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 نسب مساهمة بعض العوامل الكينماتيكية للثالث خطوات األخيرة  

 من اإلقتراب ومرحلة اإلرتقاء فى مستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل 

 
 أعداد 

 د/ محمد الديسطى عوض
  التدريب الرياضىسم مدرس بق

  جامعة المنصورة-كلية التربية الرياضية 

 الملخص 

استهدفت الدراسة التعرف نسبه مساهمة بعض العوامل الكينماتيكيـة للـثالث خطـوات األخيـرة مـن اإلقتـراب ومرحلـة اإلرتقـاء فـى مسـتوى 
( متسابقين من ذوى المستوى الرقمى المميـ  فـى 6مديه قوامها )اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل، وتم خاللها استخدام المنهج الوصفى على عينه ع

مسابقة الوثب الطويل، حيث تم تطبيق إجـراء التحليـل الحركـى للتعـرف نسـبه مسـاهمة بعـض العوامـل الكينماتيكيـة للـثالث خطـوات األخيـرة مـن 
 لبيانات إحصائيا تم التوصل الى ما يلى:اإلقتراب ومرحلة اإلرتقاء فى مستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل, وبعد معالجة ا

 األستنتاجات
 من خالل هذه الدراسة وفى حدود طبيعة وخصائص عينة الدراسة وعرض ومناقشة النتائج أمكن التوصل إلى األستنتاجات التالية :

البحـث وبـين مسـتوى اإلنجـاز فـى  بـين المتييـرات الكينماتيكيـة قيـد 0.05وجود عالقة إرتباطية طرديه دالة إحصائياً عند مستوى معنويـة  •
 الوثب الطويل . 

( ثـم متييـر طـول خطـوة %63.20أعلى نسبة مساهمة كانت لمتيير أقصى إرتفاع لمرك  ثقل جسم المتسابق خالل مرحلة الطيران بنسبة ) •
كانـت لمتييـر طـول الخطـوة (, بينما كانت أقـل نسـبة سـاهمة %10.89( ثم متيير زاوية الطيران بنسبة )%21.90ماقبل اإلرتقاء بنسبة )

 (%0.01الثالثة بنسبة )

يمكن التنبؤ بمستوى اإلنجاز فى الوثب الطويل بداللة أقصى إرتفاع لمرك  ثقل جسم المتسـابق خـالل مرحلـة الطيـران وطـول خطـوة ماقبـل  •
 0.925+ ) 3.749سـتوى االنجـاز   % باستخدام معادلة التنبؤ فـى )النمـوزا الثـانى( علـى النحـو التـالى : م85.5اإلرتقاء بقدرة تنبؤية 

 ×طول خطوة قبل االرتقاء( .0.458×اقصى ارتفاع مرك  الثقل خالل الطيران( +)

 التوصيات
 فى حدود عينة البحث والطرق واإلجراءات المستخدمة وفى ضوء النتائج يوصى الباحث بما يلى:

ستوى اإلنجاز الرقمى فى بناء وتقنين البرامج التدريبية بما يتفق وتحسـين اإلهتمام واإلسترشاد بالمتييرات الكينماتيكية األكثر إسهاما فى م •
 المتييرات المشار إليها لمتسابقى الوثب الطويل .

إستخدام المعادلة التنبؤية )النموزا الثانى( فى التنبـؤ بمسـتوى اإلنجـاز لمتسـابقى الوثـب الطويـل بداللـة أقصـى إرتفـاع لمركـ  ثقـل جسـم  •
لة الطيران وطول خطوة ماقبل اإلرتقـاء  إجـراء دراسـات تنبؤيـة للمتييـرات الكينماتيكيـة فـى مسـابقات الوثـب الثالثـى المتسابق خالل مرح

 والعالى .

  ِ Abstrcat 
Introduction and research problem : 

The study aimed to identify the relationship of some kinematic factors of the last three steps from 
approach phase  and takeoff phase and its relationship with achievement  level for the young long jump 
competitors , which used of the descriptive method on  3 sample competitors  contestants with hight level 
in the long jump competition , where the application procedure kinetic analysis to identify the relationship 
of some kinematic factors of the last three steps from approach phase  and takeoff phase and its 
relationship with achievement  level for the young long jump competitors, and after statistical data 
processing was reached following: 

Conclusions 
Through this study and in the limits of nature and characteristics of the study sample and the 

presentation and discussion of the results could be reached the following  

- The existence of a correlation between the highest high positive correlation to the body 's center of 
gravity from the Earth long jumper  moment of takeoff , aviation and the distance of  jump . 

