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    إليك يا رمز اغبياة ك عنواف األمل ،إذل الّتي عليمتين كيف يكوف الصيرب مفتاح الفرج إذل القلب اليذم 

، ك إذل من ىو كبًن بإيبانو ك أخالقو ك تعاكنو "أمي "احتمل الكثًن ك الصيدر الفيياض الذم ال يضيق إليك 

 .الغارل ميني لكم كلي االحرتاـ ك التقدير" أيب"السيامي إذل قدكيت يف اغبياة 

. من سورة اإلسراء24اآلية "  َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا"  

 .إذل زكجّت الغالية 
 . من وبمل لقب جديد من قريب كمن بعيدكل األقارب  ك إخويتك أخوايتإذل 

أحسن أضبد ، ك األستاذ اؼبشرؼ /إذل صبيع أساتذة معهد الرتبية البدنية كالرياضية خاصة األستاذ اؼبشرؼ د

مقدس /  رقيق مدشل ك د/  زرؼ ؿبمد ،ك د/ بن قوة علي ، كد/ كليد غازل دنوف البدراشل كد/ اؼبساعد د

 .عطا اهلل أضبد/موالم إدريس، ك د

 الذين يبنوف النفوس ك ينشئوف العقوؿ، إذل الذين يكتشفوف اؼبواىب ك يسانبوف يف تربية األجياؿ إذل

الصاعدة إذل كل اؼبدرسٌن الذين سانبوا يف إعدادم من التعليم االبتدائي إذل اعبامعي كإذل اػبرباء يف ؾباؿ 

 .التدريب يف  ألعاب القول  الدكتور آيت عمار سيد اضبد 

 .إذل صبيع عماؿ كطلبة معهد الرتبية البدنية ك الرياضية عبامعة مستغازل 

   .2012إذل صبيع زمالئي دفعة الدكتوراه 

 . دكاح البشًن. قبلي إبراىيم ، أ.ساسي ؿبمد ،  أ. إذل صبيع األصدقاء خاصة  أ

 . إذل ىؤالء اىدم شبرة جهدم 

 جديد عبد الرحمن 
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:بسم اهلل كاغبمد هلل ،السالـ عليكم ككفى كالصالة كالسالـ على اؼبصطفى ،أما بعد   

 . سورة إبراىيم7اآلية " لَِ ن َ َكْرُتْ  َ زِيَدنَُّك ْ " :يقوؿ اهلل عز كجل 

أحسن أضبد / أتقدـ خبالص الشكر ك التقدير ك االحرتاـ إذل األستاذ  اؼبشرؼ دك من بعده 
كليد غازل دنوف البدراشل  الذم تابع مراحل إقباز ىذه الدراسة / كاألستاذ اؼبساعد اؼبشرؼ د

بكل اىتماـ ك مسؤكلية ك ما فتئ أف يبدشل بالنصائح ك التوجيهات الّت ساعدتين يف التغلب 
ك ..على الصعاب ك كانت رل عونا يف رفع الكثًن من اغبواجز الّت فرضتها طبيعة اؼبوضوع

أتقدـ خبالص الشكر  ك التقدير إذل السيد رئيس جامعة مستغازل ك إذل مدير معهد الرتبية 
البدنية  ك الرياضية على كل اؼبساعدات الّت كانت عونا لنا يف إقباز ىذا البحث اؼبتواضع على 

 بالوفاء كالعرفاف إذل كل من قدـ لنا يد العوف كساعدنا بقطرة عرؽ كما أتوجو .كبو أفضل
 ىذا اؼبشوار من أجل الوصوؿ إذل يفكبسمة صادقة أك نصيحة شبينة أك كلمة طيبة  كشجعنا 

بن قوة علي . ،دك العرفاف إذل  االحرتاـ  تقدـ بكل الود كأاؼبفيدة كالكلمة اؽبادفة، ك  اؼبعلومة
. د بن قاصد علي،دمدشل رقيق ،. زرؼ ؿبمد، د . ، دعطا اهلل.د رياض علي الراكم، د.

ك إذل صبيع  أساتذة معهد الرتبية البدنية ك بن لكحل  .قورارم ، د.موالم مقدس إدريس ،د
كما أتوجو جبزيل الشكر إذل كل من ساعدشل يف العمل اؼبيداشل ك خاصة .الرياضية دبستغازل

ك أشكر فريق العمل من طلبة ك أساتذة على ركح التعاكف ك .اؼبدرب  آيت عمار سيد أضبد 
ك ختاما أتوجو بفائق االحرتاـ  ك التقدير إذل ..اإلخالص يف اقباز ىذا العمل العلمي اؼبتواضع

مع إثرائنا جبملة من اؼبالحظات أعضاء اللجنة العلمية اؼبوقرة على قبوؿ مناقشة ىذه الرسالة 
.                 تدعم ك تزيد من ثقلها العلميسالعلمية الّت   

 جديد عبد الرحمن
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمػػػػػػػػػػػػة احملتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويات

رق  الصفحة                                     الموضوع
 أ اإلىداء 

 ب الشكر ك التقدير
 ج قائمة األشكاؿ
 ط قائمة اعبداكؿ

 التعريف بالبحث
 2مقدمة 

 3مشكلة البحث  2
 4أىداؼ البحث  3
 4فرضيات البحث  4
 5مصطلحات البحث  التعريف  5
 5الدراسات اؼبشاهبة  6
التحليل البايوميكانيكي لبعض متغًنات األداء :"بعنواف (1997)دراسة صريح عبد الكرصل الفضلي  1 6

 ".بالوثبة الثالثية كتأثًنه يف مستول األداء كاإلقباز الرقمي 
6 

التحليل البايوميكانيكي يف الوثب " بعنواف. . Perttunen and others( 2000)دراسة  2 6
 ".الثالثي 

6 

لعضالت  (EMG)دراسة النشاط الكهربائي "بعنواف . ـ2009دراسة كىيب علواف حسوف البيايت  3 6
  ."الرجلٌن ؼبرحلّت اغبجلة كاػبطوة كعالقتها ببعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية كاإلقباز يف الوثبة الثالثية

7 

التحليل البيوميكانيكي لألداء الفين كنسب اؼبرحلة "بعنواف .  Song and ryu(2011)دراسة  4 6
 " .لالعيب الوثب الثالثي للمتقدمٌن

08 

التغًن يف اؼبتغًنات البايوميكانيكية لألداء "بعنواف  .. Coh and kugovink(2011)دراسة  5 6
  دراسة حالة–الفين يف الوثبة الثالثية 

08 

دراسة ربليلية " ـ بعنواف 2012دراسة سعد نافع الدليمي ك عادؿ تركي ك كليد غازل ذنوف البدراشل 6 6

 " .لبعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية  لقفازم الوثبة الثالثية ك عالقتها باإلقباز الرياضي

09 
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 ( الزمن –القوة العمودية )مقارنة عدد من قيم دالة "بعنواف .(2012)دراسة فبتاز اضبد أمٌن  7 6
  كاؼبتغًنات البايوميكانيكية يف الوثبة الثالثية للمتقدمٌن

10 

 10التعليق على الدراسات السابقة   7
 11 خالصة

 الدراسة النظرية: الباب ا ول 
 مقدمة الباب ا ول 

 الوثب الثالثي في العاب القوى: الفصل ا ول 
 15سبهيد 

 15العاب القول   1 1
 15فعاليات العاب القول   2 1
 20العدك  فعاليات  1 2 1

 21 فعاليات الرمي  2 2 1

 22 الفعاليات اؼبركبة  3 2 1

 22 فعاليات القفز  4 2 1

 22اللمحة التارىبية للوثب الثالثي    3 1
 23 الفنية للوثب الثالثي  راحلادل 4 1
 28ميداف الوثب الثالثي   5 1
 31القانوف الدكرل للوثب الثالثي   6 1
 35األخطاء الشائعة يف الوثب الثالثي أسباهبا ك تصحيحها   7 1

 32 خالصة

 بيوميكانيك الوثب الثالثي: الفصل الثاني 
 34سبهيد 

 34 البايوميكانيك 1 2
 34 أقساـ البايوميكانيك  2 2
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 36 أىداؼ ككاجبات البيوميكانيك   3 2
 36 أىداؼ البحث العلمي 1 3 2
 36 أىداؼ خاصة بالالعب 2 3 2
 36 أىداؼ خاصة باؼبدرب 3 3 2
 36النظرة البيوميكانيكية للوثب الثالثي   4 2
 37مراحل األداء الفين للوثب الثالثي   5 2
 37الركضة التقريبية   1 5 2
 39االرتقاء   2 5 2
 39الطًناف  3 5 2
 39اغبجلة  4 5 2
 42اػبطوة  5 5 2
 43الوثبة  6 5 2
 43 الطًناف  7 5 2
 43اؽببوط  7 5 2

 44 خالصة

               خاتمة الباب ا ول 

 الدراسة الميدانية: الباب الثاني 

 مقدمة الباب الثاني 
 منهجية البحث و إجراءاتو الميدانية: الفصل ا ول 

 53 سبهيد
 53 منهج البحث  1 1
 53 ؾبتمع عينة البحث  2 1
 54 ؾباالت البحث  3 1
 54 التجربة االستطالعية 4 1
 55 التجربة األساسية 5 1

 56 أدكات البحث 6 1
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 56 القياس  1 6 1
 56  االختبار  2 6 1
 56 اؼبقابلة الشخصية  3  6 1
 56 اؼبالحظة العلمية التقنية  4   6 1

 56 يف البحث اؼبستخدمةالربامج  7 1
األجهزة كاألدكات اؼبستخدمة يف البحث  8 1

 
 

64 

 58متغًنات البحث  9 1
 58 (التحليل بالفيديو)طريقة استخالص البيانات 10 1
 61طريقة حساب اؼبتغًنات  11 1
 61اؼبتغًنات اؼبقاسة  1 11 1

 68اؼبتغًنات اؼبستخرجة  2 11 1
 69  الوسائل اإلحصائية  12 1

 70 خالصة

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 72 سبهيد

 72 عرض ك ربليل ك مناقشة النتائج  2
 72 عرض كمناقشة مصفوفة االرتباط البينية لقيم بعض  ؼبتغًنات البايوميكانيكية  1 2
 72  (الوثبة–اػبطوة –اغبجلة )مصفوفة االرتباطات البينية للزكايا اعبونومرتية للمراحل الثالث  1 1 2
 76 ( الوثبة – اػبطوة –اغبجلة )مصفوفة االرتباطات البينية  لإلزاحات بٌن  للمراحل الثالث  2 1 2
 81  ( الوثبة – اػبطوة –اغبجلة )مصفوفة االرتباطات البينية  للمتغًنات احملسوبة  للمراحل الثالث  3 1 2
مصفوفة االرتباطات البينية الرتفاعات مركز ثقل كتلة اعبسم ؼبراحل  النهوض  للمراحل الثالث  4 1 2

 (الوثبة – اػبطوة –اغبجلة )
62 

 63  :(الوثبة – اػبطوة –اغبجلة ) يف  النهوض  حلاؼبر الزاكية سرعةمصفوفة االرتباطات البينية لل 5 1 2
عرض كمناقشة قيم بعض متغًنات البايوميكانيكية للخطوات الثالث األخًنة للركضة التقريبية لعينة  2 2

 البحث يف الوثبة الثالثية 
84 
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 87 لعينة البحث (اعبونيومرتية)عرض كمناقشة قيم بعض متغًنات الزكايا  3 2
 87 للحجلة لعينة البحث (اعبونيومرتية)عرض قيم بعض متغًنات الزكايا  1 3 2
 88 للخطوة لعينة البحث (اعبونيومرتية)عرض قيم بعض متغًنات الزكايا  2 3 2
 71 للخطوة لعينة البحث (اعبونيومرتية)عرض قيم بعض متغًنات الزكايا  3 3 2
 (دفع- امتصاص )ك  (امتصاص- اصطداـ )عرض كمناقشة قيم متغًنات اإلزاحة بٌن اؼبراحل  4 2

 لعينة البحث (دفع- امتصاص – اصطداـ )ك
92 

اصطداـ )ك (دفع- امتصاص )ك (امتصاص- اصطداـ )عرض قيم متغًنات اإلزاحة بٌن اؼبراحل 1 4 2
 ؼبرحلة النهوض للحجلة لعينة البحث (دفع- امتصاص – 

92 

اصطداـ )ك (دفع- امتصاص )ك (امتصاص- اصطداـ )عرض قيم متغًنات اإلزاحة بٌن اؼبراحل 2 4 2
 ؼبرحلة النهوض للخطوة  لعينة البحث (دفع- امتصاص – 

94 

اصطداـ )ك (دفع- امتصاص )ك (امتصاص- اصطداـ )عرض قيم متغًنات اإلزاحة بٌن اؼبراحل 3 4 2
ؼبرحلة النهوض للوثبة لعينة البحث  (دفع- امتصاص – 

95 

 98 ؼبراحل النهوض للوثبة الثالثية لعينة البحث (ج.ؾ.ث.ـ)عرض كمناقشة قيم متغًنات ارتفاعات  5 2
اغبجلة ك )عرض كمناقشة قيم متغًنات مراحل النهوض للسرعة كالزمن كالزخم كالطاقة اغبركية ؼبراحل 6 2

 لعينة البحث يف الوثبة الثالثية (اػبطوة ك الوثبة
100 

 107 عرض كمناقشة قيم متغًنات الفرؽ الزاكم كالسرعة الزاكية ؼبراحل النهوض لعينة البحث 7 2
 105 االستنتاجات 8 2

 107 مناقشة النتائج بالفرضيات   9 2
 108 اػباسبة العامة  10 2
 109التوصيات  11 2

 111 اؼبصادر ك اؼبراجع
  اؼبالحق

  ملخص الدراسة
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 قائمة ا  كال
الصفحة رق  الشكل و توضيحو 

 23 ميوضح تكنيك اؼبراحل الفنية للوثب الثالث (1) كل رق  
 24 تكنيك اػبطوات الفنية يف الوثب الثالثي يشكل متسلسل (2) كل رق  
 25الركضة التقريبية  (3) كل رق  
 25 اغبجلة (4) كل رق  
 26 اػبطوة (5) كل رق  
 26 الوثبة (6) كل رق  
 27 للوثب الثالثي ( %34  كثبة %29 خطوة %37حجلة (التناسب  (7) كل رق  
 28 للوثب الثالثي ( %34  كثبة %30 خطوة %36حجلة (التناسب  (8) كل رق  
 28 للوثب الثالثي ( %35  كثبة %30 خطوة %35حجلة (التناسب  (9) كل رق  
 29ميداف الوثب الثالثي  (10) كل رق  
 30القياسات القانونية ؼبيداف الوثب الثالثي  (11) كل رق  
 35 أقساـ علم اغبركة (12) كل رق  
 35 اؼبيكانيكا ك أشكاؽبا (13) كل رق  
 41 يوضح طريقة اغبجلة (14) كل رق  
 42 يوضح طريقة اػبطوة (15) كل رق  
 43 يوضح طريقة الوثبة (16) كل رق  
 55 يوضح اجراءات التجربة الرئيسية (17) كل رق  
 60 نقاط مفاصل اعبسم حبسب تسلسلها اؼبنطقي يف كل صورة (18) كل رق  
 63 األخًنةيوضح إزاحة اػبطوات الثالث  (19) كل رق  
 64 للحجلة كاػبطوة كالوثبة (زاكية االرتكاز اػبلفي للجسم )زاكية النهوض  (20) كل رق  
 64 للحجلة كاػبطوة كالوثبة (زاكية االرتكاز األمامي للجسم )زاكية اؽببوط  (21) كل رق  
 64 للحجلة كاػبطوة كالوثبة  (بدية االصطداـ )ج لوضع .ؾ.ث.ارتفاع ـ (22) كل رق  
 65 للحجلة كاػبطوة كالوثبة (هناية االمتصاص )ج لوضع .ؾ.ث.ارتفاع ـ (23) كل رق  
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 65 للحجلة كاػبطوة كالوثبة (هناية الدفع )ج لوضع .ؾ.ث.ارتفاع ـ (24) كل رق  
 65 للحجلة كاػبطوة كالوثبة (امتصاص–اصطداـ )يف مرحلة  (ج .ؾ.ث.ـ)اإلزاحة األفقية لػ ( 25) كل رق  

 74 للحجلة كاػبطوة كالوثبة (دفع– اصطداـ )يف مرحلة  (ج .ؾ.ث.ـ)اإلزاحة األفقية لػ  (26) كل رق  
 74 اإلزاحة األفقية  الكلية ؼبرحلة النهوض للحجلة كاػبطوة كالوثبة (27) كل رق  

 74 اإلزاحة العمودية الكلية  ؼبرحلة النهوض للحجلة كاػبطوة كالوثبة (28) كل رق  

الفرؽ الزاكم للجسم بٌن غبظة ؼبس  قدـ االرتكاز كغبظة الرتؾ   ؼبرحلة النهوض للحجلة  (29) كل رق  
 كاػبطوة كالوثبة

75 

 75 ج  للحجلة كاػبطوة كالوثبة.ؾ.ث.اإلزاحة األفقية ؿ ـ (30) كل رق  
 75 ج عند الوصوؿ إذل أعلى ارتفاع    للحجلة كاػبطوة كالوثبة.ؾ.ث.اإلزاحة العمودية  ؿ ـ (31) كل رق  
 76 ألحد الواثبٌن   (ج.ؾ.ث.ـ)اؼبسار اغبركي لػ (32) كل رق  

 
 مة ال        ج    داول         قائ

الصفحة رق  الجدول و توضيحو 
 20 الفعاليات الرظبية أللعاب القول اؼبشاركة يف بطولة العادل (1)جدول رق  
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 :مقدمة

أصبح البحث العلمي من أىم الضركريات لتطوير ؾبتمعنا اغبديث ، ك ذلك للوصوؿ إذل أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبستويػػػػػػػػػػػػػات 
يف صبيع اجملاالت ك خاصة منها اجملاؿ الرياضي ، ىذا عن طريق التعرؼ على ما كىبو اهلل لإلنساف من قدرات ك طاقات 

 .ـبتلفة يف ؿباكلة لتحقيق األفضل من النظريات العلمية اغبديثة حىت يستفاد منها يف ؾباؿ التدريب الرياضي اغبديث 
ك يعتمد ربقيق اؼبستويات الرقمية العليا يف ـبتلف األنشطة الرياضية على التخطيط باألسلوب العلمي بغرض 

الوصوؿ إذل متطلبات اؼبستول الرقمي ، ك من أىم النشاطات الرياضية الّت تعتمد اقبازاهتا على األرقاـ القياسية الشخصية 
ىي رياضة ألعاب القول ، حيث شهدت تطورا كاضحا ك ملحوظا يف أرقامها القياسية خالؿ اآلكنة األخًنة ، سػػػػػػػػػػػػػػػػواء 

 أـ األلعاب ، فبا جعل الكثًن من اؼبدربٌن ك الرياضيٌن يهتموف بدرجة ايف البطوالت العاؼبية أك الدكرات األكؼببية باعتباره
كبًنة بربامج التدريب الرياضي اغبديث ذات التخطيط اعبيد ك اؼبقنن علميا ، دبا يضمن حسن استغالؿ القدرات البشرية 

  .(52، صفحة 1999عادؿ عبد البصًن، ) ك ربقيق أعلى درجات االقباز
اذ تتسابق الدكؿ إذل ربقيق اؼبستويات الرياضية العليا يف البطوالت العاؼبية ك الدكرات األكؼببية ك اإلقليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

يف العاب القول ، فأخذت تبذؿ قصار جهدىا يف اجملاؿ الرياضي ، ك عملت على تضافر كافة اعبهود لنيل شرؼ 
عوض عبد )اغبصوؿ على السبق يف ربطيم األرقاـ القياسية العاؼبية يف العاب القول تعبًنا عن مدل تقدمها ك تطورىا 

  ، ك ىذا ما يؤكد أف الفوز باؼبنػػػػػػػػػػػػػافسة الريػػػػػػػػػػػػػػاضية دل يعد كليد الصدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،(2، صفحة 2009القادر السيد مصطفى، 
ك لكنو ناتج عن البحث ك التجارب ك اػبربات العلمية ك العملية الّت تعتمد يف قوامها على ؾبموعة من اؼببادئ   

األساسية اؼبنتقاة من نظريات ك قوانٌن العلـو اؼبرتبطة بالنشاط اغبركي للجسم البشرم ، ك الّت تفسر ك ربلل حركة 
اإلنساف فبا تتيح للمدرب ك الرياضي إمكانية ذبميع مػػػػػػػػػػػػػادة علمية تشكل األسػػػػػػػػػػػػاس العلمي يعتمد عليها للتدريب ك 
معاعبة األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يف ؾباؿ العاب القول ، فبا هبعل اؼبنافسة الرياضية على اؼبستول الدكرل منافسة بٌن علماء الدكؿ 

  .(4، صفحة 1980حسٌن القاصعي علي، )اؼبشرتكة جنبا إذل جنب مع اؼبدربٌن ك الريػػػػػػػػػػاضيٌن 

 ك تعد فعاليات العاب السػػػػػػػاحة ك اؼبضمار كثًنة ك متنوعة األداء يف العاب القول ، حيث أهنا ربتاج إذل القدرة 
العضلية الكبًنة ك من ضمنها فعالية الوثب الثالثي الّت ىي من العاب الوثب ، حيث ىي ؿبل أنظار اؼبشاىدين ك اػبرباء 

ك اؼبمارسٌن ك اؼبختصٌن يف ىذا اجملػػػػػػػػػػػػػاؿ ، ك يعتمد قباح الريػػػػػػػػػػاضي يف الوثبػػػػػػػػػػػػػة الثالثيػػػػػػػػػػػػػة على إتقاف األداء الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ؽبا تأثًن  (اخل . . .الطوؿ ، الوزف ،  )ؽبا ، ك الذم يعتمد على التخطيط الصحيح يف التدريب ، فاؼبواصفات اعبسمية 

كبيػػػػػػػػػػػػػػر يف رفع مستول االقباز الرياضي بتحديدىا لقيم تؤدم إذل ربقيق أحسن مستول يف فعالية الوثب الثالثي 
 ، على ىذا األساس ظهر علم البيوميكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيك (19، صفحة 2013سليماف سعد نافع الدليمي ك فاضل ؿبمد، )

يف العصر اغبديث كأحد العلـو الذم يبٌن ك يوضح لنا األخطاء ك اؼبشكالت الّت تواجو الرياضي عند األداء ، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء 
يف الركضة التقريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة من حيث سرعة الركضة أـ بطئها ، ك كذلك طوؿ اػبطوة أـ قصرىػػا ، ك يبٌن اؼبشكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت 
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الّت تواجو الواثب يف مرحلة الوثب كاغبجلة ، اػبطوة ك الوثبة ، كيبٌن األخطاء فيها من حيث زاكية الطًناف لألداء ، 
مستول الطًناف ، سرعة الطًناف ك أكضاع اعبسم األخرل ، ؽبذا فإف علم البيوميكانيك ىو العلم الذم يعرض األساس 

الصحيح للمدرب ك الرياضي عندما يكوف األداء متعلق بأسئلة تدكر حولو ك عالقتو باإلقباز الرياضي ؼبختلف 
جنسن " ) ، حيث يشيػػػػػػػػر يف ىذا الصػػػػػػػدد كل من (16، صفحة 2007الفضلي صريح عبد الكرصل، )اغبركػػػػػػػػػػػػػػػػات 

Jensen " ىًنست ت "، كHirste.E " 1980ك  (ـ(« سيمونٌن تSimonian "1981ـ)  إذل أف ربقيػػػػػػػػػػػق
اؼبوضوعيػػػػػػػػػػة فػػػػػي دراسة حركة اإلنساف أمر غاية يف الصعوبة ، ك ذلك لتعقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك تداخل العوامل اؼبؤثػػػػػػػػػػػػػػرة على األداء 

 ، حبيث مكن التحليل (38-23، الصفحات Simonian ،1981)ك اختالؼ األمباط اغبركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك تعدادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
اغبركي الفرد الرياضي من ضبط األداء الفين لو بصورة جيدة ك صحيحػػػػػػػػػػػػػػػة بعيدا عٌن العٌن اجملردة ، ك ذلك باستخداـ 

، 2006أيـر براز ك صباح مّت فتح اهلل، )الوسائل العلمية ك التقنية لغرض ربليل حركة الرياضي ألم فعػػػػػػػػػػػػػػػػػالية ريػػػػػػػػػػػػػػػػػاضية 
 .(16صفحة 

من خالؿ ما سبق تقديبو ك ذكره سجل الطالب انعداـ الدراسػػػػػػػػػػػات يف ىذا اجملػػػػػػػػػػػػاؿ على اؼبستول الوطنػػػػػػػػي ، 
األمر الذم دفع الطالب إذل تناكؿ ىاتو الدراسػػػػػػػػػػػػة ؼبا تكتسبو من أنبية بػػػػػػػػػػػػالغة ، حيث حدد الطالب اجملاؿ البحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

يف الوثب الثالثي خالؿ األداء اغبركي ك عالقتها باؼبستول  (اغبجلة ، اػبطوة ك الوثبة  )لػػػػػػػػػػو يف دراسة مراحل االرتكاز 
الرقمي لغرض التعرؼ على ما يسهم يف تطوير االقباز الرياضي العارل ، فضال عن كشف األخطاء ك السلبيات الّت ترافق 

األداء الفنػػػػػػػػػي ك اغبركػػػػػػػػػػػػي ، فبا يعٌن يف عملية التطور للمدربٌن ك الريػػػػػػػػػػاضيٌن ، ىذا حىت يتمكن األخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيٌن 
. من استخدامها يف ىذا اجملاؿ 

 :مشكلة البحث- 2

ال شك أف األىداؼ اؼبرجوة من التدريب الرياضي ىي الوصوؿ إذل أعلى اؼبستويات الرياضية ، إذ نالحظ تطور 
االقبازات ك ربقيق اؼبستويات الرقمية القياسية تباعا يف ـبتلف التظاىرات ك البطوالت العاؼبية ك األكؼببية جاءت نتيجة 

فعالية طرائق التدريب ، ك الّت ىي ذات االرتباط الوثيػػػػػػػػق بالتحليل اغبركػػػػػػػػػػػي اؼبستخدـ يف رفػػػػػػػع مستػػػػػػػػػػػػػػول االقباز 
إذل أف دراسة أسػػػػػػػػػػػػاليب ك طرؽ أداء األنشطة اغبركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (1999)الرياضي ، ك يف ىذا اجملػػػػػػػػػػػػػاؿ يشًن صباؿ عالء الدين 

ك بصفة خاصة اغبركات الرياضية تستدعي استخداـ طرؽ البحث البيوميكانيكية اؼبعدة طبقا لألسس اؼبتعلقة بطبيعة 
، ك الّت تعكس اػبصػػػػػػػػػػػػائص اعبوىريػػػػػػػػػػػة لعلم البيوميكانيك فضال عن قوانينها  (اعبهاز البشرم  )حركات األنظمة اغبسية 

  .(1999عالء الدين صباؿ، ) ك مبادئها األساسية
ك على ضوء الزيارات اؼبيدانية ك اؼبقابالت الشخصية الّت أجراىا الطالب مع مدريب النخبة الوطنية من رياضي 

 ، حيث تبٌن 2013الوثب الثالثي ، ىذا من خالؿ حضوره للتجمع الدكرل أللعاب القول الذم أقيم باعبزائر يف جواف 
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للطالب أف عملية التحليل لألداء اغبركي تتم فقط على أحكاـ ذاتية مبنية على اػبربة من طرؼ مدريب النخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
ك ىذا النوع من األحكاـ ال يعتمد على األساس اؼبوضوعي العلمي يف عملية التحليل اغبركي ، ك من ناحية أخرل يشًن 

اذل اف ربقيق اؼبوضوعية يف دراسة حركة  ( 1981" ) سيمونٌن " ك  ( 1980 )"ىًنست " ك " جنسن " كل من 
االنساف أمر غاية يف الصعوبة ك ذلك لتعقيد ك تداخل العوامل اؼبؤثرة على األداء ك اختالؼ األمباط اغبركية ك تعددىا 

 ، ىذا فبا دعا الطالب إذل دراسة ىذه اؼبشكلة من حيث دراسة (1999ؿبمد أضبد الشامي ك نبيل عبد اؼبنعم ؿبمود، )
بعض اؼبتغًنات اؼبيكانيكية ؼبراحل االرتكاز يف الوثب الثالثي ، ك انطالقا من صبلة نقاط أنبها مراحل األداء ك اؼبستول 

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الميكانيكية لمراحل " الرقمي ك اؼبتغًنات اؼبيكانيكية مت حصر ؾباؿ الدراسة يف 
 :    ك عليو فقد مت طرح التساؤالت التالية " االرتكاز في الوثب الثالثي و عالقتها بمستوى االنجاز الرقمي 

   ؟ةالثالثييف مراحل الوثبة يوميكانيكية ا اؼبتغًنات البىل توجد عالقة بٌن قيم بعض  
  الرقمي ؟ز مع االقباالعالقة بٌن قيم بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية ؼبراحل الوثبة الثالثية ما ىي  

: أىداف البحث -3

 .التعرؼ على العالقة بٌن قيم بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية ؼبراحل الوثبة الثالثية- 2
 . كاالقباز الرقمي التعرؼ على العالقة بٌن قيم بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية -3

: فرضيات البحث-4

 .البايوميكانيكية ؼبراحل الوثبة الثالثيةتوجد عالقة ذات داللة معنوية بٌن بعض اؼبتغًنات -1

 .البايوميكانيكية كاالقباز ؼبراحل الوثبة الثالثيةتوجد عالقة ذات داللة معنوية بٌن بعض اؼبتغًنات - 2

 :التعريف بمصطلحات البحث - 5

  ك ىي العوامل اؼبتحكمة يف اغبركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة من حيث مسػػػػػػػػػػػػارىا الزمين كالقيم :المتغيرات الميكانيكية 

 .اؼبرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بو ك القول اؼبسببة للحركة حىت تسمح باغبكم على مستول اإلتقاف خالؿ األداء اغبركي 

  ىو فعالية من فعاليات الوثب اػباصة بألعاب القول ، تؤدل ىذه الفعالية بثالث كثبات :الوثب الثالثي 

 .تعرؼ باغبجلة ، اػبطوة ك الوثبة ، من أىم خطواهتا االقرتاب مث االرتقاء ، ك اؼبشي يف اؽبواء فاؽببوط 

 ك ىي ثالث مراحل خاصة بالوثبة الثالثية تتمثل فيما يلي:مراحل االرتكاز : 
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 ىػػػػػػػػػػػػي أكؿ مرحلة من النهوض من قبل الرجل الدافعة لتحقيق أفضل مسافة أفقية مث اؽببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوط على نفس :الحجلة 

 .الرجل الدافعة

  ىي اؼبرحلة الّت يتم الدفع هبا يف الرجل الدافعة الّت نفذت اغبجلة ك يتم اؽببوط على الرجل اؼبعاكسة مث الدفع :الخطوة 

 .ؾبددا ألداء اؼبرجحة األخًنة ك ىي الوثبة 

  ىي اؼبرجحة األخًنة الّت يكوف أداؤىا مشاهبا للوثب الطويل ، حيث يتم الدفع إذل األمػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بأقصى قوة:الوثبة . 

  ىو النتيجة أك اؼبسافة احملققة ك الّت ينجزىا الرياضي أثناء أدائو الوثب الثالثي :مستوى االنجاز الرقمي  . 

