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دراسة حتليلية مكارىة لبعض املتغريات البايوكييناتيكية خلطوة اجتياز املواىع (-3
 )11-6يف ركض  011مرت مواىع الىدية لليساء اقليه كورستاٌ
تكدو به الباحثوٌ
أ.د عارف حمسً احلساوي araf_has_nev@yahoo.com
كلية الرتبية الرياضية-جامعة صالح الديً
و.د ممتاز امحد امنيMumtaz3@yahoo.com
سكول الرتبية الرياضة -جامعة سوراٌ
و.د فريدوٌ حسً عثناٌ farydoon2000@yahoo.com
كلية الرتبية الرياضية-جامعة صالح الديً
1110ميالدية

 1035ىجرية

ٍدف البحث اىل ماياتي :
 -1التعرف عمى قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لخطوة اجتياز الموانع (-6-3
 ) 11واالنجازفي ركض  411متر موانع الندية اقميم كوردستان لمنساء.

-2مقارنة قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية بين خطوة اجتياز الموانع (-6-3
 ) 11في ركض  411متر موانع النديةاقميم كوردستان لمنساء

تكونت العينة من خمسة من افضل المشاركات في بطولة اندية اقميم كوردستان -

العراق من عداءات ركض  411متر موانع لمنساء

 2113/في ممعب فرنسو حريري

التي اقيمت في 5/2

في اربيل .وتم استخدام التصوير الفيديوي

والتقنيات العممية الحديثة في التحميل الستخراج المتغيرات البايوكينماتيكية المراد
دراستيا فضال عن استخدام مقياس الرسم واستخدامو في التجربة االستطالعية

والنيائية .واجري السباق عمى ضوء القانون الدولي اللعاب الساحة والميدان لركض

 411متر موانع كل عداءة في مجال الركض الخاص بيا وتم اخذ وتحميل الركضة
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لكل عداءة .بعد ان تم الحصول عمى القيم الخام تم معالجتيا احصائيا باستخدام

الحقيبة االحصائية

 SPSSوالتي شممت الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

واختبار  tلممقارنة .وتم مناقشة النتائج التي تم الحصول عمييا فضال عن وضع

بعض التوصيات التي تتناسب والبحث الحالي لركض  411متر موانع الندية اقميم

كوردستان لمنساء.

 -1ظيرت بعضا من الفروق المعنوية والغير معنوية بين قيم بعض المتغيرات
البايوكينماتيكية في الموانع ( )11-6-3فيما بينيا واالنجاز .

-2كانت المتغيرات البايوكينماتيكية في خطوة خطوة اجتياز الموانع (الثالث والسادس
)افضل من المتغيرات في المانع االخير وقد شكمت ىذه ظاىرة ايجابية لمعداءات

.

 -3ان ضعف المتغيرات في المانع العاشر ىو الضعف في عناصر المياقة البدنية
واىميا القوة ومطا ولة السرعة ىذا حسب اعتقاد الباحثون .

اما التوصيات فيي:
 -1التاكيد عمى اداء اجتياز الموانع ( )11-6-3بشكل يؤىل العداءة الحصول عمى
زمن اقل في ركض  411متر موانع لمنساء ووفق المتغيرات البايوكينماتيكية

الجيدة التي تؤدي الى حصول نتائج جيدة باالنجاز .

 -2التاكيد عمى اداء تكنيك اجتياز الموانع بشكل فني وجيد قميل وفي جميع الموانع
العشرة .

