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 ملخص

  عينة من ناشئي فعالية الوثب الطويل الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق هذههدفت
  بيوميكانيكية عواملكلهناحيث أن ، لقواعد الوثب الطويل النموذجية مقارنة مع األداء العالي

 أداء الالعبين للفعاليات الرياضية والتي ال يراعيها الكثير من  علىوانثروبومترية وبدنية تؤثر
 عدم حدوث التطور االيجابي القائمين على تدريب الالعبين في المجاالت الرياضية وبالتالي

 الدراسة والمتكونة من خمسة العبين لعملية عينةخضعت .  االنجاز الرياضيالمطلوب لتحقيق
تم اختيار عينة الدراسة  . ددات الكيناماتيكية عندهمتحليل حرآي بغرض دراسة بعض المح

فراد العينة تم تصوير أو . م  .٦م إلى ٥.٤٠تراوح مستوى انجازهم الرقمي مابين  بشكل عمدي،
عب ثم أخذت أفضل محاولة  لكل الخمس محاوالت لكل ثانية وFrame ٢٥بكاميرا ذات تردد 

 الستخراج (Frame by Frame) البطيء عب للتحليل حيث تم عرض الصور بالتقطيعلكل ال
ويل لعينة أن مهارة الوثب الطأظهرت هذه الدراسة و  .)stick figure(مقاطع الحرآة بطريقة 

يد من أظهرت العد عند مقارنتها مع األساليب والتقنيات الخاصة بالالعبين الدوليينالدراسة 
ران آاف من خالل معلمي التربية بحاجه إلى تدريب وم آما أنها. األخطاء الفنية والتكنيكية

 عينة الدراسة آما أن.  والطيران والهبوطاالرتقاء خاصة خطوات االقتراب وطريقة ،الرياضية
المتغيرات ن بالترآيز على أهمية يوصي الباحثاهذا و .بحاجة إلى تطوير مهاري وبدني أيضًا

 شكل تغذية راجعة لتطوير  تقديم معلومات علىالترآيز على، والميكانيكية في تطوير األداء
اء لتأثيرها الرتقا  واالهتمام بعمليةعدادإل وا،األخيرة وخاصة الخطوات ، االقتراب مرحلةفنيات

 ،نجازإلوالتوضيح للواثبين مدى األهمية لزاوية الطيران واالرتقاء في إحراز ا ،على االنجاز
 ر في زيادة سرعة الواثبينيثن تأ وخاصًة تدريبات القوة لما لها م، باإلعداد البدنيواالهتمام
    .والعمودية األفقية
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Abstract 

The Purpose of this study is to identity subject implementation of 
long jump ideal roles comparing with the elite athletic in this sport also to 
identity the negative impact of not implement the Biomechanical 
principles in this sport and its effects in performance. 5 long jump youth 
player were investigated subject were filmed in high resolution camera 
(25 farm) per/second each subject had 5 trails and the best trail were 
chosen for analyzation Frame by Frame in slow motion. The results of 
this investigation revealed that there so many technical mistakes in 
performance, this sport a lot of Training Needed Specially in approaching 
steps, flying, landing, strength and physical fitness with emphasis on 
implemented Biomechanics principles in approaching steps and flaying 
For its effects on enhancing and improving performance.   

  
 المقدمة

  المختلفةعلى المقاوماتللتغلب   وبشكل فطري وبدون تدريب مسبق منذ القدمسعى اإلنسان
 ألغراض الحياة اليومية آبيرة للتغلب على مقاومة اتيةقواه الذفكان يستخدم  ،والقوى الخارجية

  مبدأ االقتصاد بالجهدلتعزيز أسسها الميكانيكيةواستخدام  ،لحرآةل إلى أن توصل إلى فهم أوسع
 .البدني

 لألداء ومفتاح المعرفة ،ل الرئيس لعلوم الرياضة المختلفة الهيكن اآلعد التحليل الحرآييو
 يتمكن الباحثون والمختصون من دراسة وتقويم العالقة بين لكي  وذلك،المسار الحرآيو

 الطويل وغيره من الحرآات الرياضية المتغيرات المؤثرة في آافة الجوانب االساسية للوثب
  .األخرى

الحرآي التعرف على أهداف التحليل   أهم منإلى أنه )winter, 1990, 59( أشارفقد 
انه بواسطة  آما ،بغرض الكشف عن عيوب األداءالخصائص التكنيكية للمهارة أو التحليل 

ساسية للحرآة والتي تتعلق بمسار مرآز الثقل ألاالنواحي التحليل الحرآي يمكن التعرف الى 
 وآلها عوامل هامة في  مكونات ومرآبات السرعة المختلفةإلى إضافة واإلزاحة،وزمن الحرآة 