 :الدراسات المشابهة -6

تناكؿ الباحث عددا من الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة كالّت اىتمت بدراسة اؼبتغًنات البايوميكانيكية  يف الوثبة الثالثية   

،للتعرؼ على اؼبعلومات اعبوىرية عن العالقة بٌن بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية اؼبرافقة إلقباز للوثبة الثالثية خالؿ مراحل 

هنا متشاهبة مع بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية لدراستو ، كمن ىذه الدراسات كاألداء الفين ،إذ قاـ الباحث بدراستها لك

:   يأيت  ما

التحليل البايوميكانيكي لبعض متغيرات ا داء بالوثبة :"بعنوان (1997)دراسة صريح عبد الكري  الفضلي - 6-1
 ".الثالثية وتأثيره في مستوى ا داء واإلنجاز الرقمي 

 :ىدفت الدراسة إذل ما يأيت 
 . لفعالية الوثبة الثالثية من خالؿ التحليل الصورم كتأثًنىا يف األداء البايوميكانيكيةربديد بعض اؼبتغًنات  -1
التعرؼ  على أىم النواحي البدنية لعينة البحث اػباصة بتنفيذ اؼبتغًنات موضوع البحث من خالؿ االختبارات  -2

 .البدنية اػباصة 
 .بناء برامج تدريبية يف ضوء نتائج التحليل لتطوير ىذه اؼبتغًنات كبشكل دكرم  -3
 استخدـ الباحث التصوير الفيديوم على عينة تكونت من العبٌن اثنٌن شباب كباستخداـ آالت تصوير   -4

ؿباكالت مث أخد أفضلها كحلل الفيلم الفيديوم بواسطة اغباسوب اؼبتعدد األغراض  (6)كأعطيت لكل فرد من العينة 
كثالث ذبارب ميدانية رئيسية كذلك الستخراج اؼبتغًنات البايوميكانيكية كتصميم   الربامج التدريبية لتطوير  ىذه 

 .اؼبتغًنات
 :قد توصل الباحث إذل االستنتاجات اآلتية 
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 الدكرية الّت صممت باالعتماد على نتائج التحليل قد عملت على تطوير اؼبتغًنات ةإف الربامج التدرييب -1
 .البايوميكانيكية 

 .حصوؿ تطوير معنوم لصاحل االختبارات البعدية يف معظم اؼبتغًنات البدنية قيد الدراسة  -2
لعينة البحث كاؼبسافة الكلية نتيجة التغًن يف  (الوثبة –اػبطوة –اغبجلة )حدث تطور يف مسافات اؼبراحل  -3

التدريب ظهر من خالؿ التحليل الصورم كانت اكرب اؼبراحل ىي اغبجلة حيث بلغ الوسط اغبسايب ؽبا ألخر اختبار كىو 
 .مت القفزة مت اػبطوة  (4.930)
 .حدث تطور معنوم يف القوة  األفقية كالعمودية لكافة اؼبراحل كاالختبارات الثالثة  -4
التحليل البايوميكانيكي في الوثب الثالثي " بعنوان. . Perttunen and others( 2000)دراسة - 6-2
." 

ىدفت الدراسة إذل توضيح خصائص التحميل اؼبيكانيكي كدكر الوظيفة العصبية يف الوثب الثالثي ، تكونت عينة البحث 
ـ 14.32)كثبات كاف اؼبتوسط اغبسايب لألداء  (6-3)ألداء ( نساء3 رجاؿ ،4)رياضيٌن للوثب الثالثي  (7)من 

للنساء ، مت اختيار ثالث ؿباكالت لكل كاثب للتحليل  (ـ0.28 ؼـ كباكبرا11.90)للرجاؿ ك( ـ0.45كباكبراؼ 
( 0.177)ثانية للخطوة ك (0.157)ثانية للحجلة ك(0.39)النهائي ، ككاف متوسط زمن االتصاؿ للقدـ مع األرض 
مرة من كزف اعبسم يف حٌن سجلت أعلى قمة للضغط  (15.2ثانية للوثبة ، كانت أعلى قوة رد فعل األرض يف اػبطوة 

كاف ىناؾ إذل حد كبًن ارتباط بٌن الضغط األطبصي عبانب اػبارجي كمقدمة القدـ بطوؿ .ربت الكعب كمقدمة القدـ 
الوثبة فضال عن التخطيط الكهربائي لكال الرجلٌن يبٌن اف التحميل اؼبيكانيكي يضع متطلبات  عالية على النظاـ العصيب 

ككما مبٌن من خالؿ النسبة العالية للتنشيط يف مرحلة قبل النشاط اؼبتبوعة بالنشاط الالمركزم العارل لذلك فأف النشاط 
العارل للعضلة التوأمية من اعبهة الوحشية كالعضالت الباسطة للورؾ تلعب دكر مهم يف منع اغبد من النتائج غًن الضركرم 

 .للواثب أثناء مرحلة الكبح 

( EMG)دراسة النشاط الكهربائي "بعنوان . م2009دراسة وىبي علوان حسون البياتي - 6-3

لعضالت الرجلين لمرحلتي الحجلة والخطوة وعالقتها ببعض المتغيرات البايوميكانيكية واإلنجاز في 

 " .الوثبة الثالثية

ىدفت الدراسة إذل هباد عالقة بٌن متغًنات  النشاط العضلي للعضالت اؼبستقيمة ك الفخذية كذات الرأسٌن الفخدية 
كاؼبساحة ك اؼبساحة الكلية مع مسافة القفز يف  (السعة )كالظنبوبية األمامية كالتوأمية الوحشية الّت تشمل الزمن كالقمة 

مرحلّت اغبجلة كاػبطوة زمن االقباز يف الوثبة الثالثية ، فضال عن إهباد اؼبتغًنات البايوميكانيكة يف اؼبراحل الثالث للوثبة 
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كاإلقباز مت شرح متغًنات النشاط العضلي كاؼبتغًنات البايوميكانيكية ،كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي لتحقيق أىداؼ 
ـ ، كقاـ البحث 11الدراسة ،كما اشتملت عينة البحث على ثالثة العبٌن من الشباب كمن الذين لديهم اقباز من 

بإجراء أربعة ذبارب استطالعية كذبربة رئيسية للتعرؼ على طريقة عمل جهاز كمسافة اؼبستقبل الذم يبكن التقاط اإلشارة 
 كعرضها يف اغباسوب احملموؿ كخزهنا من خالؿ برنامج كقاـ  Myo Reseah االلكرتكمايكريفي  (EMG)بلوتوت 

الباحث كفريق العمل بتحديد مسافة بداية الركضة التقريبية  كإجراءات ربضًن موقع الالقطات على اعبلد فوؽ العضلة 
 ، ككاف اجملاؿ الزماشل لتنفيذ التجارب من ةكتثبيت األسالؾ على األطراؼ ؼبنع حركتها كالتقليل من اإلشارة االصطناعي

 4 ؿباكالت كاختيار أفضل 6 إذل 4  إذ مت إعطاء كل قافز من 28/01/2009 كلغاية 16/06/2008تاريخ 
 ملي ثانية كمن خالؿ أسلوب ؼبعاعبة اإلشارة 100ؿباكالت للعضالت األربع ، كاستعمل الباحث النوافذ الزمنية بقيمة 

 متوسط اعبذر الرتبيعي إحصاء االكبدار اػبطي اؼبتعدد ، كذلك إجراء عملية Rmsاػباـ الكهربائية للعضلة كاستخداـ 
احملاكاة كربليل أربعة من متغًنات النشاط العضلي للعضلة اؼبستقيمة الفخدية كذات الرأسٌن كالظنبوبية األمامية كالتوأمية 

الوحشية أحد عشر متغًنا بايوكنيماتيكيا يف مرحلة اغبجلة كعشرة يف مرحلة اػبطوة كالوثبة ف كتوصل الباحث إذل 
للعضالت األربع على  (الزمن  كالقمة كاؼبساحة ك اؼبساحة الكلية )استنتاجات عدة أنبها ، ىناؾ تأثًن للنشاط العضلي 

مسافة القفز يف مرحلّت اغبجلة كاػبطوة ،فضال عن نسبة اسهاـ كل كاحدة من ذه العضالت مع االقباز ، ككجود تأثًن 
  .لبعض اؼبتغًنات البايوكنماتيكية  على مراحل اغبجلة كاػبطوة كالوثبة

التحليل البيوميكانيكي لألداء الفني ونسب "بعنوان .  Song and ryu(2011)دراسة -6-4

 " .المرحلة لالعبي الوثب الثالثي للمتقدمين

حيث مت دراسة احملاكالت الناجحة كالفاشلة  (KDH)ىدفت الدراسة إذل ربليل كربسٌن األداء الفين لواثب الثالثية 
مت دراسة البيانات  (2009)لالعب كالذم فاز دبسابقة الوثب الثالثي يف البطولة الوطنية أللعاب الساحة كاؼبيداف 

اػبطوة األخًنة ،مسافة اغبجلة ،مسافة اػبطوة ،مسافة الوثبة ، نسبة اؼبراحل ، موقع مركز ثقل اعبسم )اؼبستخرجة التالية 
آالت تصوير  (6)مت استخدـ  (KDH)بعد اف مت تصويره يف اؼبسافة اغبقيقية للواثب  (،السرعة ، زاكية النهوض 

 . صورة لكل ثانية لتسجيل األداء30برتدد  (Sony.PD170)فيديوية نوع 

 :كمن خالؿ ربليل ؿباكالت الالعب مت التوصل إذل االستنتاجات التالية 

استخداـ الواثب كال األسلوبٌن تكنيك اغبجلة كأسلوب التكنيك اؼبتوازف معا كأفضل رقم مت ربقيقو من خالؿ  -
 .استخداـ األسلوب اؼبتوازف
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الفقداف يف السرعة األفقية من خالؿ إنتاج أطوؿ  (اػبسارة )لتحسٌن رقم الالعب احتاج الواثب إذل تقليل  -
 .مسافة للنهوض كأقصر مسافة للهبوط أثناء اغبجلة كاػبطوة كالوثبة

 من %20األسلوب اؼبستخدـ يف هناية اغبركة يف أثناء مرحلة اػبطوة تطلب تطوير إضايف ألف الواثب فقد  -
 .سرعتو األفقية خالؿ ىذه اؼبرحلة

( 1)درجة تقريبا يف مرحلة اػبطوة كزيادهتا دبقدار  (1)كذلك هبب على الواثب أف يقلل زاكية النهوض دبقدار  -
 .درجة تقريبا يف مرحلة الوثبة 

التغير في المتغيرات "بعنوان  .. Coh and kugovink(2011)دراسة - 6-5
 " . دراسة حالة –البايوميكانيكية لألداء الفني في الوثبة الثالثية 

ىدفت الدراسة إذل اختيار مدل ثبات كتغًن اؼبتغًنات الكينيماتيكية يف األداء الفين للوثب الثالثي حيث مت إجراء التحليل 
حملاكلتٌن لواحدة  من أفضل العبات الوثب يف العادل ، مت استخداـ أفضل التقنيات البايوميكانيكية  كطرائق القياس  يف 

كالتحليل الكينماتيكي الثالثي األبعاد لتحليل اؼبتغًنات   (OPTO-trak)الوثب الثالثي ، كما مت استخداـ تقنية 
 .لنموذج األداء الفين يف الوثب الثالثي 

كاستنتجت الدراسة باف النتيجة اؼبثالية يف الوثب الثالثي يبكن الوصوؿ إليها من خالؿ اسرتاتيجيات الربامج اغبركية 
اؼبختلفة ، ككذلك توصلت الدراسة إذل النموذج اغبركي يتولد من خالؿ متغًنات ثابتة كمتغًنة ، كانت اؼبتغًنات األكثر 

اؼبسافات اعبزئية للمراحل الفردية ، زمن مرحلة الدفع يف عملية النهوض ، زاكية النهوض ، )ثباتا للنموذج اغبركي ىي 
 .(االرتفاعات العمودية ؼبركز ثقل كتلة اعبسم 

السرعة يف األمتار اػبمسة األخًنة من )أما التغًن  يف النموذج اغبركي فقد كاف يف الغالب يف اؼبتغًنات اغبركية التالية 
 .(الركضة التقريبية ، السرعة األفقية ؼبركز ثقل كتلة اعبسم يف حركة النهوض 

  م2012دراسة سعد نافع الدليمي و عادل تركي و وليد غان  ذنون البدراني- 6-6

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البايوميكانيكية  لقفازي الوثبة الثالثية و عالقتها باإلنجاز "بعنوان 

 " :الرياضي

 :ىدؼ البحث إذل

  التعرؼ على قيم بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية  لقفازم الوثبة الثالثية. 

 التعرؼ على العالقة بٌن بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية  لقافزم الوثبة الثالثية ك االقباز. 
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 :ك كانت فرضيات البحث 

  كجود عالقة معنوية بٌن بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية  لقافزم الوثبة الثالثية مع االقباز. 

العبٌن مثلوا منتخب جامعة  (5)ك استخدـ الباحثوف اؼبنهج الوصفي ؼبالئمتو لطبيعة البحث ك تكونت عينة البحث من 
اؼبوصل بالوثبة الثالثية ك استخدـ الباحثوف اؼبالحظة العلمية التقنية للحصوؿ على نتائج البحث ،ك استخدموا كامًنا 

 ك spssمرت ، ك مت استخدـ الربنامج اإلحصائي 1.15 مرت ك كاف ارتفاع الكامًنا 14.10فيديو كضعت على بعد 
 .استنتج الباحثوف ؾبموعة من االستنتاجات أنبها كجود عالقة معنوية بٌن بعض اؼبتغًنات قيد الدراسة ك مسافة االقباز 

 –القوة العمودية )مقارنة عدد من قي  دالة "بعنوان .(2012)دراسة ممتاز احمد أمين - 6-7
 ".والمتغيرات البايوميكانيكية في الوثبة الثالثية للمتقدمين  (الزمن 

 :ىدفت الدراسة إذل 
 .كبعض اؼبتغًنات للوثبة الثالثية  (الزمن –القوة العمودية )التعرؼ على قيم متغًنات دالة  -1
 .التعرؼ على الفركؽ بٌن اغبجلة كاػبطوة كالوثبة يف بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكية للوثبة الثالثية  -2
للوثبة الثالثية يف  (ج.ؾ.ث.ـ) الزمن كشكل اؼبسار اغبركي ؿ–لتعرؼ على منحىن دالة القوة العمودية  -3

 .اغبجلة كاػبطوة كالوثبة 
 .مقارنة نسب اقباز عينة البحث يف مراحل الوثبة الثالثية مع مستويات العاؼبية  -4

ـ فضال  (1)ـ كبعرض 1.25ككانت أبعادىا بطوؿ . كاستخدـ الباحث ثالث منصات قوة لقياس قوة رد الفعل لألرض 
 :ـ كاستنتج الباحث مايأيت (1)ثا كدبقياس رسم /صورة 25آالت تصوير بسرعة  (10)عن 

كاف الفرؽ الزمن معنويا يف مرحلة االمتصاص كالدفع كزمن الوصوؿ إذل أقصى قوة كزمن أدسل قوة ؼبصلحة  -1
 اغبجلة مقارنة دبرحلة اػبطوة ،كتفوقت اغبجلة على اػبطوة يف متغًن أقصى قوة يف مرحلة الدفع 

تفوقت الوثبة على اغبجلة يف متغًنات مساحة ما ربت اؼبنحىن يف مراحل االصطداـ كالدفع كالسرعة الزاكية  -2
 .للجسم يف مرحلة االرتكاز ككاف الفرؽ معنويا 

يف مراحل  (ج.ؾ.ث.ـ)تفوقت اغبجلة على اػبطوة يف متغًنات الزمن كالسرعة العمودية ؼبرحلة االرتكاز كارتفاع  -3
االصطداـ كالدفع كزكايا االرتكاز األمامي كاػبلفي كالطًناف كطوؿ اإلزاحة على األرض كالنسبة من اإلزاحة الكلية ككانت 

 .الفركؽ معنوية 
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 :تحليل ومناقشة الدراسات المشابهة- 7

 : من خالؿ استعراض كربليل الباحث للدراسات اؼبشاهبة الحظ ما يأيت 

 تشابو الدراسة اغبالية باستخداـ التصوير الفيديوم ك عدد أفراد (1997)دراسة صريح عبد الكري  الفضلي :أوال 
 .العينة  أيضا ككذلك بسرعة آالت التصوير كلكنها اختلفت يف عدد آالت التصوير

أفراد العينة ككذلك يف  يف عدد اغبالية اختلفت الدراسة . Perttunen and others( 2000)دراسة : ثانيا
 .العمليات اإلحصائية اؼبستخدمة 

اختلفت الدراسة اغبالية  يف عدد أفراد العينة كللمتقدمٌن كذلك . م2009دراسة وىبي علوان حسون البياتي : ثالثا 
 .لعدد احملاكالت 

اختلفت الدراسة اغبالية يف نوع آلة التصوير كعدد أفراد العينة كعدد . Song and ryu(2011) دراسة  :ثالثا
 .احملاكالت كاؼبعاعبات اإلحصائية 

 .يف عدد احملاكالت كعدد أفراد العينة  اختلفت أيضا.. Coh and kugovink(2011)دراسة :رابعا 

 تشاهبت الدراسة اغبالية   . م 2012 دراسة سعد نافع الدليمي و عادل تركي و وليد غان  ذنون البدراني :خامسا
يف حٌن  (ثا/ـ25)يف استخداـ التحليل الفيديوم ككذلك  يف كيفية اؼبعاعبة اإلحصائية كسرعة آالت التصوير الفيديوية 

 .اختلفت عن الدراسة اغبالية يف عدد أفراد العينة

اختلفت عن الدراسة اغبالية يف عدد أفراد العينة كتشاهبت يف إجراءات (. 2012) دراسة ممتاز احمد أمين :سادسا 
 ثا / صورة 25التصوير أم يف ظركؼ تدريبية كليست أثناء ظركؼ تنافسية ككذلك يف سرعة آالت التصوير الفيديوية 

    كأخًنا  من خالؿ ربليل ك تصنيف الدراسات السابقة ك اؼبشاهبة الّت تناكلت التحليل اغبركي ك استخدامو يف  فعالية 
 :الوثبة الثالثية  أمكن االستفادة منها ك قد ساعدت الطالب الباحث  يف توجيو مسار حبثو اغبارل نذكر نقاط منها

  اختيار اؼبنهج  اؼبناسب للدراسة. 
 صياغة األىداؼ ك الفرضيات. 
  اختيار عينة البحث الّت تتالءـ ك متطلبات ربقيق أىداؼ حبث الطالب. 
  ؼبراحل  (اعبونومرتية )كالعالقة بٌن الزكايا . ربديد اؼبتغًنات البايوميكانيكية  ؼبراحل الوثبة الثالثية كاالقباز
 .كاالقباز كالتعرؼ على اؼبسار اغبركي ؼبركز ثقل اعبسم للنموذج اعبزائرم ؼبراحل الوثبة الثالثية  (الوثبة .اػبطوة .اغبجلة )
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  ربديد كيفية اؼبعاجلة اإلحصائية للنتائج اػباـ اػباصة بأفراد العينة كترصبتها إذل حقائق يبكن االستفادة منها يف بناء 
 كتصميم الربامج التدريبية

 :خالصة 

 إف البحث ك الدراسة يف اجملاؿ العلمي كاسعة ك متعددة اؼبسارات ، فازبذنا التحليل اؼبيكانيكي للحركة الرياضية  
مسارا منها ، ك تعدد الرياضات ك األنشطة يف ىذا اجملاؿ كبًنة ك اخرتنا أـ األلعاب العاب القول لتكوف منزال لدراستنا ، 
فكانت فعالية الوثب الثالثي فيها ىي مقصدنا ، كضحنا تساؤلنا من خالؿ عرض ىذا الفصل ، إضافة إذل فرضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو 

ك شرح للمصطلحات األساسية الّت كجب إدراجها فيو ك يف األخًن مت التطرؽ إذل أىم الدراسات السابقة الّت استند 
 .عليها الباحث يف دراستو 
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الباب ا ول 
 الدراسة النظرية
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 : مقدمة الباب االكؿ 

          قد مت تقسيم ىذا الباب إذل فصلٌن فالفصل األكؿ سوؼ ىبصص إذل الوثبة الثالثية كذلك من 

حيث التطرؽ إليها  بشكل خاص  بعد عرض  انواع فعاليات ألعاب الساحة كاؼبيداف ، إذا يشمل اللمحة 

التارىبية  كاؼبراحل الفنية اػباصة هبا كالتكنيك اػباص باغبجلة كاػبطوة كالوثبة خاسبا الفصل بالقانوف الدكرل 

اػباص هبا كاالأخطاء الشائعة يف فعالية الوثبة الثالثية ،أما الفصل الثاشل  فسيتطرؽ  إذل بيوميكانيك الوثبة 

الثالثية  كذلك من خاللرض أىداؼ ك أقساـ البيوميكانيك الرياضي كبعد ذلك الدخوؿ يف النظرة 

 .البايوميكانيكية للوثبة الثالثية كعرض مراحل االداء الفين ؽبا  من اغبجلة كاػبطوة كالوثبة 
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 الفصل ا ول

 الوثب الثالثي

  في العاب القوى
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 :تمهيد 
  فيها الفعاليات بشكل كبًن ، لذا ذبلب تتعدد تعد العاب القول عركس األلعاب االكؼببية ألهنا اللعبة الّت 

الوثبة الثالثية ىي أحد الفعاليات  كاؼبشاىدين ؼبتابعتها ؼبا فيها من إثارة  تربز إمكانات الفرد ك اعبماعة يف التنافس ، 
ذات األنبية ك اؼبتابعة يف ىذه الرياضة  ، فسنتطرؽ يف ىذا الفصل لتقدصل الوثبة الثالثية ، تارىبها ، بدايتها ، كما سنعرض 

نبذة عن الفدرالية اعبزائرية أللعاب القول ك انطالقة فعالية الوثبة الثالثية ضمن فعالياهتا ، ك بعض األرقاـ احملققة خالؿ 
. فرتة اؼبنافسة اؼباضية ، إضافة إذل عرض بعض األرقاـ القياسية احملققة يف ىذا اجملاؿ 

: العاب القوى - 1
، تضم ؾبموعة من "التسابق"كمعناه Ath losىي أقدـ أنواع الرياضة الّت مارسها اإلنساف، أصل الكلمة يوناشل

 ، كما يرجع تاريخ مسابقات والرمي والقفز والجري المشي الّت تتضمن ألعاب متعددة مثل الرياضية األلعاب
ألعاب القول إذل أقدـ العصور ،حيث ارتبطت ىذه اؼبسابقة بتاريخ اإلنسػػػػػػػػػػاف منذ فجر التاريخ ، ك يهيمن على جدكؿ 

اؼبلتقيات الكربل، كاؼبلتقيات بٌن األندية، كالبطوالت الوطنية، كالبطوالت الدكلية : األلعاب أربعة أنواع من األحداث
، مث 1896 ىي اغبدث األكثر شهرة دكليا، كىي تعقد كػػػػػػػػػػػل أربع سنوات منذ عاـ األلعاب األولمبية الكربل ،

حيث كل 1983 فيمػػػػػػػػػػػا كانت أكؿ دكرة سنة 1991 الّت تعقد كل سنتٌن منذ بطولة العالم أللعاب القوى تليها
. (2011سفياف سفارم، )االتحاد الدولي أللعاب القوى أحداث ألعاب القول تنظم من طرؼ

ك   (01)لكثرة فعاليات العاب القول سندرجها من خالؿ عرضها يف اعبدكؿ اؼبرقم :فعاليات العاب القوى - 1-2
. الذم يتضمن ؾبموع الفعاليات الرظبية لبطولة العادل
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_1896
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1983
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89


 

 
28 

 
 يوضح الفعاليات الرسمية  لعاب القوى المشاركة في بطولة العال  (1)دول رق  ج

: العدو فعاليات - 1-2-1
 المسافات القصيرة: 

 100 فيو كىو سباؽ قصًن للسرعة للعدو يتم زبصيص حارة لكل عداء :متر. 
 200 مرت،  (192.27)ىو اؼبرادؼ أك اؼبساكم لسباؽ اؼبلعب القدصل  (عدك) مرت 200مسابقة  :متر

 .يف ىذه اؼبسابقة ألف اؼبسابقتٌن يتطلباف نفس القدرات متر 100 كيشارؾ العديد من عدائي
 400 مرت (192.27×2)كىو اؼبرادؼ أك اؼبساكم للسباؽ القدصل  (عدك) مرت400مسابقة  :متر. 
  المسافات المتوسطة: 
 800 ىذه اؼبسابقة ذبمع بٌن السرعة كقوة االحتماؿ كأيضا التكتيك كيقـو الالعب بإكماؿ لفتٌن  :متر

 .كاملتٌن حوؿ اؼبلعب
 1500 مرت1500يف سباؽ  متر 800 يشارؾ العديد من عدائي مسابقة :متر . 
  المسافات الطويلة: 
 5000 ىذه اؼبسابقة مشاهبة لسباؽ :متر dolikhos  لفة حوؿ اؼبلعب 25األكؼبيب القدصل ككاف يتكوف من 

 . مرت4800حوارل  تقريبا 

 العدو

 الرمي القفز المشي

فعاليات لا

 المركبة
المسافا
ت 
 القصيرة

المسافات 
 المتوسطة

المسافات 
 التتابع الحواجز الطويلة

100 
 متر
200 
 متر
400 
 متر

 متر 800
1500 
 متر

3000 
 متر

 متر 5000
10000 

 متر
العدو 
 الريفي
نصف 
 الماراتون
 الماراتون

متر  100

 حواجز
متر  110

 حواجز
متر  400

 حواجز
متر  3000

 موانع

متر  100

 تتابع
متر  400

 تتابع

كيلومتر  20

 مشي
كيلومتر  50

 مشي

القفز 
 الطولي
القفز 
 الثالثي
القفز 
 العلوي
القفز 
 بالزانة

 رمي الجلة
رمي 
 القرص
رمي 
 الرمح
رمي 
 المطرقة

 
 السباعي
 العشاري

http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
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 10000 مرت ىو أطوؿ السباقات الّت ذبرل داخل اؼبلعب10000مسابقة  :متر  . 
 
  سباقات ا لطريق: 
 ك يتم إجراء سباؽ اؼباراتوف على الطرؽ العػػػػػػػػػػػػػامة ، كاؼبسافػػػػػػػػػػػػػة الرظبية للسباؽ منػػػػػػػػػػػػذ عاـ  :الماراتون 

للرجاؿ ، يتم   كلم مشي50و ،  للرجاؿ كالسيدات كلم مشي 20  كيلو مرت ، سباؽ42.195ـ ىي 1924
 .إقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة ىاذين السباقٌن على الطرؽ العامة كينتهي السباؽ يف اؼبلعب األكؼبيب

  سباقات الح واج ز: 
 110 يقـو كل متسػػػػػػػػػػػابق بالعدك يف اغبػػػػػػػػػػػػػارة اؼبخصصة لو كىنػػػػػػػػػػاؾ : للسيػػػػػػػػػػػدات ك للرجػػػػػػػػػػػػػػاؿ متر حواجز

 .حواجز يقـو باجتيازىا (10)عدد 
 400 ـ ح 110 ـ ح عن اغبواجز يف مسابقّت 400تكوف اغبواجز أقل ارتفاعا يف مسابقة  :متر حواجز 

 .حواجز (10) ـ ح ، كيقـو كل متسابق بالعدك يف اغبارة اؼبخصصة لو ، كيقـو العداء باجتياز عدد 100ك
 3000 سم باإلضػػػػػػػػػػػػػػافة 91.4 حواجز بارتفاع 4تشتمل ىذه اؼبسابقة على القفز فوؽ : للرجػاؿ متر موانع 

 .إرل اؼبانع اؼبائي
  مسابقات التتابع: 

 ، كيبكن القوؿ بأف مسابقات التتابع عادة قديبة بإرساؿ الرسائل م400×4  ك م100×4 مسابقات التتابع
إذل الشخص الذم يليو حىت يتم الوصػػػػػػػػػػػػػػوؿ  (الشاىد )عن طريق العديد من السعاة ، كيقـو كل ساعي بتسليم الرسائل 

إرل النقطة النهائية ، يف مسابقات التتابع يكوف ىناؾ أربعة عدائٌن من كل بلد ، كيقـو كل عداء بتغطية ربع اؼبسػػػػػػػػػػػػػافة 
عدكا قبل تسليم العصا إرل اؼبتسابق الػػػػػػػػػػػػػػذم يليو ، عملية تبادؿ العصػػػػػػػػػػػػػػا بٌن الالعبٌن ؽبا قوانينها كتكتيكاهتا اػبػػػػػػػػػػػػاصة 

 .كهبب أف يتم التبادؿ يف مكاف ؿبدد

 :فعاليات الرمي - 1-2-2
 تارىبيا استمدت دفع الكرة اغبديدية من الرياضة اإلغريقية رمي اغبجارة ، يتم دفع الكرة اغبديدية :رمي الجلة

 كغ ، بينما الكرة اغبديدية اػباصة بالنساء 7.26 ـ كتزف الكرة اغبديدية اػباصة بالرجاؿ 2.13من منطقة دائرية قطرىا 
 . كغ4تزف 
 رمي القرص مشتقة من الرياضة اإلغريقية القديبة :رمي القرص"Dikos" كيتم رمي القرص من دائرة ،

 مرت ، كغبماية اؼبشاىدين من أخطار اإلصػػػػػػػػػػػػابة يتم إحاطة ثالثة أربػػػػػػػػػػػػػاع ؿبيط الدائػػػػػػػػػػػػرة بشبك 2.5قطرىا حوارل 
  كغ1كغ كللسيدات 2 أمتار على األقػل ، يزف القرص اؼبخصص للرجاؿ 4بارتفاع  (قفص)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/50_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/50_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/110_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/3000_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B5
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 من الفعاليات الرياضية اإلغريقية القديبة كىي إحػػػػػػػػػػػػػػدل رياضة اػبماسي ، كطريػػػػػػػػػػػق رمي  هو :رمي الرمح
 . أمتار ، يف النهاية يكوف ىناؾ منحىن أك قوس لتحديد هناية الرمي4 مرت طوال ، كعرضا حوارل 36.5 إرل 30الرمح 
 مت استبداؿ اؼبطرقة ذات الوزف الثقيل كاؼبقبض اػبشبػػػػػػػػػػػػػػػي اسكتلندا يرجع رمي اؼبطرقة إرل :رمي المطرقة، 

 ـ ، حيث يتم ضباية اؼبشاىدين من خطر 2.13بكرة من اغبديد يف هنايتها سػلك ، كيتم رمي اؼبطرقة من دائرة قطرىا 
 . كغ4 كغ كللسيدات 7.26اإلصابة بشباؾ ، كزف اؼبطرقة للرجاؿ 

 :الفعاليات المركبة - 1-2-3
 مسابقػػػػػػػػػػػات ـبتلفة كتقػػػػػػػػػػػػػػاـ ىذه اؼبسابقات علىمدل يومٌن  (10)ك تتكوف مسابقة العشارم من  :العشاري

 .متتاليٌن
 ك ىي النسخة اؼبعػػػػػػػػػػػػػادلة ؼبسابقة العشارم للسيػػػػػػػػػػػػدات كمت إحالؽبػػػػػػػػػػػػػػػا بدال من مسابقة  :السباعي

 .ـ كتقاـ على مدل يومٌن متتاليٌن1948اػبمػػػػػػػػػػػػػػاسػي عاـ 

 :فعاليات القفز - 1-2-4
 أك الوثب العارل كتقنياهتا اؼبتنوعة كاؼبختلفة مت استخدامها من قبل العيب الػػػػػػػػوثب األمريكيٌن ، :الوثب العــالي

 . ؿباكالت فاشلة متتالية ألم ارتفاع3كيتم استبعاد الواثب بعد 
 يتم استخداـ عمود من قبل اؼبتسابقٌن عند القفز، مت صنع العمود يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادئ األمر :بالزانة الوثب

 (يضاؼ اليها عمود االؼبنيـو ).من اػبشب كمت استبداؽبا بعمود من اػبيزراف كأخًنا مت صنع العمود من معدف الفايرب
 يرجع تاريخ رياضة الوثب الطويل إرل األلعاب األكؼببية القديبة :الطــويل الوثب. 
 القدماء ، ك ىو أف يػػػػػػػػػػػػػػؤدم الواثب  اإلغريق يبكن القوؿ بأف الوثب الثالثي يرجع إرل:الثــالثي الوثب

، ك سنقدـ عرضا  (ما تسمى باغبجلة ، اػبطوة مث الوثبة  ) كثبات مستقيمة إذل األماـ كثبة بعد األخرل 3القفز من 
 .مفصال عن الوثب الثالثي فيما يلي 

 : اللمحة التاريخية للوثب الثالثي - 1-3
ـ ، حيث كاف هبمع 15  نشأت فعالية الوثب الثالثي أياـ اإلغريق ، حيث توصل اؼبتسابقوف آنذاؾ إذل مسافة 

 ك (156، 1999قاسم حسن حسٌن، )اغبكاـ اؼبسافة للمحاكالت الثالث اؼبسموح هبا لكل كاثب يف الوثب الطويل 
 سنة ، ك ىػػػػػػػػػػػػػم شعب قدصل 2000مارسوا الوثب الثالثي منذ أكثر من  (Kelton)تؤكد بعض الدراسات أف الكليتوف

يعد أصل الشعوب الربيطانية باستثناء االقبليز ، أكؿ من مارس الوثب الثالثي كجزء من بطػػػػػػػػػػوالهتم الشعبػػػػػػػػػػػػية الثػػػػػػػػػػػابتة ، 
ك أعيادىم اػباصة نظرا الىتمامهم الشديد باغبجل ك الوثب ك اعبمع بينهما ، يف رقصاهتم ك ألعػػػػػػػػػػػػػػػاهبم ك منافسػػػػػػػػػػاهتم ، 