امكانية اجراء بحوث مشابيو عمى العنصر النسوي بوضع منصة قوة لقياس قوة رد

فعل االرض قبل الموانع الثالثة () 11-6-3في ركض 411مترموانع لمنساء.
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-1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة واىمية البحث :
يعتبر عمم البايوميكانيك من العموم الصرفة وىو قديم قدم العصور منذ االف السنينواالنسان
يصارع البيئة خالل حياتو اليومية من حمل ورفع ودفع وركض وقفز استخدم بفطرتو بعضا من
القوانين الفيزيائية والميكانيكية وبدون تقصد ومعرفة بما يفعل ,والبايوميكانيك بما يتضمن من
قوانين فيو ييتم في دراسة وتحميل الحركات الرياضية بشكل عام والحركات االنسانية بشكل
خاص ,وعميو فان حركات الرياضي بتشعباتيا العديدة جعل من الباحثين التفكير المستمر في
استخدام الكثير من القوانين الميكانيكية والفيزيائية من رفع وتطوير االنجاز الرياضي وكان
لمبايوميكانيك الحظ االوفر في االستخدام من قبل الباحثين في ىذا المجال  .وما يحتاجو
العاممون في المجاالت الرياضية ىو التحميل الذي ي ساعد في تسييل معرفة دقائق الحركات
الرياضية التي قد تعجز العين المجردة عن مالحظتيا .
وتعد العاب الساحة والميدان إحدى الرياضات التي يمارسيا األنسان بمختمف األعمار
وذلك لفوائدىا المختمفة فضالً عن أىميتيا الواضحة في المشاركات المحمية والوطنيةواالولمبية
لكونيا تمكن الرياضيين تحقيق أكبر عدد من الميداليات وانيا لكثرة فعالباتيا فانيا تعد جامعة
الميداليات العديده بالفعاليات الفردية  ,ومن ضمن فعالبات العاب الساحة والميدان فعالية ركض
 411متر موانع لمنساء حيث تمر بمراحل عديدة منيا الركضة قبل الموانع والركضة بين الموانع
وفي نياية المسافة .وفييا الكثير من الصعوبات التي تواجو العداءات وخاصة في وسط ونياية
السباقة من سرعة ومطاولة السرعةاالمر الذي يتطمب بذل جيدا استثنائيا من اجل الحصول عمى
مستوى متطور .و من ىنا تكمن اىمية البحث في دراسة قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية
لخطوة اجتياز الموانع ( )11-6-3فضال عن معرفة الفروق بين الموانع من خالل المقارنة في
المتغيرات البايوكينماتيكية .فضال عن افادة العاممين والمدربين والمدرسين في مجال فعالية ركض
 411متر لمنساء عمى مستوى االقميم .
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 2-1مشكمة البحث:
من خالل عمل وتدريس ومتابعة الباحثون في مجال العاب الساحة والميدان
والبايوميكانيك ومن خالل المشاركات الميدانية لرياضي اندية اقميم كوردسان لمنساء سواء كان
عمى مستوى اإلقميم اوالعراق ,شاىدوا أن ىناك ضعف في قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية
التي تعد األساس الميم في الحصول عمى االنجاز العالي في فعالية ركض  411موانع لمنساء
وخاصة من خالل المظير ألظاىري لمحركة المرئية بالعين المجردة مثل ( اإلزاحة األفقية
والسرعة األفقية وانتقال الجسم وخطوات التييئة قبل وبعد اجتياز المانع) ,فظال عن ندرة وقمة
توفر الدراسات والبحوث البايوكينماتيكية التي تيتم بالجانب البايوكينماتيكي في ركض  411متر
موانع لمنساء  ,األمر الذي حذا وشجع الباحثون في البحث والتقصي عن الحقائق لواقع
المتغيرات البايوكينماتيكية لركض  411موانع لنساء وعميو سيتم استخدام التقنيات والبرامج
العممية الحديثة في التصوير والتحميل البايوكينماتيكي الفضل عداءات اندية اقميم كوردستان في
ىذه الفعالية والتعرف عمى الكثير من المتغيرات البايوكينماتيكية التي سوف تسيم في معرفة
مكامن الضعف والقوة لدى العداءات لركض  411متر موانع في الموانع () 11-6-3والمقارنة
فيما بينيم في المتغيرات البايوكينماتيكية .وىذا سوف يفيد العاممين والمدربين في مجال العاب
الساحة والميدان وبالذات في فعالية ركض  411متر موانع لمنساء في اقميم كوردستان -
الع ارق.

 2-1اىدف البحث
 3-1ىدف البحث الى ماياتي:
-1التعرف عمى قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لخطوة اجيتاز الموانع () 11-6-3
واالنجازفي ركض  411متر موانع لمنساءالندية اقميم كوردستان.
 -2مقارنة قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية بين خطوة اجتياز الموانع ( ) 11-6-3في
ركض  411متر موانع لمنساء الندية اقميم كوردستان .

 4-1مجاالت البحث
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 1-4-1المجال البشري:العبات اندية اقميم كوردستان في فعالية ركض 411متر موانع.
 3-4-1المجال الزماني:لمفترة من 5/ 2لغاية 2013-5-4
2-4-1المجال المكاني  :ممعب فرنسو حريري في اربيل.

 5-1المصطمحات المستخدمة :
خطوة المانع :ويطمق مصطمح ( خطوة المانع) عمى ( عممية اجتياز المانع) وتشير المصادر
الى تقسيم خطوة المانع الى ثالث مراحل ىي :
 -1مرحمة ماقبل المانع :تبدا من مرحمة االرتكاز الخمفي .
 -2مرحمة عبور المانع :وىي مرحمة الطيران .
 -3مرحمة ما بعد المانع :وىي مرحمة اليبوط واالرتكاز االمامي)1(.

()1الفضمي  ,صريح عبد الكريم وعبدالحسين  ,طالب فيصل (  : ) 1111العاب الساحة والميدان  ,ط , 1دار الجامعية لمطباعة
والنشر والترجمة  ,بغداد ,ص.95
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 -1الدراسات النظرية
 1-2مفهوم ركض  444متر موانع للنساء:

فعالية  044م حواجز

كان اول ظيور ليذه الفعاليو في أوكسفورد بإنجمترا ,حوالي عام  1861عمى مسافة  441يارده
( 412.336م) وكانت الموانع من الخشب الثقيل وعددىا  12حاجز موزعة عمى طول المسافة
وارتفاعيا  1.16م زكانت مثبتة باالرض.في دورة االلعاب االولمبية عام  ,1911تم تعديل
المسافة إلى  411متر مع 11حواجز ارتفاع الموانع يبمغ 91.44سم والبعد بين المانع واالخر
مسافتو  35مترا .المسافة بين خط البداية والمانع االول  45مت ار  ,المسافة بين المانع االخير
(العاشر) وخط النياية ىو  41مت ار وظل قياس ىذه المسافات دون تغيير منذ ذلك الحين.تم
تطوير التق نية ليذا الحدث وقد انعكس ذلك من فعالية 111م حواجز  ,مع اعتماد حواجز
متنقمة في وقت الحق طور المتخصصين ىذه الفعاليو من حيث المواد المصنع منيا مستمزمات
االداء وتطور االداء الفني مما ارتقى بالفعالية لموصول بيا الى طريقة االداء التي أصبحت أسرع
وأقوى ,و تحتاج إلى عدد أقل من الخطوات بين الموانع.

