تحليل اختبار الوثب العمودي من الثبات بحركة تمهيدية وبدونها
التعريف
نقصد بالحركة التمهيديةة الحركةات التةس تسةبا اداو الواجةب الرليسةس للحركةة وعلة األغلةب تكةون بحركةة معاكسةة اتجةا
الحركةةة ةةس القسةةي الرليسةةس والحركةةات التمهيديةةة ممكنةةة المنحاةةة ةةس كثيةةر مةةن ال عاليةةات او المهةةارات او حت ة بع ة
ااختبارات مثن عند اختبار الوثب الطويةل مةن الثبةات يمكةن اداو الحركةة بةدون مرجحةة الةذراعين وممكةن أدالة بمرجحةة
الذراعين عند اداو المرجحة نكون قد علنا حركة تمهيدية كما يمكن اداو قذف الثقل من الثبات وبدون تل الجذع اما اذا قذ نا
الثقل من ال ثبات ولكن ب تةل الجةذع نكةون قةد علنةا حركةة تمهيديةة وا يكةون الحركةات التمهيديةة أقسةاي تحضةيرية ةس اغلةب
األحيان لعدي تكامل التعزيز المناسب للقسي التحضةيري ويعنةس ذلةن ان اداو حركةة المرجحةة ةس اختبةار الوثةب الطويةل مةن
الثبات ا يكون واجبا تعزيزيا للقسي التحضيري ما لي يعزز بثنس الرجلين.
عنةةد منحاتنةةا لل(ةةكل  ) 1وتحليلنةةا لحركةةة الوثةةب العمةةودي مةةن الثبةةات اننةةا نةةلدي ااختبةةار مةةن الوقةةوف كمةةا موضة ةةس
الصورة رقي  )1ثي الثنس صورة رقي  )2ثي المد للوثب صورة رقي  )3ثي الطيران صةورة رقةي  )4ثةي الهبةوط صةورة
رقي )5

(كل  )1يوض اختبار الوثب العمودي من الثبات بحركة تمهيدية
وإذا احانةةا ال(ةةكل رقةةي  )2وقارنةةا بال(ةةكل رقةةي  )1سةةنجد ان الصةةورة رقةةي  )1سةةتكون الحركةةة األولة الثنةةس) أي ان
الحركة ستبدأ من الثنس وهذا بالضبط يعنس قدان القسي التحضيري حصرا علة هةذا ااختبةار علة ا تةرا عةدي مرجحةة
الذراعين وان القياس يتي عل أساس (ريط قياس يربط عل الورن أي ا يتي التأ(ير باليد)  ،ومثلما واض من ال(ةكل رقةي
 )1هنان حركة تمهيدية وهس النزول من حركة الوقوف ثي الوثب.

(كل  )2يوض اختبار الوثب العمودي من الثبات بدون حركة تمهيدية
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تحليل المسار الحركس لمركز كتلة الجسي
بمقارنة المسار الحركس لمركز كتلةة الجسةي لنختبةار ب(ةكلي بحركةة تمهيديةة وبةدونها) ةس وحةدة الةزمن وكمةا واضة ةس
ةس مركةز كتلةة الجسةي ثةي ارت ةاع وهةذا يعنةس وجةود زمةن
ال(كلين 3و )4ينحا عنةد اداو الحركةة بتمهيةد وجةود انخ ةا
إضا س عند اداو ااختبار بدون حركة تمهيدية

(كل  )3يوض المسار الحركس و قا لوحدة الزمن
عند اداو اختبار الوثب العمودي من الثبات
ب حركة تمهيدية

(كل  )4يوض المسار الحركس و قا لوحدة الزمن
عند اداو اختبار الوثب العمودي من الثبات
بدون حركة تمهيدية

كما ينحا طول المسار الحركةس عنةد اداو ااختبةار بحركةة تمهيديةة بمقارنتهةا بالحركةة بةدون التمهيةد  ،وان ال تةرة الزمنيةة
للحركة التمهيدية اقل من ال ترة الزمنية للطيران .