ك قد كاف االيرلنديوف ك االسكتلنديوف يف مقدمة أبطاؿ ىذه الفعالية ، حيث كانوا يؤدكف الوثبات الثالث على قدـ 
يبٌن _ يسار _ يسار مث كثبو ، مث تطػػػػػػػػػػػػػػػػورت ىذه الفعػػػػػػػػػػػػػػالية إذل أف أصبحت يبٌن _ يبٌن أك يسار _ كاحدة ، أم يبٌن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_(%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_(%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
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ـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تتابع الوثبات 1896يسار مث تليها كثبة ، ك منذ أف دخلت األلعػػػػػػػػػػػػػػاب االكؼببية اغبديثة _ يبٌن _ أك يسار 
يسار ك تليها كثبة ، حيث ضبلت الوثبات الفردية أظباءىا االقبليزية حجلة ، _ يبٌن _ يبٌن أك يبٌن _ يسار _ يسار 

خطوة ك كثبة ، ك ىذا مازاؿ ثابتا منذ ذلك اغبٌن حىت كقتنا اغباضر ، ك البد من اإلشػػػػػػػػػػػػػػػارة إذل أف أكؿ فػػػػػػػػػػػػػػػائز اكؼبيب 
ـ ، 13.72ـ مسافة 1896حيث بلغت كثبتػػػػػػػػػػو يف أثينا عاـ " كونورل " كاف العب كثب ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػي أمريػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػي اظبو 

ك منذ ذلك اغبٌن انتشر الوثب الثالثي يف كل أكبػػػػػػػػػػاء العادل ، ك قد كػػػػػػػػػػػػػاف اليابانيوف يف فرتة الثالثينيات ، ك االسرتاليوف 
الربطي، )ك البولنديوف ك السوفيات ك البلغاريوف يف فرتة اػبمسينات من اؼبسانبٌن يف رفع األرقاـ القياسية ؽبذه الفعالية  

2005 ،209) . 
: الفنية للوثب الثالثي  المراحل- 1-4

  تعترب مسابقة الوثب الثالثي من اؼبسابقات اؼبركبة يف الوثب ، ك يتمتع مؤديها بكفاءة بدنية عالية من حيث 
 .يوضح اؼبراحل الفنية للوثب الثالثي  (1)السرعة ك القوة العضلية ك الرشاقة كالشكل رقم 

 

 

 
 

 

 

 

  الفنية للوثب الثالثيالمراحليوضح تكنيك  (1) كل رق  
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 اإل ارات الضابطة اإلعداد لالرتكاز
الركضة  الوضع االبتدائي التعجيل

التقريبية
 

 االمتصاص الثني

 الثلث ا ول

 االنفصال

 الحد ا قصى لثني القدم

 لحظة االقتراب للوثب

 الثلث الثاني

 الثلث ا ول

 االنفصال 

 الحد ا قصى لثني القدم

 لحظة االقتراب للخطوة

 الثلث الثاني

 الثلث ا ول

 الحد ا قصى من الثني

 لحظة االقتراب لالرتقاء

 االنفصال عن لوحة االرتقاء
 االنطالق

الحجلة
 

 االرتكاز

  خطوة

الطيران 
 تبديل

 كل رق  
(2)

 
يوضح تكنيك الخطوات الفنية في الوثب الثالثي يشكل متسلسل

 

 اإلعداد للخطوة

 االمتصاص الثني

 االنطالق

 خطوة

 تكرر

 االستعداد للوثب

 االرتكاز

 

الطيران 
الوثبة

 

 االمتصاص الثني

 االنطالق

 خطوة

 قرفصا ، تعلق ، مشي

 تكرر

 االرتكاز

 

الطيران 

الخطوة
 

 الثلث الثاني

 الحفاظ على التوازن الهبوط

 السقوط على الرمل

 تبديل

 كل رق  
(2)

 
يوضح تكنيك الخطوات الفنية في الوثب الثالثي يشكل متسلسل 
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سنشرح ك  الفنية للوثب الثالثي بشكل متسلسلللمراحلك الذم يوضح تكنيك  (2)ف خالؿ الشكل رقم ـ       
 ك الّت يؤديها الواثب خالؿ أداء مهارة الوثب الثالثي ، ك نذكر مراحل  ، الفنية للوثب الثالثيىذه للمراحلعملية اقباز 

: أدائها الفين كالتارل 
  ك ىي اؼبرحلة األكذل الّت وباكؿ فيها الواثب اكتساب السرعة القصول اؼبمكنة حىت الوصوؿ :الركضة التقريبية 

إذل لوحة االرتقاء ، كما ىو اغباؿ يف الوثب الطويل ، ك الفارؽ الوحيد ىو مكاف لوحة االرتقاء ، حيث تبعد عن حافة 
ـ ، بشكل عاـ تتكوف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالية الوثب الثالثي من  اغبجلة ، اػبطوة ك الوثبة ، ك كل كاحدة 13 إذل 11اغبفرة حبوارل 

 ، ك (1983خًن الدين علي عويس ك ؿبمد كامل عفيف، )من القفزات الثالث تتكوف من االرتقاء ك الطيػػػػػػػػػػراف ك اؽببوط
. يوضح طريقة األداء يف الركضة التقريبية   (3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  ىي عبارة عن قفزة تؤدل على رجل كاحدة ، ك ىي الرجل األقول عند الالعب ك ربتول على ثالث : الحجلة
ك االنطالؽ ، حيث يتم  (الثين  )نقاط أساسية ىي االرتكاز ك الطًناف ك اؽببوط ، ك يشتمل االرتكاز على االمتصاص 

من خالؽبا ثين القدـ اؼبرتقية ك مدىا إذل أقصى حد فبكن ، بعد ذلك تأيت غبظة االنفصاؿ عن لوحة االرتقاء ، بعدىا 
تأيت مرحلة الطًناف الّت ربتول على نقطتٌن أساسيتٌن ك نبا اػبطوة يف اؽبواء مث التبديل للقدـ اؼبرجحة ، بعد ذلك تأيت 

، 2004فراج عبد اغبميد توفيق، )مرحلة اؽببوط ك الّت تكوف على القدـ اؼبرتقية نفسها ك ىذا ما ينص عليو القانوف
 . يوضح ذلك  (4) ك الشكل رقم (211صفحة 

 

 

 

 يوضح الحجلة (4) كل رق  

 يوضح الركضة التقريبية (3) كل رق  
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  يف غبظة ىبوط القدـ على األرض ك االنتهاء من اغبجلة ك الّت مع غبظة ضبل ثقل اعبسم فوؽ : الخطوة 
القدـ تبدأ عملية االمتصاص أك ثين القدـ من مفصل الركبة ، بعد ذلك تأيت غبظة الطًناف ،  أما اللحظة الثانية من 

الطًناف فتبدأ عملية التكور عبسم الواثب ، يف ىذه اللحظة يكػػػػػػػػػػػوف اعبػػػػػػػػػػػذع فبتدا باالذباه األفقي بعد ذلك تبػػػػػػػػػػػدأ غبظة 
، يف ىذه اللحظة تكوف حركة اليدين مع حركة القدـ  (4)اؽببػػػػػػػػػػػػػػػوط على األرض استعدادا لالرتقػػػػػػػػػػػاء كما يف الشكل رقم 

 .   يوضح عملية أداء اػبطوة ذلك  (5)اؼبرجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك الشكل رقم 
 

 

 

 

 

  
  بعد االرتكاز على األرض بصورة كاملة ك مناسبة تبدأ عملية تطبيق الوثبة ، فالقدـ اؽبابطة أك اؼبرتكزة : الوثبة

مث االنطػػػػػػػػػػػػالؽ ، بعد ذلك يأيت الطًناف الذم يكػػػػػػػػػػػػوف على غرار الطيػػػػػػػػػػراف  (االمتصاص  )تكوف مثنية من مفصل الركبة 
يف الوثب الطويل حيث يبكن أف يأخذ الواثب خطوة يف اؽبواء ، ك ىذا يعتمد على نػػػػػػػػػػوع ك شكل الوثب الذم يريده 

فراج عبد اغبميد توفيق، )(6)الواثب ، بعد ذلك تأيت عملية اؽببوط حيث ينتهي العمل كما ىو موضح يف الشكل رقم 
  .(112، صفحة 2004النواحي الفنية ؼبسابقات الوثب ك القفز، 

 يوضح الخطوة (5) كل رق  

 الحجلةيوضح  (4) كل رق  



 

 
35 

 

 

 

 

ك ىنا ال بد من اإلشارة إذل أنو أثناء االندفاعات الثالث اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبة ك بصورة متتابعة تقل السرعة األفقية 
للواثب بصوره جزئية ، ك لغرض التخلص من حالة الفقداف الكبًن للسرعة األفقية يقـو الواثب بوضع القدـ الدافعة يف 

كقت النهوض بقرب إسقاط مركز الثقل العػػػػػػػػػػاـ للجسم ، ك من اؼبهم جدا على الواثب احملػػػػػػػػػػػػافظة على زاكية االرتقػػػػػػػػػػػػػاء ك 
الطًناف ك بعض اؼبتغًنات البيوميكانيكية الّت سنتطرؽ إليها يف الفصل الثاشل من البحث ، ىذا للمحافظة على توازف 

.  الواثب ك استعداده لالندفاع الالحق 

 (اػبطػػػػػػػػػػػػػوات الفنػػػػػػػػػػية  ) ك علينا معرفة أف الزيػػػػػػػػػػادة اؼببالغ هبا يف طػػػػػػػػػػػػػػوؿ أم جزء من األجزاء السابقة الذكػػػػػػػػػر 
  أمر غًن مناسب ك يؤثر سلبا على النتيجة العامة ، ك من أفضل أنواع التناسب بٌن أجزاء الوثب الثالثي

 

 

 ك الذم يوضحػػػػػػػػػػػػػػػػو %34 ، الوثبػػػػػػػػػػػػػػػػػة %29 ، اػبطوة %37اغبجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : ك األكثر منطقية ىو التناسب التػػػػػػػػػػػػػػػارل 
، ك ىذا التنػػػػػػػػػػػػػاسب ال ينطبق على اؼببتدئٌن حيث يكوف اقل ثباتا عندىم ك يتغًن بتحسٌن اإلعداد  (7)الشكل رقم 

. البدشل ك التكنيكي 

 يوضح الوثبة (6) كل رق  

للوثب  ( %34  وثبة %29 خطوة %37حجلة (يوضح التناسب  (7) كل رق  
 الثالثي
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 كما أف عملية الربط بٌن اغبجلة ك اػبطوة  ك بٌن اػبطوة ك الوثبة  ك بٌن الثالثة دبجملها ىي الوثب الثالثي ، 
ك عملية الربط من أىم النقاط األساسية ك اؼبهمة الّت البد من الرتكيز عليها خالؿ عملية التعليم ك التدريب ، ك ىناؾ 

  ك يوضحها %34 ، %30 ، %36بعض اؼبراجع تشًن إذل العالقة التناسبية بٌن اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبة تكوف 
 %35، ك بعض اؼبراجع تشًن إذل تشابو اغبجلة ك الوثبػػػػػػػػػػػة يف اؼبسافة حيث يكػػػػػػػػػػػوف تنػػػػػػػػػػػػاسب اغبجلة  (8)الشكل رقم 

(  9) ، ك ىذا التشابو غالبا ما يكوف حالة نادرة ك الّت يوضحها الشكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رقم %35 ك الوثبة %30ك اػبطوة 
من بػػػػػػػػػػداية ك هناية كل من اغبجلػػػػػػػػػػػة ك اػبطػػػػوة ك الوثبة ، كما يالحظ أف طوؿ اػبطوة أقل من طوؿ اغبجلة ك الوثبػػػػػػػػػػػػة ، 
ك السبب يف ذلك أف القدـ اؼبرتقية ألخذ اغبجلة تقـو بأربع كاجبات متتالية ، ك ىي ىبوط القدـ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األرض 

مث االنطالؽ للهبوط عليها ثانية ك االنطالؽ ألخذ اػبطوة بالقدـ األخرل ، لذا تكوف القدـ يف حالة تعب كبًن ال تسمح 
. (1983سليماف علي حسن ك أخركف، )ؽبا قدرهتا باالتساع أكثر من اغبجلة ك الوثبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للوثب  ( %34  وثبة %30 خطوة %36حجلة (يوضح التناسب  (8) كل رق  
 الثالثي

للوثب  ( %35  وثبة %30 خطوة %35حجلة (يوضح التناسب  (9) كل رق  
 الثالثي
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: ميدان الوثب الثالثي - 1-5

كباقي الفعاليات األخرل يتميز ميداف الوثب الثالثي بقياسات خاصة ك مزايا عن غًنه من اؼبيادين الّت تقاـ 

فيها ـبتلف الفعاليات، ك ىو نفسو ميداف الوثب الطويػػػػػػػػػػل إال انو ىنالك اختالؼ يف بعد لوحة االرتقاء عن بداية حفرة 

( 10هبب توضيح االرقاـ الّت يف الشكل :)(10)السقػػػػػػػػػػػوط ، ك سنوضح ذلك بالشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: يوضح القياسات الرظبية ك القانونية ؼبيداف الوثب ك مكوناتو األساسية  (11) الشكل رقم  ك

 يوضح ميدان الوثب الثالثي (10) كل رق  
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 كل رق  
(

11
) 

يوضح القياسات القانونية لميدان الوثب الثالثي
 

ال                   وثب الث                         الث                      ي
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: القانون الدولي للوثب الثالثي - 1-6
:  تتضمن ما يلي 174ك ىو عبارة عن مادة من مواد القانوف الدكرل أللعاب القول يسمى باؼبادة 

  ـ من حافة منطقة اؽببوط13توضع لوحة االرتقاء يف الوثب الثالثي على بعد ال يقل عن .
  ـ22ال تقل اؼبسافة بٌن لوحة االرتقاء ك هناية منطقة اؽببوط عن. 
  ك يف الوثبػػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة  (اؼبرتقية  )حبيث يهبط الالعب أكال على القدـ ذاهتا  (اغبجلػػػػػػػػػػػة  )تؤدل الوثبة األكذل ،

 .الّت هبب أف يرتقي هبا للوثبة األخًنة  (اؼبرجحة  )هبب أف يهبط على القدـ األخرل  (اػبطوة  )
  إذا ؼبس الالعب أثناء أداءه الوثب بالرجل اؼبرجحة األرض فال تعد ؿباكلة فاشلة. 
 وبسب للمتنافسٌن أحسن كثبة من بٌن صبيع الوثبات. 
  ذبرل القرعة ألخذ اؼبتنافسٌن ؿباكالهتم حسب التسلسل. 
  متنافسٌن ، فلكل متنافس ثالث ؿباكالت فقط ، ك أحسن اؼبتنافسٌن الثمانية ؽبم اغبق 8إذا كجد أكثر من 

 ؿباكالت ، 6 متنافسٌن أك أقل فيسمػػػػػػػػػح لكل متنافس بػػػػػػػػػػػػػػػ8بثالث ؿباكالت كثب إضافية ، ك إذا كاف عدد اؼبتنافسٌن 
 .يتم احتساب أحسن الوثبات للمتنافس 

  يتم قياس مسافة اؼبتنافس من أقرب اثر أم جزء من جسمو باذباه لوحة االرتقاء. 
  يعطى اؼبتنافس دقيقة ك نصف إلهناء كل ؿباكلة من ؿباكالتو. 
  يف حاؿ ظهور عقدة بٌن اؼبتنافسٌن فاف الفائز اؼبتنافس صاحب ثاشل أحسن ؿباكلة ك ىكذا إذا تكرر ذلك. 
  ربتسب احملاكلة فاشلة إذا ؼبست األرض أثناء الوثب بالرجل اغبرة. 
  ال يسمح بوضع عالمات على ؾباؿ الركضة التقريبية من قبل اللجنة اؼبنظمة ، كما ال يسمح بوضع عالمات

  (183-182، الصفحات 1991قاسم اؼبندالكم ك اخركف، )على جانب الطريق ك يف منطقة اؽببوط
: ا خطاء الشائعة في الوثب الثالثي أسبابها و تصحيحها - 1-7

: ىنالك أخطاء شائعة يف األداء الفين للوثب الثالثي ك ىي األكثر تكرار أثناء األداء ك نذكر منها ما يلي 
  بعد رجل االرتقاء عن اعبسم ك حصوؿ خطوة االرتكاز ، حيث ىو ناتج التوجيو اػباطئ ك الرتفػػػػػػػػػػػػػاع عاليػػػػػػػػػػػػػػا

. يف الوثبة األكذل 
  أداء الواثب للحجلة بصورة عالية ك كاسعة لذا تكوف قوة دفعو ألخذ اػبطوة ك الوثبة ضعيفة ، ك ىذا بسبب

ميالف الواثب أثناء االرتقاء ك طوؿ خطواتو قبل االرتقاء ، إضافة إذل تركيز الواثب على اغبجلة ك إنبالو لوجػػػػػػػػػػود اػبطػػػػػػػػػػػػوة 
ك الوثبة ، ك ىنا هبب على الواثب أف يعمل على استقرار ركضة االقرتاب ، ك تقصًن بسيط يف اػبطوات الثالث األخًنة 

 .دكف ىبوط السرعة ك االرتقاء أماما بصورة كاضحة 
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  تثاقل حركة القدـ اؼبرجحة خالؿ اغبجلة ك ىذا عائد لكوف الواثب حبالة اسرتخاء كامل ، لذا كجب تدريب
 . الواثب على العشب مع الرتكيز على اغبركة لإلماـ األعلى 

  سحب الواثب رجل االرتقاء بصورة فبدكدة إذل األماـ ، ك يتم تفادم ىذا اػبطأ بأداء عدة كثبات فوؽ أرض
 .(181، صفحة 1987قاسم حسن ك أثًن الصربم، ).ترابية أثناء التدريب 

  اخذ خطػػػػػػػػػػػوات قصًنة ك عدـ الوثب ك الورؾ بعيدا للخلف ، إذ على الواثب أداء عدة كثبػػػػػػػػػػػات يف التدريب
من فوؽ عالمات مرسومة على األرض ك دفع الورؾ بقوة إذل األماـ أثناء االرتقاء ، مث حركة رفع سريعة للرجػػػػػػػػػػػل اغبػػػػػػػػرة 

 إذل األماـ ك األعلى 
  اؼببالغة يف قصر طوؿ اػبطوة للدرجة القصول فبا يؤدم إذل نقص يف طوؿ اؼبسافة ، ك السبب ىو طوؿ مسافة

الواثب يف اغبجلة ك الزيادة يف االرتقاء خالؿ الطًناف ك ضعف حركة اليدين ، حيث يكوف على حركة الواثب أف تكوف 
 .نشطة إذل األماـ ك األعلى ك خاصة خالؿ سبرينو على اغبجلة ك اػبطوة لتكوف اؼبسافة بينهما خاصة ك مناسبة 

  ضعف أداء الوثبة الّت تكوف بعد اغبجلة ك اػبطوة فبا يؤدم إذل ضعف االقباز أك اؼبنافسة  ، ك ىذا بسبب
فقداف الواثب لقوة الدفع ك السرعة يف اغبجلة ك اػبطوة خالؿ اؽببوط ، ك ىذا ما يؤدم بالتأكيد إذل الضعف يف الوثبة ، 

إذ على الواثب التدريب على اغبجلة ك اػبطوة على العشب باستخداـ ركضو تقريبية قصًنة مع الرتكيز على السرعة 
 .األفقية
  ضعف حركة اليدين ك عدـ انتظامهما يف الثالث قفزات ، ك ىذا بسبب عدـ تأكد الواثب من األداء الفين

 .غبركة اليدين حيث هبب التناكب يف حركة اليدين خالؿ غبظة االرتقاء يف القفزات الثالث اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبة 
  انثناء اعبذع لإلماـ أك اعبانب حيث على الواثب أف يبقى جذعو معتدال ، ك يستمر حبركة الرجلٌن على خط

 .مستقيم ، ك اتزاف اعبسم بواسطة الذراعٌن 
 

: خالصة 
   العاب القول أـ األلعاب  ك الوثب الثالثي احد فعالياهتا الّت ذبمع العديد من الرياضيٌن ، ىذا ما تطرقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

لو يف ىذا الفصل األكؿ من اعبانب النظرم لبحثنا ، إذ قدمنا صورة كاضحة عن تاريخ الوثب الثالثي ك أىم مراحل األداء 
الفين ؽبذه الفعالية ، كما ك عرضنا القوانٌن الدكلية الّت ربكم سًن ىذه الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػالية ك تضبط الشركط الالـز توفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 
يف ميداهنا أك األرضية اػباصة دبمارستها ، ك متابعة ؽبذه الرياضة الّت بدأت تتسع رقعة فبارستها اثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األرقاـ احملققة 

. يف اآلكنة األخًنة ، إضافة إذل أف االقباز فيها شخصي إذل حد كبًن 
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 الثاني الفصل

 بيوميكانيك الوثب الثالثي
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 :تمهيد 

 ك ذلك باعتبار كل حركة مركبة ميكانيكية تنتج ا إف حركات جسم اإلنساف زبضع دكف استثناء لقوانٌن اؼبيكانيك
عنها متغًنات للمكاف اػباص بأجزاء الكتلة يف حيز اؼبكاف ك الزماف معا ، من خالؿ ىذا سنتطرؽ يف ىذا الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 .إذل تقدصل البيوميكانيك ، تقسيماتو ، أىدافو ك كاجباتو ، إضافة إذل التحليل البيوميكانيكي النظرم للوثبة الثالثية 

 :البيوميكانيك - 2-1

إف كلمة بيوميكانيك باختصار العلم الذم يبحث يف تثًن القول الداخلية ك اػبارجية على األجساـ اغبية ، ك  
نعين بالقول الداخلية العضالت ك األربطة ك األعصاب ، أما القول اػبارجية كاعباذبية األرضية ك مقومات الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ك 

كغًنىا من القول الطبيعية الّت تؤثر على الكائنات اغبية من حيث اغبػػػػػػػػػػػركة ، كما . . . قول االحتكاؾ ك رد فعل األرض 
 Mécaniqueاؼبيكانيكا " ك سبثل علم اغبياة ك  " Bioبيو " ك أف كلمة بيوميكانيك تتكوف من كلمتٌن يونانيتٌن نبا 

  .(23، صفحة 2010صريح عبد الكرصل الفضلي، )" 

 : أقسام البيوميكانيك- 2-2

إف البيوميكانيك الرياضي ىو أحد أشكاؿ اؼبيكانيكا األساسية ، إذ يأيت البيوميكانيك الرياضي من علم  
ميكانيكا األجساـ اللينة الغًن منتظمة باعتبار أف جسم اإلنساف ىبضع إذل ىذا النوع من اؼبيكانيكا ك الّت ىي أصال ؽبا 

نوعٌن ، نبا اؼبيكانيكا الثابتة ك اؼبيكانيكا اؼبتحركة ، ك تضم اؼبيكانيكا اؼبتحركة كينيماتيك ك كينيتيك اإلنساف اغبيوم 
كعوامل مسػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة . . . الّت تدخل فيها العديد من العوامل االنرتكبركمرتية ك البدنية كاغبجم ك الشكل ك الوزف ك القوة 

 .يوضح ذلك (12) ك الشكل رقم (Susanka P, 1990, pp. 7-9)يف مثل ىذا التوصيف 
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 الميكانيكا

 ميكانيكا الموانع

 ا جسامميكانيكا 
 الصلبة

 (اللينة )ميكانيكا ا جسام الغير منتظمة 
) 

 الميكانيكا النسبية

 الميكانيكا الكمية

ةالثابتالميكانيكا  الميكانيكا المتحركة  

 يوضح الميكانيكا وأقسامو (12) كل رق   كينيتيك كينيماتيك

 التحليل الميكانيكي

(الكينيتيكي  ) ألسببيالتحليل   

 االستاتيكا الديناميكا

(الكينيماتيكي  )التحليل الوصفي   

التحليل الكينيماتيكي 
 الكمي

 التخمين أوالتحليل 
 البيوميكانيكي

التحليل الكينيماتيكي 
 الوصفي

تحليل المتغيرات المتصلة  التحليل التقديري التحليل االسمي
 بالحساب

تحليل المتغيرات المتصلة 
 يوضح أقسام التحليل الميكانيكي (13) كل رق   بالقياس
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 :أىداف وواجبات البيوميكانيك- 2-3

 :أىداف البحث العلمي - 2-3-1

 اؼبسانبة يف ؾباؿ البحث العلمي يف الرتبية الرياضية. 
 حبث شركط ك قوانٌن اغبركات الرياضية. 
 عمل ربليالت ميكانيكية  للحركات الرياضية للتأكد ؼبسايرهتا لطرؽ األداء الفنية ك سالمة اغبركة. 
 كضع اختبارات موضوعية ك كمية لتقييم اغبركات الرياضية. 

 :أىداف خاصة بالالعب - 2-3-2
 إتقاف األداء اغبركي ك الوصوؿ إذل الكفاءة ك الفعالية بأقل جهد فبكن. 
  تفهم اغبركات الّت يقـو هبا لتأديتها بطريقة صحيحة. 
 األطراؼـاإلحساس بالقواـ اؼبعتدؿ من خالؿ اختبار أنواع اغبركات اؼبناسبة للجسم ك حسن استخدا . 

 :أىداف خاصة بالمدرب - 2-3-3
  فهم أسس التدريب الرياضي بعملية اإلعداد البدشل ك فرتات الراحة. 
 ربليل اغبركات البدنية لتحديد األخطاء خالؿ األداء اغبركي ك تصحيحها. 
 18، الصفحات 2008أماؿ جابر، ) تقوصل اغبركات من حيث تأثًنىا على التكوين البدشل الستبعاد األضرار-

19). 

 :النظرة البيوميكانيكية للوثب الثالثي - 2-4

يعترب الوثب الثالثي من مسابقات الوثب اؼبركبة ، ك الّت يتمتع مؤدكىا بكفاءات بدنية عالية من حيث السرعة  
ك القوة ك الرشاقة ، ىذا ألهنا تؤدل دبجموع ثالث كثبات ىي اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ك فبا ال شك فيو أف 

اغبجلة ، اػبطوة ك  )الوثب الثالثي يتضمن العوامل اؼبيكانيكية للمقذكفات يف كل مرحلة من مراحل األداء للوثب الثالثي 
، كخالؿ كل مرحلة اؼبقذكؼ يكوف ربت تأثًن العوامل اؼبيكانيكية نفسها كما يف فعالية الوثب الطويل ، ك إف كل  (الوثبة 

اؼبراحل اؼبتعاقبة يف الوثب الثالثي تبدأ بنقصاف السرعة األفقية ، حيث يذكر بوبر أف اؼبتسابقٌن يعوضوف اػبسارة يف 
السرعة األفقية عن طريق زيادة النهوض اعبيد ، ك ىكذا فاف النتيجة تكوف عند مقارنة سرعة عمودية عالية عند هناية 

لكل مرحلة على التوارل ، ك  (درجة20-18ػػ)النهوض مع زيادة زاكية اؼبقذكؼ ، كما أف متوسط زاكية اؼبقذكؼ تقدر  
قد أصدر ميلر تقريرا بأف زمن أطوؿ كثبة كاف فيها نقصاف ثابت عند مرحلة اػبطوة من الوثب ك النسبة اؼبئوية للمسافة 

 األفقية تنقص ة على التوارل ، بينما متوسط السرع%34.35-%29.6-%36.1من اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبة كانت 
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ث على التوارل ، فاف األقل يف متوسط السرعة العمودية كانت مرحلة /ـ1.93-8.44-9.59من مرحلة إذل أخرل 
ث ، بينما السرعة العمودية للوثبة /ـ3.89ث ، ك السرعة العمودية كانت للحجلة تقرتب من /ـ1.88اػبطوة يقرب من 

ث ، ك أف أفضل الواثبٌن الذم يسلط قوة فعل بواسطة أصابع القدـ ؼ هناية اغبجلة ك حركة التثبيت /ـ2.60كانت 
القوية يف هناية اػبطوة ، ك أف قوة دفع األرض باألصابع سوؼ تعمل باحملافظة على السرعة األفقية من اغبجلة إذل اػبطوة 
ك لكنها ال تساعد يف جانب السرعة العمودية ، ك أف حركة االصطداـ عند اؽببوط من مرحلة اػبطوة ال زبدـ يف اؼبساعدة 

اػبالدم ك )بزيادة السرعة األفقية ، ك لكن زبدـ يف زيادة زاكية النهوض للواثب ك كذلك زيادة مركبة السرعة العمودية 
 .(210، صفحة 2010العمارم، 

 :مراحل ا داء الفني للوثب الثالثي - 2-5

يعرؼ الوثب الثالثي بأنو أحد فعاليات الوثب يف العاب القول ك الذم يتميز باألداء اؼبعقد ك اؼبتتابع بٌن أجزاء  
اعبسم ك الّت ذبمع بٌن صفيتٌن بدنيتٌن أساسيتٌن نبا السرعة ك القوة كما ذكرنا ، فضال عن التوافق ك االتزاف اغبركػػػػػػػػػػػػػػي ، 

ك يتكوف األداء الفين للوثب الثالثي من ؾبموعة حركات تشكل األداء الفين اػباص هبا ، إذ ترتبط ىذه اغبركات بعضها 
مع البعض ارتباطا كثيقا على كفق شركط ميكانيكية لتحقيق اؽبدؼ من األداء ، إذ إف األداء الفين ىو عملية ميكانيكية 

كجيو ؿبجوب، )غبل الواجب اغبركي على أساس الصفات كاألسس  كالشركط اؼبيكانيكية اؼبتوفرة انسجاما مع القوانٌن 
 ، ك لتحقيق أفضل ميكانيكية ؽبذه الفعالية على كفػػػػػػػػػػػػػػػػػق مراحلها الّت يبر هبا الواثب أثناء أداءه (143، صفحة 1985

 :للوثب الثالثي يبكن تقسيمو إذل مراحل عدة ىي 
 ك تشتمل  : الركضة التقريبية: 

o  القسم األكؿ من الركضة. 
o اػبطوات الثالث األخًنة. 

  اؽببوط– الطًناف –االرتقاء : الحجلة . 
  اؽببوط- الطًناف  -  - االرتقاء :الخطوة. 
  اؽببوط–الطًناف - االرتقاء :الوثبة . 

  ك كما ىو مالحظ يف مراحل األداء الفين فاالرتقاء ك الطًناف ك اؽببوط يشملوف كل من اغبجلة ك اػبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة 
 : ك الوثبة ، ك ىذا ما سنوضحو فيما يلي 

 : الركضة التقريبية -  2-5-1
  تربز أنبية مرحلة االقرتاب ك ضركرة االىتماـ هبا ك الرتكيز عليها ك أخذىا بعٌن االعتبار السيما أهنا تعد مرحلة 

إعداد ؼبرحلة قادمة ك ىي االرتقاء ، فمن خالؿ ىذه اؼبسافة احملددة وباكؿ الواثب اكتساب سرعتو القصول الّت سبكنػػػػػػػػػػػػػػو 
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من ربقيق ابعد مسافة يف اغبفرة ، فضال عن أنبيتها يف ربقيق أعلى طاقة حركية فبكنة يستفاد منها غبظة النهوض 
ـ ، أم حبػػػػػػػػػػػػػػػػوارل 39.5 إذل 30 ، إف طوؿ الركضة التقريبية هبب أف يكوف من حورل (19، صفحة 2004اؼبعمورم، )

ـ ك يكتسب الواثب 30.5 خطوة ، أما طوؿ الركضة التقريبية للواثب اؼببتدئ تصل إذل حوارل 22 إذل 18ما يقارب 
اػبربة ك اآللية بعد فرتة من التدريب ك بعدىا يستخدـ مسافة أطوؿ لالقرتاب ك غالبا ما يستخدـ اؼببتدئ عالمات ضابطة 

، ك قد كاف االعتقاد السائد سابقا أف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواثب (1998حسٌن قاسم حسن ك ؿبمود ايباف شاكر، )لضبط خطواتو 
ال وبتاج إذل توليد سرعة كبًنة يف ركضة االقرتاب حيث مت الرتكيز على قوة الوثب بسبب تكرار الوثبات الثالث مرات 

ث ، /ـ10متتالية ، بينما ظهر أف سرعة ركضة االقرتاب تلعب دكرا كبًنا يف ىذه الفعالية حىت كصلت سرعة االقرتاب إذل 
أف الناحية الفنية يف ركضة االقرتاب دبا ىبص نسبة اؽببوط يف اػبطوة األخًنة تتطلب يف الوثب الثالثي اؼبزيد من اؼبركبة 

 :األفقية ك نسبة اقل من اؼبركبة العمودية حىت تكوف زاكية ؿبصلة االنطالؽ ، كل ذلك لألسباب التالية 
  زيادة االرتفاع يؤدم إذل زيادة عبء اؽببوط على قدـ االرتقاء نفسها األمر الذم يتطلب انقباض أقصى

 .(رد الفعل  )لعضالت الركبة يزيد من مقدار التوتر العضلي إذل درجة تبدأ منها ىبوط قوة انقباض 
  زيادة الدفع أماما ىو اؼبركبة اؼبطلوبة للحصوؿ فيها على اكرب مقدار ؼبتابعة االندفاع أماما يف الثالث كثبات. 