وكان السباق النسائي االول في فعالية  411م حواجز كان عام  1971في  11حواجز عمى

ارتفاع  76وسجل رسميا ضمن فعاليات العاب قوى في االتحاد الدولي عام  1974وكان جزءا
من بطولة العالم اللعاب الساحة والميدان  .1983وفاز بالميدالية الذىبية األولمبية لممرة األولى
في العام التالي من قبل البطمة المغربية نوال المتوكل ,والتي كانت أول امرأة يتم انتخابيا في

مجمس االتحاد الدولي في عام .1995
االرقام المميزة لمسيدات:
أول رقم قياسي مسجل (معتمد) ىو 56.51حققتو البولنديو كريستينا كاكبيرجيك عام 1974

اول رقم عالمي اقل من  55ثانية ىو  54.89حققتو السوفيتيو تاتيانا زيمينتسوفا عام 1978
اول رقم عالمي اقل من  54ثانية ىو  53.58حققتو السوفيتيو مارغريتا بونوماريوفا عام
1984
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اول رقم عالمي اقل من  53ثانية ىو  52.94حققتو السوفيتيو مارينا ستيبانوفا عام 1986
اول رقم عالمي اقل من  52.51ثانية ىو  52.34حققتو الروسيو يوليا بيكونكينا عام 2113
وىو الرقم العالمي لغاية االن

توزيع الموانع في المضمار لسباق 411م حواجزموانع

 2-2االسس الفنية ألداء ركض 411م موانع االتي :

 -1البدء  -2 .الركض من خط البداية الى أول مانع  -3.االجتياز ( فن تخطية المانع)
 -4الركض بين الموانع  - 5.الركض من المانع األخير الى خط النياية )1(.

ويقسم ( الربضي  ) 2005 :الخطوات الفنية لركض حواجز عمى المراحل التالية :
 -1الوضع االبتدائي وبداية التسارع .
 -2المرور فوق المانع

 -3الركض بين الموانع
 -4الركض بين اخر مانع وخط النيائية .

-1البداية :يشابة وضع البداية في ركض 411م موانع لمرجال مع وضع البداية في ركض
المسافات القصيرة ,وان ترتيب وضع مساند البداية عمى خط بداية السباق يعتمد عمى مقاييس
()2

اجسام العداءات ومؤشرات القوة والسرعة لدييم .

()1العطار  ,نبيل و درويش  ,زكي (  : ) 1969فن الموانع والموانع في العاب الساحة والميدان  ,ج , 3دار المعارف ,
مصر,ص. 119
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-2الركض من البداية حتى المانع االول :يحدد القانون الدولي اللعاب الساحة والميدان
لميواة المسافة من البداية لممانع األول بـ (  ) 45متر والعداءة تقطع ىذه المسافة بالركض في
بداية القوس االول من الممعب .اما اذا كانت الع داءة طويمة الساقين وتقطع المسافة في ( ) 21

خطوة يجب ان تكون القدم اليمنى ىي الخمفية عند وضعيا في مكعبات البدء وكذلك العداءة

الذي تقطع المسافة في (  ) 23خطوة  )1(,وان االيقاع وطول الخطوات ليا األىمية البالغة في
ىذا السباق ويتراوح عدد الخطوات حتى المانع االول  ,مابين (  ) 23 – 21خطوة )2(.

 - 3خطوة المانع:

تعد عممية اجتياز المانع المشكمة الحركية الثابتة االكثر تعقيداً وصعوبة واىم االلتزامات

الحركية البدنية ليا ىو توفير المرونة الكاممة لمفاصل الجسم لضمان تحقيق المديات الحركية

الكاممة ليا في اثناء االداء  ,والسيما في مفاصل االطراف السفمى المتمثمة بمفاصل الوركين
والركبتين وكذلك مفاصل العمود الفقري وخاصة منطقة حزام الحوض  ,ويطمق مصطمح (خطوة
المانع) عمى ( عممية اجتياز المانع) وتشير المصادر الى تقسيم خطوة المانع الى ثالث مراحل
ىي :

 -1مرحمة ماقبل المانع :تبدا من مرحمة االرتكاز الخمفي  -2.مرحمة عبور المانع :وىي مرحمة
الطيران .
 -3مرحمة ما بعد المانع :وىي مرحمة اليبوط واالرتكاز

 4االيقاع بين الموانع :

االمامي)3(.

يختمف عدد الخطوات التي تقطعيا العداءة ما بين الموانع عمى الرغم من ثبات المسافة
تقطع العداءات ىذه المسافة بـ (  ) 19-17-15خطوة .
يجب عمى عداءة الموانع ان تتوقع حدوث تغيير التوقيت االيقاعي لمركض بين الموانع

حيث تتحكم عدة عوامل اخرى في شكل التوقيت المستخدم مثل سرعة الريح واتجاىو  ,كذلك
نوعية المضمار المستخدم  ,لذلك ننصح دائما عداءات 411م موانع التدريب عمى تغيير عمل
()1كولودي  ,اولينغ واخران (  : ) 1985العاب الساحة والميدان  ,ترجمة مالك حسن  ,دار رادوغا  ,طبع في االتحاد السوفيتي  ,دار
التربية البدنية  ,موسكو ,ص. 188
()1العطار  ,نبيل و درويش  ,زكي (  : ) 1969فن الموانع والموانع في العاب الساحة والميدان  ,ج , 3دار المعارف ,
مصر,ص. 113
( )1

باليستروز  ,جوزيو مانيول (  : ) 1991اسس التعميم والتدريب  ( ,ترجمة ) رفعت  ,عثمان حسين و محمود  ,محمود فتحي ,

مركز التنمية االقميمي  ,القاىرة ,ص.38

()3الفضمي  ,صريح عبد الكريم وعبدالحسين  ,طالب فيصل (  : ) 1111العاب الساحة والميدان  ,ط , 1دار الجامعية لمطباعة
والنشر والترجمة  ,بغداد ,ص.96
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و وظيفة الرجمين ( االرتقاء والحرة ) حتى يمكن مجابية الظروف الطارئة التي قد تجبر
المتسابقة عمى تغيير وظيفة و عمل الرجمين اثناء السباق  ,اما التوقيت الشائع والمستخدم في

الركض بين الموانع فيختمف من متسابقة ألخر وغالبا ما يحتوي عمى (  ) 13او (  ) 15او (
تؤمن عدم المجوء
 )19- 17خطوة وتعد ىذه االرقام الفردية مناسبة لفعالية العداءات حيث انيا ّ
الى تغيير وظيفة الرجمين ( االرتقاء والحرة ) عمى الموانع وبالرغم من ذلك يوجد بعض العداءات
ممن يستخدم (  ) 14او (  ) 18-16خطوة بين الموانع وتضطر بذلك الى تغيير وظيفة

الرجمين عند كل مانع .