  . جميع الحرآات الرياضية

 التي يتطلب فيها اآتساب السرعة االنتقالية االفقية من الفعاليات فعالية الوثب الطويل نإ
 والطيران وضمن شروط  للقيام باالرتقاء المناسبةالعموديةالالزمة والقصوى مع السرعة 

  .),Hay 187 ,1993(القانون الخاص باللعبة 
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 :تابعةربعة مراحل متأ وتتكون من ،ويعتبر الوثب الطويل من الفعاليات القوية والسريعة
ثب الطويل هو تحقيق  لالعبي الوساسين الهدف األإ و،) الهبوط،االقتراب، االرتقاء، الطيران(
 محصلة والتي تسهم من خالل تحقيق سرعة الطيران المناسبة  وذلك ممكنةأفقيةبعد مسافة أ

   .)١٩٩٨ وايمان شاآر ص،قاسم حسين ( في تحقيقهاوالعموديةفقية ألسرعتيها ا

  هناك عالقة ارتباطأن إلى) ٦٥ ص،١٩٨٤ ،عبد البصير( وآخرونكو  بوسيآما خلص
 المرحلة ثناءأ) ٠.٨٧( للطيران بمقدار األفقية بين السرعة العمودية للطيران والسرعة عالية
ثقل  الجيد يبدأ مرآز األداء  حالةنه فيأ و، لالرتكاز المرحلة الثانيةأثناء) ٠.٩(لالرتكاز و األولى

 يبقى الضعيف األداء  حالة بينما في، مباشرةباألرض  االرتقاءقدمع بعد لمس الجسم في االرتفا
 أآدت وبناء عليه  في مرحلة الطيراناالرتفاع تقريبا خالل نفس اللحظة على نفس مرآز الجسم
 . المرحلة الثانية عند مقارنة ذلك مع من االرتكاز األولى المرحلة أهمية الدراسات

 ةالمختلف الفني األداء نواحي  بوصف),Nixdorf & Bargeman 19 ,1990(  قامآما
) ١٩٨٨(وسيئول ) ١٩٨٧(مشارآين في بطولة العالم في روما  اللألبطال االرتقاءفي مرحلة 
 الفرق بين ، سرعة الطيران، زاوية الطيران،األفقيةالمسافة  (:آلتية العوامل المختلفة امن حيث

 سرعة مرآز ثقل ، األخيرةاالقتراب خطوات أربع خرآسافة المسافة القانونية والمسافة الفعلية م
نسبة و ،خطوات  ثالثخرآ التغيير في ارتفاع مرآز ثقل الجسم في ، أربع خطواتخرآالجسم في 

   .)العمودية السرعة إلى األفقيةالسرعة 

بطل العالم ( لكارل لويس  لالعب خمس محاوالت أفضل تحليلوية الطيران عند زاأن إال
  بمدىه سرعة طيرانآانتو ،)٢١.٦ْ -١٧.٧ْ ( يساوي بمدىآانت ) في الوثب الطويل آنذاك

الالعب عند أما ) ٢٤.٩ْ (إلى  عنده بينما وصلت زاوية الطيران،ث/م )٩.٩-٩.٢ (يصل إلى
 الفرق بين المسافة الفعلية أن وآذلك وجد ،ث/م )٨.٥( تصل  بسرعةالثاني في الترتيب فقد آانت

  وصل إلىسم وبمعدل )١٨-٦( من  تتراوح آانت بالمستوى العاليية للرجالوالمسافة القانون
 السرعة إلى األفقية وآانت نسبة السرعة ،العبين على مستوى العالم) ٨( ألفضل سم) ١٢(

 قبل الثالثة وآذلك مسافة الخطوة ث،/ م)٢.٨-١( عندهم بمتوسط وصل إلى العمودية للطيران
 األخيرةمسافة الخطوة الثانية قبل آانت م و )٢.٥-٢.١(ساوي فقد وصلت إلى مسافة ت األخيرة
مسافة الخطوة م، أما  )٢.٥-٢ ( تساوياألخيرةم ومسافة الخطوة ما قبل  )٢.٦-٢.٢(تساوي 
، وذلك آمتوسط ألفضل ثمانية العبي وثب م)٢.٦٥-٢.٢( قبل االرتقاء فقد وصلت إلى األخيرة

   ).وآخرون نيكسفورد ١٩٩٠(طويل على مستوى العالم 
 

 الدراسة وأهميةمشكلة 

 لقواعدالناشئين  الطويل على مدى تطبيق العبي الوثبلتعرف ا  إلىالدراسة سعت هذه
 )Linthorne & Bridgettle 2003 ( من قبل وصفه تم آما، الوثب الطويلوتكنيكات مهارة