- The existence of an inverse correlation between the length of takeoff stirred , time and the distance of 
jump.  

- As well as the existence of a relationship between the angle of takeoff , flight angle  and the distance of 
jump. 

Recommendations 
Within the limits of the research sample and the methods and procedures used and in the results 

researcher recommends including the following: 

- Guided relations kinematic correlation of the variables and the achievement level in building of 
training programs in line with the improvement of the variables referred to long jump competitors. 

- Conducting research and many similar Studies by selecting kinematic variables to different jump races 
to work on upgrading the players level. 
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 المقدمة ومشكلة البحث:

تعد دراسة وتحليل مراحل األداء الفنى لمعرفة نقــاط 

القوة وتدعيمها وتالفــى نقــاط الوــعا وأســبابها وتعــديل 

ــى ــار األداء الفنـ ــل  مسـ ــاد بالعوامـ ــوء االسترشـ ــى ضـ فـ

الكينماتيكية المثاليــة لــ داء الخــاس بالمســابقة مــن أهــم 

خطــوات الوصــول للمســتويات العليــا فــى مســابقة الوثــب 

 الطويل.

وتعتبر مسابقة الوثب الطويــل مــن المســابقات التــى 

تتطلب من الالعب استيالل قوى أج اء جســمه المختلفــة 

نى طبقا ل سس والعوامــل وتوافق حركاته أثناء األداء الف

الكينماتيكية المتعلقة بطبيعة أنظمة حركة الجسم البشرى 

 ومتطلبات المسابقة.

م( وأحمــد 2009ويتفق عبد الرحمن إبــراهيم عقــل )

م( علــى أن مرحلتــق االقتــراب 1994سعد الــدين محمــود)

واالرتقاء من المحددات الرئيسية التى تؤثر على طول أو 

 ( 11:  5( )9:  1قصر مسافة الوثبة.)

مLees, A., et all (1994 )ويــذكر لــى ونخــرون 

أن الهدف من مرحلة اإلقتــراب هــو تحقيــق أفوــل وضــ  

ــة تمكــن  لإلرتقــاء مــن خــالل تحقيــق أفوــل ســرعة أفقي

ــة  ــتحكم فــى حركاتــه أثنــاء مرحل الالعــب مــن الــدمج وال

 (63:  20اإلرتقاء دون فقدان للسرعة.)

م( نقــال 2009)ويوضح عبد الــرحمن إبــراهيم عقــل 

م( أن 1983)  Delfs Walegangعن ديلفس ويلجيــنج

االقتراب هو المســافة التــى يجريهــا الالعــب حتــى لحظــة 

 –م 36,5مالمسة القدم للوحة اإلرتقاء، وتتراوح ما بين)

خطـــوة  24: 17م( والتـــى يقطعهـــا الالعـــب فـــى )45

 (12:  5تقريبا(.)

م( إلــى أن الســرعة 1994ويشــير لــى ونخــرون )

ــة األف  ــ داد خــالل مرحل ــل جســم الالعــب ت ــ  ثق ــة لمرك قي

ــية لمركــ  الثقــل يــتم  ــراب كمــا أن الســرعة الرأس اإلقت

 (63:20إكتسابها أثناء مرحلة اإلرتقاء فى الوثب. )

ــر ا.  ــه Rogers,J.L (2004ويوــيا روج م( أن

يجــب علــى الالعــب المحافظــه علــى الســرعة األفقيــة 

ــى ــل عل ــراب والعم ــة اإلقت ــالل مرحل ــبة خ ــادة  المكتس زي

إكتساب السرعة الرأسية أثناء مرحلة اإلرتقــاء للحصــول 

 (155:23على أفول مسافة وثب.)