-5الركض من المانع االخير حتى النياية :
تصل العداءة

الى المانع االخير بعد ان يصل بيا التعب حدًا كبي ًار اال انو تستمر في

االداء بقوة وعنف لتنيي السباق عمى الرغم من تراكم حامض الالكتيك في العضالت العاممة
وتختمف سرعة الركض في ىذا ا لجزء من مسافة السباق من فرد ألخر حسب مستوى تحمل
السرعة والمياقة الخاصة لمعداءة .
وتشير نتائج التجارب العممية الى ان السرعة المستخدمة في ىذا السباق تاخذ في

االرتفاع بشدة بعد طمقة البداية حتى المانع الثاني تقريبًا ثم تحافظ عمى مستواىا حتى المانع

الثالث ثم تب دأ بعد ذلك في االنخفاض التدريجي حيث تزداد حدة ىذا االنخفاض ما بين المانع
الخامس الى السابع  ,ثم تيبط مرة اخرى بشدة بعد المانع االخير وحتى النياية.

وعند تخطي المانع العاشر يبقى لدى العداءة (  ) 41م فقط بين المانع العاشر وخط

النياية تقطعيا العداءة بطريقة الركض السريع العادي محاولة الوصول بأقصى ما بقي لدييا من
جيد لمحصول عمى وقت افضل وىذه النياية ال تختمف مطمقاً عن النيايات االخرى ألي سباق

بالنسبة الموانع العالية أو المنخفضة

)1(.

وتشير ( نبيمة وأخرون  ) 1991 :الى ان الـ (  ) 41م النيائية من المانع االخير الى
خط النياية ستعكس القدرة عمى االحتمال الكمية وكذلك شكل الركض والقدرة العقمية
ال قويًا لنمط النياية ومع وجود دين
لمرياضيكاالحتفاظ بنمط سميم لمخطو الذي سيضمن لو وصو ً
االوكسجين فمن يكون من الممكن زيادة السرعة لذلك فالثبات سيكون مفتاح

النجاح)2(.

()1رهٌف،علً هداد وجمعة،ابراهٌم سلمان(:)1971أضواء على العاب الساحة والمٌدان،مطبعة دارالجاحظ ،بغداد ص. 181-181

()1عبدالرحمن  ،نبٌلة واخرون (  : ) 1991مسابقات المضمار ( العدو – الجري – الموانع – التتبعات ) ج ، 1االسكندرٌة ص.158
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-3اجراءات البحث
 – 1-3منيج البحث :تم استخدام المنيج الوصفي بأسموب المقارنة لمالءمتو وطبيعة البحث .

 – 2-3مجتمع البحث و عينتو:
تكون مجتمع البحث من عداءاتاندية اقميم كوردستان في ركض (411م) موانع المتقدمات
لمنساء وكان عددىن (  ) 12و تم اختيار عينة البحث بطريقة عمديو و كان عددىن (
)5عداءات في ركض( 411متر) موانع لمنساء المتقدمات والمسجالت رسميا ضمن اندية اقميم
كوردستان اللعاب الساحة والميدان لمعام (.)2113
 – 3-3وسائل جمع البيانات :استخدم الباحثون المالحظة العممية التقنية و االختبار والقياس و
التحميل وسائل لجمع البيانات لمحصول عمى عدد من المتغيرات البايوكينماتيكية.

 -3-3-3االختبار :
تم استخدام اختبار ركض (411متر موانع لمنساء) حسب القانون الدولي اللعاب الساحة
والميدان وكان ارتفاع الموانع (91سم) الن عينة البحث من فئة النساء  ,واستخدم الباحثون اربع
االت تصوير فديوية تم وضعيا عمى بعد (

11متر ) من اول مانع قريب الى الحافة الداخمية

من الجية اليسرى لمعداءات وارتفاع (  141سم ) ولجميع الموانع الثالثة ( ) 11 ,6 ,3
والرابعة لتغطية العمل الكمي .

 – 4-3األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث :
تم استخدام األجيزة واألدوات اآلتية :
أربع آالت تصوير فيديوية نوع سوني ياباني الصنع سرعتيا  25صورة بالثانية وضعت في
مناطق محددة من الجية اليسرى لمعداءات وعمى بعد ( 11متر ) من اول مانع قريب الى
الحافة الداخمية من الجية اليسرى لمعداءات وارتفاع (  141سم) عن مستوى سطح األرض.

