىشكلمجموعاتكلتلمٌذ

ٌأخذكرةطبٌةثمٌقومبالقفز

 واجتٌازالمعلم

 

:3التمرٌن  

علىشكلمجموعاتٌقومالتالمٌذ

باجتٌازمجموعةمنالحواجزعن

طرٌقاالرتكازواالرتقاءبحٌث

تكونالمسافةبٌنالحاجزواألخر

متر1  

:4التمرٌن  

علىشكلمجموعاتٌقومالتالمٌذ

 باالرتكازواالرتقاءوالقفز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

د15  

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

د13  

5×د2  

د1راحة  

 

 

 

 

4×د1.5  

د1راحة  

 

 

 

 

4×د1.5  

د1راحة  

 

 

 

4×د1.5  

د1راحة  

 

 

 المرحــــــــلة

الختامٌة  

تمدٌدالعضالتمعالجريالجري

الخفٌفحولالملعبإلعادة

 الالعبٌنللوضعالطبٌعً

××××××× 

 

××××××  
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 د57:  زمن الوحدة                                               ( 6الحصة التدريبية رقم)
 %56-06:الشدة : قوة التحدمل                                                    الهدف

 : صفارة ، ميقايت ، كراتاألدوات                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكرارت المدة التشكٌالت التمارٌن المراحل

 

المرحلة

 التحضٌرٌة

 التحٌةالرٌاضة

 شرحهدفالحصة

وإعدادالدورةالدموٌةوتسخٌن

 الجهازالنفسً

د23    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحـــــــــلة

 الرئٌـــــــــسة

:1التمرٌن  

 تقسٌمالالعبٌنإلىمجموعات

كلمجموعةتشكلصف،خلف

م،ٌضعكلالعبكرةطبٌة9خط

بٌنرجلٌهوٌحملكرةٌدبٌدهثم

مثمٌصوب9ٌقومبالقفزحتىخط

 نحوالمرمى

 

:2التمرٌن  

علىشكلمجموعاتكلالعب

ٌأخذكرةطبٌةثمٌقومبالقفز

 واجتٌازكرسًاالحطٌاط

 

:3التمرٌن  

علىشكلمجموعاتٌقوم

الالعبٌنبإجتٌازمجموعةمن

الحواجزعنطرٌقاالرتكاز

واالرتقاءبحٌثتكونالمسافةبٌن

متر1الحاجزواالخر  

:4التمرٌن  

عاتٌقومالالعبعلىشكلمجمو

باالرتكازواالرتقاءورمًالكرة

 فوقشبكةكرةالطائرة

 

 

  

د15  

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

د13  

5×د2  

ثا43راحة  

 

 

 

 

4×د1.5  

د1راحة  

 

 

 

 

4×د1.5  

د1راحة  

 

 

 

4×د1.5  

د1راحة  

 

 

 المرحــــــــلة

الختامٌة  

تمدٌدالعضالتمعالجريالجري

الخفٌفحولالملعبإلعادة

 الالعبٌنللوضعالطبٌعً

  

د13  

 

 

 

 التكرارت المدة التشكيالت التمارين المراحل

 

المرحلة

 التحضٌرٌة

التحٌةالرٌاضٌة-  

شرحهدفالحصة-  

الجسممنتتسخٌنعاملعضال-

 األعلىإلىاألسفل

××××× 

××××××  

×××××××  

 

×  

 

 

د23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحـــــــــلة

 الرئٌـــــــــسٌة

:1التمرٌن  

ٌقفتلمٌذانمتقابالنبالظهرمع

علىمستوىالذراعٌن،اإلمساك

ثمٌقومانبعملٌةثنًالركبتٌنو

 الوقوف)الهبوطوطلوع(.

:2التمرٌن  

ٌقفالتلمٌذانمتقابالنمتواجهان

،معإمساكالٌدٌنلكلتلمٌذمع

تلمٌذالمقابلٌقومانبدفعذراع

 وثنًذراعاآلخروالعكس

3التمرٌن  

جلوسطوٌلمواجهوالٌدانخلفا

متقاطعتانمعالزمٌلوالقدمان

،تبادلدورانالرجلٌنمنالداخل

وخارجرجلًالزمٌللرسمدائرة

 بالقدمٌنعكساتجاهالزمٌل.