 بدوره األلعاب أبطال الوثب الطويلاداء حيث وضع هؤالء العلماء مواصفات عامة اثناء تحليل 
في آانت بحسب أرائهم العوامل األساسية الهامة والحاسمة  م٢٠٠٠ولمبية في سدني عام األ
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 معرفة فيما إذا آان ن حاول الباحثو حيثنجاز رقمي في فعالية الوثب الطويلإتحقيق أفضل 
 تخصصًام تدريبًا يتلقون  الثانويةعلى مستوى المدارسالناشئين  الوثب الطويل  فعاليةالعبي
بطال الناشئين هم محصلة تدريب  وهل هؤالء األ لتحسين مهارتهم في الوثب الطويلومناسبًا

  ؟مقنن ومنظم أم غير ذلك

 قدرات فطرية ومواهب خامة  على يتم اختيار هؤالء الالعبين بناًءن أنه الحظ الباحثوآما
  الوثب ممارسةالرغبة فيك آذل و.م مثًال١٠٠في سباق آالسرعة   الالعبين البدنيةقدراتتتعلق ب
  منوانطالقًا  وقد رأى الباحثان.الت المدارس في المرحلة الثانوية للمشارآة في بطوالطويل
  هناكأنحيث  و، بشكل عام المهارات الرياضيةداءأفي تطويرا  التحليل الحرآي أهميةمدى 

 يراعيها الكثير من القائمين نيكية على اداء الالعبين للفعاليات الرياضية والتي الاكي بيومتأثيرات
 تأثيرهاوبالتالي   خاصة الوثب الطويل تدريب الالعبين في المجاالت الرياضية عمليةعلى

 استخدام التحليل  أن يتم آذلك رأى الباحثان،)٢٠٠٢ الطيب أبو (على االنجاز الرياضيالسلبي 
 القيام بابحاث ترشاد بها عند بطريقة مبسطة تمكن الباحثين والمدربين االسالحرآي لهذه العينة

ة مشابهة او مماثلة حيث قام الباحثان بتناول هذه العينة بالتحليل العلمي والدراسة لما لها من أهمي
 والتي ال تتطلب الكثير لعاب القوىالهامة في أ  لهذه الفعاليةي المستقبل تطوير وتحسين االنجازفي

  . من اإلمكانيات
 

   الدراسةأهداف

  إلىدراسة هدفت هذه ال

 ومهارةلقواعدالناشئين  العبي الوثب الطويل  عينة الدراسة منالتعرف على مدى تطبيق  
 . العالياالداء مقارنة مع النموذجيةالوثب الطويل 

  ى العبي دتراب على مستوى االنجاز الرقمي لمسافة وسرعة االقطول  ريثتأالتعرف على
  .الوثب الطويل المشارآين في هذه الدراسة

 عند العبي الوثب الطويل على مسافة الوثب الطويل زاوية الطيران  تعرف على تأثيرال
 . المشارآين في هذه الدراسة

  
  الدراسةتساؤالت 

   :تيةآان محور تساؤالت هذه الدراسة حول الموضوعات اآل

الناشئين لفعالية  نالعبيال لدىاالنجاز الرقمي على ما مدى تاثير مسافة وسرعة االقتراب  .١
 وثب الطويل؟لا

لدى الالعبين الناشئين لفعالية على مسافة الوثب الطويل زاوية الطيران ما مدى تاثير  .٢
 ؟الوثب الطويل

صفه ب الطويل آما و مستوى المدارس الثانوية لقواعد الوثمنمدى تطبيق الالعبين ما  .٣
   ؟في مجال هذه اللعبة مقارنة مع مستوى الالعبين الدوليينالخبراء 
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  دراسةالمحددات 

) ٢٥ ( أصلالعبين من) ٥(أفضل  الدراسة على أجريتآان أهم محددات هذه الدراسة أن 
لعاب القوى الرسمية التي أ في بطولة مديرية التربية والتعليم خالل مسابقات واالعب شارآ

 وقد تم اختيار عينة الدراسة بشكل م٢٠٠٦/٢٠٠٧للموسم  عمان الدولي إستادقيمت على أ
  . عمدي

  
    ات الدراسةمصطلح

آمصطلحات ). ٢٠٠٠ حسين قاسم حسن( الباحثان المصطلحات الواردة في مرجع استخدم
 .لهذه الدراسة