 -5-3التجربة االستطالعية :
تم إجراء التجربة االستطالعية في ممعب فرنسو حريري -اربيل في يوم ( االربعاء)الموافق
() 2113/5/1
 -6-3التجربة الرئيسة :تم إتباع الخطوات التالية في التجربة الرئيسة وىي كما يمي :
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تم إجراء التجربة الرئيسة يوم الخميس الموافق ( )2113/5/2في ممعبفرنسو حريريفي اربيل,
تم تثبيت آالت التصويرفي المواقع المحددة ليا وحسب التجربة االستطالعية بمسافة (  11متر)
من اول مانع قريب الى الحافة الداخمية من الجية اليسرى لمعداءات,وكانت الموانع المختارة ىي
الموانع ( ) 10-6-3تم تشغيل أجيزة التصوير قبل لحظة انطالق العداءات من مساند(مكعبات
البدء) بوقت واحد إلى نياية ركض ( )411متر موانع  .قبل االبتداء بالتجربة ,تم إجراء اإلحماء
الكافي لكافة أفراد عينة البحث العام والخاص ,وبعد الراحة الكافية ,وبداءالعداءات بركض (411
مترموانع ) بعد إيعاز من المطمق وأخذ الزمن األقل لركض ( )411متر موانع تنازليا وتم استخدام
مقياس الرسم ( 1م) في موقع كل مانع (كل محطة ).
 -7-3المتغيرات البايوكينماتيكية الجتياز خطوة الموانع وشممت :
من اجل تحديد المتغيرات البايوكينماتيكية تم الرجوع الى االدبيات والبحوث العممية في مجال
ركض  411مترموانع وعميو تم اختيار المتغيرات المناسبة ليذا البحث وكانت المتغيرات
البايوكينماتيكية لخطوة اجتياز الموانع ىي (مسافة – زمن – سرعة  -أفقية وعمودية قبل وبعد
المانع–سرعة زاوية ومحيطية ) ارتفاع مركز ثقل الجسم لمراحل العبور.
ممحوظة  :ىذه المتغيرات شممت اجتياز خطوة () 10-6-3قبل وبعد المانع.

 -8-3الوسائل اإلحصائية:
تم استخدم المعالجات اآلتية -:الوسط الحسابي -.االنحراف المعياري -.معامل
االختالف  -.اختبار (ت) لمعينات المرتبطة .T Test.واستخدم الحاسوب اآللي لغرض معالجة
البيانات إحصائيا باستخدام برنامج.SPSS, 115

 -0عرض ومناقشة نتائج البحث
-1-4عرض النتائج :
جدول ( ) 1يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ()tالمحسوبة والقيمة األحتمالية و
المعنوية لمتغير ات البحث كافة بين الموانع ( ) 11-6-3
المتغيرات

الموانع

س-

ع

ت المحسوبة

القيمة

المعنوية
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المانع الثالث

461364

46421

زمن االصطدام

المانع السادس

461484

46417

المانع الثالث

461364

46421

المانع العاشر

461644

46428

المانع السادس

46184

46417

المانع العاشر

461644

46428

المانع الثالث

07640

07065

المانع السادس

46574

46454

المانع الثالث

07640

07065

المانع العاشر

46398

46468

المانع السادس

07570

07065

المانع العاشر

46398

46468

المانع الثالث

07226

07043

المانع السادس

46214

46423

المانع الثالث

07226

07043

المانع التاسعالعاشر

46264

46434

المانع السادس

07210

07023

المانع العاشر

46264

46434

المانع الثالث

46984

46755

المانع السادس

37660

07698

المانع الثالث

46984

46755

المانع العاشر

27550

07481

المانع السادس

36664

46698

المانع العاشر

27550

07481

المتغيرات

الموانع

س-

ع

السرعة

والترك قبل المانع
ثانية

المسافة االفقية
قبل المانع

مرحمة االصطدام
والترك م

المسافة العمودية

قبل المانع

مرحمة

االصطدام والترك
م

السرعة االفقية

لحظة االصطدام

والترك قبل المانع
م.ثا

العمودية لحظة

االصطدام

والترك قبل
المانع م.ثا

المانع الثالث

16684

46381

المانع السادس

16447

46318

المانع الثالث

16684

46381

المانع العاشر

16654

46249

المانع السادس

16447

46318

- 16444

- 16177
46842
26324
56475
46511
46642
- 26125
- 26384

96179

86866

56141

ت المحسوبة

االحتمالية
07374

07305
07468
0781
07005
07011
07580
07101
07076

07001

07001

07007

القيمة

غير معنوي

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

معنوي
معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

معنوي

معنوي

معنوي

المعنوية

االحتمالية

46752

46139
461444

07494

07897
07356

غير معنوي

غير معنوي
غير معنوي
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المسافة الكمية