(Ballreich, 1994, p. 97). 
   فمن الضركرم حصوؿ الواثب على قدرة زيادة السرعة ك االحتفاظ هبا قدر اإلمكاف خالؿ الوثبات الثالث ، 

فالواثب الذم ال يبكنو توليد سرعة مناسبة أثناء ركضة االقرتاب ال يصل إذل مستول عاؿ ، بيد أف سرعة االقرتاب هبب 
أال تزايد بسرعة مطلقة دكف اخذ القوة العضلية يف االعتبار ، فضال عن أف تعطي ىذه السرعة نتيجة عكسية ، فتتطلب 

 :زيادة السرعة إذل قوة عضلية لتحويل السرعة إذل مسافة ، فمن كاجبات ركضة االقرتاب 
  الوصوؿ إذل سرعة أفقية مثلى. 

  إعداد منظم لسرعة االنطالؽ ك زاكية االنطالؽ يف اغبجلة. 

 فهناؾ الواثب الذم يتمكن من توليد سرعتو يف فرتة زمنية قصًنة فيحتاج مسافة أقصر من الواثب الذم وبتاج  
إذل مسافة طويلة لتوليد السرعة اؼبطلوبة للوثب ، ك االقرتاب يف الوثب الثالثي ىبتلف عن ركضة اؼبسافات القصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
من حيث فاعلية االرتكاز الذم ال بد أف يتوفر منو مقدار اكرب للحركة األفقية الّت تظهر يف طوؿ اػبطوات ك البفاض 

 .(Ballreich, R'weit sprung-anlauf, 1993, p. 90)مستول مركز ثقل اعبسم 
ك تكمن أنبية القسم التحضًنم يف اإلعداد اؼبباشر يف إجراء االرتقاء األكؿ ، حيث يتطلب أف يكوف االرتقاء اقل فاعلية 

 :من جانب الرفع ك استخداـ ؾباؿ طًناف كاطئ نسبيا مع مراعاة اآليت 
  توضع قدـ االرتقاء قريبة من اػبط العمودم ؼبركز ثقل اعبسم ك األرض. 
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  هبنب خفض مركز ثقل اعبسم كثًنا يف اػبطوات التحضًنية الّت تسبق االرتقاء ، لذلك تتغًن
طريقة تدرج الركض إذل زيادة عدد اػبطوات ك تقصًنىا فبا ينعكس على تغيًن توقيت الركض ، ك زيادة 

السرعة يف ىذه اؼبرحلة مقارنة باؼبرحلة السابقة ك تؤدم إذل االرتقاء السريع ، يكوف االرتقاء األكؿ منبسطا 
حيث يتطلب كضع رجل االرتقاء بسرعة منثنية قليال على لوحة االرتقاء ، كىذا يعين تقليل زمن االرتقاء ك 

قاسم حسن حسٌن، )فقداف قليل من السرعة األفقية ، كما يكوف مركز ثقل اعبسم يف مكاف مرتفع أماـ نقطة االرتكاز 
 .(161، صفحة 1999

 :االرتقاء - 2-5-2
  ك يعين عملية االرتقاء من الركضة التقريبية إذل مرحلة الطًناف الّت تعد أحد أصعب مراحل األداء الفين اغبركػػػػػػػػػػػػػػي 

 ، ك أهنا مرحلة مهمة حيث يتم خالؽبا تغيًن كضع اعبسم من الركض (310، صفحة 1988قاسم حسن، )يف الوثب 
السريع األفقي أثناء االقرتاب إذل الدفع األمامي العلوم ، بعد أف يكوف الواثب قد ىيأ مركز ثقلو نتيجة البفاضو يف اػبطوة 

 ، إف كضع رجل النهوض فوؽ اللوحة يتم بإنثناء (37، صفحة 1994االرباد الدكرل أللعاب القول، )ما قبل األخًنة 
 درجة ، ك ذلك يتطلب من الواثب تنفيذ حركة سريعة للرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 170قليل إذ تبلغ زاكية اغبصر بٌن الساؽ ك الفخذ 

إذل األسفل ك اػبلف من اجل أف ال يفقد من سرعتو األفقية الكثًن ، حيث بعد ذلك يقـو بالثين رجل االرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
قاسم حسن، ) درجة ك أف يكوف ىنا مد ؼبفصل اغبوض ك الركبة ك القدـ 150 إذل 145قليال ك تصغر الزاكية لتصنع 

 ، ك هبب أف يكوف ىناؾ اىتماـ كبًن بزاكية االنطالؽ الّت ينطلق هبا مركز ثقل اعبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم حيث (84، صفحة 1987
ؽبا دكر كبًن يف ربديد مسافة أفقية ، ك يف ذلك األثناء يركز الواثب على السرعة العمودية يف غبظة النهوض يف القفزة 

باعتبار انو قد ضمن نسبة ال بأس هبا من السرعة األفقية الناذبة عن زخم اعبسم باالذباه األفقي الناذبة عن السرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .يف الركضة 

 : الحجلة - 2-5-3
  ك ربدد اغبجلة ك كل كثبة من الوثبات الثالث ابتداء من االرتكاز اػبلفي لالرتقاء مث الطًناف للوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

إذل االرتكاز األمامي اػباص بالوثبة التالية ، أم ارتكاز خلفي ك طًناف ك ارتكاز أمامي ، ك ذلك الرتباط كل جزء سابق 
باعبزء الالحق لو ، الف الطًناف الناتج عن االرتكاز اػبلفي من قوسو الصاعد ك االرتكاز األمامي التارل لو بعد ىبوط 

 :القدـ على األرض يف القوس اؽبابط ىو الذم وبدد على ضوئو 
 طريقة األداء سواء كانت حجلة ، كثبة أك خطوة. 
  القدرة على متابعة عملية الوثب من اغبجلة إذل اػبطوة ك من اػبطوة إذل الوثبة. 
  االرتفاع اؼبناسب لقوس الطًناف يف كل من اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبة. 
  مسافة كل من اغبجلة ك اػبطوة ك الوثبة. 
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  أف ارتفاع قوس اؼبسار اغبركي يف اغبجلة بصفة خاصة أكثر من اؼبطلوب يؤدم إذل زيادة التوتر القسرم 
لعضالت الرجل االرتقاء إذل درجة ال سبكن الواثب من متبعة أداء اػبطوة ك الوثبة ، ألنو يهبط على قدـ االرتقاء نفسها 

 ، كما ك أف اغبجلة ىي اؼبرحلة األكذل من النهػػػػػػػػػػػػػػػػوض (Birnmeyer G, 1993, p. 15)مرة ثانية ألداء اػبطوة 
من قبل الرجل الدافعة لتحقيق أفضل مسافة أفقية مث اؽببوط على نفس الرجل الدافعة ، حيث يقـو الالعب بعد النهوض 

 درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، 90 إذل 80 درجة ك زاكية ركبة أيضا كبو 90من اللوحة دبرجحة الرجل القائدة بسرعة ك بزاكية مع اعبذع 
ك يكوف مسار مركز ثقل اعبسم يف أثناء النهوض أماما ك لألعلى بقليل مث يعد إهناء النهوض ترجع الرجل القائدة بعد 

اجتياز الثلث األكؿ من مرحلة الطًناف لتقدـ الرجل القائدة ك ىي يف اؽبواء لالستعداد لعملية اؽببوط الفعػػػػػػػػػػػػػػاؿ ، ك هبب 
على الواثب أف يؤدم ىذه اغبركات ك جذعو بشكل مستقيم تقريبا مث يثين ركبتو مث يبدىا إذل األماـ بقدر اؼبستطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ، 

ك الفكرة ىو أف يشعر الشخص انو يركض فوؽ لوح ، هبب نذكر الواثب باف عليو أف يبقى مستقيما ك ال ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
إذل األسفل ك ال ينحين إذل األماـ ألف ذلك هبعل من الصعب عليو أف يرفع القدـ من اجل اػبطوة التالية ، أما اؼبنفردة 

 للذراع ةلضماف عدـ تقليل السرعة قبل الوصوؿ إذل لوحة النهوض ، إذ أف التقليل من السرعة عند استخداـ اغبركة اؼبزدكج
 :يف ىذه اؼبرحلة يسبب يف عدـ اكتماؿ أداء اؼبرحلة الالحقة بشكل جيد ك ىناؾ ثالث طرائق غبركة الذراع ىي 

  (كحركة الركض  )حركة الذراع اؼبنفردة. 
  حركة الذراع اؼبزدكجة. 
  اعبمع بٌن اغبركتٌن. 

  إذل أف يصل إذل لوحة النهوض ك ىذا شيء مقبوؿ بالنسبة للمبتدئٌن ، لكن بعد اكتساب بعض اػبربة يفضل 
 ,en.wikipedia.org/wiki/triple_jamp) أف يبدؿ الالعب ىذه الطريقة حيث يقـو بأداء اغبجلة 

 :، كما كربدد أىم كاجبات اغبجلة يف (2013
 فقداف جزء قليل من السرعة األفقية. 
 الوصوؿ إذل الوثب الطويل األمثل حبيث تعطي ىبوطا سليما ك إعدادا ىناؾ لدفع القوة ألخذ اػبطوة. 
  اؽببوط ك إعداد ارتقاء الوثبة الثانية بوساطة الدفع الفعاؿ. 
 اغبصوؿ على مسار طًناف طويل ؼبركز ثقل اعبسم. 
  احملافظة على سرعة كثب أفقية كبًنة. 

 16 إذل 14  حيث ربدد العالقة بٌن الوثبة الثانية ك الثالثة جراء أداء اغبجلة ، فزاكية طًناف اغبجلة ترتاكح بٌن 
درجة ، حبيث ربصل يف األماـ بواسطة كضع القدـ بكاملها على لوحة االرتقاء ، حيث ال يهبط مركز ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اعبسم 

إذل األسفل جراء االنثناء البسيط يف مفاصل رجل االرتقاء أثناء االرتكاز ، ك تساعد مرجحة الرجل اغبرة ك حركة الذراعٌن 
 يوضح طريقة البدء (14)ك الشكل رقم . (Birnmeyer G, 1993, p. 15) على عملية الدفع أثناء االرتقاء
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 :الخطوة - 2-5-4

ىي الّت يتم الدفع هبا يف الرجل الدافعة نفسها الّت نفذت اغبجلة ك يتم اؽببوط على الرجل اؼبعاكسة مث الدفع ؾبددا ألداء 
اؼبرجحة األخًنة ك ىي الوثبة ، قبل إرجاع اغبجلة بقليل هبب إرجاع الذراع ثانية استعدادا ألداء اػبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة ك ىي 
اؼبرحلة الثانية من مراحل الوثبة الثالثية ، ك يتم األداء بسحب الرجل اؼبعاكسة لألماـ لتؤدم النهوض اغبجلة ، على 

الواثب أف يستعد ؼبرجحة الرجل الثانيػػػػػػػػػػػػػػػة إذل األعلى لكي يستعد اعبسم بػػػػػػػػػػػػػػػػاستخداـ حركة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراع اؼبزدكجة ، أما 
إذا استعملت طريقة الذراع اؼبنفردة فيجب أف تذىب الذراع اؼبعاكسة كما يف حركة الركض ، كما أف الذراع ال هبب أف 
تكوف أعلى من مستول الكتف ، ك ىناؾ طريقتاف لتنفيذ اػبطوة ، الطريقة األكذل ىي إبقاء اعبذع بشكػػػػػػػػػػػػل مستقيم ك 

إبقاء اعبزء لألعلى ك هبب أف تكوف الرجل الدافعة بعد أداء عملية الدفع ك الرجل الثانية يف أثناء الطًناف يف اػبطوة لزاكية 
مناسبة يف كل من الورؾ ك الركبة للتقليل من العزـك اؼبقاكمة يف أثناء ىذه اؼبرحلة ، ك ؼبساعدة الواثب يف االعتماد على 

رجليو ، ك يف اؼبرحلة األخًنة من اغبركة يباعد الواثب بٌن الرجلٌن قدر اؼبستطاع ، ك ىذا االتساع يكوف دبساعدة سحب 
الذراعٌن إذل اػبلف لتهيئة حركة الذراع اؼبزدكجة يف مرحلة الوثب ، ك مرة ثانية هبب أف تضرب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقدـ األرض أم 

تكوف مسطحة سباما مع األرض ك بينما يتم إرجاع الذراعٌن إذل خلف الظهر للتهيؤ ؼبرحلة الوثبة 
(en.wikipedia.org/wiki/triple_jamp ،2013) إذ أف الرتابط الذم هبب توافره لالستمرار ك اؼبتابعة ، 

اغبركية من كثبة إذل أخرل جعل من اػبطوة حلقة كصل بٌن اغبجلة ك الوثبة ، فضال عن أنبيتها اػباصة ك تأثًنىا الكبًن 
يف الوزف اغبركي للوثب الثالثي كامال ، ك بالتارل يف اؼبسافة الكلية الّت يبكن أف وبصل عليها الواثب ، فأداء اغبجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 مرات من كزف 6ك اػبطوة بالرجل نفسها للواثب ما يؤدم إذل تسليط ضغط كبًن على رجل االرتقاء يف اػبطوة يعادؿ 
اعبسم ، ك ىذا يتوقف على مدل قدرة الواثب على تطوير القوة الالزمة لعضالت رجل االرتقاء اؼبستخدمة للقياـ بعملية 

 يوضح طريقة الحجلة  (14)الشكل رق  
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 . (Vernon J B, 1990, p. 73)االرتقاء مرتٌن متتاليتٌن مع االنتقاؿ من اػبلف من اغبجلة إذل األماـ للخطوة 
يوضح طريقة أداء اػبطو ة  (15)ك الشكل رقم 

 
 

 :الوثبة - 2-5-5
  ىي اؼبرجحة األخًنة الّت يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف أدائها مشاهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للوثب الطويػػػػػػػػػػػػػػػػػل ، ك هبب أف يبتلك الواثب قابليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

يف كل من السرعة ك قوة القفز ك يبتلك يف الوقت نفسو عضالت قوية ك توافقا عصبيا عضليا جيدا ك األداء الفين 
الصحيح ، أف ىذه اؼبرحلة تتم بتبديل األذرع إذا استعملت طريقة الذراع اؼبنفردة ، أما إذا استعملت طريقة الذراع اؼبزدكجة 

حيث يسحب الذراع ك يقـو الواثب بتنفيذ كثبة تشبو الوثب الطويل ، ك على الواثب أف وباكؿ االرتفاع بقدر اؼبستطاع 
باستعماؿ اؼبرجحة بكال الذراعٌن مث يتم التباعد بٌن الساقٌن حىت يبكن للمشط أف يصل إذل اغبفرة 

(en.wikipedia.org/wiki/triple_jamp ،2013) ك على الرغم من احملاكالت الّت تبذؿ يف احملافظة ، 
على السرعة األفقية خالؿ اغبجلة ك اػبطوة ، أال أف الواثب يفقد قسما من سرعتو عند الوصوؿ إذل الوثبة ، ك ألجل 
زيادة الوصوؿ إذل مساحة ابعد هبب على الواثب توليد سرعة انطالؽ عمودية فضال عن زيادة زاكية االنطالؽ ، لذلك 

زبضع الوثبة الثالثة إذل القواعد العامة للوثب الطويل ما عدا االختالؼ الكبًن يف خطوة االرتقاء بالدرجة األكذل دبا يتميز 
بو من خصوصية حركية ترتبط بفاعلية مقدار اؼبركبة األفقية بصفة خاصة ، ك اغبركية العمودية يف غبظّت االرتكاز األمامي 

اعبزء الذم يبثل طًناف اػبطوة ، ك االرتكاز اػبلفي دبا يتوفر فيو من قول اؼبركبتٌن األفقية ك العمودية ك زاكية احملصلة الناذبة 
 .عنها غبساب مدل مسافة الطًناف اؼبطلوب ربقيقو منها 

  ك يتطلب أداء حركة اؼبد ك الدفع عند االرتقاء يف تنفيذ الوثبة ، حيث يتم مد سريع يف مفاصل الورؾ ك الركبػػػػػػػػػػػػػة 
 :ك القدـ يف كقت كاحد ، فالواجبات الرئيسية يف الوثبة تكمن يف 

  احملافظة على عدـ فقداف السرعة األفقية ك إجراء االرتقاء السريع. 
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  التحضًن اعبيد للهبوط ك عدـ فقداف أية مسافة(Karlpeter K, 1992, p. 132) . ك الشكل رقم
  يوضح ذلك (16)

 

 

 :الطيران - 2-5-6
  تبدأ ىذه اؼبرحلة من اللحظة الّت يرتؾ فيها الواثب لوحة النهوض ك تنتهي عند ؼبس أم جزء من أجزاء حفرة 

الوثب ، ك ال يبكن للواثب أف يعمل شيئا لتغيًن سًن مركز ثقل جسمو ألف صبيع اغبركات الّت تؤدم يف أثناء الطيػػػػػػػػػػػػػػػػراف 
تعد غًن مفيدة إال إذا كاف ؽبا ىدؼ موضوع ك ىو إمكاف القذؼ البعيد للساقٌن ،  حبيث ال تؤدم إذل إرجاع الواثب 

 ، ك إف اعبسم يف أثناء الطًناف ىبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع (186-179، الصفحات 1987قاسم حسن، )كبو اػبلف بعد اؽببوط 
 ، لذا فاف الواجب الرئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس (100، صفحة 1988اؽبامشي، )إذل قانوف اؼبقذكفات أم يصبح اعبسم كمية ثابتة 

 ، (135، صفحة 1991قاسم حسن، )ؽبذه اؼبرحلة ىو اغبفاظ على التوازف ك توفًن أفضل الظركؼ لنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح اؽببوط 
إذ انو بعد طًناف اعبسم ك كصوؿ مركز الثقل إذل أعلى نقطة يبدأ اعبسم باؽببوط إذل األسفل نتيجة اعبذب األرضي 

 :للجسم ، ك إف التطبيقات للكميات اؼبيكانيكية اؼبرغوبة للمقذكؼ ىي 
 زيادة سرعة النهوض. 
 ارتفاع مركز ثقل اعبسم عند اؽببوط. 
  التقرب من الزاكية اؼبثالية للنهوض قدر اإلمكاف. 
  تأخًن اتصاؿ الكعبٌن أطوؿ ما يبكن. 

  ىذه العوامل هبب أف ذبمع يف مثل ىذه الطريقة للحصوؿ على أعلى فائدة لكل عامل من دكف إنقاص كاضح 
  .(210، صفحة 2010اػبالدم ك العمارم، )يف اؼبسافة اؼبنجزة بواسطة العوامل األخرل 

 يوضح طريقة الوثبة (16)الشكل رق  
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 :الهبوط - 2-5-7
  ىي آخر مرحلة من مراحل الوثب ، ك قد يعتقد بعضهم أف اإلعداد ؽبذه اؼبرحلة يبدأ حينما يلمس قدـ الواثب 

للحفرة ، كلكن اغبقيقة ىو أف الواثب يبدأ بإعداد جسمو عندما يصل إذل أعلى نقطة يف اؽبواء خالؿ مرحلة الطًناف 
 ، ك لكي يقـو الواثب باؽببوط الصحيح (Geoffrey, 1973, p. 162)حيث يعمل على سحب رجليو إذل األماـ 

ك السليم ك قبل مالمسة جسمو اغبفرة هبب عليو أف يثين اعبذع لألماـ مع ربريك الذراعٌن للخلف ، ك عند مالمسة 
الكعبٌن للحفرة يقـو بثين الركبتٌن لألماـ ك بتحريك ك دفع الذراعٌن لإلماـ مع امتداد اعبذع ك الرجلٌن لألعلى يف كقت 

 ، كما نالحظ (253، صفحة 1979سليماف ك اخركف، )كاحد ، ك ذلك سبهيدا للوقوؼ ك عدـ السقوط على اؼبقعد 
، صفحة 1988قاسم حسن، )قياـ بعض الواثبٌن برمي جسمهم بعد اؽببوط إذل اعبانب لتفادم السقوط للخلف 

313). 

 :  خالصة 

  إذا يبقى البايوميكانيك من العلـو الّت تشمل ؾبموعة من االختصاصات ك تضم تعريفة من العلـو 
لدراستو ، حيث قدمنا يف ىذا الفصل مفهوما عاما لعلم البايوميكانيك ك أقسامو ، كما أخذنا نظرة على الوثبة الثالثية 

 .من الناحية التحليلية لألداء اغبركي الذم يؤدل فيها ك التحليل النظرم ؽبا من الناحية البايوميكانيكية 
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 :خاتمة الباب االول 

    

 لقد لقيت فكرة التحليل اغبركي للوثبة الثالثية كاستخدامها يف ؾباؿ التدريب النخبوم القبوؿ لدل 

العاملٌن يف ألعاب القول  ،خاصة فعاليات القفز الّت بدكرىا هتتم  بالفركؽ الفردية ك القدرات البدنية 

كاالستعدادات كغًنىا حيث ظهرت اغباجة إذل كضع برامج للتحليل اغبركي ككضع أدكات قياس  اؼبهارات 

اغبركية حبيث يبكن من بواسطتها التعرؼ على نقاط القوة كالضعف ك مقارنة األداءات الرياضية باؼبستول 

فعلى الرغم باؼبعرفة التامة ألنبية عملية التحليل اغبركي لالداء .االقباز كاؼبتغًنات البيوميكانيكية  اؼبكونة ؽبا 

الرياضي ظلت كلفرتة طويلة زبضع ألساليب غًن علمية كمدققة حيث اعتمدت على اؼبالحظة العابرة  

 .كاػبربة الشخصية كغًنىا من األساليب العلمية الغًن اؼبدققة كىذا النوع من التقوصل ىو التقوصل الذايت 

كعليو جاء ىذا البحث من منطلق االخد كالعمل بالتوصيات الّت جاءت هبا الدراسات السابقة كالبحوث 

اؼبشاهبة  يف ىذا اجملاؿ اػباص بالتحليل اغبركي  الذم شغل باؿ العديد من اؼبدرينب كاؼبدرسٌن يف العاب 

القول كىذا من خالؿ كضع كتقدصل دراسة ربليلة لبعض قيم اؼبتغًنات البيوميكانيكة للوثبة الثالثية لالعيب 

 .الفريق الوطين يف اعبزائر كالذين يبثلوف  اؼبستول العارل ؽبذه الفعالية 
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 الثانيالباب 
 الميدانيةالدراسة 
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 :مقدمة الباب الثاني 

 

     لقد مشل ىذا الباب على فصلٌن حيث جاء يف الفصل األكؿ عرض منهجية البحث كإجراءاتو اؼبيدانية 

كسنربز من خاللو منهج البحث الذم سوؼ يستخدـ ، عينة البحث ، ؾباالت البحث ، الضبط 

اإلجرائي ؼبتغًنات البحث  ككسائل صبع البيانات ، األجهزة ك الربامج اؼبستخدمة يف البحث ، كيفية 

أما الفصل الثاشل فقد مت .حساب متغًنات البحث اؼبقاسة كيف األخًن عرض الوسائل اإلحصائية اؼبستعملة 

 عرض النتائج كمناقشتها 

ليختم الفصل باالستنتاجات كمناقشة النتائج بالفرضيات  كاػباسبة العامة كاػبركج  دبجموعة من التوصيات 

. 
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 ا ول الفصل

منهجية البحث و إجراءاتو 
 الميدانية
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 :تمهيد 

 إف البحث العلمي ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لو يوافق اعبانب النظرم فيو جانبو التطبيقي ك ىذا إليراد الرباىٌن ك الدالالت ، 
ك كما بدأنا يف حبثنا ىذا جبانب نظرم قدمنا فيو معلومات كافية حوؿ موضوع الدراسة ففي ىذا الفصل سنعرض منهجية 

البحث ك إجراءاتو اؼبيدانية ، إضافة إذل الوسائل اؼبستعملة خالؿ اقباز ىذه الدراسة ك كل ما لو عالقة باإلقباز اؼبيداشل 
 .أثناء الدراسة 

 :منهج البحث - 1-1

 األساليب ك اإلجراءات أك اؼبدخل الّت تستخدـ يف البحث عبمػػػػػػػػػػػع البيانات  مفهـو  يشًن مصطلح اؼبنهج إذل
 (74 صفحة، 1999، العنزي )ك الوصوؿ من خالؽبا إذل نتائج أك تفسًنات أك شرح أك تنبؤات تتعلق دبوضوع البحث

يف حبثو ىذا اؼبنهج الوصفي باعتباره اؼبنهج اؼبناسب إلعطاء معلومات دقيقة ك صادقة ك الباحث ك قد استخدـ الطالب .
 .سريعة لدراسة اغبالة موضوع البحث 

: مجتمع عينة البحث - 1-2
مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ك اؼبتمثلة يف العيب نادم  أللعاب القػػػػػػػػػػػػػػػػػول ، الذين ىم من أفضل  

الالعبٌن الذين هبيدكف أداء مهارة الوثب الثالثي ، حيث مت اختيار أفضل ؿباكلة للوثب الثالثي من كقع ثالث ؿباكالت 
فعلية قاـ هبا الواثبٌن ك ذلك لتحليلها قصد دراسة االرتباط لبعض اؼبتغًنات البيوميكانيكية اػباصة باألداء اغبركي للوثب 

الثالثي ك اؼبستول الرقمي اؼبنجز  
يوضح البيانات الخاصة لعينة البحث الذي قام بأداء مهارة الوثب الثالثي  (02)جدول رق  

  عينة البحث

  العمر الطوؿ الوزف االقباز
 نيمى عصام 37 1.88 كغ77 16.16
 رمعول عقبة 28 1.83  كغ76 16.15
 الوىاب كافية 30 1.86 كغ77 16.04
 تمايسني إسالم 26 1.86 كغ75 15.89

 س 30.5 1.85 76.25 16.06

 ع  4.79 0.02 0.96 0.13
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: مجاالت البحث - 1-3

.  جويلية  دبركب ؿبمد بوضياؼ باعبزائر العاصمة 5اؼبلعب اؼبلحق ؼبلعب  : المجال المكاني 
 مركرا بعدة مراحل 2014 مام 20 إذل غاية 2013لقد مت البحث بداية من شهر فرباير  : المجال الزماني 

 :قبمعها يف اعبدكؿ اؼبوارل 
يوضح مراحل إلنجاز البحث خاصتنا في مجالها الزمني  (03)جدول رق  

التاريخ المرحلة الرق  

 2013 جواف 18مرحلة الدراسة االستطالعية  1

 2014 فرباير إذل 2013فربايرمرحلة صبع اؼبعلومات الببليوغرافية  2

 2014 يناير 05مرحلة التصوير السينمائي  3

 2014 جواف إذل 2014فيفرم مرحلة التحليل للفيديو   4

 2016 أفريل إذل 2015سبتمرب مرحلة عرض النتائج ك مناقشتها   5

: التجربة االستطالعية - 1-4

 جويلية باعبزائر 05 يف سباـ العاشرة صباحا دبلعب 2014 ديسمرب 23  مت  إجراء التجربة االستطالعية بتاريخ      
: العاصمة كحبضور الفريق اؼبساعد ككاف الغرض منها 

 .التأكد من صالحية آالت التصوير الفيديوية كمساعدهتا يف التجربة  -1
 .التأكد من صالحية بطاقات الذاكرة اؼبستخدمة يف التجربة كربديد سعتها -2
 .ربديد اؼبوقع الصحيح آلالت التصوير الفيديوم -3
ربديد مسافات كارتفاعات آالت التصوير الفيديوية عن ؾباؿ االقرتاب كاػبطوات الثالث األخًنة للركضة  -4

 .التقريبية كمراحل اػبطوة كاغبجلة كالوثبة 
تدريب الفريق اؼبساعد  كتعريفهم على اؼبهاـ اؼبناطة هبم  فيما يتعلق باستعماؿ آالت التصوير الفيديوية   -5

 .كطريقة تسجيل احملاكالت 
 زبطيط ؾباؿ الركضة التقريبية ككضع شريط القياس على طوؿ ؾباؿ لقياس اؼبسافة الّت يبدأ منها الواثب  -6
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: التجربة الرئيسية - 1-5

 باعبزائر 1962 جويلية 05 يف سباـ الساعة العاشرة دبلحق 2014 يناير 05 مت إجراء التجربة الرئيسية بتاريخ
. العاصمة على الواثبٌن ، كبوجود الفريق اؼبساعد 

كمت اختيار احملاكلة األفضل على . ؿباكالت لكل العب حسب القانوف الدكرل لفعالية للوثبة الثالثية  (06)مت تصوير 
 سم يف كل موقع آلة تصوير كما ىو موضح يف 1كفق االقباز لغرض ربليل اغبركة  مع أخد مقياس رسم بطوؿ 

لكي يتم ربويل أبعاد الصورة إذل حقيقة أـ بعد آالت التصوير  عن ؾباؿ الفعالية  فكانت كاآليت  (17)الشكل رقم 
 :

كذلك لتغطية شعاع آلة التصوير  (1.60)كبارتفاع  (ـ14) تبعد عن ؾباؿ الركضة التقريبية :( 01)الكاميرا رق  
. ألخر ثالث خطوات من الركضة التقريبية ككذلك منطقة ارتقاء ك طًناف كىبوط ؼبرحلة اغبجلة 

 تبعد نفس مسافة كنفس االرتفاع كذلك لتغطية منطقة االرتقاء ؼبرحلة اػبطوة  كطًناهنا كىبوطها (:02)الكاميرا رق  
.  كاالرتقاء كالطًناف كاؽببوط ؼبرحلة الوثبة 

 

 .يوضح اجراءات التجربة الرئيسية (17)الشكل رق  
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: أدوات البحث - 1-6

. القياس كاالختبار كاؼبقابلة الشخصية كاؼبالحظة العلمية التقنية : مت استخداـ الوسائل اآلتية  

: القياس - 1-6-1

. مت قياس الطوؿ بالسنتيمر بواسطة شريط قياس كالكتلة بالكيلوغراـ  دبيزاف الكرتكشل 

: االختبار - 1-6-2

ؿباكالت ربسب افضلها ، كدبساعدة  (3)مت استخداـ اختبار الوثبة الثالثية على كفق اؼبواصفات القانونية دبنح كل العب 
 .فريق العمل 

: المقابلة الشخصية - 1-6-3

. مت إجراء اؼبقابلة الشخصية مع عدد من اػبرباء كاؼبختصٌن بالتحليل اغبركي كاؼبختصٌن يف فعاليات الساحة كاؼبيداف 

: المالحظة العلمية التقنية - 1-6-4

  استخدـ الباحث التصوير الفيديوم لتحقيق اؼبالحظة العلمية الدقيقة ، كذلك باستخداـ ألّت تصوير فيديوية من نوع
(panasonic)  ك(Sony)  ثا ، كقد ركعي عند / صورة 25يابانية الصنع ، ككانت سرعة أالت التصوير الفيديوية

اختيار موقع االت التصوير أف يكوف ؿبور بؤرة العدسة يف مركز ؾباؿ اغبركة ،كأف يكوف ؿبور العدسة عموديل على 
 (.1985،117 ،عالء الدين)اؼبستول الذم تتم فيو اغبركة 

: البرامج المستخددمة في البحث - 1-7

   اف التحليل بشكل عاـ ىو كسيلة لتجزئة اغبركة الكلية إذل أجزاء كدراسة ىذه االجزاء بعمق لكشف دقائقها      
، بعد اجراء عملية التصوير الفيديوم قاـ الباحث بتحويل األفالـ الفيديوية إذل أقراص ليزرية  (1987،91،الصميدعي)

CD.  بعدىا قاـ الطالب الباحث باستخداـ الربامج اآلتية كل حسب كظيفتو:  
يبكن من خالؿ ىذا الربنامج تقطيع أجزاء الفيلم إذل أجزاء  :  Ifilm Idit  v1.3برنامج  -1

 .صغًنة كحسب الرغبة 
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  DATكىو أحد الربامج الّت يتم من خالؽبا ربويل نوعية الفلم من :  Format Factoryبرنامج  -2
 .MPEGإذل 

يبكن من خالؿ ىذا الربنامج تقطيع اغبركة إذل صور منفردة متسلسلة  : Image Ready CSبرنامج  -3
. 