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

 

 

د15  

 

 

 

 

 

د13  

 

 

 

د13  

4×د2  

ثا33راحة  

 

 

 

 

5×د2  

ثا43راحة  

 

 

 

 

4×د2  

ثا33راحة  

 

 

 

4×د2  

ثاراحة33  

 

 

 

 المرحــــــــلة

الختامٌة  

تمرٌناتتمدٌدالعضالتو

االسترخاءالكامللكافةأعضاء

 الجسم

×××××××  

 

×××××  

 

د13  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 د57: زمن الوحدة                                            (8الحصة التدريبية رقم )
 %56-06: لشدةالقوة االنفجارية                                            ا: الهدف

: صفارة ،ميقايت ، حلقات،  األدوات                                                                      
 خشبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التكرارت المدة التشكيالت التمارين المراحل

 

المرحلة

 التحضٌرٌة

التحٌةالرٌاضٌة-  

شرحهدفالحصة-  

الجسممنتتسخٌنعاملعضال-

 األعلىإلىاألسفل

×××× 

×××××  

 

××××××  

×  

 

 

د23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحـــــــــلة

 الرئٌـــــــــسٌة

:1التمرٌن  

الحائط،تالتلمٌدبموازٌاٌقف

وبعدهابقومبثنًالركبتٌنثم

ٌحاولأنٌقفزإلىأعلىنقطة

 ممكنةفًالحائط

 

 

:2التمرٌن  

ٌقفالتلمٌدفوقلوحةخشبٌةمع

ثنًالركبتٌنثمٌحاولالوثبإلى

 أبعدنقطة.

 

 

:3التمرٌن  

ٌقفالتلمٌدمعضمالرجلٌنمع

وضعالٌدٌنعلىالخصرثم

الوثبإلىاألمامعدةمراتٌحاول  

 

:4التمرٌن  

ٌقفالتلمٌدداخلحلقةمعثنً

الركبتٌنثمٌحاولالوثبإلى

 الحلقةالموالٌة

 

  

د13  

 

 

 

 

 

د13.5  

 

 

 

 

 

د12  

 

 

 

د12  

3×د2  

د1.5راحة  

 

 

 

 

3×د2  

د1.5راحة  

 

 

 

 

3×د2  

د2راحة  

 

 

 

3×د2  

دراحة2  

 

 

 

 المرحــــــــلة

الختامٌة  

تمرٌناتتمدٌدالعضالتو

االسترخاءالكامللكافةأعضاء

 الجسم

×××××××  

 

×××××××  

 

د13  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 د 57زمن الوح ة:                                                (5الحصة التدريبية رقم )
 %066الش ة :                                السرعة االنتقالية   اغبركية  للرجلٌن  :الهدف

األد ات: صفارة ، أقدماع ، ميقايت                                                                         
 كرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التكرارت المدة التشكيالت التمارين المراحل

 

المرحلة

 التحضٌرٌة

الجريحولالملعب-  

تمرٌناتإحماءالمفاصل-  

والتركٌزعلىاألعضاءالسفلٌة

 وخاصةالمفاصل

××××× 

 

××××××××  

××××××××  

 

×  

د23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحـــــــــلة

 الرئٌـــــــــسة

:1التمرٌن  

ٌقفالتالمٌذفًشكلمجموعات

عندخطوعندسماعاإلشارة

ٌنطلقاألوائلمنكلمجموعة

بأقصىسرعةممكنةإلىخط

محددفًمنتصفالملعبثم

 العودةإلىخطاالنطالق.

:2التمرٌن  

ٌنطلقالتلمٌدمنخطالبداٌةالً

غاٌةمنتصفالملعبثمالعودة

للخطوالرجوعثانٌةلخط

 المنتصففقط.

:3التمرٌن  

تقفمجموعتانعلىجانبً

المرمى،ٌنطلقتلمٌدانمتعاكسان

للوصوللخطانطالقالزمٌل

 االخر.
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 المرحــــــــلة

الختامٌة  

العضالتوتمرٌناتتمدٌد

االسترخاءالكامللكافةأعضاء

 الجسم
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