الجتياز المانع
م

الزمن الكمي

الجتياز المانع

ثا

متوسط السرعة
الكمية الجتياز

المانع

م.ثا

المانع العاشر

16654

46249

المانع الثالث

27700

07331

المانع السادس

26234

46346

المانع الثالث

27700

07331

المانع العاشر

16574

46224

المانع السادس

27230

07306

المانع العاشر

16574

46224

المانع الثالث

07568

07178

المانع السادس

46524

46178

المانع الثالث

07568

07178

المانع العاشر

46552

46178

المانع السادس

07552

07178

المانع العاشر

46552

46178

المانع الثالث

46754

46642

المانع السادس

47039

5731

المانع الثالث

46754

46642

المانع العاشر

27840

07355

المانع السادس

46439

46531

المانع العاشر

27840

07355

المتغيرات

الموانع

س-

مسافة افقية

المانع الثالث

16624

46272

المانع السادس

16294

46266

المانع الثالث

16624

46272

المانع العاشر

46954

46249

المانع لسادس

16294

46266

كمية قبل المانع

م

ع

97931
137623
97648
1700
17633
0700

136998

136134

96291

ت المحسوبة
36247

56685
46279

07001
07000
07001
07378
07178
1700

07000

07000

07001

القيمة

االحتمالية

07031

07005
07013

معنوي
معنوي
معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

معنوي

معنوي

معنوي

المعنوية
معنوي

معنوي
معنوي
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المانع العاشر

46954

46249

المانع الثالث

07326

07034

المانع السادس

46352

46417

المانع ا لثالث

07326

07034

المانع العاشر

46376

46464

المانع السادس

07352

07017

المانع العاشر

46376

46464

المانع الثالث

46212

46149

المانع السادس

07200

0700

المانعالثالث

46212

46149

المانع العاشر

07184

070456

المانع السادس

46244

4644

المانع العاشر

07148

07045

المانع الثالث

46639

46675

المانع السادس

46644

46651

المانعالثالث

46639

46675

المانع العاشر

36527

46489

المانع السادس

46644

46651

المانع العاشر

36527

46489

المتغيرات

الموانع

س-

ااسرعة الزاوية

زمن الوصول

الى المانع قبل
االجتياز ثا

زمن اليبوط
بعد المانع

ثا

السرعة االفقية

بعد المانع م.ثا

د.ثا

ع

المانع الثالث

273.74

1.489

المانع السادس

105556

315989

المانع الثالث

273.74

32.187

المانع العاشر

107583

315989

المانع السادس

245.56

28.712

17245
17890
07802
46246
46742
46782

46234

26716

26449

ت المحسوبة
1.722

4.649
7.741

07281
07132
07468
07818
07499
07477

07826

07053

07074

القيمة

االحتمالية

1.161

1.111
1.111

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

غير معنوي

غير معنوي

غير معنوي

المعنوية
غير معنوي

معنوي
معنوي
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السرعة المحيطية

م-ثا2

المانع العاشر

170583

315187

المانع الثالث

4.467

28.712

المانع السادس

05311

15910

المانع الثالث

5.467

1.651

المانع العاشر

35116

15910

المانع السادس

4.321

1.651

المانع العاشر

35116

15051

*معنوي عند نسبة خطا

2.222

4.611

6.148

1.911

1.111

1.111

غير معنوي

معنوي
معنوي

 4645عند درجة حرية 4 = 1-5

 2-0مناقشة النتائج :
من الجدول المرقم ( ) 1الذي يبين قيم االوساط الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة ()t
المحسوبة والقيمة األحتمالية و المعنوية لممتغيرات البايوكينماتيكية تبين االتي :
-1وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
المسافة االفقية قبل المانع في االصطدام والترك ولصالح المانع العاشر  ,ويعزو الباحثون ذلك
الى ان نتيجة التعب الذي وصمو العداءةفي المرحمة االخيرة (المانع العاشر )ادى الى بقاء
()1

العداءة بمد الرجل الى االمام ويشير مجيد.

الى ان اسرع طريقة ألجتياز المانع ىي الطريقة

التي يرتفع بيا مركز ثقل الجسم أقل مما يمكن ان يصل مركز ثقل الرياضي أقصى ارتفاع لو
قبل ان يصل المانع بقميل وبيذا اصبحت الفروق معنوية في المسافة االفقية قبل المانع
ولصالح المانع العاشر .
 -1وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع السادس والمانع العاشر في متغير
المسافة االفقية قبل المانع في االصطدام والترك ولصالح المانع العاشر  ,ويعزو الباحثون ذلك
الى ان في المانع العاشر نتيجة ضعف مطاولة السرعة يكون االداء الفني ليس بالمستوى المطموب

()1مجيد ,ريسان خريبط  ,وشمش  ,نجاح ميدي (  : ) 1991التحميل الحركي  ,مطبعة دار الحكمة  ,جامعة البصرة ص.159
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()1

ويؤدي الى طول الخطوة قبل المانع وىذا ما يشير اليو مجيد.

ان السرعة العالية لالقتراب

تضمن مسافة كبيرة بين نقطة النيوض والمانع مع ارتفاع مناسب لمركز الثقل فوق المانع وبيذا
اصبحت الفروق معنوية في المسافة االفقية قبل المانع ولصالح المانع العاشر .
 -3وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع السادس في متغير
السرعة االفقية قبل المانع في االصطدام والترك ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك
الى القوة التي تمتمكيا العداءة في بداية الركض (المانع الثالث) جعل منيا ان تكون سرعتيا
عالية الن السرعة والقوة عالقة طردية وىي اسرع من المانع السادس اي في المانع السادس
سوف تقل السرعة وىذا يتفق مع ما اشار اليو السكار واخرون ان تناقص السرعة االفقية يؤدي
الى تزايد في السرعة العمودية  ,وينتج عن ذلك زيادة زاوية االنطالق مع زيادة طول مدى
الطيران( ,)1االمر الذي ادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث .
 -0وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
السرعة االفقية قبل المانع في الصطدام والترك ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك
الى القوة التي تمتمكيا العداءة في بداية الركض (المانع الثالث) جعل منيا ان تكون سرعتيا
عالية الن السرعة والقوة عالقة طردية وىي اسرع من المانع العاشر وىي مرحمة التعب بزيادة
طول الخطوة وزيادة الزمن ادى الى قمة السرعة اي في المانع العاشر سوف تقل السرعة االمر
الذي ادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث .
 -5وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع السادس والمانع العاشر في متغير
السرعة االفقية قبل المانع ولصالح المانع السادس  ,ويعزو الباحثون ذلك الى القوة التي تمتمكيا
العداءة في وسط الركض (المانع السادس) جعل منيا ان تكون سرعتيا عالية .الن السرعة والقوة
عالقة طردية وىي اسرع من المانع العاشر وىي مرحمة التعب بزيادة طول الخطوة وزيادة الزمن
ادى الى قمة السرعة وىذا مايتفق مع ما اشار اليو ( السكار وأخران ) أن قمة السرعة االفـقية
()1مجيد  ,ريسان خريبط (  : ) 1989العاب الساحة والميدان  ,و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ,مطبعة التعميم العالي في
الموصل,ص. 63
()1السكار  ,أبراىيم سالم واخران (  : ) 1999موسوعة فسيولوجيا – مسابقات المضمار ,مركز الكتاب والنشر ,القاىرة ,ص.37
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نـاتج مـن زيـادة مسـافة الحـركة االنـتقالية لـمركز ثـقل الـجسم الـى االمام )1(,اي في المانع العاشر
سوف تقل السرعة االمر الذي ادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع السادس .
 -6وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع السادس في متغير
المسافة الكمية الختياز لمانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى القوة التي تمتمكيا
العداءة في بداية الركض (المانع الثالث) جعل منيا ان تكون المسافة الكمية الجتياز افضل من
المسافة الكمية الجتياز المانع السادس وبزمن اقل وعميو ظيرت الفروق المعنوية ولصالح المانع
الثالث .
 -7وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
المسافة الكمية الختياز لمانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى القوة التي تمتمكيا
العداءة في بداية الركض (المانع الثالث) جعل منيا ان تكون المسافة الكمية الجتياز افضل من
المسافة الكمية الجتياز المانع العاشر وىذا يتفق مع ما اشار اليو كل من )