ة ا الحيوي وانين األساس ):Biomechanics( الميكانيك ات الق ة تطبيق ال دراس ي  مج ية الت
  .حرآة أو ثبات األجسام الحيةتحكم تأثيرات القوى على 

ة، فهي تصف             أحد ):Kinematics( الكينماتكيا  فروع الديناميكا المرتبطة بهندسة الحرآ
د تحدث    سام فق سارع االج رعة وت ك س ي ذل ا ف اني بم اني و المك ر الزم ي ضوء التغي ة ف الحرآ

  .الحرآة في خط مستقيم أو حول محور ثابت

شروط                ):kinetics( الكيناتيكا ة وال ة القانوني تم بدراسة العالق ي ته  أحد فروع الديناميكا الت
  . يمكن أن تنشأ تأثيرات القوة و الحرآة التي تسببهاالتي

وى      ):Center of Gravity( مرآز ثقل الجسم دار محصلة الق هي النقطة التي يكون مق
ع    ن جمي ساوي م ا بالت ًا عليه سم موزع ون وزن الج ث يك فرًا بحي ساوي ص ا ي ؤثرة عليه الم

  .االتجاهات

  .السرعة هو حاصل ضرب الكتلة في :Momentumالزخم الحرآي 

  . ضرب متوسط القوة في زمن تأثيرهاهو حاصل و:Impulseآمية الدفع 

سومًا   و:Average Forceمتوسط القوة  هو مجموع قراءات القوة خالل زمن تأثيرها مق
  .على عددها

درة  وة (الق ةالق سرعة   :Power) االنفجاري ي ال وة ف رب الق ل ض و حاص وة ( ه  xالق
  ). السرعة

  
  منهجية الدراسة

  . وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة"تحليليةدراسة مسحية "باحثان المنهج الوصفي م الاستخد
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  مجال الدراسة

المجال المكاني لهذه الدراسة آان مديرية تربية عمان الثانية، حيث أقيمت فعاليات البطولة 
  .في إستاد عمان الدولي

  
 مجتمع الدراسة

شارآوا بفعالية الوثب الطويل في بطولة ناشئًا  العبًا ٣٣ مجتمع هذه الدراسة من تشكل
مديرية عمان الثانية للمدارس الحكومية وهم جميع الالعبون المسجلون على سجل المشارآين 

  .مدرسة ثانوية في منطقة عمان الثانية) ١١(الرسميين ويمثلون 
 

  عينة الدراسة 

اختيارهم بالطريقة تم   حيثلوثب الطويلل  ناشئين العبينخمستم اختيار عينة الدراسة من 
حيث يوضح جدول رقم ) م٦ إلىم ٥.٤٠(مستوى انجازهم الرقمي يتراوح مابين وآان العمدية 

  .مواصفات عينة الدراسة) ١(

  .لعينة الدراسة  البدنية والمواصفات  يوضح القياسات:)١(جدول 

  المتغيرات
  الالعب
  االول

  الالعب
  الثاني

  الالعب
  الثالث

  الالعب
  الرابع

  الالعب
  لخامسا

 المتوسط
 الحسابي

  سم/ الطول 
  آغ/ الوزن
  سنة/ العمر 

١٨٠  
٧٥  
١٧.٤  

١٨٥  
٧٤  
١٧.٥  

١٧٧  
٦٩  
١٦.٧  

١٧٥  
٧٠  
١٦.٣  

١٧٤  
٦٦  
١٦.٨  

١٧٨.٢  
٧٠.٨  
١٦.٩٤  

  
   الدراسةأدوات

  : لجمع معلومات وبيانات هذه الدراسةاآلتيةاستخدمت األدوات 

 .الطول ووزنالياس لق  طبيميزان .١

  . سم١٢٠ مثبتة على حامل بارتفاع Sony نوع ث/  صورة ٢٥آاميرا فيديو تردد  .٢

 يفصل بين ةإشار) ٣٠ (دقتراب بعداال حارة ي تم تثبيتها على جانب بدء بلون ابيضإشارات .٣
  .آل إشارة مسافة متر واحد

 .)٢( عدد  توقيتةساع .٤

 .)Flatron( مسطحة  ذو شاشةبوصة) ٢٤(تلفزيون  .٥

  .فيديو .٦
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   التصويرإجراءات

الجانبي م من منتصف حفرة الوثب على مستوى الحرآة ١٥على بعد  من تم التصوير .١
تم تثبيت الكاميرا على حامل و ،تقاء والتحليق والهبوط في الحفرةلضمان تصوير االر