يبكن من خالؿ ىذا الربنامج عرض كل صورة من الصور اؼبقطعة  : ACD See Managerبرنامج  -4
 .ليتمكن الباحث من ربديد بداية كهناية األجزاء اؼبهمة الّت يراد ربليلها

كىو برنامج عاؼبي يستخدـ يف التطبيقات كالتصحيحات اؽبندسية   : Auto CAD 2007برنامج  -5
كاستفاد الباحث من ىذا الربنامج يف استخراج البيانات االـ لكل اؼبسافات كاألبعاد كاالرتفاعات 

 .كاستخراج مركز ثقل كتلة اعبسم بطريقة فيشر لكل صورة دبفردىا 
: كاتبعت اػبطوات األتية يف استخراجها 

 .ربديد كاختيار الصورة اؼبطلوب قياس متغًناهتا  -
ربديد النقاط التشروبية على الصورة مث بعدىا يتم إيصاؿ النقاط مع بعضها لكي كبصل على الشكل  -

 .العصوم للصورة 
قياس األبعاد يتم من خالؿ ربديد بداية كهناية اإلزاحة اؼبراد قياسها ، كبإيعاز يتم اختياره من الربنامج  -

كبصل على قياس اإلزاحة احملددة ، مث بعدىا يتم ضرب اإلزاحة اؼبقاسة مع كمية اإلزاحة اغبقيقية 
 .،كبصل على اإلزاحة اغبقيقية ( مرت(1)قيمة مقياس الرسم )ؼبقياس الرسم 

كىو أحد الربامج اؼبستخدمة يف التحليل اغبركي الستخراج الزكايا كاؼبسافات  : Max Traqبرنامج  -6
 .كاإلزاحات كربويلها من بيانات خاـ إذل بيانات حقيقية بعد ربويلها كضرهبا دبقياس رسم حقيقي

 كاستفاد الباحث من Officeكىو أحد برامج : Microsoft Office Excel 2007 برنامج  -7
ىذا الربنامج يف معاعبة البيانات  اػباـ حسابيا كاستخراج مركز ثقل كتلة اعبسم لكل صورة ك رسم 

 .اؼبسارات اغبركية 
 كاستفاد الباحث من Officeىو أحد برامج : Microsoft Office Word 2007 برنامج  -8

 .ىذا الربنامج للحصوؿ على السلسلة اغبركية الصورية للواثبٌن 
كالذم استفاد منو  (Windows 7)ىو إحدل الربامج اؼبوجودة يف نظاـ التشغيل  : Paintبرنامج  -9

 . الباحث يف تعديل بعض الرسومات اؼبعركضة يف البحث 

: ا جهزة وا دوات المستخدمة في البحث- 1-8

 (Sony)كالثانية من نوع  (Panasonic)األكذل من نوع: آلتػػػػػػػػػي تصوير فيديو رقميتٌن  -
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  ( Lightweight TRIPOD)من نوع : حامل ثالثي ذك ميزاف مائي  -
عالمات ضبط إرشادية   -
شريط قياس   -
جهاز قياس الطوؿ   -
 جهاز قياس الوزف  -
  canon ( lbp6020 ) من نوع :  طابعة  -
 TOSHIBAجهاز كمبيوتر من نوع   -
 .شريط قياس مرتم لقياس االقباز  -
 .استمارات لتسجيل احملاكالت  -
 .مرت (1)مقياس رسم  -
 .حامالف ثالثياف لتثبيت الكامًنات  -

: متغيرات البحث - 1-9

من خالؿ ربليل الدراسات اؼبشاهبة كاألدبيات اػباصة بالوثبة الثالثية كخربة اؼبشرفٌن  كذكم االختصاص مت اختيار 
: متغًنات البحث  كاىم الدراسات 

 Perttunen and others(. Perttunen and others.363.200.)( 2000)دراسة  -1
 sung and ryu.(. 2011.487 sung and ryu. .)(2011)دراسة  -2
 coh and kugvonik( 2011.1 coh and kugvonik.)(2011) دراسة -3
 (.99-2009،97البيايت ،) 2009دراسة كىيب علواف حسوف البيايت  -4
 (.2012،43العبيدم ،).2012دراسة معد مانع عالكم العبيدم  -5
 (.2012،9الدليمي كآخراف ،).2012دراسة سعد نافع الدليمي كآخراف  -6
 (.1997،56الفضلي ،).1997دراسة صريح عبد الكرصل الفضلي  -7
 (.2012،83أمٌن ،)2012دراسة فبتاز أضبد أمٌن ، -8
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 :(التحليل بالفيديو)طريقة استخالص البيانات- 1-10

كربديد اؼبسار اؽبندسي كالزمين ؽبا كمعاعبتها ، كذلك ألف التحليل اغبركي يعد . بقصد هبا التسجيل الدقيق للنقاط اؼبادية 
 (.1992،200 ،الشيخلي )من أكثر اؼبوازين صدقا يف التقوصل كالتوجيو

كذلك لتسهيل إجراء   (Aver Media) كذلك عن طريق برنامج ( CD)مت نقل الشريط الفيديوم إذل قرص ليزرم 
 Image)للتقطيع الفيديوم كمن مت استخداـ برنامج (  Ifilm Idit  v1.3)عملية التحليل ، مت استخداـ  برنامج 

Ready CS)  كذلك لغرض تقطيع أفالـ التجربة إذل ؾبموعة من الصور(Frames)  كخرهنا يف القرص الصلب
(Hard disk)  اؼبوجود يف اغباسوب. 

ككذلك مت .مت ربديد الصور الّت سيتم ربليلها حركيا ألفضل ؿباكلة من احملاكالت الثالث الستة كلكافة أفراد عينة  البحث 
 :ربديد اؼبراحل كتقسيمها لكل من اغبجلة كاػبطوة كالوثبة كىي 

 .اػبطوات الثالث األخًنة من الركضة التقريبية  -
 .(امتصاص دفع - اصطداـ امتصاص)قسمي مرحلة النهوض  -
 .مرحلة الطًناف  -
 .مرحلة اؽببوط -

 :كىي . مت تعيٌن نقاط مفاصل اعبسم حبسب تسلسلها اؼبنطقي يف كل صورة كلكافة أفراد عينة البحث 
 .(الصدغ )نقطة الرأس -
 .نقطة مفصل كتف  الذراع اؼبعاكسة لالرتكاز -
 .نقطة مفصل كتف  الذراع جهة لالرتكاز -
 .نقطة مفصل مرفق الذراع اؼبعاكسة لالرتكاز -
 .نقطة مفصل مرفق الذراع جهة لالرتكاز -
 .نقطة مفصل رسغ الذراع معاكسة  لالرتكاز -
 .نقطة مفصل رسغ الذراع جهة لالرتكاز -
 .نقطة مفصل كف الذراع معاكسة  لالرتكاز -
 .نقطة مفصل كف الذراع جهة لالرتكاز -
 .(لرجل االرتكاز كالرجل اغبرة )نقطة مفصل الورؾ -
 .نقطة مفصل ركبة  رجل االرتكاز -
 .نقطة مفصل ركبة الرجل اغبرة  -
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 .نقطة مفصل كاحل رجل االرتكاز -
 .نقطة مفصل كاحل الرجل اغبرة  -
  .نقطة مقدمة قدـ اؼبعاكسة لالرتكاز -
 bober.t.  (1974)). نقطة مقدمة قدـ جهة االرتكاز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىم الربامج العاؼبية كيستخدماف يف التطبيقات  (Max traq) كبرنامج (Auto CAD)كذلك باستخداـ برنامج 
 .كالتصحيحات اؽبندسية

فضال عن .للحصوؿ على قيم زكايا مفاصل كأجزاء اعبسم  يف مراحل النهوض  (Max traq)مت استخداـ برنامج 
ككافة مسارات مركز ثقل . اغبصوؿ على قيم مراكز ثقل كتلة  اعبسم كاإلزاحة األفقية كالعمودية ؼبركز ثقل كتلة اعبسم 

 ( 2007Auto Cad)كتلة اعبسم باستخداـ 
كذلك حساب  قيم  اؼبسافات يف اػبطوات الثالث األخًنة كيف مرحلة النهوض كمرحلة الطًناف للحجلة كاػبطوة كالوثبة 

للحصوؿ على ىذه  (word2007)كلغرض اغبصوؿ على السلسلة  اغبركية الصورية للواثبٌن مت استخداـ برنامج .
. السلسلة 

 
  

 
 .نقاط مفاصل الجس  بحسب تسلسلها المنطقي في كل صورة (18) كل رق   
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 :أما مركز ثقل كتلة الجس  فت  حسابو كما يأتي 

لكل صورة من صور مراحل اغبركة كأجزاء اغبركة  (فيشر كبراكف)مت ربديد مركز ثقل كتلة عبسم باالعتماد على طريقة 

. كأجزاء اغبركة كافة كالذم مت االعتماد فيو على األكزاف النسبية ألجزاء اعبسم كحسب بعدىا األفقي كالعمودم عن احملاكر

قد سبت صبيع إجراءات ربديد مركز ثقل كتلة اعبسم لكل العب كلكافة مراحل اغبركة كأجزائها باستخداـ 

(2007Auto Cad  .) 

: طريقة حساب المتغيرات - 1-11
: المتغيرات المقاسة - 1-11-1
  ا خيرةإزاحة الثالث الخطوات : 

كىي اإلزاحة للخطوات  األخًنة الثالث األفقية احملصور بٌن مقدمة القدـ من بداية اػبطوة األكذل إذل 

 (187، 2012 ،العبيدي وآخران).مقدمة القدـ األخرل يف هناية اػبطوة 

   زوايا مفاصل الجس :

  كىي الزاكية احملصورة بٌن اػبط الواصل بٌن نقطة اعبذع إذل نقطة مفصل : زوايا مفصل الورك

. الورؾ من جهة كمفصل الركبة   كنقطة مفصل الورؾ من جهة أخرل 

  كىي الزاكية احملصورة بٌن اػبط الواصل من نقطة مفصل الورؾ إذل نقطة :زاوية مفصل الركبة 

. مفصل الركبة من جهة كمفصل كاحل القدـ كنقطة مفصل الركبة من جهة أخرل 

  كىي الزاكية احملصورة بٌن اػبط الواصل من نقطة مفصل الركبة إذل مفصل :زاوية مفصل الكاحل 

.  كاحل القدـ  من جهة  كنقطة مقدمة القدـ من جهة أخرل

  كىي الزاكية احملصورة بٌن اػبط الواصل من منتصف اعبذع إذل الورؾ  كخط : زاوية ميل الجذع

. األفق اؼبتمثل باألرض 
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  كىي الزاكية احملصورة بٌن اػبط الواصل من مقدمة القدـ إذل الكاحل كخط األفق :زاوية القدم

. اؼبتمثل باألرض 

  ج غبظة ترؾ اعبسم األرض .ؾ.ث. ىي الزاكية احملصورة بٌن اػبط الواصل من ـ:زاوية الطيران

الصادر من  (مستول األفق)ج بعد صورة كاحدة من جهة كمستول اػبط الونبي األفقي .ؾ.ث.إذل ـ

 .ج غبظة الرتؾ.ؾ.ث.ـ

  للحجلة و الخطوة والوثبة (زاوية االرتكاز ا مامي للجس )زاوية الهبوط: 

. قيست من اػبلف(أكؿ ؼبس للوحة النهوض )مت قياس ىذه الزاكية يف بداية مرحلة النهوض 

 غبظة األفقكذلك عن طريق اػبط الواصل بٌن مركز ثقل كتلة اعبسم كنقطة ارتكاز قدـ االرتكاز مع 

 .(أكؿ صورة )اللمس 

  للحجلة والخطوة والوثبة  (زاوية االرتكاز الخلفي للجس  )زاوية النهوض :

. (قيست من األماـ)مت قياس ىذه الزاكية يف اللحظة الّت يرتؾ هبا الواثب األرض 

كذلك عن طريق اػبط الواصل بٌن مركز ثقل كتلة اعبسم كنقطة ارتكاز القدـ الناىضة مع األفق غبظة 

 (2007 ،وآخران الفضلي)  .(أخر صورة)اؼبغادرة 

 للحجلة والخطوة  (بداية االصطدام )ج لحظة اللمس ا ول للنهوض لوضع .ك.ث.ارتفاع م

:  والوثبة

أكؿ ؼبس )ج إذل األرض ،مت قياس ىذا االرتفاع يف بداية النهوض .ؾ.ث.كىو اػبط الشاقورل النازؿ من ـ

 .(للوحة النهوض
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 للحجلة والخطوة و الوثبة  (نهاية االمتصاص )ج لوضع .ك.ث.ارتفاع م :

. مت قياس ىذا االرتفاع يف اللحظة الّت تصل ركبة االرتكاز أقصى انثناء ؽبا

 للحجلة والخطوة والوثبة  (نهاية الدفع )ج لحظة الترك في النهوض لوضع .ك.ث.ارتفاع م :

 (2012،63 ،العزاوي).مت قياس ىذا االرتفاع يف اللحظة الّت يرتؾ الواثب األرض آخر سباس مع األرض

 ( واإلزاحة  (اصطدام وامتصاص دفع)اإلزاحة ا فقية والعمودية في قسمي مرحلة النهوض

: للحجلة والخطوة والوثبة  (الكلية 

  اإلزاحة ا فقية الكلية لمرحلة النهوض :

على لوحة  (اكؿ صورة )كىي اإلزاحة احملصورة بٌن مركز ثقل كتلة اعبسم غبظة ؼبس قدـ االرتكاز للوحة النهوض  
. على لوحة النهوض (أخر صورة )النهوض ك على لوحة اؼبغادرة 

  اإلزاحة العمودية الكلية لمرحلة النهوض :
كغبظة  (أكؿ صورة )كىي التغًن اغباصل يف اإلزاحة العمودية بٌن ارتفاع مركز ثقل اعبسم غبظة ؼبس قدـ االرتكاز للوحة 

. (آخر صورة )اؼبغادرة 
  (امتصاص– اصطدام )اإلزاحة ا فقية لقس  مرحلة النهوض :

كىي اإلزاحة احملصورة بٌن مركز ثقل كتلة اعبسم غبظة كصوؿ مفصل ركبة رجل االرتكاز إذل أقصى انثناء لو كغبظة اؼبغادرة 
. (هناية قسم مرحلة النهوض السلبية)
  (امتصاص –اصطدام )اإلزاحة العمودية لقس  مرحلة النهوض :

كىي التغًن اغباصل يف اإلزاحة العمودية بٌن ارتفاع مركز ثقل كتلة اعبسم غبظة ؼبس القدـ الناىضة للوحة كغبظة كصوؿ 
. مفصل ركبة رجل االرتكاز إذل أقصى انثناء لو

  (دفع- امتصاص)اإلزاحة العمودية لقس  مرحلة النهوض :
كىي التغًن اغباصل يف اإلزاحة العمودية بٌن ارتفاع مركز ثقل كتلة اعبسم غبظة كصوؿ مفصل الركبة رجل االرتكاز إذل 

. أقصى إثناء لو كغبظة اؼبغادرة
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( 19)شكم رقى 

ٌىضح إساحت 

انخطىاث انثالث 

 األخٍزة

 

 

 

( 20)شكم رقى 

ساوٌت انُهىض 

ساوٌت االرتكاس )

 (انخهفً نهجسى 

نهحجهت وانخطىة 

 وانىثبت

 

 

( 21)شكم رقى 

ساوٌت انهبىط 

ساوٌت االرتكاس )

 (األيايً نهجسى 

نهحجهت وانخطىة 

 وانىثبت
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( 22)شكم رقى 

ج .ك.ث.ارتفاع و

بذٌت )نىضغ 

نهحجهت  (االصطذاو 

 وانخطىة وانىثبت 

 

 

( 23)شكم رقى 

ج .ك.ث.ارتفاع و

َهاٌت )نىضغ 

 (االيتصاص 

نهحجهت وانخطىة 

 وانىثبت 

 

( 24)شكم رقى 

ارتفاع 

ج .ك.ث.و

َهاٌت )نىضغ 

نهحجهت  (انذفغ 

وانخطىة 

 وانىثبت 
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( 25)شكم رقى 

اإلساحت األفقٍت نـ 

فً  (ج .ك.ث.و)

اصطذاو )يزحهت 

 (ايتصاص–

نهحجهت وانخطىة 

 وانىثبت 

 

 

( 26)شكم رقى 

اإلساحت األفقٍت نـ 

فً  (ج .ك.ث.و)

 –اصطذاو )يزحهت 

نهحجهت  (دفغ

 وانخطىة وانىثبت 

 

 

( 27)شكم رقى 

اإلساحت األفقٍت  

انكهٍت نًزحهت 

انُهىض نهحجهت 

 وانخطىة وانىثبت 
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( 28)شكم رقى 

اإلساحت انؼًىدٌت 

انكهٍت  نًزحهت 

انُهىض نهحجهت 

 وانخطىة وانىثبت 

 

 ( 29)شكم رقى 

انفزق انشاوي 

نهجسى بٍٍ نحظت 

نًس  قذو االرتكاس 

ونحظت انتزك   

نًزحهت انُهىض 

نهحجهت وانخطىة 

 وانىثبت 

 

 

  ( 30)شكم رقى 

اإلساحت األفقٍت ل 

ج  نهحجهت .ك.ث.و

 وانخطىة وانىثبت 
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: المتغيرات المستخرجة - 1-11-2 

:     زمن الثالث الخطوات ا خيرة  -

  : ف طريق معرفة زمن الصورة الواحدة ككما يأيتعمت استخراج زمن اػبطوات الثالث األخًنة 
.  ثا زمن كل صورة 0.04(=25/1)= سرعة تردد آلة التصوير / 1=زمن اػبطوة الواحدة 

كبعد التعرؼ على زمن الصورة الواحدة كمعرفة عدد الصور لكل خطوة من اػبطوات الثالث  (28،1985 ،عالء الدين)
 xعدد صور اػبطوة   ):األخًنة مت استخراج الزمن اػباص هبا كلكافة أفراد عينة البحث كلكل خطوة على حدا ككما يأيت

. زمن اػبطوة = (زمن اػبطوة 

  ( 31)شكم رقى 

اإلساحت انؼًىدٌت  ل 

ج ػُذ .ك.ث.و

ػهى أانىصىل إنى 

ارتفاع    نهحجهت 

 وانخطىة وانىثبت 

 

 ألحذ انىاثبٍٍ   (ج.ك.ث.و)   انًسار انحزكً نـ( 32)شكم رقى 
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  للحجلة والخطوة والوثبة(االصطدام        االمتصاص         الدفع)السرعة الزاوية للجس  لمرحلة  -

مرحلة االصطداـ )ذلك عن طريق الفرؽ الزاكم مقسوما على زمن مابٌن غبظة زمن ؼبس القدـ الناىظة للوحة النهوض 
(. هناية مرحلة الدفع )من جهة غلى غبظة الرتؾ (

 .(ثانية /درجة )الزمن /الفرؽ الزاكم =السرعة الزاكية 
 : للحجلة والخطوة والوثبة(االصطدام         االمتصاص        دفع )الطاقة الحركية ا فقية لمرحلة  -

: كمعرفة كتلة الواثب كباستخداـ القانوف اآليت  (االصطداـ ػػػػػػػػ االمتصاص ػػػػػػػػ دفع )بعد استخراج السرعة األفقية ؼبرحلة 
(.  287، 2001العرايب ، )(171، 1988شلش،) 2(سر)  x الكتلة 1/2=الطاقة اغبركية األفقية 

: للحجلة والخطوة والوثبة(االصطدام         االمتصاص        دفع )الزخ  ا فقي لمرحلة  -
كمعرفة كتلة الواثب كباستخداـ القانوف  (االصطداـ ػػػػػػػػ االمتصاص  ػػػػػػػػ دفع )بعد استخراج السرعة األفقية ؼبراحل 

 (جوؿ).ثانية/مرت.كغم. السرعة األفقيةxالكتلة =الزخم األفقي:اآليت
:  الزخ  ا فقي في الخطوات الثالث ا خيرة -

. بالطريقة نفسها الّت استخرج هبا الزخم يف أعاله
. الطاقة الحركية ا فقية في الخطوات الثالث ا خيرة  -

. بالطريقة نفسها الّت  مت هبا استخراج الطاقة اغبركية األفقية يف أعاله
 : (االصطدام         االمتصاص        دفع )محصلة السرعة  -
 :اآلتية اعبسم من خالؿ اؼبعادلة ثقل كتلة السرعة األفقية كالعمودية ؼبركز مركبّتمت احتساب ؿبصلة  -

 (1998،41علي ،)     2(السرعة العمودية  )+2(السرعة ا فقية )=   محصلة السرعة 

: الوسائل اإلحصائية  - 1-12

: بعد صبع  اؼبعلومات كالبيانات قاـ الباحث بتحليلها إحصائيا إذ استخداـ اؼبعاعبات اآلتية
. الوسط اغبسايب  -
. االكبراؼ اؼبعيارم  -
. (بًنسوف )معامل االرتباط البسيط ؿ -
(. 1996،160التكريّت كالعبيدم ، )معامل االختالؼ  -

. SPSS كقد قاـ الباحث باستخداـ اغباسوب اآلرل لغرض معاعبة البيانات باستخداـ برنامج 

 



 

 
74 

 :خالصة 

إف ؼبنهجية البحث ك إجراءاتو  اؼبيدانية أنبية كبًنة يف قباح أم دراسة علمية ، إذ يتميز بالتنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
الدقيق ك يسعى للوصوؿ إذل معلومات ك نتائج جديدة ، ك كذلك اختيار منهج البحث اؼبالئم ك ىو الطريقة 

الدالة على األسس ك للوسائل الواجب ازباذىا ك مراعاهتا لبناء مسار علمي لدراستنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، ك ىذا مع عرضناه 
 .ك كضحناه يف ىذا الفصل 
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 الفصل الثاني

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج
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 : مهيدت

     إف ما يكسب  البحث ك الدراسة يف اجملاؿ العلمي قيمة ك سبيزا عن األعماؿ األخرل ىو تفسًن النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج من 
خالؿ عرضها ك مناقشتها ، إذ يف ىذا الفصل سأقـو بعرض ك توصيف إحصائي ألىم اؼبتغًنات اؼبيكانيكية الّت حبث 

لعينة البحث قصد الدراسة ،  فيها الطالب ، كذا عالقة االرتباط ؽباتو اؼبتغًنات اؼبيكانيكية مع اؼبستول الرقمي اؼبنجز
إضافة إذل ربليل ىذه اؼبتغًنات ك مناقشة النتائج اؼبتعلقة بتحقيق الفرضيات الّت أدالىا الطالب يف بداية حبثو ، ك اؼبدكنة 

يف فصل التعريف بالبحث الذم كاف تقديبا ؼبوضوع دراستنا ىذه ، ليختم ىذا الفصل باستنتاجات ك توصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات سيدرل 
.   هبا الطالب الباحث لالعتماد عليها ك العمل هبا مستقبال 

 : لعينة البحث عرض و تحليل و مناقشة النتائج - 2
 :عرض ومناقشة مصفوفة االرتباط البينية لقي  بعض  لمتغيرات البايوميكانيكية - 2-1
–الخطوة –الحجلة )مصفوفة االرتباطات البينية للزوايا الجونومترية للمراحل الثالث -  2-1-1

  :(الوثبة 
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 :يوضح نتائج مصفوقة االرتباطات البينية للزوايا الجونومترية  لمرحلة الحجلة في الوثبة الثالثية  (04)جدول رق  

         انذفغ         االيتصاص       االصطذاو  

  انجذع  انقذو انكاحم  انزكبت  انىرك  انجذع  انقذو انكاحم  انزكبت انىرك  انجذع  انقذو انكاحم  انزكبت    انُهىض  االرتكاس  انطٍزاٌ 

 *0.958 انىرك

-0.997-
** -0.929 0.826 0.830 0.992** -0.300 -0.929 0.929 0.953* 0.610 -0.962-* 

-0.997-
** 0.920 0.910 0.908 -0.300 

 1.000  انزكبت

-0.979-
* -0.996-** 0.952* 0.955* 0.985* -0.560 -0.996-** 0.996** 0.875 0.358 

-0.998-
** -0.934 0.994** 0.862 0.990* -0.127 

 0.874- 0.870- *0.956 1.000    انكاحم 

-0.999-
** 0.378 0.956* -0.956-* -0.939 -0.542 0.981* 0.987* -0.949 -0.904 -0.940 0.252 

 1.000      انقذو

-0.976-
* -0.978-* -0.966-* 0.632 1.000** -1.000-** -0.834 -0.272 0.992** 0.898 

-1.000-
** -0.832 -0.999-** 0.070 

 يٍم 

 0.069 *0.986 0.731 *0.981 0.781- 0.944- 0.056 0.710 *0.976 *-0.976- 0.786- 0.887 **1.000 1.000       انجذع

 0.064 *0.987 0.736 *0.982 0.786- 0.946- 0.065 0.715 *0.978 *-0.978- 0.781- 0.890 1.000         انىرك

 *-984.- 0.511 0.939 *0.966 *-0.966- 0.411- 1.000            انزكبت

-0.981-
* 0.959* 0.884 0.951* -0.205 

 0.445- 0.672- 0.239- 0.650- 0.227 0.541 0.573 0.155- 0.632- 0.632 1.000              انكاحم 

 0.898 **0.992 0.272- 0.834- **-1.000- 1.000                انقذو

-1.000-
** -0.832 -0.999-** 0.070 

 0.272 0.834 1.000                   انجذع

-0.992-
** -0.898 1.000** 0.832 0.999** -0.070 

 0.865- 0.690 1.000                   انىرك

-0.961-
* 0.823 0.761 0.808 -0.156 

 0.628- 0.222 0.583 0.250 0.668- 0.377- 1.000                      انزكبت

 0.940 1.000                        انكاحم 

-0.989-
* -0.892 -0.985-* 0.189 

 0.341 0.874- 0.910- 0.888- 1.000                          انقذو

 0.056- **1.000 0.823 1.000                             انجذع

 0.612- 0.811 1.000                             انطٍزاٌ

 0.037- 1.000                               االرتكاس

 1.000                                 انُهىض
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  :ةيوضح مصفوفة االرتباطات البينية للزوايا الجونومترية  لمرحلة الخطوة  في الوثبة الثالثي (05)جدول رق  
 

 الدفع االمتصاص االصطدام  

  الجذع  القدم الكاحل  الركبة  الورك  الجذع  القدم الكاحل  الركبة الورك  الجذع  القدم الكاحل  الركبة    النهوض  االرتكاز  الطيران 

 0.901- 0.418 0.888 *0.977 0.923 0.390 0.129 0.205 0.750 0.154- 0.259 0.823 0.158 *0.970 0.888- 0.700 0.937 الورك

 0.904 1  الركبة
-0.992-

** 
0.877 -0.047 0.607 -0.074 -0.477 0.504 -0.129 0.085 0.067 0.838 0.903 0.992** 0.099 -0.731 

 0.378- 0.330- 0.944 0.642 0.560 0.360- 0.068- 0.536- 0.094 0.804- 0.488- 0.217 0.355- 0.597 0.944- 1    الكاحل 

 0.663 0.000 **-1.000- 0.859- 0.798- 0.031 0.100- 0.227 0.417- 0.563 0.172 0.527- 0.088 0.829- 1      القدم

 *-0.968- 0.560 0.829 **0.998 *0.988 0.534 0.359 0.357 0.855 0.003- 0.409 0.912 0.388 1         الجذع

 0.559- 0.824 0.088- 0.346 0.496 0.826 0.881 0.822 0.712 0.730 0.826 0.654 1         الورك

 *-0.986- 0.850 0.527 0.888 0.916 0.833 0.471 0.708 **0.992 0.406 0.746 1            الركبة

 0.624- *0.985 0.172- 0.356 0.437 *0.990 0.467 **0.998 0.823 0.911 1              الكاحل 

 0.247- 0.827 0.563- 0.060- 0.034 0.844 0.350 0.933 0.517 1                القدم

 *-0.957- 0.909 0.417 0.824 0.863 0.895 0.489 0.790 1                   الجذع

 0.579- *0.974 0.227- 0.303 0.387 *0.981 0.456 1                   الورك

 0.435- 0.492 0.100 0.338 0.499 0.489 1                      الركبة

 0.728- **1.000 0.031- 0.485 0.558 1                        الكاحل 

 *-0.966- 0.584 0.798 *984. 1                          القدم

 *-0.953- 0.512 0.859 1                             الجذع

 0.663- 0.000 1                             الطيران

 0.749- 1                               االرتكاز

 1                                 النهوض
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  :ةيوضح مصفوفة االرتباطات البينية للزوايا الجونومترية  لمرحلة الوثبة في الوثبة الثالثي (06)جدول رق  
 نالحظ أف ىناؾ عالقة ارتباطية ةكالّت توضح مصفوفة االرتباطات البينية للزكايا اعبونومرتية  ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة كالوثبة  يف الوثبة الثالثي  (06)ك (05)ك (04)     من خالؿ اعبداكؿ رقم

( 0.05)اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي أ كرب من   (1.000 ، 0.951)يف بعض قيم متغًنات الزكايا اعبونومرتية يف كل اؼبراحل  اؼبراحل  فكانت قيم معامل االرتباط ترتاكح بٌن 

 الدفع االمتصاص االصطدام  
  الجذع  القدم الكاحل  الركبة  الورك  الجذع  القدم الكاحل  الركبة الورك  الجذع  القدم الكاحل  الركبة    النهوض  االرتكاز  الطيران 

 0.721- *0.989 0.837- 0.860 0.712- 0.315- 0.613- *-0.989- **0.993 0.622- 0.123- 0.827 0.816 0.778 0.934- **-0.994- 0.738-  انىرك

 *0.961 0.638- 0.934 *-0.951- 0.091 0.632 0.024- 0.830 0.805- 0.163 0.523- 0.928- 0.565- 0.884- 0.550 0.802 1  انزكبت

 0.793 *-0.967- 0.867 0.911- 0.631 0.341 0.523 **0.998 **-1.000- 0.546 0.014 0.883- 0.780- 0.801- 0.895 1    انكاحم 

 0.462 *-0.969- 0.767 0.647- 0.880 0.387 0.822 0.889 0.892- 0.860 0.419 0.586- 0.941- 0.756- 1     انقذو

 0.735- 0.732 *-0.987- 0.797 0.378- 0.835- 0.305- 0.830- 0.802 0.560- 0.153 0.728 0.856 1       انجذع

 0.395- 0.848 0.820- 0.559 0.777- 0.652- 0.743- 0.790- 0.778 0.905- 0.378- 0.473 1          انىرك

 *-0.980- 0.736 0.827- **0.994 0.200- 0.312- 0.066- 0.892- 0.886 0.109- 0.448 1            انزكبت

 0.598- 0.269- 0.212- 0.401 0.784 0.206- 0.858 0.019- 0.007- 0.733 1              انكاحم 

 0.009- 0.714- 0.497 197.-0 0.907 0.417 0.922 0.540 0.541- 1                انقذو

 0.797- *0.965 0.868- 0.914 0.625- 0.342- 0.517- -0.999**- 1                  انجذع

 0.812 *-0.957- 0.893 0.923- 0.605 0.387 0.497 1                    انىرك

 0.104- 0.723- 0.282 0.125- **0.990 0.039 1                      انزكبت

 0.398 0.275- 0.751 0.397- 0.051 1                        انكاحم 

 0.027 0.808- 0.373 0.254- 1                          انقذو

 *-0.974- 0.775 0.882- 1                            انجذع

 0.824 0.781- 1                             انطٍزاٌ 

 0.611- 1                               االرتكاس

 1                                 انُهىض
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، فنجد بعض الزكايا ترتبط ارتباطا .  ترتبط ارتباطا سالبا أم عكسيا كبعض اإلزاحات ترتبط ارتباط موجبا أم طرديا مع بعضها البعض ة، فنجد بعض  متغًنات اإلزاح.(0.950)كاؼبقدرة ب
 .سالبا أم عكسيا كبعض الزكايا ترتبط ارتباط موجبا أم طرديا مع بعضها البعض 

  :( الوثبة – الخطوة –الحجلة )مصفوفة االرتباطات البينية  لإلزاحات بين  للمراحل الثالث -  2-1-2

  
 دفع - امتصاص- االزاحات بين المراحل اصطدام  دفع - االزاحات بين المراحل امتصاص  امتصاص- االزاحات بين المراحل اصطدام 

