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تمرينات خاصة بصدرية الحبال المطاطية وتأثيرها على القوة المميزة بالسرعة 
 م للنساء111لل راعين والرجلين في ميكانيكية خطوة أجتياز الحاجزوانجاز 

 م.م منى زيدان بكي     م.م محمد مصطفى رشيد
 نقينجامعة كرميان كلية التربية الرياضية /خا

 
 المستخلص

يتجه التدريب الحديث نحو استخدام وسائل وادوات مختلفة لتطوير الجانب البدني 
والبايوميكانيكي في مختلف الفعاليات خاصة التدريب في فعاليات الركض لذا التدريب وفق مقاومات 

متمثلة لمختلفة وبتمرينات مشابهة لًلداء من الجوانب الضرورية لمعرفة تأثير هذه المقاومات ا
استخدام الحبال المطاطية الى كامل الجسم او الى اجزاء  من الجسم والحبال المطاطية باالضافة 
الى مقاومات الماء اي االداء لجزء من الرمي او كامل االداء داخل الماء حيث تعتبر هذه المقاومة 

ل كبير ملة بشكمن احدث االساليب المستخدمة في التدريب الحديث كما تؤثر على العضًلت لعا
وتطور من عملها باتجاه المسار الحركي وفعالية ركض الحواجز من الفعاليات الممتعة والتي 
يتطلب ادائها الى امكانية عالية في لحظة االجتياز وامكانية اظهار اكبر قوة بأقصر زمن ممكن 

ثير اومات ومًلحظة تأوبما يًلئم االداء لذ ارتأت الباحثة استخدام تمرينات مشابهة لًلداء مع المق
هذه لمقاومات في المتغيرات البيوميكانيكية من قوة مميزة بالسرعة لحظية االجتياز للتوقف على 
التأثير الحقيقي لهذه التمرينات بشكل اكبر وفقا للتمرينات الخاصة التي طبقت على عينة من 

خراج لًلنجاز وتصويره الست طالبات المرحلة الرابعة .لذا قام الباحثان باجراء االختبار القبلي
المتغيرات البايوميكانيكية لكًل الطريقتين ثم تم تطبيق التمرينات وفق مقاومات لحبال المطاطية 
ومقاومات الماء وبعد انتهاء مدة تطبيقا لتمرينات تم اجراء االخبار البعدي بنفس االسلوب وذلك 

ركز ثقل جسم لزمن االجتيازوالدفع وارتفاع م للتوقف على القيم الحقيقية للمتغيرات البايوميكانيكية
 الًلعب.

 التعريف بالبحث-1
 مقدمة البحث واهميته1-1
ان الهدف من دراسة المتغيرات البايوميكانيكية لألداء الحركي هو لمعرفة ومناقشة المبادئ التي    

اص تدريب الختحدد الحركة ، الذي يتطلب اداءا عالياا وتوافقاا كبيراا لذا يتوجب استخدام ال
بالحبااللمطاطية وربطها بتطور القوة العضلية ، يذكر صريح عبد الكريم ان معظم الحركات 
الرياضية عبارة عن حركة ميكانيكية ، وهذه الحركة تتطلب مناهج حركية معدة في الدماغ على 

ق عالي فشكل مسارات حركية لها عًلقة بميكانيكية هذه الحركات حيث تتطلب دقة في االداء وتوا
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في نظام تقلص العضًلت فضًلا عن امكانية تعاقب اجزاء الجسم لداء االنجاز والواجب الحركي 
 ( .40:2المعقد بطريقة صحيحة )

ان فعالية ركض الحواجز تتطلب من العداء مواصفات بدنية متمثلة قوة انفجارية قوة مميزة     
عب قدرة عالية على خطوة االجتياز بالسرعة وسرعة خاصة باالجتياز فضًلا عن امتًلك الًل

بالطريقة الصحيحة ضمن المسار الحركي لذا يتطلب هذا قدرات بدنية خاصة وامكانية امتًلك 
الًلعبين على االداء وفق متغيرات بايوميكانيكية ، وألجل التأثير في طبيعة العدو يتطلب معرفة 

قوة الخاصة مقاومات مختلفة تؤثر في طبيعة الالمتغيرات البايوميكانيكية المؤثرة في مرحلة االجتيازو 
وسرعة االداء لعينة البحث وفق مبدأ تدريب المقاومات المرتبطة بتطوير القوة المميزة بالسرعة 
بالتأكيد على الواجب الميكانيكي داخل الدماغ لتهيئة الواجب العضلي لًلنقباض وهذا يسبب في 