ن لحظة آما تم  استخدام ساعتي التوقيت واحدة لقياس سرعة االقتراب م, سم١٢٠ارتفاعه 
االرتقاء من على لوحة االرتقاء عن لوحة إلى لحظة ) حرآة البدء باالقتراب(الحرآة 
 إلى الطيران والهبوط عن اللوحةوالثانية لقياس زمن التحليق من لحظة االرتقاء  االرتقاء

ومقارنتهما مع الزمن المقاس  )الكعبين مع رمل الحرفة( لحظة تالمس األرجل في الحفرة
 .)(Kreighbaum 1995  حسب مواصفات وضعهاعن طريق التقطيع

م  العب كل لمحاوالت  ) ٥(تصوير  تم   .٢ ة  أخذت أفضل  ث ل لكل العب   محاول م    للتحلي  حيث ت
الع   صور ب رض ال يءرع تخراج )Frame by Frame( ض البط اطع الس ة  مق الحرآ

فافيات   بعد) stick figure(بطريقة  ى  ) A3( تثبيت ش م  ، وشاشةال عل  لحظة  خذ الصور  أت
ل  عة متاب  حيث تم  االرتقاء على لوحة وضع قدم االرتقاء     ة لكل العب صورة          وتحلي  آل وثب

 )١( شكل .تلو الصورة

  

  .(Stick Figure)لعينة بطريقة ا  أفرادحد ألالتسلسل الحرآي :)١ (شكل

 التقطيع وباستخدام  نظام بواسطة على حده مرآز ثقل جسم الالعب لكل صورةتم استخراج .٣
جسام ألئيسية بوضع عالمات على المفاصل الر  وذلك)١ملحق رقم( مثلثات التقطيع

 آما ،ادي على ورقة الرسم البيانيوتم تطبيق قاعدة المحور السيني والمحور الصالالعبين 
  تم حيث)(Wolfgang, 1983 )٦٦ صMiller, &  Nelson 1973( به أوصى
والعضد الجذع الراس و(المقاطع الجسمية التالية  الوزن النسبي لكل مقطع من احتساب

  .)اليد والقدم والساقالفخذ وو
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  . ألحد أفراد العينة يبين زاويتي االرتقاء والهبوط:)٢(شكل 

حيث أن اإلرشادات  .)٢جدول (به اقترابه الخاصة مسافة  بتحديد أعطي آل العب الحريةو .٤
 آانت عبارة عن تشجيع لفظي لم يشمل أية إرشادات فنية دقيقة التي أعطيت من المعلمين
  .وآذلك لم يتدخل الباحثان في النصائح الفنية لذلك.  هذه الفعاليةلالعبين الذين شارآوا في

  . على حدهمسافة االقتراب لكل العب  يبين متغيرات:)٢(جدول 

  المتغير
  الالعب
  االول

  الالعب
  الثاني

  الالعب
  الثالث

  الالعب
  الرابع

  الالعب
  الخامس

 م(المسافة(  
 عدد الخطوات  
  سرعةاالقتراب 

  م٣٤
١٧  
   ث/م٥.٥

  م٣٤
١٧  
  ث/م٥.٥٨

  م٢٩
١٤  
 ث/ م ٥.٥٥

  م٢٨
١٣  
  ث/م٥.٥٩

  م٢٨
١٣  
 ث/م ٦.٠٣

  
  المعالجة اإلحصائية

ج المتوسطات واالنحرافات والمدى  الستخراSPSSتم استخدام حزمة المعالجة اإلحصائية 
للقيم والبيانات التي حصل عليها الباحثان من نتائج والتحليل التصويري للمتغيرات الكينماتيكية 

  .اسة والبيانات التي جمعها ألفراد عينة الدراسةلعينة الدر
  

  عرض النتائج ومناقشتها

بعد جمع البيانات الخاصة بالالعبين الناشئين وبعد تحليل الصور الخاصة بأفضل محاوالت            
ة              الالعبين تم جمع البيانات وتحليلها إحصائيًا حيث أوضحت النتائج أن الالعبين الناشئين من عين

ادهم                    الدراسة آانوا يت   د تمت باعتم ا ق م تحقيقه د ت ي ق متعون بمستوى بدني متوسط وأن النتائج الت
م                          ا يوضح الجدول رق دهم آم ارة الوثب عن سبب مستوى تكنيك مه يس ب ة ول على قدراتهم البدني

)٣.(  
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  .لدراسة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى لمتغيرات ا:)٣(جدول 

  المتوسط  يالكينامتيكالمتغير 
  االنحراف
  المعياري

 أعلى قيمة  أدنى قيمة

   ٧.٩   ٦.١  ٠.٧٤   ٧.٢  ث/ ماألفقيةمتوسط السرعة 
   ٣.٠  ١.٠  ٠.٥٢   ١.٩٩   ث / ممتوسط السرعة العمودية