  
 محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية

االزاحات بين  االزاحة االفقية
المراحل 
- اصطدام 
 امتصاص

1.000 -0.339 -0.100 -0.499 -0.840 -0.669 -0.945 -0.438 -0.921 

 0.407 0.313- 0.434 0.117 0.529 0.030 0.496- 1.000   االزاحة العمودية

 0.344 0.298- 0.277 0.469- 0.328 0.567- 1.000     محصلة االزاحة

 االزاحة االفقية
االزاحات بين 
المراحل 
 دفع - امتصاص 

      1.000 -0.025 0.978* 0.194 0.934 0.123 

 *0.979 0.118- *0.970 0.183 1.000         االزاحة العمودية

 0.328 0.903 0.394 1.000           محصلة االزاحة

االزاحات بين  االزاحة االفقية
المراحل 
- اصطدام 
 دفع - امتصاص

            1.000 0.125 0.997** 

 0.070 1.000               االزاحة العمودية

 1.000                 محصلة االزاحة

 . ةيوضح مصفوفة االرتباطات البينية بين متغيرات اإلزاحات لمرحلة الحجلة  في الوثبة الثالثي (07)جدول رق 
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 دفع - امتصاص- االزاحات بين المراحل اصطدام  دفع - االزاحات بين المراحل امتصاص  امتصاص- االزاحات بين المراحل اصطدام 

  

 محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية

االزاحات بين 
المراحل 
- اصطدام 
 امتصاص

 0.607- **0.998 0.517- 0.827- 0.823 *-0.976- **1.000 0.175 1 االزاحة االفقية

 0.676 0.119 0.749 0.698- 0.414- 0.044 0.175 1   االزاحة العمودية

 0.607- **0.998 0.517- 0.827- 0.823 *-0.976- 1     محصلة االزاحة

االزاحات بين 
المراحل 
 دفع - امتصاص 

 0.765 *-0.987- 0.691 0.685 0.927- 1       االزاحة االفقية

 *-0.951- 0.854 0.911- 0.363- 1         االزاحة العمودية

 0.056 0.794- 0.050- 1           محصلة االزاحة

االزاحات بين 
المراحل 
- اصطدام 
 دفع - امتصاص

 **0.993 566.- 1             االزاحة االفقية

 0.651- 1               االزاحة العمودية

 1                 محصلة االزاحة

 
  .ةيوضح مصفوفة االرتباطات البينية بين متغيرات اإلزاحات لمرحلة الخطوة في الوثبة الثالثي (08)جدول  رق 
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 دفع - امتصاص- االزاحات بين المراحل اصطدام  دفع - االزاحات بين المراحل امتصاص  امتصاص- االزاحات بين المراحل اصطدام 

  

 محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية محصلة االزاحة االزاحة العمودية االزاحة االفقية

االزاحات بين 
المراحل اصطدام 

 امتصاص- 

 *-0.964- 0.789 0.668- 0.535- 0.450- 0.640- **1.000 0.909- 1 االزاحة االفقية

 *0.983 0.486- 0.899 0.814 0.755 0.883 0.909- 1   االزاحة العمودية

 *-0964.- 0.789 0.668- 0.535- 0.450- 0.640- 1     محصلة االزاحة

االزاحات بين 
المراحل امتصاص 

 دفع - 

 820. 0.035- **0.999 **0.991 *0.974 1       االزاحة االفقية

 0.669 0.193 *0.965 **0.995 1         االزاحة العمودية

 0.738 0.096 *0.986 1           محصلة االزاحة

االزاحات بين 
المراحل اصطدام 

- امتصاص- 
 دفع 

 0.840 0.072- 1             االزاحة االفقية

 0.601- 1               االزاحة العمودية

 1                 محصلة االزاحة

  .ةيوضح مصفوفة االرتباطات البينية بين متغيرات اإلزاحات لمرحلة الوثبة  في الوثبة الثالثي (09)جدول  رق 
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كالّت توضح مصفوفة االرتباطات البينية  ؼبتغًنات اإلزاحات ؼبسار   (09)ك (08)ك (07)     من خالؿ اعبداكؿ رقم
 نالحظ أف ىناؾ عالقة ارتباطية يف بعض  متغًنات ةج  ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة ك الوثبة  يف الوثبة الثالثي.ؾ.ث.ـ

كىي أ   (1.000 ،0.964)ج  يف  بعض اؼبراحل  فكانت قيم معامل االرتباط ترتاكح بٌن .ؾ.ث.اإلزاحات ؼبسار ـ
 ترتبط ة، فنجد بعض  متغًنات اإلزاح.(0.950)كاؼبقدرة ب (0.05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر)كرب من 

 . ارتباطا سالبا أم عكسيا كبعض اإلزاحات ترتبط ارتباط موجبا أم طرديا مع بعضها البعض  

 –الحجلة )مصفوفة االرتباطات البينية  للمتغيرات المحسوبة  للمراحل الثالث -  2-1-3
  :( الوثبة –الخطوة 

يوضح مصفوفة االرتباطات البينية للمتغيرات البايوميكانيكية  لمرحلة الحجلة  في الوثبة  (10)جدول  رق 
  ةالثالثي

  

 السرعة العمودية  السرعة ا فقية 
محصلة 
 الزخ  ا فقي  الزمن  السرعة

الطاقة الحركية 
 ا فقية 

  
 جول  جول  ثا ثا/م ثا/م ثا/م

 0.706 **0.992 0.039- **1.000 0.721- 1.000 ثا/م السرعة ا فقية 

 0.027- 0.803- 0.664- 0.700- 1.000   ثا/م السرعة العمودية 

 0.726 *0.988 0.068- 1.000     ثا/م محصلة السرعة

 0.723- 0.089 1.000       ثا الزمن 

 0.612 1.000         جول  الزخ  ا فقي 

الطاقة الحركية 
 ا فقية 

 1.000           جول 
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يوضح مصفوفة االرتباطات البينية للمتغيرات البايوميكانيكية  لمرحلة الخطوة  في الوثبة  (11)جدول  رق 
  ةالثالثي

  

 السرعة ا فقية 
السرعة 
 الزخ  ا فقي  الزمن  محصلة السرعة العمودية 

الطاقة 
الحركية 
 ا فقية 

  
 جول  جول  ثا ثا/م ثا/م ثا/م

 **0.998 **-0.999- **0.999 0.011 1 السرعة ا فقية  ثا/م
-0.999-

** 

 0.026 0.071 0.063- 0.063 1   السرعة العمودية  ثا/م

-0996.- **1.000 **-1.000- 1     محصلة السرعة ثا/م
** 

 **0.996 **-1.000- 1       الزمن  ثا

 1         الزخ  ا فقي  جول 
-0.995-

** 

 1           الطاقة الحركية ا فقية  جول 

 ةيوضح مصفوفة االرتباطات البينية للمتغيرات البايوميكانيكية  لمرحلة الوثبة في الوثبة الثالثي (12)جدولل  رق 
. 

  

 الزخ  ا فقي  الزمن  محصلة السرعة السرعة العمودية  السرعة ا فقية 
الطاقة الحركية 

 ا فقية 

  
 جول  جول  ثا ثا/م ثا/م ثا/م

 0.391- *0.958 0.739- **1.000 **-0.999- 1 السرعة ا فقية  ثا/م

 0.342 0.941- 0.773 **-0.997- 1   السرعة العمودية  ثا/م

 0.416- *0.965 0.721- 1     محصلة السرعة ثا/م

 0.331- 0.513- 1       الزمن  ثا

 0.640- 1         الزخ  ا فقي  جول 

الطاقة الحركية  جول 
 ا فقية 

          1 

 
كالّت توضح مصفوفة االرتباطات البينية  للمتغًنات   (12)ك (11)ك (10)من خالؿ اعبداكؿ رقم         

البايوميكانيكية اؼبستخرجة   ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة ك الوثبة  إذ نالحظ أف ىناؾ عالقة ارتباطية يف بعض   اؼبتغًنات 
اعبدكلية ( ر)كىي اكرب من   (1.00 ،0.958)اؼبستخرجة  يف كل اؼبراحل  فكانت قيم معامل االرتباط ترتاكح بٌن 
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فنجد بعضها ترتبط ارتباطا سالبا أم عكسيا كبعض  اؼبتغًنات   (0.950)كاؼبقدرة ب (0.05)عند مستول داللة 
 .ترتبط ارتباط موجبا أم طرديا مع بعضها البعض

 

مصفوفة االرتباطات البينية الرتفاعات مركز ثقل كتلة الجس  لمراحل  النهوض  -  2-1-4
  :(الوثبة – الخطوة –الحجلة )للمراحل الثالث 

يوضح مصفوفة االرتباطات البينية  الرتفاعات مركز ثقل كتلة الجس  لمرحلة الحجلة في  (13)جدول  رق 
  .ةالوثبة الثالثي

  

ارتفاعات مركز ثقل كتلة الجس  لمرحلة النهوض 
 للحجلة

  

 دفع امتصاص اصطدام

ارتفاعات مركز 
ثقل كتلة الجس  
لمرحلة النهوض 

 للحجلة

 0.432- 0.768 1.000 اصطدام
 0.034- 1.000   امتصاص

 1.000     دفع

 
يوضح مصفوفة االرتباطات البينية  الرتفاعات مركز ثقل كتلة الجس  لمرحلة الخطوة في  (14)جدول  رق 

  . ةالوثبة الثالثي

  
  خطوة السرعة الزاوية لمرحلة النهوض لل

  

الفرق الزاوي 
 (ثا)الزمن  (درجة)

السرعة الزاوية 
 (ثا/درجة)

السرعة الزاوية 
لمرحلة النهوض 

 خطوةلل

الفرق الزاوي 
 (درجة)

1.000 0.812 0.346 

 0.266- 1.000   (ثا)الزمن 
السرعة الزاوية 

 1.000     (ثا/درجة)
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يوضح مصفوفة االرتباطات البينية  الرتفاعات مركز ثقل كتلة الجس  لمرحلة الوثبة في الوثبة  (15)جدول  رق 
  . ةالثالثي

  
 

ارتفاعات مركز ثقل كتلة الجس  لمرحلة النهوض 
 وثبة لل

  
 دفع امتصاص اصطدام

ارتفاعات مركز 
ثقل كتلة الجس  
لمرحلة النهوض 

 وثبة لل

 0.333- 0.927 1 اصطدام
 0.044 1   امتصاص

 1     دفع

 
كالّت توضح مصفوفة االرتباطات البينية  الرتفاعات مركز ثقل   (15)ك (14)ك (13)         من خالؿ اعبداكؿ رقم

 نالحظ أف  ال توجد عالقة ارتباطية يف ارتفاعات مركز ةكتلة اعبسم ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة ك الوثبة  يف الوثبة الثالثي
 0.346)فكانت قيم معامل االرتباط ترتاكح بٌن   ( اصطدـ–امتصاص –دفع )ثقل كتلة اعبسم يف كل اؼبراحل

 (.0.950)كاؼبقدرة ب (0.05)اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي أصغر من   (0.927،

 –الحجلة ) في  النهوض  حلالمر الزاوية سرعةمصفوفة االرتباطات البينية لل-  2-1-5
  :(الوثبة –الخطوة 

 ةلمرحلة الحجلة  في الوثبة الثالثي  النهوض  حلالمر الزاوية سرعةلليوضح مصفوفة االرتباطات البينية  ( 16)جدول  رق 
 . 

  
 السرعة الزاوية لمرحلة النهوض للحجلة 

  

الفرق الزاوي 
 (درجة)

السرعة الزاوية  (ثا)الزمن 
 (ثا/درجة)

السرعة الزاوية 
لمرحلة النهوض 

 للحجلة 

الفرق الزاوي 
 0.346 0.812 1.000 (درجة)

 0.266- 1.000   (ثا)الزمن 
السرعة الزاوية 

     (ثا/درجة)
1.000 

 
.  لمرحلة الخطوة في الوثبة الثالثية للسرعة الزاوية لمراحل  النهوض  يوضح مصفوفة االرتباطات البينية   (17)جدول  رق 
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 خطوة للالسرعة الزاوية لمرحلة النهوض 

  

الفرق الزاوي 
 (درجة)

 (ثا)الزمن 
السرعة الزاوية 

 (ثا/درجة)

السرعة الزاوية 
لمرحلة النهوض 
 للخطوة  

الفرق الزاوي 
 0.011- 0.372 1 (درجة)

 0.932- 1   (ثا)الزمن 

السرعة الزاوية 
     (ثا/درجة)

1 

 
 

لمرحلة الوثبة  في   النهوض  حلالمر الزاوية سرعةلليوضح مصفوفة االرتباطات البينية   (18)جدول  رق 
  . ةالوثبة الثالثي

  
 وثبة السرعة الزاوية لمرحلة النهوض لل

  

السرعة الزاوية  (ثا)الزمن  (درجة)الفرق الزاوي 
 (ثا/درجة)

السرعة الزاوية 
لمرحلة النهوض 

 الوثبة  

 0.428 0.200- 1 (درجة)الفرق الزاوي 

 *-0.971- 1   (ثا)الزمن 
السرعة الزاوية 

     (ثا/درجة)
1 

 
كالّت توضح مصفوفة االرتباطات البينية  الرتفاعات مركز ثقل   (18)ك (17)ك (16)من خالؿ اعبداكؿ رقم      

 نالحظ أف ال توجد  عالقة ارتباطية يف بعض ارتفاعات ةكتلة اعبسم ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة ك الوثبة  يف الوثبة الثالثي
( 1.00 ،0.958)مركز ثقل كتلة اعبسم يف كل اؼبراحل فكانت قيم معامل االرتباط فكانت قيم معامل  ترتاكح بٌن 

ماعدا الزمن كالسرعة الزاكية يف مرحلة  ،(0.950)كاؼبقدرة ب (0.05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر)كىي اكرب من 
( .    0.950)اكرب من اعبدكلية  (-0.971)الوثبة  فكاف ارتباطهما سالب ك اؼبقدر بػ
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عرض ومناقشة قي  بعض متغيرات البايوميكانيكية للخطوات الثالث ا خيرة للركضة - 2-2
:  التقريبية لعينة البحث في الوثبة الثالثية 

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز لبعض المتغيرات  (19)الجدول 
 لعينة البحث ةالتقريبيالبايوميكانيكية للخطوات الثالثة ا خيرة للركضة 

 المتغيرات البايوميكانيكية للخطوات الثالث ا خيرة 

 (ر) قيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي  وحدة القياس  المتغيرات الميكانيكية
 المحسوبة 

 االحتمالية

 0.20 0.80 0.18 1.88 م 3ازاحة خطوة 
 0.46 0.54 0.20 2.12 م 2ازاحة خطوة 
 0.03 *0.973 0.12 2.05 م 1ازاحة خطوة 
 0.86 0.14- 0.03 0.28 ثا 3زمن خطوة 
 0.69 0.31- 0.02 0.29 ثا 2زمن خطوة 
 0.83 0.17- 0.04 0.27 ثا 1زمن خطوة 
 0.98 0.02- 1.35 6.83 ثا/م 3سرعة خطوة 
 0.48 0.52 0.79 7.66 ثا/م 2سرعة خطوة 
 0.55 0.45 1.17 7.81 ثا/م 1سرعة خطوة 
 0.36 0.64 79.99 511.84 جول  3زخ  خطوة 
 0.53 0.47- 22.10 542.63 جول  2زخ  خطوة 
 0.24 0.76 45.06 540.03 جول  1زخ  خطوة 

 0.47 0.53 92.62 1408.43 جول   3طاقة حركية خطوة 
 0.02 0.979* 119.53 1800.65 جول  2طاقة حركية خطوة 
 0.47 0.53 289.06 1935.35 جول  1طاقة حركية خطوة 

 (.0.950) اعبدكلية ( ر)قيمة  (2)كأماـ درجة حرية  ( 0,05 )معنوم عند  مستول الداللة  (*)   

 .كىي اإلزاحة الّت يقطعها اعبسم يف اػبطوة قبل قبل األخًنة عن لوح  االرتكاز: إزاحة اػبطوة الثالثة - 1
.  كىي اإلزاحة الّت يقطعها اعبسم يف اػبطوة قبل األخًنة عن لوح االرتكاز:الثانيةإزاحة اػبطوة - 2
.  كىي اإلزاحة الّت يقطعها اعبسم يف اػبطوة األخًنة عن لوح االرتكاز:األكذلإزاحة اػبطوة - 3

 
كالطاقة اغبركية  األكذل ة  خطوإزاحة)يبٌن كجود عالقة ارتباط معنوية يف متغًنات  (19)    نالحظ من اعبدكؿ 

( ر)كىي اكرب من القيمة  (0,979() 0,937 )بة على التوارلكاحملس( ر)مع االقباز إذ بلغت قيمة  ( الثانية للخطوة 
أما بقية اؼبتغًنات فلم تظهر عالقة ارتباط معنوية مع االقباز .(0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة 

( 0,05)اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي اقل من قيمة  (0,80 - 0,02)بة بٌن كاحملس (ر)إذ تراكحت قيم 
 (.0,950)كالبالغة 
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كيعزك الباحث االرتباط اؼبعنوم بٌن إزاحة اػبطوة األكذل مع مستول االقباز إذل قصر ىذه اػبطوة  يشًن يف ىذا     
بأنو ليس ىناؾ ضركرة لتغيًن تكنيك الثالث خطوات األخًنة كالّت هبب أف تكوف  (1991، العبيدم كآخراف )الصدد 

متشاهبو يف الوثبة الثالثية كذلك للربط بٌن مرحلة االقرتاب كالنهوض كالّت ال تستوجب فيها إذل خفض مركز ثقل كتلة 
كلكي تكوف الفرتة الزمنية قصًنة كي ال تفقد جزءا كبًنا من السرعة ، اعبسم خالؿ اػبطوة ما قبل األخًنة لتغيًن االذباه 

باف اعبزء النهائي من الركضة التقريبية ال زبتلف  (1981،اؽبامشي )كيؤكد كذلك ،  (56، 1991، العبيدم كآخراف )
فيها اػبطوات إذا تتخذ نفس النسق الف االختالؼ يف اػبطوات يؤدم إذل خفض مركز ثقل كتلة اعبسم يؤدم إذل 

اذ (51، 1981، اؽبامشي )تسهيل طريق أفضل للطًناف كىذا ال وبتاجو يف الوثبة الثالثية كي ال يفقد جزءا من السرعة 
نالحظ الواثبٌن لعينة البحث كاف ىناؾ تباين يف طوؿ إزاحة اػبطوات الثالث األخًنة كىذا ما وبدث يف فعالية الوثب 

الطويل  
إذ أف طوؿ اػبطوة كقصرىا ، يعزك الباحث التباين يف زمن اػبطوات الثالث إذل تباين طوؿ اػبطوات الثالث 

ك دل تظهر عالقة ارتباط معنوية مع االقباز يف زمن  (122، 2001، الدباغ )يؤدم إذل طوؿ الزمن للخطوة كقصره 
اػبطوة الثالثة كالثانية كتبٌن إف نتائج العالقة سلبية مع االقباز حيث كلما زاد الزمن قلت السرعة كىو ما يعيق أداء 

ككجود عالقة ارتباط معنوية بٌن زمن ، الواثب كالذم وباكؿ تقليل الزمن بأفضل إزاحة فبكنة للوصوؿ إذل اقباز مناسب 
اػبطوة األكذل كاالقباز كذلك بسبب كوف جسم الواثب يستعد للنهوض للحجلة فيتم حصوؿ انثناءات يف بعض زكايا 
اعبسم كخاصة زاكية الركبة كالورؾ استعدادا ألداء النهوض فبا جعل الزمن يزداد مع قلة اإلزاحة كأدل بدكره إذل ظهور 

 .عالقة ارتباط مع االقباز
عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية مع ك الثالثة  كيف السرعة للخطوات الثالثة فقد ظهرت يف اػبطوتٌن الثالثة كالثانية     

: االقباز سببو زيادة الزمن مع قلة اإلزاحة اؼبقطوعة إذ أف السرعة ىي حاصل ربصيل الّت تكوف من القانوف األيت 
ككوف الواثب يؤدم تكنيك الوثب الطويل أم تقصًن أخر خطوة الذم ال وبتاجو يف الوثبة ، الزمن /اإلزاحة  =السرعة
توضع رجل االرتقاء بصورة فعالة كمستقيمة بقدـ مسطحة فوؽ لوحة  "(2002،خريبط كاألنصارم )كيشًن  ،الثالثية

االرتقاء كهبذا الوضع اعبيد كالفعاؿ لرجل النهوض يتجنب الواثب فعل الرفع الذم وبدث كما هبعل فرتة حركة االرتقاء 
كاألكثر أنبية ىنا ىو اؼبد القوم كالكامل يف مفاصل الورؾ كالركبة كرسغ ، اقصر كهبعل من فقداف السرعة األفقية اقل 

حسٌن كآخركف )ككما يؤكد،(134، 2002، خريبط كاألنصارم )"القدـ يف آخر مرحلة من مراحل حركة االرتقاء
حسٌن ( )تردد اػبطوة، طوؿ اػبطوة )باف العوامل األساسية لتحقيق السرعة اؼبطلوبة يف الركض تتحدد بػ (1991،

ثالثة خطوات ثابت إذف السبب يعود إذل التباين ( عدد اػبطوات)كؼبا كاف الرتدد للخطوة ،  (61، 1991، كآخركف 
 .يف طوؿ اػبطوة إذ يبكن زيادة السرعة عن طريق زيادة طوؿ اػبطوة مع ثبات الزمن للخطوة كالعكس صحيح

أما يف الطاقة اغبركية فقد ظهر عدـ كجود عالقة يف ،        كيف الزخم تبٌن عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية مع االقباز
 كذلك أيضا بسبب السرعة كأنبيتها بالنسبة للطاقة الثانية الثالثة مع االقباز ككجود عالقة مع اػبطوة  األكذلاػبطوتٌن

كاف السرعة ىي اؼبتغًن اؼبيكانيكي ، اغبركية ظهرت مثل ىكذا عالقة كوف العالقة موجودة مع السرعة يف نفس اػبطوة 
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من ذلك  (37، 1991، العبيدم كاخركف )ك (176، 1981، اؽبامشي )األساسي يف ربديد مقدار الطاقة اغبركية 
يتضح باف التناقص يف الطاقة اغبركية كاف بسبب التناقص اغباصل يف السرعة كالذم كاف نتيجة تباين طوؿ ىذه 

 .اػبطوات الثالث ككما نعلم باف الكتلة للواثب ىي ثابتة أما السرعة فهي اؼبتغًنة لدل الواثبٌن عند عينة البحث
 (. 171 ،1977، عبد اؼبنعم )     ² (السرعة  )× الكتلة ½ =   الطاقة اغبركية 

: لعينة البحث  (الجونيومترية)عرض ومناقشة قي  بعض متغيرات الزوايا - 2-3
: للحجلة لعينة البحث  (الجونيومترية)عرض قي  بعض متغيرات الزوايا - 2-3-1

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة االحتمالية  (20)الجدول 
للحجلة لعينة البحث  (الجونيومترية)في قي  بعض متغيرات الزوايا 

 زوايا مرحلة النهوض للحجلة 

 االنحراف المعياري وسط حسابي (درجة )المتغير  المراحل
 (ر)قيمة 

 االحتمالية المحتسبة

 االصطدام

 0.39 0.613 8.18 126.90 زاوية الورك
 0.36 0.639 8.75 155.63 زاوية الركبة

 0.37 0.626- 4.32 109.00 زاوية الكاحل 
 0.36 0.637- 1.29 13.50 زاوية القدم

 0.39 0.609 7.27 82.25 زاوية ميل الجذع

 االمتصاص

 0.39 0.610 6.80 147.63 زاوية الورك
 0.34 0.656 6.95 124.50 زاوية الركبة

 0.64 0.357- 3.27 82.00 زاوية الكاحل 
 0.36 0.637- 1.29 19.50 زاوية القدم

 0.36 0.636 7.75 82.00 زاوية ميل الجذع

 الدفع

 0.02 0.976* 2.63 189.25 زاوية الورك
 0.77 0.230 4.27 165.75 زاوية الركبة

 0.41 0.590- 3.77 131.75 زاوية الكاحل 
 0.40 0.598- 7.19 80.50 زاوية القدم

 0.36 0.635 6.91 78.13 زاوية ميل الجذع
 0.77 0.233 1.71 10.75 زاوية الطيران 
 0.37 0.633 6.08 60.25 زاوية االرتكاز
 0.04 0.968* 5.50 61.75 زاوية النهوض

(. 0.950)اعبدكلية ( ر)قيمة  (2) كأماـ درجة حرية  0,05معنوم عند نسبة خطأ  (*)
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مع  ( ك زاكية النهوضالورؾزاكية ) كجود عالقة ارتباط معنوية يف متغًنات (20)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم     
اعبدكلية عند مستول ( ر)كىي اكرب من القيمة  (0,968-()0,976)بة على التوارل كاحملس (ر)االقباز اذ بلغت قيمة 

 (.0,950)كالبالغة  (0,05)داللة 
 - 0,230)بة بٌن كاحملس (ر)أما بقية اؼبتغًنات فلم تظهر عالقة ارتباط معنوية مع االقباز اذ تراكحت قيم     

 (.0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي اقل من قيمة  (0,656

: للخطوة لعينة البحث (الجونيومترية)عرض قي  بعض متغيرات الزوايا - 2-3-2
يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة  (21)جدول رق  

للخطوة لعينة البحث  (الجونيومترية)االحتمالية في قي  بعض متغيرات الزوايا

 زوايا مرحلة النهوض للخطوة

 وسط حسابي (درجة )المتغير  المراحل
االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 االحتمالية المحتسبة

 االصطدام

 0.558 0.442 8.58 148.75 زاوية الورك
 0.419 0.581 9.63 155.00 زاوية الركبة

 0.418 0.582 1.91 110.50 زاوية الكاحل 
 0.363 0.637- 1.29 17.50 زاوية القدم

 0.440 0.560 9.04 87.50 زاوية ميل الجذع

 االمتصاص

 0.577 0.423 2.94 149.00 زاوية الورك
 0.615 0.385 10.05 135.75 زاوية الركبة

 0.948 0.052- 11.24 88.75 زاوية الكاحل 
 0.690 0.310- 5.74 24.25 زاوية القدم

 0.681 0.319 5.57 83.50 زاوية ميل الجذع

 الدفع

 0.913 0.087- 4.55 192.00 زاوية الورك
 0.037 0.975* 9.00 166.75 زاوية الركبة

 0.961 0.039 4.11 125.25 زاوية الكاحل 
 0.341 0.659 7.77 76.50 زاوية القدم

 0.423 0.577 5.56 74.75 زاوية ميل الجذع
 0.036 0.971* 1.29 8.50 زاوية الطيران 
 0.941 0.059 3.16 65.00 زاوية االرتكاز
 0.534 0.466- 5.07 62.50 زاوية النهوض

(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)

( طًناف  ك زاكية اؿ مفصل الركبة زاكية ) كجود عالقة ارتباط معنوية يف متغًنات (21)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم  
اعبدكلية عند ( ر)كىي اكرب من القيمة  (0,971()0,975)بة على التوارل كاحملس (ر)مع االقباز اذ بلغت قيمة 

 (.0,950)كالبالغة  (0,05)مستول داللة 
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( 0,659 - 0,039)بة بٌن كاحملس (ر) تراكحت قيم إذأما بقية اؼبتغًنات فلم تظهر عالقة ارتباط معنوية مع االقباز 
 (.0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر)كىي اقل من قيمة 

 :للوثبة لعينة البحث (الجونيومترية)عرض قي  بعض متغيرات الزوايا - 2-2-3
يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة االحتمالية (22)الجدول

للوثبة لعينة البحث  (الجونيومترية)في قي  بعض متغيرات الزوايا 

 زوايا مرحلة النهوض للوثبة

 (درجة )المتغير  المراحل
وسط 
 حسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 المحتسبة

 االحتمالية

 االصطدام

 0.026 0.983* 6.40 143.75 زاوية الورك
 0.758 0.242- 2.63 157.75 زاوية الركبة

 0.369 0.631- 9.88 119.50 زاوية الكاحل 
 0.533 0.467- 3.86 19.75 زاوية القدم

 0.956 0.044 9.00 90.25 زاوية ميل الجذع

 االمتصاص

 0.858 0.142 7.46 145.75 زاوية الورك
 0.420 0.580 7.54 130.75 زاوية الركبة

 0.885 0.115- 6.24 86.25 زاوية الكاحل 
 0.901 0.099- 5.07 17.50 زاوية القدم

 0.037 0.983* 6.02 79.75 زاوية ميل الجذع

 الدفع

 0.408 0.592- 5.33 191.88 زاوية الورك
 0.614 0.386- 5.35 172.00 زاوية الركبة

 0.488 0.512 7.97 130.75 زاوية الكاحل 
 0.520 0.480- 5.91 69.25 زاوية القدم

 0.470 0.530 1.50 77.75 زاوية ميل الجذع
 0.044 0.978* 2.65 21.50 زاوية الطيران 
 0.036 0.978* 1.29 59.50 زاوية االرتكاز
 0.565 0.435- 3.59 67.25 زاوية النهوض

(. 0.950)اعبدكلية ( ر)قيمة  (2) كأماـ درجة حرية  0,05معنوم عند نسبة خطأ  (*)

زاكية زاكية الورؾ  كزاكية ميل اعبذع ) كجود عالقة ارتباط معنوية يف متغًنات (22)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم     
 ()0,978 )(0,983()0,983)بة على التوارل كاحملس( ر)مع االقباز اذ بلغت قيمة  (ك زاكية االرتكاز الطًناف

 (.0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر) كىي اكرب من القيمة (0,978

بة بٌن كاحملس (ر) تراكحت قيم إذ فلم تظهر عالقة ارتباط معنوية مع االقباز  للزكايا اعبونومرتية أما بقية اؼبتغًنات 
 (.0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي اقل من قيمة  (0,631 - 0,044)
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  (22-21-20)جدول المناقشة الزوايا الجونيومترية في 

زاكية )  تبٌن عدـ كجود عالقة ارتباط بٌن الزكايا كاالقباز للوثبة الثالثية إال يف زكايا (22-21-20)من خالؿ اعبداكؿ
الورؾ  أثناء الدفع ك زاكية النهوض يف مرحلة اغبجلة كزاكية الركبة  أثناء الدفع كزاكية الطًناف يف مرحلة اػبطوة كزاكية 

كالّت يعزكىا الباحث  (الورؾ أثناء االصطداـ كزاكية ميل اعبذع  يف االمتصاص كزاكية الطًناف كاالرتكاز يف مرحلة الوثبة 
  :إذل

اػبركج بالزاكية اؼبثالية توليد القوة ك االذباه ك   إف لزاكية الورؾ أثناء الدفع عالقة باالقباز حيث تساعد الواثب يف 
لتحقيق ارتفاع  مثارل  ؼبركز ثقل كتلة اعبسم كربقيق مسافة أفضل للحجلة بدليل أف الرياضي يف ىاتو اغبالة وباكؿ أف 

 يف قيمة زاكيةتباعد ىناؾ إذ نالحظ أف  االمتصاص يقلل من زمن االتصاؿ باألرض كذلك خاضع لزكاية الركبة  أثناء
 عن القيمة اؼبثالية كالبالغة (4.27) كباكبراؼ معيارم (165,75) بٌن الواثبٌن حيث يبلغ الوسط حسايب الركبة 

 ؽبذه الزاكية فيف كيعزك الباحث سبب ذلك إذل أف االنثناء اخل(Song and ryu , 2011, 40)درجة (150)
( الكبًن)أف الثين العميق  (1963،عبد الكرصل كشلتوت ) كما يؤكداف ، زمن ىذه اؼبرحلةنقصاحد العوامل اؼبؤدية إذل 

 كمن كل .(114، 1963،عبد الكرصل كشلتوت )يؤدم إذل زيادة اؼبدة الزمنية كمن مث ضياع يف السرعة كالطاقة اغبركية 
 السرعة كالطاقة اغبركية كبالتارل احملافظة على  زمن النهوض كمن مث  تنقيص أدل إذل ػبفيفىذا يتضح باف االنثناء ا

 االقباز اعبيد  ربقيق 

 ة كالبالغةالزاكية اؼبثارلؾباؿ  ضمن درجة كىو (61,75)للحجلة بوسط حسايب يبلغ   قيمة زاكية النهوض  ك قدرت  
 على  يؤثر إذل البفاض مركز ثقل كتلة اعبسم كبالتارل  يؤدم حتما  درجة إذ أف نقصاف زاكية النهوض 60-64

( 73، 1990، علي )باف صغر اك كرب زاكية النهوض يؤثر يف االقباز  (1990، علي )مستول االقباز إذ يؤكد 
 .كالذم يؤدم بدكره إذل نقصاف مرحلة الطًناف