()1

و()3و()0ان من

اىم االسس التي تتحكم بالزمن الذي يستغرقو الرياضي في ركض الموانع ىو الطريقة التي يرتفع
بيا مركز ثقل الجسم أقل ما يمكن عند اجتياز المانعوعميو ظيرت الفروق المعنوية ولصالح
المانع الثالث
 -8وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع السادس والمانع العاشر في متغير
المسافة الكمية الختياز لمانع ولصالح المانع السادس  ,ويعزو الباحثون ذلك الى القوة التي
تمتمكيا العداءة في بداية الركض (المانع السادس) جعل منيا ان تكون المسافة الكمية الجتياز

السكار  ,أبراىيم سالم واخران (  : ) 1999مصدر سبق ذكره ,ص. 37

()1

()1حسين ,فاسم حسن والطالب  ,نزار مجيد (:)1979االسس النظرية والميكانيكية في تدريب الفعاليات العشرية لمرجال والخماسية
لمنساء ,جامعة الموصل ,ص.81
()3مجيد  ,ريسان خريبط (  : ) 1989مصدر سبق ذكره
()0حسين,قاسم حسن ( :) 1987االسس النظرية والعممية لفعاليات العاب الساحة والميدان لممراحل الثالثة لكميات التربية الرياضية
,مطبعة التعميم العالي  ,بغداد.
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افضل من المسافة الكمية الجتياز المانع العاشر بسبب التعب الذي وصمتو العداءة وبزمن اقل
وعميو ظيرت الفروق المعنوية ولصالح المانع السادس .
 -9وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع السادس في متغير
متوسط السرعة الكمية الختياز لمانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى التعجيل
التزايدي الموجب الذي تمتمكو العداءة في بداية الركض (المانع الثالث )جعل منيا ان تكون
السرعة الكمية الجتياز المانع السادس افضل من السرعة الكمية وبزمن اقل االمر الذي ادى الى
الحصول عمى سرعة عالية افضل من السرعة في المانع السادس وعميو ظيرت الفروق المعنوية
ولصالح المانع الثالث .
 -11وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
متوسط السرعة الكمية الجتياز لمانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى ان
التعجيل والقوة التي تمتمكيا العداءة في بداية الركض (المانع الثالث ) افضل من السرعة الكمية
وبزمن اقل من المانع العاشر االمر ال ذي ادى الى الحصول عمى سرعة عالية افضل من السرعة
في المانع العاشر وعميو ظيرت الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث.
-11وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع السادس والمانع العاشر في متغير
متوسط السرعة الكمية الجتياز لمانع ولصالح المانع السادس  ,ويعزو الباحثون ذلك الى العداءة
في ىذه المرحمة قد اكتسبت التعجيل الكامل والسرعة العالية في (المانع السادس )وىي افضل من
السرعة في المانع العاشر(ضعف في مطاولة السرعة ) وعميو ظيرت الفروق المعنوية ولصالح
المانع السادس.
 -11وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع السادس في متغير
المسافة االفقية الكمية قبل المانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى العداءة في
بداية الركض (المانع الثالث) لم تستنفذ القوة وىي استمرار لمتعجيل االمر الذي جعل منيا ان
تكون المسافة االفقية قبل المانع الثال ث اطول من المسافة االفقية في المانع السادس وادى الى
ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث .
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 -13وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
المسافة االفقية الكمية قبل المانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى المسافة
االفقية التي تمتمكيا العداءة في بداية الركض (المانع الثالث) بفعل القوة جعل منيا ان تكون
المسافة االفقية اطول من المسافة االفقية في المانع وسببو التعب الحاصل في المانع العاشر
وادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث.
 -10وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع السادس والمانع العاشر في
متغير المسافة االفقية الكمية قبل المانع ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى
المسافة االفقية لمعداءة في (المانع السادس) اطول من المسافة االفقية في المانع العاشر بسبب
الضعف في مطاولة السرعة في المانع العاشر وادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع
السادس.
 -15وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
السرعة الزاوية ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى الفرق الزاوي لمرحمة االصطدام
والترك في المانع الثالث كان كبير وبزمن قميل االمر الذي ادى الى ظيور سرعة زاوية كبيره
عمى العكس من السرعة الزاوية في المانع العاشر نيجة التعب كان الزمن اطول والفرق الزاوي
قميل االمر الذي ادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث .
 -16وج ــود ف ــروق معنوي ــة عن ــد نس ــبة خط ــا ≤  1515ب ــين الم ــانع الس ــادس والم ــانع العاش ــر ف ــي
متغير السرعة الزاوية ولصالح المانع السـادس  ,ويعـزو البـاحثون ذلـك الـى الفـرق الـزاوي فـي
المــانع الســادس كــان افضــل مــن المــانع العاشــر عمــى العكــس مــن الســرعة الزاويــة فــي المــانع