   ٨.٣  ٦.٠  ٠.٧١   ٧.٣  ث / م الطيران سرعةمتوسط محصلة
  ٦٨  ٥٧  ٤.٤  ٥٩  )درجة(زاوية االرتقاء 
  ٧٧  ٤٧  ٦.١  ٥٠  )درجة (زاوية الهبوط

  ٢٢  ١٦  ٤.٦  ١٧  )درجة(زاوية الطيران 
   ٢١٤  ١٧١  ٢٢  ١٩٢  سم األخيرةالخطوة طول 

   ٦٠٥  سم ٥٠٢  ٥٣  ٥١٢  سم طول الوثبة
   ١٨   ٢  ٨.٤   ١٦  سم اللوحة عن  قدم االرتقاءبعد

 ٧.٢( بلغ  قيد الدراسة قداألفقية لدى العينة متوسط السرعة أن) ٣( رقم يالحظ من الجدول
  الوثب الطويل فعالية األهم  في هو العامل هذانرنة بأ مقا نسبيًاغير عاليةرعة  وهي س،)ث/م
  ذلكمقارنة وخاصًة عند ، أفقية عمودية قوةامتالك سرعة أفقية وتحويلها إلى محصلةيمثل هو و
م ١٠٠الـ   عدائي مسافات قصيرة مثلغلب وهم على األ)(Sands, 2004 الالعبين العالميين مع

 ، آانت عند عينة الدراسة من الناشئين منخفضةفالسرعة ،)ث/ م٩,٩(نهم هوومتوسط أزما
 وهي قيمة ،)ث/م١,٩٩( والتي بلغ متوسطها سرعة األفقية بالسرعة العموديةوارتبطت ال

 حيث أن السرعة العمودية تتحول مع السرعة األفقية  أثناء الخطوة األخيرة إلى  نسبيًاضعيفة
 والتي تنتج عنها محصلة لك  ترتبط هذه القيم للسرعات معابذ و، قوة أفقية عموديةمحصلة

وهي قيمة ، )ث/م ٧.٣(متوسط مقداره هذه القيمة إلى  حيث وصلت ،للسرعة باتجاه حفرة الوثب
 هيؤآد  وهو ما، عند العبي الوثب الطويل من عينة الدراسة مناسبةغير عالية إلنتاج مسافة وثب

)1993,1996, 188 Hay(و )أن مستوى االنجاز في الوثب الطويل ب ،)٨٧ص، ١٩٧٥ ،فيشر
  حيث بلغ متوسط زاوية الطيران عند أفراد العينة،يعتمد على زاوية الطيران في مرحلة االرتقاء

 أن قيمة زاوية الطيران تأثرت بشكل  قيد الدراسة العينة تحليل ولقد تبين من،)ْ ١٧ (قيد الدراسة
 في هذه  حيث حقق الالعب األول والثانياالقتراب، خالل جري واضح من مسافة االقتراب
 ،),Nick 14 ,2005( آما وجد ،)م٣٥( اقتراب بلغت رآضه من الدراسة أفضل مسافة وثب

 ثب زاوية طيران خاصة به العب و لكل أن،)٢٠٠٠ (أثناء تحليلية ألبطال اولمبياد سيدني
 وتتفق هذه آما ،)ْ ٢٧-١٥( ين تراوحت ما بتتناسب مع مواصفاته البدنية واالنثروبومترية

 ولمبيينلالعبين األ (Hay) حددهابطال سيدني مع المواصفات الكيناماتيكية التي البيانات أل
الزوايا  ن قيمةوإ ، عن الزاوية القائمة على سطح األرض،)ْ ٣٠-٢٥( بين  بقيمة تراوحتو

 ،طيرانبدء في الرض لل في لحظة ترك األ األرضدفع  مرحلةالجسم خاللتعتمد على مقدار قوة 
داء يير لألاالمع  من أهم إلى أن زاوية الطيران تعد),Weit  Sprong 7 ,1999(آما أشار 
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 ساسية مؤثرة علىأ وهي عوامل ، والطيرانمرحلتي االقتراب في الوثب الطويل خالل المهاري
 آانت  الناشئيننن زوايا الطيران لالعبيوجد الباحثان أ هذه الدراسة  وفي، الطيرانمسافة وزمن

  الطيرانزاوياتراوحت  حيث ، ومتباينة وال تحمل معالم االنتظام من وثبة إلى أخرىمختلفة
  وطول األطراف هذه الزوايا تختلف باختالف الروافعأن حيث  منخفضة نسبيًاوهي ،)ْ ٢٢-١٦(