زاكية الركبة فاف سبب العالقة يعزكىا الباحث إذل أف   ك يف زاكية الركبة  أثناء الدفع كزاكية الطًناف يف مرحلة اػبطوة 
 ةدرج ( 175-  170) كاحملصورة بٌن   القيمة اؼبثالية ؽبا كانت ضمن درجة ك (166.75)بلغت بوسط حسايب 

( 14-11)درجة عن قيمة زاكية الطًناف اؼبثارل (8.50)كأدت إذل تقليل زاكية الطًناف كالّت بلغت بوسط حسايب 
درجة كسببها أف الواثب ينهض بنفس القدـ الّت مت النهوض عليها يف اغبجلة كىناؾ عبء على القدـ الناىضة بسبب 

عويس ) مرات عن كزنو اغبقيقي 4-3نزكؿ الواثب من اغبجلة بتأثًن اعباذبية األرضية كالذم يتضاعف كزنو إذل 
 (.95، 1983، كعفيفي 

 كالّت ؽبا تأثًنا كبًنا يف تطوير اؼبسافة بٌن مركز ثقل    كيف زاكية الورؾ أثناء االصطداـ كزاكية ميل اعبذع يف االمتصاص
هبعل أف  (شبو عمودم)كتلة اعبسم كاػبط الشاقورل على نقطة االرتكاز فبا يعين اف اغبفاظ على كضع اعبذع عاليا 

زاكية ) حي بلغتتكوف اغبركة صحيحة خالؿ انتقاؿ مركز ثقل كتلة اعبسم عند غبظة مس األرض كتركها كبدكف تأخًن
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كغالبا ما يلعب الضعف يف العضالت  ، درجة (90)درجة عن الزاكية اؼبثالية  (79.75)بوسط حسايب  (ميل اعبذع
-Bullard and Larrk ,1979 , 138)اػبصر كالظهر كالبطن دكر يف عدـ التطبيق الصحيح ؽبذه اغبركة 

سوؼ يعمل على تأخًن  (اغبفاظ على ميل اعبذع) عدـ تطبيق ىذه اغبركة بشكلها اغبركي الصحيح إفحيث ، (139
خلفا عند كضع رجل النهوض على األرض فبا سبب إطالة زمن تنفيذىا كإعاقة يف عمل القوة مركز ثقل كتلة اعبسم 

  .للرجل الدافعة كفقداف السرعة

أف صغر زاكية االرتكاز كالذم بلغ بوسط سبب العالقة زاكية االرتكاز كالطًناف يف الوثبة فيعزك الباحث إذل     كيف 
يؤدم إذل إطالة الزمن ككذلك فقداف بالسرعة  (2+66)درجة عن القيمة اؼبثالية كالذم يبلغ  (59,50)حسايب 

ككذلك يؤثر على اؼبسار ألتعجيلي ؼبركز ثقل كتلة اعبسم لبلوغ أعلى ارتفاع إذل هناية اؼبرحلة كذلك بسبب صغر ىذه 
أف صغر زاكية االرتكاز أك كربىا  (80 ، 1988،النعيمي )ك (26، 1981اؽبامشي )الزاكية كىذا ما أكد علية 

سيؤدم إذل هنوض مبكر أك متأخر ككلما زادت ىذه الزاكية تناقص زمن اؼبرحلة ككلما نقصت ىذه الزاكية أدت إذل 
( 20-17) من قيمة زاكية الطًناف اؼبثارل البالغ كربدرجة كىي ا (21,50)كزاكية الطًناف بلغت ، زيادة الزمن اؼبرحلة 

  .درجة

زكايا اعبسم تأثًن كبًن على مسافة االقباز ألهنا سوؼ تؤثر على بقية اؼبتغًنات ؿف        كبناءا على ما سبق ذكره فإ
كاف أىم تلك الزكايا تأثًنا زكايا االرتكاز ،  كاف تطبيقها من قبل الواثبٌن بصورة غًن صحيحة إذااؼبيكانيكية يف حالة 

أما زاكية الطًناف فهي من الزكايا اؼبؤثر على االقباز لكوهنا ربدد االرتفاع الذم يكوف علية القافز ، كالنهوض كالطًناف
كاف عينة البحث دل ربافظ على نسب زكايا الطًناف يف كل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثية إال يف اغبجلة اذ يشًن 

كزاكية ، °14-11يف اػبطوة تكوف حوارل ، °17-14 أف زكايا الطًناف ترتاكح يف اغبجلة بٌن (2005،الربضي )
حيث يكوف لزاكية الطًناف دكر يف ربديد ،(211-212. 2005.الربضي )°20-17الطًناف يف الوثبة حوارل 

الف ىناؾ عالقة ، اإلزاحة العمودية اؼبناسبة لكل مرحلة لكي وبافظ الواثب على اإلزاحة األفقية بأفضل إزاحة فبكنو 
أف "إذل  (1992، خريبط ك شلش )يشًن اذ ، عكسية بينهما فكلما زادت اإلزاحة العمودية قلت اإلزاحة األفقية 

زاكية الطًناف تعد من العوامل اؼبيكانيكية اؼبهمة اؼبؤثرة يف اؼبدل األفقي الذم يقطعو مسار مركز ثقل الواثب كربدد ىذه 
الزاكية من خالؿ الربط بٌن السرعة األفقية الّت اكتسبها يف أثناء االقرتاب كالسرعة العمودية الالزمة عند 

 أما يف زكايا الركبة كالكاحل فكاف اقل انثناء فيهما يف مرحلة االصطداـ ،(276، 1992، خريبط كشلش)"النهوض
للحجلة مقارنة مع مرحلّت اػبطوة كالوثبة كيعزك الباحث ذلك إذل أف الواثبٌن يف مرحلة اغبجلة يكوف زمن بقاء الرجل 

أما سبب زيادة االنثناء يف ، الناىضة على اللوح اقل من اؼبرحلتٌن الّت تليها للمحافظة على السرعة قدر اإلمكاف 
اػبطوة كالوثبة كىو لتعويض السرعة اؼبفقودة يقـو الواثب بزيادة القوة الدافعة عن طريق زيادة تلك االنثناءات يف 

الركبة كالورؾ )كما أف عملية اؼبد يف مفاصل رجل االرتكاز،اؼبفصلٌن لزيادة الدفع كلكنو يكوف على حساب الزمن 
تبدأ بعد كضع القدـ على اللوحة مباشرة للتقليل من زمن اؼبرحلة من جهة كللمحافظة قدر اإلمكاف على  (خباصة

زاىر )كما يشًن ، الطاقة اغبركية اؼبكتسبة من مرحلة االقرتاب الّت تعد اؼبؤثر األىم على مسافة االقباز من جهة أخرل 
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درجة كيف ىذه اغبالة فاف رجل  (72- 65)أف يف مرحلة اغبجلة تكوف زاكية االرتكاز على اللوح من (2000،
فبا يؤمن القوة لالرتقاء مع اغبد األدسل من ، االرتقاء توضع بشكل قريب من نقطة سقوط مركز ثقل كتلة اعبسم العاـ 

درجة كيظهر شعور  (64- 60)ترتاكح بٌن  (هنوض)كسبد الرجل بشكل كامل أثناء زاكية ارتقاء ، فقداف السرعة األفقية 
درجات كزاكية االرتكاز  ( 175-  170)كيف اػبطوة تكوف زاكية الركبة ، عند الالعب باف االرتقاء انتهى بعيدان خلفان 

كيف مرحلة ، درجة  (62-58)أما زاكية النهوض تكوف اقل من زاكية هنوض اغبجلة كترتاكح بٌن، درجة  (68-70)
كمن ،(35-32، 2000، زاىر )درجة (65+63)درجة كزاكية النهوض  (68- 66)الوثبة تكوف زاكية االرتكاز بٌن

أف أعضاء عينة ، خالؿ عرض الزكايا يعزك الباحث عدـ ظهور عالقة ارتباط معنوية مع االقباز يف بقية متغًنات الزكايا 
. البحث كاف أدائهم ضمن الزكايا اؼبثالية لفعالية الوثبة الثالثية كىذا سبب عدـ كجود عالقات 

- امتصاص )و  (امتصاص- اصطدام )عرض ومناقشة قي  متغيرات اإلزاحة بين المراحل - 2-4
 :لعينة البحث( دفع- امتصاص – اصطدام )و (دفع

 (دفع- امتصاص )و (امتصاص- اصطدام )عرض قي  متغيرات اإلزاحة بين المراحل- 2-4-1
. لمرحلة النهوض للحجلة لعينة البحث (دفع- امتصاص – اصطدام )و

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة  (23)الجدول رق  
- اصطدام)و (دفع- امتصاص )و (امتصاص- اصطدام )االحتمالية في قي  متغيرات اإلزاحة بين المراحل

.  لمرحلة النهوض للحجلة لعينة البحث(دفع- امتصاص
 (م  ) بين المراحل لمرحلة الحجلة ج.ك.ث.ل ماإلزاحات 

 متغيرات اإلزاحة المراحل 
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 المحتسبة

 االحتمالية

 امتصاص- اصطدام 
 0.519 0.481 0.08 0.722 اإلزاحة ا فقية
 0.548 0.452 0.01 0.065 اإلزاحة العمودية
 0.013 -0.983* 0.06 0.625 محصلة اإلزاحة

 دفع - امتصاص 
 0.837 0.163 0.21 0.932 اإلزاحة ا فقية
 0.488 0.512- 0.01 0.147 اإلزاحة العمودية
 0.968 0.032 0.17 0.925 محصلة اإلزاحة

- امتصاص- اصطدام 
 دفع 

 0.447 0.553- 0.07 1.545 اإلزاحة ا فقية
 0.910 0.090- 0.02 0.117 اإلزاحة العمودية
 0.403 0.597- 0.06 1.550 محصلة اإلزاحة

(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)
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عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية يف قيم متغًنات اإلزاحة بٌن نالحظ   (23)      من خالؿ اعبدكؿ رقم 
ؼبرحلة النهوض للحجلة مع  (دفع- امتصاص – اصطداـ )ك (دفع- امتصاص )ك (امتصاص- اصطداـ )اؼبراحل

اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي اقل من قيمة  (-0,597 - 0,032)بة بٌن كاحملس (ر)االقباز إذ تراكحت قيم 
ؼبرحلة النهوض للحجلة مع  (امتصاص- اصطداـ ))ماعدا ؿبصلة االزاحة يف مرحلة (.0,950)كالبالغة  (0,05)

( 0,05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر)من قيمة  اكرب كىي  ( -0,983 ) ببةكاحملس (ر)قدرت االقباز إذ 
 .(0,950)كالبالغة 

– اصطدام )و (دفع- امتصاص )و (امتصاص- اصطدام )عرض قي  متغيرات اإلزاحة بين المراحل- 2-4-2
: لمرحلة النهوض للخطوة  لعينة البحث (دفع- امتصاص 

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة  (24)   الجدول رق  
– اصطدام )و (دفع- امتصاص )و (امتصاص- اصطدام )االحتمالية في قي  متغيرات اإلزاحة بين المراحل

لمرحلة النهوض للخطوة لعينة البحث  (دفع- امتصاص 

 (م  ) بين المراحل لمرحلة الخطوة ج.ك.ث.ل ماالزاحات 

 متغيرات االزاحة المراحل 
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
  المحتسبة

 االحتمالية

- اصطدام 
 امتصاص

 0.410 0.590 0.118 0.483 االزاحة االفقية
 0.904 0.096- 0.022 0.063 االزاحة العمودية
 0.410 0.590 0.118 0.493 محصلة االزاحة

 دفع - امتصاص 
 0.377 0.623- 0.146 0.678 االزاحة االفقية
 0.385 0.615 0.026 0.093 االزاحة العمودية
 0.614 0.386- 0.090 0.738 محصلة االزاحة

- اصطدام 
 دفع - امتصاص

 0.464 0.536- 0.039 1.158 االزاحة االفقية
 0.384 0.616 0.054 0.088 االزاحة العمودية
 0.470 0.530- 0.035 1.163 محصلة االزاحة

(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)   

عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية يف قيم متغًنات اإلزاحة بٌن  (24)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم     
ؼبرحلة النهوض للخطوة مع االقباز  (دفع- امتصاص – اصطداـ )ك (دفع- امتصاص )ك (امتصاص- اصطداـ )اؼبراحل

اعبدكلية عند مستول داللة ( ر)كىي اقل من قيمة  (0,623- ، -0,096)بة بٌن كاحملس (ر)اذ تراكحت قيم 
(. 0,950)كالبالغة  (0,05)
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 (دفع- امتصاص )و (امتصاص- اصطدام )عرض قي  متغيرات اإلزاحة بين المراحل- 2-4-3
 :لمرحلة النهوض للوثبة لعينة البحث (دفع- امتصاص – اصطدام )و

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة االحتمالية  (25)الجدول
– اصطدام )و (دفع- امتصاص )و (امتصاص- اصطدام ) بين المراحلج.ك.ث. ل مفي قي  متغيرات اإلزاحة

لمرحلة النهوض للوثبة لعينة البحث  (دفع- امتصاص 
 (م  ) بين المراحل لمرحلة الوثبة ج.ك.ث. ل ماإلزاحات

 متغيرات اإلزاحة المراحل
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 المحتسبة

 االحتمالية

- اصطدام 
 امتصاص

 0.41 0.591 0.06 0.49 اإلزاحة ا فقية
 0.04 0.978-* 0.02 0.06 اإلزاحة العمودية
 0.41 0.594 0.06 0.50 محصلة اإلزاحة

 دفع- امتصاص 
 0.47 0.536- 0.13 0.72 اإلزاحة ا فقية
 0.58 0.425- 0.04 0.14 اإلزاحة العمودية
 0.54 0.462- 0.09 0.70 محصلة اإلزاحة

- اصطدام 
 دفع- امتصاص

 0.45 0.554- 0.13 1.19 اإلزاحة ا فقية
 0.61 0.393 0.03 0.14 االزاحة العمودية
 0.04 0.979-* 0.04 1.18 محصلة اإلزاحة

(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)   

 العمودية يف مرحلة كجود عالقة ارتباط معنوية يف قيم متغًنات اإلزاحة (25)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم    
ؼبرحلة النهوض للوثبة مع االقباز اذ تراكحت  (دفع- امتصاص – اصطداـ )ؿبصلة االزاحة يفك (امتصاص- اصطداـ )

كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر) من قيمة أكرب كىي  (0,979 - 0,978)بة بٌن كاحملس (ر)قيم 
– اصطداـ ) ك (دفع– امتصاص ) ك(امتصاص- اصطداـ )ك نالحظ أف بقية متغًنات االزاحة يف اؼبراحل (.0,950)

بة بٌن كاحملس (ر)تراكحت قيم عدـ كجود عالقة ارتباطية حيث ؼبرحلة النهوض للوثبة مع االقباز اذ  (دفع- امتصاص 
( 0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر) من قيمة أصغر كىي  (0,594 - 0,393)
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  ( : 25-24-23)مناقشة نتائج الجداول
– االصطداـ  )نالحظ اف ىناؾ عالقة معنوية مع االقباز  بٌن ؿبصلة االزاحة يف مرحلة( 23)    من خالؿ اعبدكؿ 

يف اغبجلة  (امتصاص– االصطداـ )يظهر انو كلما كانت اإلزاحة ؼبركز ثقل كتلة اعبسم بٌن مرحلة حبيث  (امتصاص
، قليلة فاف ذلك سوؼ يساعد على استمرار سرعة مركز ثقل كتلة اعبسم بسبب نقصاف الزمن عند ىذه اللحظة 

كاف نقصاف ىذه اإلزاحة أكثر من الالـز يعين نزكؿ الواثب برجلة كاؼبكبس كىذا ،  (دفع- امتصاص)كزيادة مرحلة 
ا أم أف عضالت الرجل تقـو تويعين حدكث انثناء يف مفاصل الورؾ كالركبة بشكل إجبارم مع استغراؽ كقت أطوؿ ؼبد

فبا هبعلها تفقد كمية يف سرعتها ، من أعلى إذل أسفل  (دفع القصور الذايت)يف ىذا الوضع دبقاكمة كتلة اعبسم عموديان 
– االصطداـ )أما الزيادة يف ىذه اإلزاحة فتسبب ابتعاد مركز ثقل كتلة اعبسم بٌن مرحلة ، كتؤثر يف انسيابيتها 

أكثر من الالـز فبا يولد عبئان على عضالت الظهر كالرجل فضال عن استغراؽ كقت طويل ألداء ىذه اؼبرحلة  (امتصاص
 (.75، 1997،الفضلي )كمن مث فقداف السرعة

لكوف الواثب أدل هنوضا ، يظهر أنو بالرغم من أداء اؽببوط فيها يكوف أصعب من بقية اؼبراحل  (24)   كاعبدكؿ 
أثناء  (القائدة)سابقا على الرجل نفسها الّت يؤدم هبا اؽببوط يف اػبطوة  إال أف الواثب يعمل على مد الرجل اؼبمرجحة 

- االصطداـ )كذلك يعين اغبصوؿ على أفضل إزاحة ؼبركز ثقل كتلة اعبسم بٌن مرحلة ، اؽببوط لألسفل كسحبها خلفا 
، فبا هبعل تنفيذ ىذه اغبركة بأقل زمن ، للخطوة لتوليد حركة رد فعل يف اغبوض معاكسة غبركة الرجل  (االمتصاص

 (دفع– االمتصاص )فبا جعل اإلزاحة ؼبركز ثقل كتلة اعبسم بٌن مرحلة  ، (الكتلة كالسرعة )ةؾكاقل فقداف يف كمية اغبر
 .تتحسن دبا يفيد األداء كتنفيذىا بزمن قليل مع البفاض اقل يف السرعة ؽبذه اؼبرحلة

ككانت    (امتصاص– االصطداـ ) نالحظ كجود عالقة معنوية بٌن اإلزاحة العمودية يف مرحلة( 25)   كاعبدكؿ
 كالعكس  اإلزاحة الكلية لالقباز  زادت  صغًنة  سالبة كذلك يدؿ على كلما كانت اإلزاحة العمودية االرتباط سالبا

 ؼبرحلة (دفع- امتصاص – اصطداـ )صحيح كقبد  كذلك ارتباط  معنوم سالب يف ؿبصلة اإلزاحة  أثناء مرحلة 
النهوض للوثبة معناه أف  العالقة بٌن اإلزاحة األفقية كالعمودية تكوف طردية عكسية أم كلما زادت اإلزاحة األفقية 

ج  األفقية .ؾ.ث.قلت اإلزاحة العمودية  ؼبرحلة النهوض للوثبة كالعكس صحيح حبيث يتوجب أف ال تؤثر إزاحة ـ
 (امتصاص– االصطداـ )يبٌن حدكث تطور يف اإلزاحة ؼبركز ثقل كتلة اعبسم بٌن مرحلة  على زاكية الطًناف يف الوثبة ك 

ك ىذا التطور وبتم على الواثب من أداء حركة ىبوط فعالة من ،  (دفع- االمتصاص )كاثر ذلك أيضا يف إزاحة مرحلة 
اجل أف تكوف حركة مركز ثقل كتلة اعبسم خالؿ ىذه اإلزاحة بأقل ما يبكن من الوقت فضال عن التقليل من الفقداف 

 ج.ؾ.ث. ب ـاإلزاحة للنهوضؿبصلة كأخًنا فاف أفراد العينة كانوا جيدين من حيث ، يف السرعة خالؿ ىذه اؼبرحلة 
-116) قدرت ؿبصلة اإلزاحة يف اؼبرحلتٌن دبتوسط حسايب حيثماعدا  اغبجلة  ( كثبة-خطوة ) يف صبيع اؼبراحل

 أفضل أفإذل  (1981،اؽبامشي  ) يف ىذا الصدد  يشًنك (سم 155)ماعدا اغبجلة دبتوسط حسايب قدره  (سم 118
   .( 26 . 1981. اؽبامشي)سم (120-90) تكوف بٌن ج.ؾ.ث.ب ـإزاحة أفقية للنهوض 



 

 
99 

   أما بالنسبة لإلزاحة األفقية للنهوض الكلي لكل مرحلة ففي اغبجلة يكوف قريب من الطًناف اؼبنبسط فبا وبقق 
، للواثب هنوض بأقل زمن فبكن كذلك لكوف أف زكايا الطًناف من األمور األساسية لتطوير األداء الفين كربقيق االقباز

أما حركّت النهوض يف اػبطوة كالوثبة فانو يتطلب ، (97، 1995،عودة )كاغبفاظ على السرعة خالؿ اؼبراحل الثالث 
كمن جهة أخرل فاف كضع ، يف رجل النهوض ىذا من جهة  (السرعة× القوة )من الرياضي الدفع الفعاؿ كاللحظي 

(، 312، 1995،حساـ الدين )اعبذع اؼبعتدؿ كانسيابية اغبركة يف أثناء اؽببوط كالنهوض يؤدم إذل زيادة االقباز 
إضافة إذل ربقيق الزكايا اؼبثالية تعد من األمور اؼبهمة لكل العب كالّت تتطلب من اؼبدرب التأكيد عليها أثناء التدريب 

. كالّت ىي احد اؼبشاكل اغبركية الّت تعرتض سبيل ربقيق التقدـ يف االقباز

لمراحل النهوض للوثبة الثالثية لعينة  (ج.ك.ث.م)عرض ومناقشة قي  متغيرات ارتفاعات - 2-5
: البحث
يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة االحتمالية (26)الجدول

لمراحل النهوض لعينة البحث  (ج.ك.ث.م)في قي  متغيرات ارتفاعات 

 (م )ج لمراحل النهوض  .ك.ث.ارتفاعات م

 المتغيرات  المراحل 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 المحسوبة

 االحتمالية

 الحجلة 
 0.822 0.178- 0.030 0.998 اصطدام
 0.378 0.622- 0.022 0.953 امتصاص
 0.789 0.211 0.044 1.130 دفع

 الخطوة 
 0.435 0.565- 0.048 0.990 اصطدام
 0.363 0.637- 0.013 0.915 امتصاص
 0.693 0.307 0.051 1.050 دفع

 الوثبة 
 0.282 0.718- 0.022 0.968 اصطدام
 0.293 0.707- 0.015 0.923 امتصاص
 0.807 0.193 0.089 1.103 دفع

(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)   

ؼبراحل  (ج.ؾ.ث.ـ)عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية يف قيم متغًنات ارتفاعات نالحظ  (26)    من خالؿ اعبدكؿ 
( ر)كىي اقل من قيمة  (0,718، - 0,178)بة بٌن كاحملس (ر)النهوض لعينة البحث مع االقباز اذ تراكحت قيم 

 (.0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة 
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 : لمراحل النهوض مناقشة نتائج ارتفاع مركز ثقل كتلة الجس 
تبٌن عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية بٌن ارتفاع مركز ثقل كتلة اعبسم كاالقباز كيعزك الباحث  (26)     من اعبدكؿ 

لكل مرحلة  (دفع-امتصاص-اصطداـ)ذلك إذل أف كضع الرجل الناىضة على األرض يف كل هنوض كدبراحلو الثالث
اغبركة اػبطية ألية "من مراحل الوثبة الثالثية كاف بشكل جيد كاعتمد الباحث يف ذلك على اغبقيقة الفيزياكية الّت تقوؿ 

حيث كلما ، (147، 1984،اػبفاجي )"  تتناسب طرديان مع بعدىا عن خط الدكرافمنقطة على اعبسم الدائر
حيث ، ابتعدت ىذه النقطة عن ؿبور الدكراف كلما زادت حركتها كسرعتها الدكرانية كىذا ما حدث ألفراد عينة البحث 

أما أفضل ، يف االصطداـ للحجلة كذلك للمحافظة على السرعة األفقية للجسم  (ج.ؾ.ث.ـ)كاف أفضل ارتفاع لػ
كاف يف مرحلة الدفع للوثبة كذلك بسبب حصوؿ امتداد يف زكايا الركبة كالكاحل كالورؾ ربضًنا  (ج.ؾ.ث.ـ)ارتفاع لػ

كذلك بسبب ؿباكلة الواثب  (ج.ؾ.ث.ـ)كيف اػبطوة فقد ظهر البفاض يف لػ، للطًناف ككذلك كرب زاكية الطًناف للوثبة
اغبصوؿ على أفضل مسافة فبكنة يف مرحلة اغبجلة فيقـو الواثب دبد الرجل اذل ابعد مسافة فبكنة فيحدث البفاض يف 

اف طبيعة الوثبة الثالثية كتعقيدىا بأداء ثالث عمليات هنوض يتطلب من ، عند االصطداـ للخطوة  (ج.ؾ.ث.ـ)
فضال عما تقدـ فاف أجزاء جسم الواثب صبيعها تكوف ، الواثب اف يضحي جبزء من سرعتو لغرض التحكم كالثبات 

 يتكيتم دراسة مسار ىذه النقطة من خالؿ اػبطوات األخًنة من االقرتاب اؿ (مركز ثقل كتلة اعبسم)فبثلة بنقطة ىي 
اف  "(1987،باكرزفيلد ك شركتر )ىذا كيشًن ، تؤىلو الف يستمر بالسرعة نفسها كبالزاكية اؼبطلوبة غبظة النهوض 

الواثبوف الذين يبتلكوف القدرة على رفع ثقل أجسامهم بشكل اكرب بسبب القوة عند النهوض مقارنة بالذين يبتازكف 
، 1987،باكرزفيلد ك شركتر )".بسرعة الركض كالذين يكوف مركز ثقلهم أكطأ كلكن بسرعة أفقية أعلى من النوع األكؿ

489). 
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عرض ومناقشة قي  متغيرات مراحل النهوض للسرعة والزمن والزخ  والطاقة الحركية -  2-6
  لعينة البحث في الوثبة الثالثية (الحجلة و الخطوة و الوثبة)لمراحل

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة االحتمالية  (27)الجدول
الحجلة )في قي  بعض متغيرات البايوميكانيكية لمراحل النهوض للسرعة والزمن والزخ  والطاقة الحركية لمراحل

لعينة البحث  (و الخطوة و الوثبة

 المتغيرات البايوميكانيكية المحسوبة للمراحل

الوسط  وحدة القياس  المتغيرات  المراحل 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 بةوالمحس

 االحتمالية

 الحجلة 

 757. 0.243- 0.85 8.41 ثا/م السرعة ا فقية 
 415. 0.585 0.42 0.91 ثا/م السرعة العمودية 
 775. 0.225- 0.80 8.45 ثا/م محصلة السرعة

 418. 0.582- 0.02 0.18 ثا الزمن 
 684. 0.316- 73.67 636.60 جول  الزخ  ا فقي 

 858. 0.142 225.71 3042.88 جول  الطاقة الحركية ا فقية 

 الخطوة 

 489. 0.511- 0.64 7.04 ثا/م السرعة ا فقية 
 577. 0.423- 0.05 1.08 ثا/م السرعة العمودية 
 470. 0.530- 0.59 7.11 ثا/م محصلة السرعة

 470. 0.530 0.01 0.17 ثا الزمن 
 467. 0.533- 62.08 531.92 جول  الزخ  ا فقي 

 504. 0.496 125.50 2156.40 جول  الطاقة الحركية ا فقية 

 الوثبة 

 453. 0.547- 0.82 6.35 ثا/م السرعة ا فقية 
 469. 0.531 42.26 21.91 ثا/م السرعة العمودية 
 442. 0.558- 0.80 6.39 ثا/م محصلة السرعة

 815. 0.185 0.03 0.19 ثا الزمن 
 027. 0.981-* 18.17 508.73 جول  الزخ  ا فقي 

 484. 0.516 273.19 1706.12 جول  الطاقة الحركية ا فقية 
(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)   

السرعة األفقية ك السرعة )  اؼبستخرجة تغًناتادلكجود عالقة ارتباط معنوية يف   عدـ نالحظ (27)من خالؿ اعبدكؿ  
( ر)ؼبرحلة اغبجلة مع االقباز اذ بلغت قيمة  (الطاقة اغبركية األفقيةالزخم األفقي العمودية ك ؿبصلة السرعة ك الزمن ك
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 (ر) من القيمة أصغركىي  (0,142()0,316()0,582( )0,225( )0,585()0,243)بة على التوارل كاحملس
  (.0,950)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة 

السرعة األفقية ك السرعة العمودية ك ؿبصلة )  اؼبستخرجة تغًناتادلكجود عالقة ارتباط معنوية يف     ككذلك قبد عدـ 
بة على التوارل كاحملس (ر)مع االقباز اذ بلغت قيمة اػبطوة ؼبرحلة  (الطاقة اغبركية األفقيةالزخم األفقي السرعة ك الزمن ك

اعبدكلية عند مستول  (ر) من القيمة أصغرىي ك (0,496)(0,533 )(0,530()0,530()0,423() 0,511)
(. 0,950)كالبالغة  (0,05)داللة 

السرعة األفقية ك السرعة العمودية ك )  اؼبستخرجة تغًناتادلكجود عالقة ارتباط معنوية يف   كذلك  عدـ نالحظ ك
بة على التوارل كاحملس (ر) بلغت قيمة إذمع االقباز الوثبة ؼبرحلة  (الطاقة اغبركية األفقيةك ؿبصلة السرعة ك الزمن 

اعبدكلية عند مستول داللة  (ر) من القيمة أصغركىي  (0,516()0,185()0,558()0,531()0,547)
(. 0,950)كالبالغة  (0,05)

( -0,981)بة بٌن كاحملس (ر) بلغت قيم إذ عالقة ارتباط معنوية مع االقباز فتوجدأما يف متغًن الزخم األفقي للوثبة    
 (.0,811)كالبالغة  (0,05)اعبدكلية عند مستول داللة  (ر)من قيمة  اكرب كىي 

  متغيرات البايوميكانيكية لمراحل النهوض للسرعة والزمن والزخ  والطاقة الحركية مناقشة
  :لعينة البحث (الحجلة و الخطوة و الوثبة)لمراحل

عالقة االرتباط بٌن السرعة األفقية للنهوض كمستول االقباز يف كل مرحلة من  عدـ كجود كيعزك الباحث سبب      
 تعتمد على زكايا اؽببوط كالنهوض كالطًناف كالزمن بشكل رئيسي يف كل مرحلة من مراحل  ألهنا مراحل الوثبة الثالثية

الوثبة الثالثية من ناحية التكنيك يؤدم إذل امتصاص الصدمة عند االرتطاـ باألرض مع فقداف يف السرعة األفقية أم 
توليد قوة تعمل بزمن كبًن كىذا هبعل السرعة األفقية تقل عند غبظة ترؾ األرض بشكل متعاقب من مرحلة إذل أخرل 

أف زاكية الطًناف تعد من العوامل اؼبيكانيكية اؼبهمة "إذل  (1992، خريبط ك شلش )بسبب زاكية الطًناف إذ يشًن 
اؼبؤثرة يف اؼبدل األفقي الذم يقطعو مسار مركز ثقل الواثب كربدد ىذه الزاكية من خالؿ الربط بٌن السرعة األفقية الّت 

كاف الفقداف يف ، (276، 1992، خريبط كشلش)"اكتسبها يف أثناء االقرتاب كالسرعة العمودية الالزمة عند النهوض
 كالنهوض للحجلة يكوف اقل ما يبكن مقارنة مع بقية اؼبراحل لكوف الواثب يريد ةالتقرييبالسرعة األفقية بٌن الركضة 

اغبفاظ على السرعة األفقية قدر اإلمكاف لالستمرار يف األداء الفين للحجلة فيكوف االرتفاع العمودم للجسم اقل ما 
يبكن لكي يتم اغبافظ على السرعة األفقية الف السرعة األفقية تتناسب عكسيا مع االرتفاع العمودم ؼبركز ثقل كتلة 

كاف الواثب يقـو بوضع قدـ االرتكاز ، كزكايا الركبة كالورؾ كاعبذع كالكاحل تكوف اقل انثناء من بقية اؼبراحل ، اعبسم 
خالفا ؼبا يتم يف الوثب الطويل فاف الواثب "(1985، كولودم كآخراف)حيث يشًن ،على لوح النهوض دبقدمة القدـ 

، 1985، كولودم كآخراف)"  على لوح النهوض غالبا عن طريق اعبزء األمامي من القدـ قيف الوثبة الثالثية يضع رجل
أما بالنسبة للخطوة فاف الواثب ،  ككل ما سبق يؤدم إذل تقليل الزمن فبا يؤدم إذل تقليل االلبفاض يف السرعة، (264