ياز صحيحاا وفقاا لهدف الحركة فان االشارات تصدر تعجيل الجسم او جزء منه االداء خطوة االجت
من الدماغ بالتطبيق الصحيح . لذلك نًلحظ ان العبي المستويات العليا كل جزء من اجزاء جسمه 
تتعاقب في خطوة االجتياز ولها سرعة معينة تتناسب مع القوة المستخدة فكلما كان الدفع القوة 

 ز وارتفاع مركز ثقل الجسم.بسرعة عالية أثر ذالك على زمن االجتيا
 مشكلة البحث1-2
ومن خًلل متابعة الباحثة لًلعبات الحظت ضعفا في مرحلة الدفع بسبب عدم استغًلل السرعة    

والقوة التي يكتسبها الجسم لحظة االجتياز حيث ان هناك توقف واضح لدى بعض الًلعبات في 
فضًلا عن ان مرحلة االجتياز تحدث  هذه المرحلة بسبب عدم تسلسل االداء المهاري الصحيح

بزمن كبير نسبياا مع مايجب تحقيقه لذا ارتأت الباحثة ادخال تمرينات القوة المميزة بالسرعة بالرجلين 
والذراعين والجذع باستخدام مقاومات مختلفة  مضافة وبوجود حبال مطاطية فضًل عن تدريبات 

كمقاومة اضافي على العضًلت العاملة في  المقاومة في وسط مائي اي اعتماد المحيط المائي
تمرينات مشابهة لًلداء تعطى لًلعبات وتؤدي كل العبه اداء التغطية والقائدة للذراعين لحظة 
االجتياز واالنجاز في ومن هنا تكمن الحاجة الى تحقيق االهداف المرجوة من التمرينات باالعتماد 

ة لحظة الدفع وحاولة االرتقاء في اداء هذه المرحل على المقاومات وفق متغيرات بايوميكانيكية في
 الن االنجاز يعتمد بشكل مباشر عليها .

 اهداف البحث 1-3
 اعداد تمرينات القوة المميزة بالسرعة باستخدام صدرية الحبال المطاطية .2
التعرف على تأثير تمرينات القوة المميزة بالسرعةعلى بعض المتغيرات البايوميكانيكية في  .1

 .اجتياز الحاجز واالنجاز لعينة البحثخطوة 
 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

442 
 

 فرضا البحث 1-4
وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في المتغيرات البايوميكانيكية -2

 في خطوة اجتياز الحاجز واالنجاز لعينة البحث.
 البحث. ةوجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في االنجاز لعين-1
 مجاالت البحث 1-5
 المجال البشري : عينة من طالبات المرحلة الرابعة -2
 1020-2-1/   1022-22-2المجال الزماني: المدة من -1
 المجال المكاني: ملعب كلية التربية الرياضية خانقين ومسبح مروارى -1
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية-3
 منهج التجريبي لمًلئمته ومشكلة هذه الدراسة .استخدم الباحثون المنهج البحث : 3-1
( طالبات المرحلة الرابعة من االتي مارسن عدو الحواجز 0: تم اختيار )عينة البحث  3-2

 من مجتمع االصل . %00000والسباحة( تم اختيارهن بالطريقة العمدية وهم يمثلون نسبة 
 وسائل وادوات البحث :  3-3

 لمصادر العربية واالجنبية       استخدم الباحثان المراجع وا 
  شبكة  المعلومات الدولية 
 ( نوع 2000كاميرا ذات سرعة تردد عالية )ص/ثاsony( مع حامل ثًلثي عدد 1عدد )

(1 ) 
 ( وبرنامج التحليل الحركيKenovia ) 
 . بعض القوانين البايوميكانيكية  

 
 
 
 
 
 
 اختبار البحث 3-4
 اجز م حو 111اختبار االنجاز ركض  3-4-1
 يمين–سار ي–اختبار القوة المميزة بالبسرعة للرجلين ركض بالقفز ثالث وثبات) يمين  3-4-2
 ( ثانية.11اختبار ثني ال راعين ومدهما من وضع االستناد االمامي لمدة ) 3-4-3
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 التجربة الرئيسة 1-5
  االختبار القبلي 2-5-1

لرابعة عصرا على ملعب الساحة والميدان في تمام الساعة ا 1022-22-1تم اجراء االختبار بتأريخ
 خانقين المحلي 