 تختلف من أآيدبالت وهي ،باألرجل العاملة العضالت القوة وهي في هذه الحاله تقوم بإنتاجالتي 
 وآما ،م الفخذ والساقاخر حسب وزنه وطوله وطول جذعه وطول رجله وطول عظالعب آل

  وهي زاوية)45ْ (زاوية للطيران باعتبار الجسم مقذوف هي أفضل إنغلب الدراسات أتفيد 
 ،نثروبومتريةلظروف األوالجسم البشري  بسبب طبيعة ا، بهامثالية من الصعب إن يتم الوثب

 ، هذه الزاوية أثناء الوثب وتحقيق بامتالك القدرات الطبيعية للجسم البشري ال تسمححيث إن
  الزاوية آنذاكآانت، )١٩٦٨ بوب بيمون( آانت لالعب ن أفضل وثبةأ ،ومن الجدير ذآره مثًال

)22ْ(.  

 مسافة مناسبة جدًاال آانت أن مسافة الخطوة األخيرة خالل عملية التحليل تمت مالحظة
 قيد  أي أن أفراد العينة،)Nixdorf & Bargeman, 1990, 6(دراسة  ما أظهرته عوتتفق م
  منرغمعلى ال عزو الباحثان ضعف مسافة الوثب وي،ة تميزوا بطول خطوات مناسبالدراسة

 حيث أن  عند عينة الدراسة،لرجلين ا عضالتإلى ضعف قوة األخيرةتناسب طول الخطوات 
  محصلة طول الخطوة وتردد الخطوة،منعادًة  تكون) قترابجري اال (سرعة الرآضة التقريبية

ين يعتبر الباحثان عدم وجود برامج لتدريب القوة أدى إلى ئوحيث أن أفراد العينة من الناش
المناسب للجسم ألعلى  دفعال آمية على إحداث وبالتالي عدم القدرة ، عضالت الرجلينضعف

 مقارنة  وذلك، األفقية زيادة السرعة وبالتالي، زيادة تردد الخطواتوآذلك عدم القدرة على
  .بالالعبين العالمين

 جميع مدارس المملكة إنوعلى الرغم من أن الباحثان يفترضان وبحكم خبرتهم السابقة 
لتطوير القوة العضلية مثل الصاالت وأدوات األثقال الحكومية خاصة ال تحتوي على إمكانيات 

  .وغيرها

 أثناء االرتقاء  خاصًة عند محاولة مسافة آبيرةواخسرالعبين قد  الأنظهر التحليل أآما 
نهم لم أ حيث يبدو ، بشكل صحيح ودقيق األخيرةالوثب لعدم قدرتهم على ضبط وتقنين خطواتهم

  من عينة الدراسة العبينثالثة وثب وارتقى على سبيل المثالف ، آافيةوا على ذلك لفتراتبيتدر
 عملية الوثب قد تمت باالعتماد على فطرة أن بمعنى ، تارة أخرى تارة واليسرىبالرجل اليمنى
 وآانت تتم بشكل عشوائي باالعتماد على قدراته البدنية بشكل آبير وليس على الالعب نفسه

  لالعبالمفضلة  االرتقاءقدمب  وثب عدم تحقيق مسافة للباحثان تبينآذلك ،التدريب الموجه
 تحقيق حيث تم ، من عينة الدراسة)م ٥.٥(ب الرقم صاح) الخامس (األخير صاحب الترتيب

 الفاشلة آانت  نفسه احد محاوالت الالعبأن علما ،االرتقاءلرجل  بالرجل المعاآسة الرقم
 المرآز إلى الالعب ترتيبنتقل الفي هذه المحاولة الفاشلة مثًال  تم اعتماد الرقملو و ،)م٥.٥٨(

 مسافةاالرتقاء قد ارتقى بعيدا عن لوحة ف ،)م٦.٠( صاحب الرقم األول الالعب أما ،الثاني
 على ضبط  عدم قدرته بسبب حدث ذلك وربماخالل أفضل محاولة له، ) سم١٦(وصلت إلى 
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 عند نقص الخبرة بسبب  وذلك، الخطوات الثالث األخيرةخطوات الرآضة التقريبية وخصوصًا
  . عدادًا لهذه الفعالية استالتدريب الكافيعدم  وآذلك وضوح ،عينة الدراسة بشكل عام

 الجذع عند أن  لدى عينة الدراسةلجذعل تتبع مسار خط الحرآة عند الحظ الباحثانو آما
 انثناء ألقصى  النزول وبخاصة عندلألمام  بشكل مائل ظهر في هذه الدراسةغلب الواثبينأ