ارت اع الطيران
ان مرحلة الطيران تقاس من لحاة كسر اتصال اخر جزو من القدي األصابع) لألر لحين قبل إعادة ااتصال  ،ان الجسي
س هذا ااختبار سيكون خاضعا لقا نون الطيران الحر والسقوط الحر ويختلف هذا القانون عن قانون المقذو ات بكون الجسةي
يسير عل خط عمودي من النهو ال الهبوط بعكس قانون المقذو ات والذي يكون مسار الجسي عل (كل قطع مكا ئ أي
ينه من نقطة ويهبط س نقطة اخرى

طرالا إيجاد اارت اع
 -1باستخداي (رالط القياس
من الطرالا التقليدية إليجاد اارت اع هو اللجوو ال (ريط القياس للحصةول علة النتيجةة يةربط (ةريط القيةاس علة ورن
النعب وهو واقف ثي عند الطيران يكون (ريط القياس والذي تي تثبيت بين قدمس النعب عل بكرة مخصصة لهذا الغر
قد سجل را اارت اع)
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 -2باستخداي زمن الطيران
يمكننا التعرف عل مسا ة اارت اع من خنل قانون الطيران السقوط) الحر باستخداي الزمن

يمكننا معر ة السرعة من خنل القانون

الجذب × زمن الطيران
سرعة اارتقاو = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2
من األ(كال البيانية السابقة تي تقدير زمن اارت اع باستخداي منصة لقيةاس القةوة – الةزمن)  Force Platformوتبةين ان
الزمن بين كسر ااتصال وإعادت قد استغرا  0,553ثانية) اذ يد ع النعب جسم ال ااعل بعد اداو حركة الجلوس من
الوقوف أي وقوف – جلوس – د ع) وتسم بالد ع بحركة تمهيدية )Countermovement Jump
يمكن حساب سرعة اارتقاو و قا للقانون أدنا
0,553 × 9,11
سرعة اارتقاو = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2
5,42
سرعة اارتقاو = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2
سرعة اارتقاو =  2,71متر/ثانية
وو قا لما سبا يمكننا معر ة سرعة اارتقاو بمعلومية زمن الطيران
وبما ان السرعة العمودية س أقص ارت اع يساوي ص ر  ،ان المعادلة تكتب و ا ما يأتس
2

سرعة اارتقاو)
ارت اع الطيران = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 × 2الجذب

أي ان اارت اع العمودي تساوي مربع سرعة اارتقاو) مقسمة عل ضعف الجذب األرضس
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2

سرعة اارتقاو)
ارت اع الطيران = ــــــــــــــــــــــــــ
 × 2الجذب
2

2,71
ارت اع الطيران = ــــــــــــــــــــــ
9,11 × 2
7,34
ارت اع الطيران = ــــــــــــــــــــــ
19,62
ارت اع الطيران =  0,375متر
أي  37,5سي
اما اذا كان الزمن المستغرا ل ترة الطيران قد بلغ  )0,524س حالة الد ع من الجلوس )Squat jump
0,524 × 9,11
سرعة اارتقاو = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2
5,14
سرعة اارتقاو = ــــــــــــــ
2
سرعة اارتقاو =  2,57متر/ثانية وهذ السرعة اقل من الق ز بحركة تمهيدية
2