 التصوير الفيديوي 1-5-1-1
م( لبيان مسافة خطوة االجتياز قبل وبعد الحاجز 2م( وارتفاع )0يتم تثبيت الكامرات على بعد )

 واستخراج المتغيرات البايوميكانيكية 
 احتساب متغيرات البحث2-5-1-2

 يكانيكية كما يلي :يتم احتساب المتغيرات البايوم
 ن∆÷ س ∆ج /      ج = × ك  ꞊القوة اللحظية لرجل الدفع لحظة الدفع  ق -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبين وضع الكاميرة عند اجتياز الحاجز ( 1الشكل)
 تطبيق تمرينات القوة الخاصة : 2-5-2
اسابيع  0دة بواقع ثًلث وحدات تدريبية في االسبوع لم 4/22/1020تم البدء بالتمرينات بتاريخ  

وحدة تدريبية تدخلت الباحثة في قسم من الجزء الرئيسي للوحدات التدريبية وزمن الوحدات  14اي 
دقيقة  ، اعدت الباحثة تمرينات القوة المميزة بالسرعة للرجلين والذراعين  11-11التدريبية من 

ات للرجلين ة القفز من الثبوالجذع  واعتمدوا على الشدة التدريبية فيه على مقادير القوة االنفجاري
ورمي كرة طبية الركض بالقفز،ثني ومد الذراعين ، حيث استخدمت الباحثة تمرينات مشابهة لًلداء 
وبشكل كامل ومجزء للحركة باستخدام حبال مطاطية كمقاومة للذراعين والجذع والرجلين باستخدام 

 عن بلبس الصدرية المضافة فضًل صدرية الحبال المطاطية  لجزء او لكامل الجسم وتدريب القفز
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التاكيد على التدريب في وسط مائي اي في المسبح حركة اجتياز الذراعين القائدة والتغطية ورجلين 
القائدة والتغطية بشكل كامل او اداء اجزاء من الحركة في الوسط المائي فضًل عن حركات القفز 

محيط المائي كمقاومة على العضًلت العاملة ودفع الحاط باليدين داخل الماء كتمرينات واعتماد ال
في االداء حيث يشكل الماء عبئ اضافي خًلل االداء وبالتكرار تتأثر العضًلت العاملة بهذه 
المقاومات وتعد هذه التدريبات حديثة جدا لهذه الفئة وهذه الفعالية لمعرفة تأثير هذه المقاومات على 

 ما تم اعتماد مبداء التدرج بالشدة في الوحدات التدريبية متغيرات لحظة الدفع للرجلين الذراعين ك
 . 1/2/1020اجريت بتاريخ االختبارات البعدية :  2-5-3
 . SPSSتم استخدام الحقيبة االحصائية  الوسائل االحصائية : 2-7
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها -3

 المحسوبة للمتغيرات ∑يمة ( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وق1جدول )
 البايوميكانيكية 

 4( وبدرجة حرية 0001تحت مستوى داللة )
ز المحسوبة  الركض بالقف ∑االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  ( يبين2جدول )

 واالستناد االمامي.

 
 
 

 T ف ها ف ع -س المتغيرات ت
 المعنوي المحسوبة

القوة اللحظية  1
 نت

 211,116 366,211 ق
 معنوية 1,102 111,136 123,232

 111,011 410,443 ب

زمن االجتياز  2
 )ثا(

 1,126 1,57 ق
 معنوية 3,520 1,117 1,16

 1,110 1,51 ب

 T ف ع ف ع -س البدنية
 المعنوي المحسوبة

اختبار ركض  1
 بالقفز

 1,74 3,51 ق
 معنوي 5,71 1,14 1,21

 1,71 3,16 ب

2 
تبار اخ

االستناد 
 االمامي

 3,14 0,61 ق
 معنوية 16 1,2 3,2

 2,77 12,1 ب
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 مناقشة النتائج 4-2
من خًلل مًلحظة نتائج البحث والفروق المعنوية لمتغيرات البحث البايوميكانيكية نعزوا سبب      

لى تدريب لتي اكدت عهذا التطور لصالح االختبارات البعدية الى تمرينات القوة المميزة بالسرعةا ا
الذراعين والرجلين فضًلا عن الجذع بحركات مشابهة لًلداء وفق متغيرات بايوميكانيكية للطريقتين 
ومًلحظة مدى تطور القوة المميزة بالسرعة لكل من الرجلين والذراعين تطور االنجاز بفاعلية كبيرة 