  آانواثبين والذي لللقطة خرآ في لوحة االرتقاء الخلف لحظة مغادرة إلىميالن يتبعه  ثم ،للرآبة
 مع والذي يتنافى أيضًا ،يؤثر بدوره على انسيابية الحرآة لمرآز ثقل الجسم وعلى قيم قوة الدفع

  والذي هو األساس في عملية الوثب(Young, 1995) وة بتعاقب القوىنقل القل  الحرآيةمبادئال
 والرجلين معا للوصول  من الذراعينعند تعاقب الدفع ونقل القوة بعد مرحلة الرآضة التقريبية

 باتجاه محصلة مرآز الثقل آدليل لخط سير الحرآة  لنقللقوة لألرض لتوليد اإلى أقصى دفع
على  ،)Ungerm 1979, 13 (أآد أينجر آما ،المرآبتين األفقية والعمودية باتجاه حفرة الوثب

 ى من مجموع القولتي تزيدجزاء الجسم واأل نقطة يعتمد على الحرآات التوافقية أعلى بلوغ أن
 أثناء  الضابطة لم يتقيدوا بالخطوات من عينة الدراسةن الالعبينأ آذلك يظهر التحليل ،الدافعة
لى قلة يعزو الباحثان هذا األمر إو قبل مرحلة الدفع،خيرة ثر على طول الخطوات األ مما أالوثب

  . ونقص التدريب المناسب لهذه الفعاليةخبرة الالعبين

حدد الباحثان زاوية االرتقاء  الخاصة بعينة الدراسة، تقاءرفي زوايا االعند التدقيق و
االرتقاء مع االرض لحظة لمس قدم االرتقاء رجل ل الميكانيكي محورالالزاوية المحصورة بين بـ

 والتي ،لوحة االرتقاء الواثب بقدم وذلك قبل ترك ،للوحة بعد مرحلة االقتراب في اخر صورة
 ،)68ْ( وصلت إلى  حيث بلغت أعلى قيمة،ْ)٥٩(  في هذه الدراسةفراد العينة بلغت لدى أآانت قد

سبب ال أنيعتقد الباحثان حيث  . (Hay)دراسةنتائج عند مقارنتها مع وذلك وهي قيم منخفضة 
  والذي أدى إلىاألخيرةمعظم أفراد العينة في الخطوات  نزول  و الزائدثني الرجلينهو في ذلك 

   .األفقيةعة رفقدان جزء من السوأدى آذلك إلى  ،األرض من الثقلاقتراب مرآز 

 مفصل الرآبة ووضعا مائال لالمام خالل االرتقاء مما اثر  في  اظهر الالعبون انثناءآما
 ،جم عن ضعف العضالت بشكل عامإلى أن هذا االنثناء نن ويعزو الباحثا األداء انسيابيةفي 

   . من عينة الدراسةعبينجسام الال الصفات البدنية أل إلىوآذلك

لعينة الدراسة تشوبها األخطاء الفنية  مهارة الوثب الطويل أن إلىخلص الباحثان وقد 
  آيفية تأديةخاصًةو ، تدريب ومران آاف من خالل معلمي التربية الرياضيةإلى وبحاجة

نت عند  جميع هذه المراحل آاأنحيث و ،خطوات االقتراب وطريقة االرتقاء والطيران والهبوط
  . حرآي وبدون تناغم او تناسق وشبه عشوائيةالالعبين تتم بصورة غير منتظمة
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  التوصيات

   :يوصي الباحثان بما يلي

الفني لفعالية الوثب  المتغيرات الميكانيكية في تطوير األداء دراسة أهميةالترآيز على  .١
 .الطويل

 .الناشئيناب القوى على مستوى لعأ من الدراسات التحليلية لكافة الفعاليات في مزيد إجراء .٢

لعاب القوى  فعاليات أ وصقل لمدربي ومعلمي التربية الرياضية فيية دورات تدريبإقامة .٣
 مع مدى توضيح أهمية زوايا الطيران واالرتقاء وآذلك الترآيز على شرح وتحليل وتحليلها

 .الخطوات األخيرة في الوثب الطويل

 أهمية آبيرةدريب وتحضير الالعبين الناشئين  إعداد وتإيالء موضوعيوصي الباحثان  .٤
 .  والتعليمات الفنية من قبل المختصينوإعطاءهم اإلرشادات

 لما لها من اثر في زيادة سرعة  العضلية تدريبات القوةًةاالهتمام باإلعداد البدني وخاص .٥
  . وتحسين انجازهم الرقميالواثبين
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