2,57
ارت اع الطيران = ــــــــــــــــــــــ
9,11 × 2
6,60
ارت اع الطيران = ــــــــــــــــــــــ
19,62
ارت اع الطيران =  0,336متر أي  33,6سي بدون استخداي الحركة التمهيدية
يمكننا بحساب را اارت اع ان نتوقع ال را بين استخداي الحركة التمهيدية عن عدي استخدامها
اثر الحركة التمهيدية = ارت اع الطيران باستخداي الحركة التمهيدية  -ارت اع الطيران بدون استخداي الحركة التمهيدية
اثر الحركة التمهيدية = 33,6 – 37,5
= 3,9سي
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 -3باستخداي مقادير القوى
و قا لقا نون نيوتن الثالث لكةل عةل رد عةل يسةاوي ةس المقةدار ويعاكسة ةس ااتجةا ) ةان اداو ااختبةار بحركةات تمهيديةة
ستعطس أ(كال بيانية دالة القوة – الزمن) مختل ة عند عدي استخداي الحركات التمهيدية  ،وكما ينحا من ال(كلين  5و )6
ان منصة قياس القوة تسجل ردود األ عال بين أجزاو الجسي و قا لمنطقة ااستناد األر ) عل (كل مقادير رقمية ورسوي
بيانية  ،وينحا تسجيل مقادير اكبر عند وجود حركات تمهيدية وهذا ي سر وجود القسي التحضيري والحركات التمهيدية س
المهارات وي سر ضرورة عدي استخدامها س ااختبارات)

(كل  )5يوض منحن القوة – الزمن
عند اداو اختبار الوثب العمودي من الثبات
بدون حركة تمهيدية

(كل  )6يوض منحن القوة – الزمن
عند اداو اختبار الوثب العمودي من الثبات
بحركة تمهيدية

ومثلما ذكرنا سابقا ان طول المسار الحركس والذي يتض بنزول المنحن يكون سببا س اهور مقادير اكبر للقوة بالمقارنةة
مع اداو الحركة بدون تمهيد  ،وت سرينا لما يحث كاألتس  :ان الوقوف يعنس إصدار مقادير قوة ثابتة للح ةاا علة اسةتقرارية
الجسي استاتين) أي معادلة وزن الجسي بقوة العضةنت تةوتر او (ةد مسةتمر) امةا عنةد الثنةس تغلةب وزن الجسةي علة قةوة
العضنت  ،ان العضنت ستميل ال اارتخاو عن التوتر او ال(د وي اجأ هذا اارتخاو ب(د قوي – قوة ان جارية -أي تح(يد
او إطنا أقص ما يمكن للعضلة من طاقة لر ع الجسي وقذ ها) وهةذا مةا يقودنةا الة كميةة الحركةة والطاقةة المخزونةة اذ ان
اداو ااختبار او المهارة من الحركة تساعد الواجب الرليسس وتقودها سريعا ال ااتجا المقرر.
ويمكن باستخداي مقادير القوة ان نضع معادلتين ايجاد ارت اع الطيران
أ  -ناتج الدفع
الد ع المساحة تحت المنحن ) = التغير س كمية الحركة
ب  -ناتج الشغل
ال(غل = القوة × المسا ة)
الطاقة الحركية =  × 0,5الكتلة × السرعة)2
الطاقة الكامنة = الوزن × اارت اع
ولقد تي حساب مقادير القوى ل(كلس ااختبار والجدول أدنا يوض الت صينت األخرى
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المتغيرات
زمن الطيران المسجل عل منصة القوة
ناتج الد ع
ال(غل المحسوب للقوة الكلية
ال(غل المحسوب لوزن الجسي
ناتج ال(غل

سرعة اارتقاو
متر\ثانية)
بدون
بحركة
وحدة
حركة
بدون
تمهيدية
القياس
بحركة
تمهيدية
حركة
تمهيدية
تمهيدية
2,57 2,71 0,524 0,553
ثانية
2,57 2,71
111
نيوتن.ثانية 111
470
496
جول
231
237
جول
2,73
232
259
جول

أقص ارت اع
سنتمتر)
بدون
بحركة
حركة
تمهيدية
تمهيدية
33,7
37,5
33,7
37,5
31,0

33,5

كما يمكننا مالحظة الفرق في الزمن وحتى تقدير االرتفاع من خالل القوة المسجلة على منصة قياس القوة

بقس ان نتساول عن مدى مساهمة الحركات التمهيدية ةس تغييةر الوقةالع ربمةا نسةتخدي هةذ الحركةات لنقتصةاد ةس
ناتج المهارة (كلها وتوقيتها) اما س ااختبارات ي ضل عدي استخداي الحركات التمهيدية لبيان الناتج الحقيقس لما وضع من
اجل ااختبار
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