ين عند املة في كل من الرجلين والذراعنتيجة تطور القوة المميزة بالسرعة في المجاميع العضلية الع
حركة الجسم بشكل عام لحظة الدفع الرجل قبل الحاجز فضًلا عن ان التدريب وفق المقاومات 
كحبال مطاطية المضافةالى جسم الًلعب بشكل عام او كجزء من الجسم فضًل عن مقاومات 

تمرينات ة المتعة المصاحبة لهذه الالماء الحديثة التي تعتمد الول مرة لهذه الفعالية والحظت الباحث
حيث كانت الفائدة افضل لعينة البحث بسبب اختًلف التدريب الروتيني واعتماد التنويع في 
المقاومات وحداثة االساليب  التي كانت عامًل مشجعا لتحسين االداء ولقد تاثر عضًلت االعبات 

ه لذا كان ممتعة تؤثر في نفس الًلعببشكل ايجابي وفق تدريبات المحيط المائي باعتبارها وسيلة 
التمرينات فعالة في حدوث تطور القوة المميزة بالسرعة للرجلين والذراعين فضًلا عن ازمان الدفع 
فبل الحاجز وزمن االجتياز وارتفاع مركز الثقل بما ينسجم وحدوث التكامل بين القوة اللحظية 

االنجاز ، لذا نًلحظ ان التمرينات كانت لها وزمنها للرجل وزمن االجتياز وبما يحسن من مستوى 
مردود ايجابي واضح على قوة وزمن الدفع واالجتياز الطراف الجسم للعضًلت العاملة لًلداء وبما 
يسبب ايجابية في االداء المهاري وانسيابية حركية عالية والتي تعد من متطلبات االداء الحركي 

ضاع الجسم و الربط الفعال بين مايمتلكه الجسم من وفق المسارات الصحيحة ، حيث ان تكامل او 
قوة لحظة دفع الرجل وانتقالها لًلجتياز نظراا الستخدام تمرينات مشابهة للمسارات الحركية كجزء 

 من الحركة او الحركة بشكل عام .
 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات  5-1
 لًلختبارات البعدية .تطور مؤشر القوة اللحظية ومستوى االنجاز  -2   
 تطور مؤشر زمن الدفع للرجل  وتأثيرها في مستوى. -1   
 ان تطور القوة المميزة بالسرعة جاء نتيجه الستخدام الحبال المطاطية ومقاومة الماء -1   
 التوصيات  5-2 

 ه المتغيرات ذالتأكد من توافر القوة المميزة بالسرعة الًلزمة ألداء هذه الفعالية في تطبيق ه -2     
 محاولة تطبيق تمرينات القوة االمميزة  -1     
 استخدام مؤشر القوة اللحظية لرجل قبل الحاجز. -1    
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 المصادر
صريح عبد الكريم الفضلي و وهبي علوان ، موسوعة التحليل الحركي ، بغداد ، مطبعة الواثق  -2

 ،1002 . 
2- Mathews , D.K : measurement in physical education , Minneapolis , 

Minn–Burgess publishing , co , 1990 .   
 

 نموذج وحدة تدريبية

 يالتدريب في جو مائ
 الوحدة الثانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشدة الراحة المجاميع الراحة التكرارات اسم التمرين ت
مسك حبل مطاطي مثبت على الحائط بارتفاع كتف الالعب اداء  1

 التغطية والقائدة وال راعان مربوطة بالحبل المطاطي ال
 %11 د 2 2 ااااااا 11

 %11 د 2 2 ااااااا 11 مسك حبل مطاطي مثبت مع الصدرية واداء التغطية والقائدة للرجلين 2
 %111 د 2 3 ااااااا 5 اداء االجتياز الكامل مع ارتداء الصدرية  3
 %111 د 2 3 ااااااا 5 ارتداء الصدرية واداء انطالقات من البداية الى الحاجز االول 4

 الشدة الراحة المجاميع الراحة التكرارات اسم التمرين ت
 %111 د 2 2 ااااااا 11 عمل حركة ال راعين)القائدة والتغطية( في مائي ) مسبح ( 1
 %111 د 2 2 ااااااا 11 عمل حركة الرجلين )القائدة والتغطية( في حوض مائي ) مسبح ( 2
لة )ال راعين والرجلين( في حوض مائي ) عمل الحركة االجتياز كام 3

 مسبح (
 %111 د 2 2 ااااااا 11