كاالرتفاع اؼبناسب ؼبركز ثقل كتلة اعبسم ، يقـو بتقليل زاكية الطًناف لكي وبافظ على السرعة األفقية قدر اإلمكاف 
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فضالن عن ذلك فاف ىذه اؼبرحلة تكوف من أصعب اؼبراحل على الواثب لكوف ، للحصوؿ على مسافة أفقية مناسبة
إف  "(1983،عويس كعفيفي )كيشًن إذل ذلك ،الرجل الناىضة ىي نفس الرجل الّت مت النهوض هبا يف مرحلة اغبجلة 

السبب يف قلة مسافة اػبطوة مقارنة باؼبراحل األخرل يكمن يف كوهنا تؤدل ربت ظركؼ صعبة كمعقدة كذلك الف قدـ 
يفي ؼعويس كع)" النهوض تكوف قد قامت بأداء هنوض كىبوط بعد عملية طًناف طويلة نوعان ما خالؿ عملية اغبجلة

كيكوف ىبوط ،  ذلك فاف زكايا الركبة كالكاحل للرجل الناىضة تكوف مثنية بشكل كبًنإذلإضافة ، (95 ،1983،
كفيما ،  زمن أطوؿ فيكوف فقداف السرعة اكربإذل اغباجة إذلالقدـ على األرض على الكعب اك كامل القدـ فبا يؤدم 

ىبص الوثبة فيقـو الواثب بتكبًن زاكية الطًناف أكثر من مرحلّت اغبجلة كاػبطوة لكي وبصل إذل ارتفاع مناسب لكي 
كيكوف الزمن يف ىذه اؼبرحلة اكرب من بقية اؼبراحل أيضا بسبب ، يتم تعويض السرعة اؼبفقودة يف اؼبراحل السابقة 

فاف ذلك يؤدم إذل زمن كبًن ، االنثناءات الّت ربصل يف زكايا اعبسم كخاصة الركبة كالكاحل كاندفاع اعبذع إذل اإلماـ 
انو كلما زادت السرعة األفقية صغرت زاكية الطًناف كبالعكس  "(1989،ؾبيد )كيشًن فبا يؤدم إذل قلة السرعة األفقية 

كانو دبجرد ترؾ اؼبتسابق األرض فاف مسار مركز ثقل كتلة اعبسم ككذلك مسافة الوثبة كارتفاع مركز ثقل كتلة اعبسم ، 
ألم قول داخلية مثل حركات الواثب يف اؽبواء كلكن يبكن تغيًن مسار مركز ، عند بدء عملية الطًناف ال يبكن تغًنه 

ثقل بعض أجزاء اعبسم يف حدكد عالقتها دبركز ثقل كتلة اعبسم نفسو فإذا البفض جزء من أجزاء اعبسم فاف األجزاء 
السرعة ت اعتدالية   كفيما تقدـ يبٌن لنا أف أفراد عينة البحث كاف(،407، 1989،ؾبيد )"األخرل تعمل على تعادلو

حيث ،  االقباز ألفراد العينة  ربسن  فبا أدل إذلةالتقرييب سرعة الواثبٌن جيدة يف مرحلة الركضة  دبعىن  أف األفقية 
كاف السرعة  ، ةالتقرييبثا يف الركضة /ـ(10,5-10,3 )إذل السرعة األفقية تصل إف( 1985 ، كآخرافكولودم )يشًن

 ثا كالوثبة /ـ(1)دبقدار كاػبطوة  ثا/ـ(0,5)من بالتدريج بٌن القفزات الثالثة بالتتابع يف اغبجلة دبقدار  األفقية تقل
حي بلغت دبتوسطات حسابية على التوارل  (، 261، 1985، كولودم كآخراف )ثا  /ـ (2 - 1,5)دبقدار 

 مستول االقباز ربسٌنألفراد العينة فبا أدل إذل حدث  الذم كىذا على التوارل   (6.35)ك(7.04)ك(8.41)
 .لديهم

قصًن  كىو عالقة ارتباط مع االقباز كذلك لكوف زمن أداء اؼبراحل ق ال توجد كفيما ىبص السرعة العمودية أيضا تبٌن أف
إف السرعة العمودية تكوف  (Miller,1985) and Hayكما يشًن إليو ، غًن مناسب الكتساب سرعة عمودية

  تكوفثا كيف الوثبة /ـ(3,89 ) تكوفثا كالسرعة العمودية يف اغبجلة/ـ (1,88)األقل يف مرحلة اػبطوة حبوارل 
 (.Miller,1985,194) and Hayثا /ـ (2,60)

حيث يكوف على القافز كضع الرجل الدافعة يف كقت ، عالقة ارتباط مع االقباز دل تظهر     أما زمن اؼبراحل الثالث
( 0,15- 0,13)النهوض بقرب إسقاط مركز ثقل كتلة اعبسم كيف نفس الوقت يقلل من زمن االندفاع حىت 

مع الزمن اؼبشار إليو  منسبا مع الزمن  كزمن النهوض يف صبيع اؼبراحل كاف  (261، 1985، كولودم كآخراف )ثانية
 انو  ظهور العالقة بسبب  عدـفبا أدل إذل، على التوارل   (0.18،0.17،0.19)حيث قدر زمن اؼبراحل سابقان 

 . النهوض بشكل جيداغبفاظ على زاكية  يف مراحل الوثبة الثالثية كتسبب إذل مقارب للزمن اؼبثارل
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 فظهرت عالقة ارتباط معنوية مع  الزخم األفقي أك كمية اغبركة أما يف ،  دل تظهر عالقة ارتباط مع االقباز الطاقة كيف  
حيث  (الوثبة )كالكتلة يف اؼبرحلة األخًنة  ك سبب العالقة يعزكىا الباحث إذل أنبية السرعة  يف الوثبة فقط االقباز

الكتلة كالسرعة لدل عينة البحث كانت متناسبة أم كلما نقصت السرعة نقص الزخم األفقي للواثب ك لكي ربافظ 
كالذم هبب اف يبتلك الواثب كتلة جسم مناسبة قادرة على على زاكية الطًناف كاػبركج الصحيح ؼبركز ثقل كتلة اعبسم  

 السرعة أداءربمل االنتقاؿ اؼبتواصل كاؼبرتابط كاؼبتناسب بٌن مراحل الثالثة للوثبة الثالثية يف اغبجلة مث اػبطوة فالوثبة مع 
، كربقيق  مسافة أحسن من االقباز الرقمي خالفا عن اؼبراحل األكذل فيما ىبص اغبجلة كاػبطوةاؼبناسبة يف ىذه اؼبراحل 

 .ظهور العالقة بٌن الطاقة اغبركية كاالقباز عدـ كلكوف السرعة لعينة البحث جيدة أدت إذل 

 عرض ومناقشة قي  متغيرات الفرق الزاوي والسرعة الزاوية لمراحل النهوض لعينة البحث- 2-7

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط مع االنجاز ونسبة االحتمالية  (28)الجدول
في قي  متغيرات الفرق الزاوي والسرعة الزاوية لمراحل النهوض لعينة البحث 

 السرعة الزاوية لمراحل النهوض

الوسط  المتغيرات المراحل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ر)قيمة 
 االحتمالية بةوسحال 

 الحجلة

 0.030 0.982-* 5.262 58.075 (درجة)الفرق الزاوي 
 0.418 0.582- 0.019 0.175 (ثا)الزمن 

السرعة الزاوية 
 (ثا/درجة)

329.688 26.543 -0.101 0.899 

 الخطوة

 0.374 0.626 2.272 51.790 (درجة)الفرق الزاوي 
 0.644 0.356 0.022 0.180 (ثا)الزمن 

السرعة الزاوية 
 (ثا/درجة)

289.003 35.063 *0.979 0.025 

 الوثبة

 0.363 0.637- 2.582 51 (درجة)الفرق الزاوي 
 0.815 0.185 0.026 0.190 (ثا)الزمن 

السرعة الزاوية 
 (ثا/درجة)

272.988 40.437 *0.981 0.032 

(. 0.950)الجدولية ( ر)قيمة  (2) وأمام درجة حرية  0,05معنوي عند نسبة خطأ  (*)   
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 ماعدا  ؼبراحل كاػبطوة كالوثبة (السرعة الزاكية)كجود عالقة ارتباط معنوية يف متغًنات ( 28)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ 
اعبدكلية ( ر)كىي اكرب من القيمة  (0,981()0,979)بة على التوارل كاحملس (ر) بلغت قيمة إذ مع االقباز اغبجلة 

 (.0,950)كالبالغة  (0,05)عند مستول داللة 
 بػػ بةكاحملس (ر) فظهر كجود فرؽ معنوم مع االقباز  يف مرحلة اغبجلة فقط حيث قدرتأما يف متغًنات الفرؽ الزاكم

  يف اػبطوة كالوثبة دل تظهر عالقة ارتباط معنوية مع االقباز،يف حٌن  ( 0.950)كىي اكرب من اعبدكلية  (-0.982)
اعبدكلية عند مستول داللة  (ر) كىي اقل من قيمة -)0,637 ، 0,626)بة بٌن كاحملس (ر) تراكحت قيم إذ
(. 0,950)كالبالغة  (0,05)

 

  قي  متغيرات الفرق الزاوي والسرعة الزاوية لمراحل النهوض لعينة البحثمناقشة 

ككجود عالقة ارتباط ،  مع االقباز اغبجلة فقطلفرؽ الزاكم يف  ؿتبٌن كجود عالقة ارتباط معنوية (13)من اعبدكؿ     
 كيعزك الباحث ذلك أف السرعة الزاكية ىي ناذبة من الفرؽ  يف اػبطوة كالوثبة فقطمعنوية بٌن السرعة الزاكية كاالقباز

فضال عن ذلك أف ، فكلما زاد الفرؽ الزاكم مع ثبات أك قلة الزمن زادت السرعة الزاكية ، الزاكم مقسومة على الزمن 
سبب السرعة الزاكية يرتبط أيضا بزاكيّت االرتكاز األمامي كاػبلفي اللتاف تكوناف الفرؽ الزاكم حسب اؼبعادلة آالتية 

 يف كل ثابتا  الزمن كاف أفكدبا ، (177، 1998، حساـ الدين كآخركف )الزمن / الفرؽ الزاكم = السرعة الزاكية :
مراحل النهوض للوثبة الثالثية أدل إذل ظهور مثل ىكذا عالقة لكوف الزمن يرتبط ارتباطا عكسيا مع السرعة الزاكية 

. فكلما زاد الزمن قلة السرعة الزاكية كالعكس صحيح

 :االستنتاجات- 2-8

معنوم بٌن قياـ الواثبٌن بتغيًن طوؿ اػبطوات الثالثة األخًنة من الركضة التقربية كالذم اظهر كجود عالقة ارتباط             
 يف اػبطوات الثالث  السرعة األفقية للواثبٌنت قل حبيث  مع االقبازإزاحة اػبطوة األكذل كالطاقة اغبركية للخطوة الثانية

 . على مستول االقبازكأثرت األخًنة 
زاكية الورؾ  أثناء الدفع ك زاكية النهوض يف مرحلة  ) اعبونومرتية  لعينة البحث كجود ارتباط معنوم ؼبتغًنات الزكايا         

اغبجلة كزاكية الركبة  أثناء الدفع كزاكية الطًناف يف مرحلة اػبطوة كزاكية الورؾ أثناء االصطداـ كزاكية ميل اعبذع  يف 
 .مع مستول االقباز (االمتصاص كزاكية الطًناف كاالرتكاز يف مرحلة الوثبة

 أف أعضاء عينة البحث كاف ىذا راجع إذل عدـ ظهور عالقة ارتباط معنوية مع االقباز يف بقية متغًنات الزكايا             
  .أدائهم ضمن الزكايا اؼبثالية لفعالية الوثبة الثالثية كىذا سبب عدـ كجود عالقات
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يظهر انو كلما حبيث  (امتصاص– االصطداـ  )ٍ كجود  عالقة معنوية مع االقباز  بٌن ؿبصلة اإلزاحة يف مرحلة           
يف اغبجلة قليلة فاف ذلك سوؼ يساعد على  (امتصاص– االصطداـ )كانت اإلزاحة ؼبركز ثقل كتلة اعبسم بٌن مرحلة 

 . كبالتارل تأثر على مستول االقباز استمرار سرعة مركز ثقل كتلة اعبسم بسبب نقصاف الزمن عند ىذه اللحظة

 كذلك االرتباط سالباككانت  (امتصاص– االصطداـ ) كجود عالقة ارتباط  معنوية بٌن اإلزاحة العمودية يف مرحلة      
  كالعكس صحيح اإلزاحة الكلية لالقباز صغًنة زادتكلما كانت اإلزاحة العمودية أف يدؿ على 

 ؼبرحلة النهوض للوثبة (دفع- امتصاص – اصطداـ ) كجود ارتباط  معنوم سالب يف ؿبصلة اإلزاحة  أثناء مرحلة         
معناه أف  العالقة بٌن اإلزاحة األفقية كالعمودية تكوف طردية عكسية أم كلما زادت اإلزاحة األفقية قلت اإلراحة 

 .العمودية  ؼبرحلة النهوض للوثبة كالعكس صحيح كبالتارل تؤثر على االقباز

السرعة األفقية ك السرعة العمودية ك ؿبصلة السرعة ك )  اؼبستخرجة تغًناتادلكجود عالقة ارتباط معنوية يف   عدـ         
 ماعدا الزخم األفقي يف  مرحلة مع االقباز كاػبطوة  كالوثبة ؼبرحلة اغبجلة  (الطاقة اغبركية األفقيةالزخم األفقي الزمن ك

 الوثبة حبيث 

عدـ كجود عالقة ارتباط معنوية بٌن ارتفاع مركز ثقل كتلة اعبسم كاالقباز كيعزك الباحث ذلك إذل أف كضع الرجل        
لكل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثية  (دفع-امتصاص-اصطداـ)الناىضة على األرض يف كل هنوض كدبراحلو الثالث

  .كاف بشكل جيد
  ألهنا عالقة االرتباط بٌن السرعة األفقية للنهوض كمستول االقباز يف كل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثية عدـ كجود         

  .تعتمد على زكايا اؽببوط كالنهوض كالطًناف كالزمن بشكل رئيسي يف كل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثي

قصًن  كىو غًن عالقة ارتباط مع االقباز كذلك لكوف زمن أداء اؼبراحل ق ال توجد  السرعة العمودية أيضا تبٌن أف يف       
 .مناسب الكتساب سرعة عمودية

 فبا أدل إذل،  منسبا مع الزمن اؼبثارل كاف الثالث زمن النهوض اؼبراحلبالنسبة ؿ ،عالقة ارتباط مع االقباز دل تظهر        
 النهوض اغبفاظ على زاكية  يف مراحل الوثبة الثالثية كتسبب إذل  انو مقارب للزمن اؼبثارل ظهور العالقة بسبب عدـ

 .بشكل جيد

 فظهرت عالقة ارتباط  الزخم األفقي أك كمية اغبركة أما يف ، دل تظهر عالقة ارتباط مع االقباز الطاقة اغبركية يف   ـــــ
حيث الكتلة  (الوثبة )كالكتلة يف اؼبرحلة األخًنة  السرعة  بٌنسبب العالقة  ذلك ب ك  يف الوثبة فقط معنوية مع االقباز

كالسرعة لدل عينة البحث كانت متناسبة أم كلما نقصت السرعة نقص الزخم األفقي للواثب ك لكي ربافظ على 
كالذم هبب اف يبتلك الواثب كتلة جسم مناسبة قادرة على زاكية الطًناف كاػبركج الصحيح ؼبركز ثقل كتلة اعبسم  

  .ربمل االنتقاؿ اؼبتواصل كاؼبرتابط كاؼبتناسب بٌن مراحل الثالثة للوثبة الثالثية
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ككجود عالقة ارتباط معنوية بٌن السرعة الزاكية ،  مع االقباز اغبجلة فقطلفرؽ الزاكم يف  ؿكجود عالقة ارتباط معنوية        
،  كيعزك الباحث ذلك أف السرعة الزاكية ىي ناذبة من الفرؽ الزاكم مقسومة على الزمن  يف اػبطوة كالوثبة فقطكاالقباز

 .فكلما زاد الفرؽ الزاكم مع ثبات أك قلة الزمن زادت السرعة الزاكية

: مناقشة النتائج بالفرضيات - 2-9

 .البايوميكانيكية ؼبراحل الوثبة الثالثيةاؼبتغًنات   بعض قيمتوجد عالقة ذات داللة معنوية بٌن  :الفرضية ا ولى

   من خالؿ  ما سبق ذكره  يف نتائج البحث توصلنا إذل كجود عالقة معنوية  ارتباطية بٌن  بعض اؼبتغًنات اؼبيكانيكية 
الّت أخذت قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الدراسة ك بٌن مستول االقباز لعينة البحث قيد الدراسة ، فقد كانت مسانبة بعض  الزكايا 

اؼبأخوذة يف الدراسة كاضحة يف اؼبسانبة لتحقيق مستول االقباز الرقمي خالؿ االصطداـ ك االمتصاص ك الدفع يف كل 
كالّت توضح مصفوفة   (06)ك (05)ك (04)من اؼبراحل الثالث للوثب الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كما ىو مبٌن يف  اعبداكؿ رقم

 ،ككذلك   ثبت كجود عالقة ةاالرتباطات البينية للزكايا اعبونومرتية  ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة كالوثبة  يف الوثبة الثالثي
ج  كاؼبتغًنات اؼبستخرجة  ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة ك الوثبة كما ىو .ؾ.ث.معنوية بٌن بعض متغًنات اإلزاحات ؼبسار ـ

كالّت توضح مصفوفة االرتباطات البينية  ؼبتغًنات   (12)ك(11)ك(10)ك(09)ك (08)ك (07)مبٌن يف اعبداكؿ رقم
 ج  كاؼبتغًنات البايوميكانيكية اؼبستخرجة   ؼبرحلة اغبجلة كاػبطوة ك الوثبة يف الوثبة الثالثية  .ؾ.ث.اإلزاحات ؼبسار ـ

البايوميكانيكية كاالقباز ؼبراحل الوثبة اؼبتغًنات   بعضقيمتوجد عالقة ذات داللة معنوية بٌن  : الفرضية الثانية
 .الثالثية

معنوية بٌن إزاحة اػبطوة األكذل كالطاقة اغبركية  ةكالذم اظهر كجود عالقة ارتباط(  19)     من خالؿ اعبدكؿ رقم 
 اعبونومرتية  كجود ارتباط معنوم ؼبتغًنات الزكايا( 21،20،22) كقبد كذلك  يف اعبداكؿ رقم  مع االقبازللخطوة الثانية
زاكية الورؾ  أثناء الدفع ك زاكية النهوض يف مرحلة اغبجلة كزاكية الركبة  أثناء الدفع كزاكية الطًناف يف  )لعينة البحث 

( مرحلة اػبطوة كزاكية الورؾ أثناء االصطداـ كزاكية ميل اعبذع  يف االمتصاص كزاكية الطًناف كاالرتكاز يف مرحلة الوثبة
  .مع مستول االقباز

– االصطداـ )عالقة ارتباط  معنوية بٌن اإلزاحة العمودية يف مرحلةتبٌن أف ىناؾ  (23)       كيف اعبدكؿ رقم 
  اإلزاحة الكلية لالقباز صغًنة زادتكلما كانت اإلزاحة العمودية أف  كذلك يدؿ على االرتباط سالباككانت  (امتصاص

ؼبراحل النهوض  كضح  العالقة اؼبعنوية مع . ج.ؾ.ث.الرتفاعات ـ (26)كالعكس صحيح يف حٌن اعبدكؿ رقم 
يظهر انو كلما كانت اإلزاحة ؼبركز ثقل كتلة حبيث  (امتصاص– االصطداـ  )االقباز  بٌن ؿبصلة اإلزاحة يف مرحلة

يف اغبجلة قليلة فاف ذلك سوؼ يساعد على استمرار سرعة مركز ثقل كتلة  (امتصاص– االصطداـ )اعبسم بٌن مرحلة 
(  27) كبالتارل تأثر على مستول االقباز  ، كقبد كذلك غي اعبدكؿ رقم اعبسم بسبب نقصاف الزمن عند ىذه اللحظة

  بٌنسبب العالقة  ذلك ب ك  يف الوثبة فقط ظهرت عالقة ارتباط معنوية مع االقبازأ الزخم األفقي أك كمية اغبركة أف 
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 الزاكية كالفرؽ الزاكم ك الزمن ة،كقد تبٌن يف اعبدكؿ األخًن اػباص بالسرع (الوثبة )كالكتلة يف اؼبرحلة األخًنة السرعة 
ككجود عالقة ارتباط معنوية بٌن السرعة الزاكية ،  مع االقباز اغبجلة فقطلفرؽ الزاكم يف  ؿارتباط معنويةأف ىناؾ عالقة 

  بعضقيمعالقة ذات داللة معنوية بٌن كمن ما سبق  يتم قبوؿ الفرضية القائلة أف  ىناؾ .  يف اػبطوة كالوثبةكاالقباز
 .البايوميكانيكية كاالقباز ؼبراحل الوثبة الثالثيةاؼبتغًنات 

:  الخاتمة العامة -2-10

تعترب مهارات األداء اغبركي يف فعالية الوثب الثالثي احد أكثر اؼبهارات تعقيدا ك انسجاما ، اذ تستلـز الدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك    
السرعة ك القوة ، ك نتيجة ؼبالحظة الطالب ك متابعتو ؼبستجدات ىذه الفعالية فضال عن التطور ك التقدـ السريع 

اغباصل يف اؼبستول الرقمي اؼبنجز ؽبذه الفعالية ، كجو الطالب دراستو اذل ربليل ك دراسة خصائص مهارات األداء 
اغبركي لفعالية الوثب الثالثي ، ك أم ؾباؿ أدؽ من ؾباؿ التحليل اؼبيكانيكي للحركة الرياضية الذم يعترب أىم اجملاالت 

بدراسة قيم  بعض  (اغبجلة ، اػبطوة ك الوثبة  ) ك قد حدد الطالب ؾباؿ الدراسة يف مراحل االرتكاز يف عصرنا ىذا
 اؼبتغًنات اؼبيكانيكية

 ، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء يف الركضة التقريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ك كذلك  الزكايا اعبونومرتية يف كل اؼبراحل النهوض  غًنىا من اؼبتغًنات  ، ك 
يبٌن اؼبشكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت الّت تواجو الواثب يف مرحلة الوثب كاغبجلة ، اػبطوة ك الوثبة ، كيبٌن األخطاء فيها من حيث 

زاكية الطًناف لألداء ، زاكية االرتكاز كزاكية النهوض ك أكضاع اعبسم األخرل ، كىنا تكمن مشكلة البحث كىذا ما 
 لبعض قيم اؼبتغًنات البايوميكانية ؼبراحل االرتكاز يف ةدفع الطالب الباحث إذل ىذا اؼبوضوع دبحاكلة إجراء دراسة ربليلي

 كعالقتها باؼبستول الرقمي  كعليو فقد قسم الباحث الدراسة إذل جانبٌن اعبنب النظرم فقد تناكؿ الوثبة ةالوثبة الثالثي
الثالثية من النبذة التارىبية إذل اؼبراحل الفنية لألداء اغبركي كاؼبواصفات الفعالية كالفصل الثاشل فقد مشل على 

بيوميكانيك الوثب الثالثي من كتفصيل األسس اؼبيكانيكية الّت تكوف الوثبة الثالثية دبختلف مراحلها ، أما الباب الثاشل 
فقد قسم إذل فصلٌن الفصل األكؿ منهجية البحث كإجراءاتو اؼبيدانية فشمل على عينة البحث حبيث كانت عبارة عن 

خالؿ النخبة يف الفعالية يف  اعبزائر كمنهج البحث اؼبستعمل كىو الوصفي الذم ىو مالئم ؼبعاعبة مشكلة  البحث 
ربديد اؼبنهج العلمي اؼبتبع ،عينة البحث،ؾباالت البحث ، الضبط اإلجرائي ؼبتغًنات البحث، كما مت التطرؽ إذل عرض 
مفصل لألدكات البحث كالقواعد الّت ينبغي مراعاهتا يف اإلعداد ؽبا ك تنفيذىا، كما اختتم ىذا الفصل بعرض للوسائل 

اإلحصائية الّت سوؼ يستند عليها الباحث يف معاعبة النتائج اؼبتحصل عليها،أما الفصل الثاشل فقد مت عرض النتائج 
كمناقشتها ، ك بدا الباحث يف عرض مصفوفة االرتباطات البينية بٌن متغًنات البحث اؼبدركسة ؼبراحل االرتكاز للوثب 

 الرقمي احملقق من طرؼ عينة البحث ليتم اػبركج باستنتاجات  زالثالثي مت التطرؽ إذل دراسة العالقة بينها كاإلقبا
 . توصيات  إعطاءكاػباسبة العامة متكمناقشة الفرضيات قبوؽبا من رفضها 
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 :التوصيات -2-11

التأكيد على اػبطوات الثالث األخًنة أف تكوف اإلزاحة فيها متساكية كعدـ تطبيق تكنيك الوثب الطويل يف تقصًن  -1
. آخر خطوة ألنو يقلل من السرعة

تدريب الالعبٌن على لالنتقاؿ من االصطداـ إذل االمتصاص بزمن قصًن جدا للتهيؤ ألداء مرحلة الدفع بفاعلية كبًنة  -2
 .كزبفيف قوة االصطداـ قدر اإلمكاف

صورة بالثانية أك أكثر للوصوؿ إذل دقائق  (300-200)ضركرة التأكيد على توفًن آالت التصوير ذات السرعة العالية  -3
 .أجزاء اغبركة بشكل أدؽ

 .إجراء دراسات مشاهبة أخرل لتناكؿ متغًنات ميكانيكية أخرل دل يتناكؽبا الباحث بالدراسة اغبالية -4
تأكيد اؼبدربٌن على اختيار كاثبٌن يبتازكف بصفات جسمية خاصة ك بسرعة عالية لكي يتجنبوف ضعف األداء يف الوثب  -5

 . كالكتلة بسبب السرعة
 على ضركرة أتباع األسس اؼبيكانيكية العلمية يف تعليم الوثبة الثالثية كتدريبها بغية  مدريب ىاتو الفعالية التأكيد من قبل  -6

 .كشف نقاط الضعف كالقوة يف أداء الالعبٌن كالعمل على النهوض بتطوير األداء
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 الرقمي بالمستوى وعالقتها  الثالثية الوثبة لمراحل  البايوميكانيكية المتغيرات بين للعالقة  تحليلية دراسة

 :  المشرف ا ستاذ:                                                الباحث الطالب  إعداد
  أحمد أحسن/ د                                             الرحمن عبد جديد- 

 البدراني دنون غان  وليد/ د                                                                      
 :ملخص البحث    

  ةربديد قيم بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكة  ؼبختلف مراحل االرتكاز يف الوثبة الثالثيهتدؼ ىذه الدراسة إذل      
 القياـ بالتحليل  كذلك من خالؿ كاثيب النخبة الوطنية يف اعبزائر  عند  كمعرفة نوع العالقة الّت تربطها باالقباز الرقمي

  ، كيف ىذا السياؽ استعاف الباحث دبراجع كمصادر يف ؾباؿ اغبركي للفعالية كباستخداـ تقنية التحليل السنيماتيكي 
  باإلضافة إذل اؼبقابالت الشخصية مع ذكم اػبربة ك االختصاصالبيوميكانيك كالتدريب الرياضي يف ألعاب القول 

   مستخدما بذلك كصفي ، كقد اعتمد الباحث على اؼبنهج اؿ لإلؼباـ النظرم حوؿ اؼبوضوع  ككذلك الدراسات اؼبشاهبة 
مت اختيار عينة  بتقنية التحليل بالفيديو كمعاعبة الصور ك البيانات حيث  برامج  عاؼبية يف اختصاص التحليل اغبركي

البحث بالطريقة العمدية ك اؼبتمثلة يف العيب نادم  أللعاب القػػػػػػػػػػػػػػػػػول ، الذين ىم من أفضل الالعبٌن الذين هبيدكف 
 ؿباكالت فعلية قاـ هبا الواثبٌن ك ست  أداء مهارة الوثب الثالثي ، حيث مت اختيار أفضل ؿباكلة للوثب الثالثي من كقع

ذلك لتحليلها قصد دراسة االرتباط لبعض اؼبتغًنات البيوميكانيكية اػباصة باألداء اغبركي للوثب الثالثي ك اؼبستول 
، كللتحقق من فرضيات البحث استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اؼبناسبة كمن أىم النتائج اؼبتوصل  الرقمي اؼبنجز 

كمنو يوصي الباحث كل ق توجد عالقة بٌن قيم بعض اؼبتغًنات البايوميكانيكة  ؼبراحل الوثبة الثالثية  إليها ىي أف
العلمية يف تعليم الوثبة الثالثية كتدريبها  باألسس اؼبيكانيكية  بضركرة االىتماـ  ؾباؿ التدريب الرياضي الفاعلٌن يف 

 .بغية كشف نقاط الضعف كالقوة يف أداء الالعبٌن كالعمل على النهوض بتطوير األداء

  . اإلنجاز الرقمي ،مراحل االرتكاز ،  المتغيرات البايوميكانكية ، الوثبة الثالثية:  ةساسيالكلمات ا 
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Abstract 

 
"An analytical study in some biomechanical variables  and 

their relationship with the achievement of the triple jump 

phases" 

Supervisor  Researcher 

Prof .D . Ahsen  Ahmed. 

prof.D. Walid  Ghanim  Danone. 

 Prof.Djedid  A.rahmane   

 
 

     This study aims to identify some of the variables biomechanical of the triple jump 

phases and knowledge of the relationship which has digital achievement  for jumpers  

elite in Algeria type  and so by doing the analysis kinetic effectiveness and using the 

analytical technique cinematique , and in this context hired researcher references and 

sources in the field of biomechanical sports training in athletisme as well as personal 

interviews with experienced and competent as well as similar theoretical, the 

researcher has a descriptive approach was adopted, using this global programs within 

the jurisdiction of video and image processing, and data were selected sample 

purposively kinetic analysis, technology analysis and of the players Club Athletics, 

who are one of the best players who know how to perform the skill of the triple jump, 

was chosen as the best attempt the triple jump of signed six actual attempts and so to 

be analyzed in order study the relationship with the achievement of the triple jump 

phases done,  

To Accept the hypotheses  the  researcher used appropriate statistical methods ,and 

the most important of the findings is that there is a relationship between some of the 

variables biomechanical of the triple jump phases, 

and from the researcher recommends that all Trainers in the field of sports training 

need to take  scientific biomechanical methods and training in order to reveal 

strengths and weaknesses in the performance of the players and work to promote the 

development of performance. 

Keywords: biomechanical variables, triple jump, triple jump phases, digital 

achievement. 
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Resume  

 

"Une étude analytique dans certaines variables biomécaniques et leur relation avec la 

réalisation des phases de triple saut" 

superviseur Chercheur 

 

 

Supervisor  Researcher 

Prof .D . Ahsen  Ahmed. 

prof.D. Walid  Ghanim  Danone. 

 Prof.Djedid  A.rahmane   

 

 

     Cette étude vise à identifier certaines des variables biomécaniques des phases de 

triple saut et la connaissance de la relation qui a la réalisation numérique pour les 

athlètes  d'élite dans le type Algérie et donc en faisant l'efficacité cinétique d'analyse 

et utilisant la technique cinematique analytique, et dans ce contexte engagé références 

des chercheurs et des sources dans le domaine de la formation sportive biomécanique 

en athlétisme, ainsi que des entretiens personnels avec expérimenté et compétent, 

ainsi que la même théorique, le chercheur a une approche descriptive a été adoptée, à 

l'aide des programmes mondiaux relevant de la compétence de la vidéo et de 

traitement d'image, et les données ont été sélectionnées échantillon analyse 

téléologique cinétique, l'analyse de la technologie et des joueurs du club d'athlétisme, 

qui sont l'un des meilleurs joueurs qui savent comment effectuer l'habileté du triple 

saut, a été choisi comme la meilleure tentative du triple saut de signé six réelle 

tentatives et donc à analyser dans l'étude de l'ordre de la relation avec la réalisation 

des phases de triple saut fait,Pour accepter les hypothèses du chercheur utilisé des 

méthodes statistiques appropriées, et le plus important des conclusions est qu'il existe 

une relation entre certaines des variables biomécaniques des phases de triple saut, et  

du chercheur recommande que tous les formateurs dans le domaine de l'entraînement 

sportif doivent prendre des méthodes biomécaniques scientifiques et de formation afin 

de révéler les points  forces et les faiblesses de la performance des joueurs et de 

travailler pour promouvoir le développement de la performance. 

Mots-clés: variables biomécaniques, triple saut, les phases de triple saut, réalisation 

numérique. 