العاش ــر نيج ــة ان ال ــزمن ك ــان اط ــول والف ــرق الـ ـزاوي قميمعم ــى أس ــاس أن س ــرعة الزاوي ــة ى ــي
حاصل قسمة الفرق الزاوي عمى الزمنوتعني إالزاحة الزاوية المقطوعـة بوحـدة الزمنوليـذا ظيـر
الفرق المعنوية ولصالح المانع السادس.

 -17وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع الثالث والمانع العاشر في متغير
السرعة المحيطية ولصالح المانع الثالث  ,ويعزو الباحثون ذلك الى ان السرعة المحيطية ىي
حاصل قسمة السرعة الزاوية عمى القطاع × نصف القطر وبمان السرعة الزاوية في المانع الثالث
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كانت كبيرة عميو فان السرعة المحيطية ايظا كانت كبيرة في المانع الثالث عمى العكس من المانع
العاشر االمر الذي ادى الى ظيور الفروق المعنوية ولصالح المانع الثالث .
 -18وجود فروق معنوية عند نسبة خطا ≤  1515بين المانع السادس والمانع العاشر في
متغير السرعة

المحيطية ولصالح المانع السادس  ,ويعزو الباحثون ذلك الى ان السرعة

المحيطية ىي حاصل قسمة السرعة الزاوية عمى القطاع ×نصف القطر ,وبمان السرعة الزاوية
في المانع السادس ىي اكبر من السرعة الزاوية في المانع العاشر وان العالقة بين السرعة الزاوية
والمحيطية ىي عالقة طردية عميو فان الفرق المعنوي ظير بين المانع السادس والمانع العاشر
ولصالح المانع السادس .
-5االستنتاجات والتوصيات
1-5االستنتاجات
 -1ظيرت بعضا من الفروق المعنوية والغير معنوية بين قيم بعض المتغيرات
البايوكينماتيكية في الموانع ( )11-6-3فيما بينيا واالنجاز .
 -2كانت المتغيرات البايوكينماتيكية في خطوة خطوة اجتياز الموانع (الثالث والسادس)افضل
من المتغيرات في المانع االخير وقد شكمت ىذه ظاىرة ايجابية لمعداءات
 -3ان ضعف المتغيرات في المانع العاشر ىو الضعف في عناصر المياقة البدنية واىميا
القوة ومطاولة السرعة ىذا حسب اعتقاد الباحثون .
-2-5التوصيات:
 -1التاكيد عمى اداء اجتياز الموانع ( )11-6-3بشكل يؤىل العداءة الحصول عمى زمن
اقل في ركض  411متر حواجز لمنساء ووفق المتغيرات البايوكينماتيكية الجيدة التي
تؤدي الى حصول نتائج جيدة باالنجاز .
 -2التاكيد عمى اداء تكنيك اجتياز الموانع بشكل فني وجيد قميل وفي جميع الموانع العشرة .
 -3امكانية اجراء بحوث مشابيو عمى العنصر النسوي بوضع منصة قوة لقياس قوة رد فعل
االرض قبل الموانع الثالثة () 11-6-3في ركض 411مترحواجز لمن ساء.
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The goals are:
1 - Identifying the values of some variables biokenmatics for Step passed
hurdles (3/6/10) and achievement run 400 meters hurdlesof Kurdistan
clubs for women.
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2 - Compared to the values of some variables biokenmatics between
Steps passed hurdles (3/6/10) run 400 meters of Kurdistan clubs for
women.
The sample consisted of five of the best runners in the clubs of the
Kurdistan of runners run 400 meters hurdles for women held in
2/5/2013 in the court of Franco Harare in Erbil. The researchers used
imaging video and techniques of modern scientific analysis to extract
variables biokenmatics, they use of scale and used in the experiment
reconnaissance and final. And make the race in the international law of
Athletics run 400 meters hurdles every runner in the field of running
their own were taken and analyzed each runner. Having been obtained
values of crude were processed statistically using the bag statistical SPSS
which included the mean, standard deviation and Ttest connectivity for
comparison. Results was discussed that obtained as well as the
development of some

B
of the recommendations that suit the current search to run 400 meters
hurdles team Kurdistan.
The results are:
1 - Featured some of the differences of the moral and non-moral values
some variables biokenmatics in the hurdles (3/6/10) among themselves
and achievement.
2 - The variables biokenmatics in a step by step pass the hurdles (third
and sixth) the best of variables in last hurdle has formed a positive
phenomenon for runners.
3 - The weakness of the variables in the tenth hurdle is doubled in the
fitness elements, the most important force and speed this according to
the researchers believes.
The recommendations are:
1 - emphasis on the performance of passing the hurdles (3/6/10)
qualifies sprinter get less time in run the 400 meters hurdles for women,
according to variables biokenmatics the good that lead to get good
results achievement.
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2 - Emphasis on the performance of pass technique technical hurdles
and little effort in all the ten hurdles.
3 - The possibility of conducting similar research on the development of
feminist element force platform to measure ground reaction force
before hurdles (3. 6.10) run 400 hurdles for the women.