( نقال عن جينتــر 2010ويذكر معت  نجيب العريان )

ــدو  ــثالث Gunter Tidow (1989تيـ ــاء الـ ( أن أثنـ

خطوات األخيرة من االقتراب يحدث تيير فى اإليقاع قد ال 

وتييــر مماثــل فــى يالحظ حيث يتم انخفــاض مركــ  الثقــل 

طول الخطوة، وفى الخطوة قبل األخيرة يتم أداء االرتكــاز 

الخلفق بمد غير مكتمل مما يحافظ على الطاقــة فــى رجــل 

ــل واســتقامة  ــ  الثق ــاء مــ  خفــض الحــوض ومرك اإلرتق

ــوم الالعــب  ــراب يق ــرة لإلقت الجــذع، وفــى الخطــوة األخي

بورب اللوحة بميل خفيا للخلــا وترتكــ  قــدم اإلرتقــاء 

سرعة بحركة مخلبيــة فعالــة وتمــد رجــل اإلرتقــاء وأول ب

إتصال ل رض يكون بكعب الالعب لكــن الجــ ء األساســى 

 (28: 9للقدم يرتك  بسرعة وفعالية.)

ويوضــــح تــــومثى ا. كــــوه و جــــيمس ا. هــــاى 

Timothy.J.Koh &James.G Hay (1991 أن )م

تقليــل فاقــد الســرعة ألدنــى حــد أثنــاء الثالثــة إرتكــازات 

مــن االقتــراب يعــد عــامالً محــدداً ومهمــاً لمســافة  األخيرة

الوثب، وتتصل قدم اإلرتكاز باألرض بسرعة أفقية كبيــرة 

ــرة وخفــض فــى  ــة كبي ــة أفقي ــف قــوة فرمل وينــتج عــن ذل

السرعة األفقية لمرك  الثقل أثناء مرحلة اإلرتكاز التالية، 

ــى  ــاء ف ــاء اإلرتق ــن الســرعة الرأســية أثن ــد م ــذلف ي ي وب

 (3758 – 3757:  25الوثب.)

 Brian  Macdemon ويشير بريــان ماكــديمون 

م( إلى أن اإلعداد لالرتقاء يبدأ فــق نهايــة مرحلــة 2002)

ــض  ــ ن يخف ــاء ب ــث يســتعد الالعــب لإلرتق ــراب، حي االقت

الحوض ثم يرفعه فى مرحلــة اإلرتقــاء، وهــذا يــؤدى الــى 

طول الخطوة قبل االخيرة ثم تكون الخطوة األخيرة أقصر 

 (2:  14سم عن الخطوة الطبيعية.) 25بمقدار 

م( نقال عن 2009ويذكر عبد الرحمن إبراهيم عقل )

م( أن مرحلــة 1989)  Gunter Tidow جينتــر تيــدو

االرتقاء تشكل إحدى الصــعوبات علــى الالعــب فاالرتقــاء 
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هو المسئول تمامــا عــن تيييــر مســار مركــ  ثقــل الجســم 

 (14: 5الناتج من قوة االرتقاء.)

ــر  ــير جينتـ ــدو )ويشـ ــة 1999تيـ ــى  أن مرحلـ م( إلـ

اإلرتقاء تبدأ مــن لحظــة وضــ  قــدم اإلرتقــاء علــى لوحــة 

ــاء مــ   ــدم اإلرتق ــدف  القــوى والســري  بق ــم ال ــاء ث اإلرتق

مرجحة الرجل الحرة مــن الخلــا إلــى األمــام حتــى يكــون 

الفخــذ موازيــاً لــ رض وتنتهــى لحظــة تــر  مشــ  القــدم 

 (3608:  24للوحة اإلرتقاء.)

م( واجنــــور 2002ماكــــديمون )ويوضــــح بريــــان 

ــد Igorter Ovanesian(1991 أوفان يــان ــه عن م( أن

وض  قدم اإلرتقاء على اللوحة فإنهــا تكــون متقدمــة عــن 

مرك  ثقل جسم الالعب، وأن يوــرب كعــب قــدم اإلرتقــاء 

أوالً بحيــث يســمح بحركــة دوران علــى بــاطن القــدم نحــو 

ف  مش  القدم ثم أصاب  القدم إلعطاء حــد أقصــى مــن الــد

الرأسى، يساعده ت ايد السرعة للذراعين والرجــل الحــرة 

فى مقابل رجل اإلرتقــاء المشــدودة لتحقيــق أعلــى فعاليــة 

 (60:  18()2:  14لقدم اإلرتقاء .)

ــان ) ــب العري ــ  نجي ــذكر معت ــن 2010وي ــال ع م( نق

م( أن مرحلــة االرتقــاء تعــد مــن أهــم 1989جينتــر تيــدو)

الطويــل، ولوــمان مراحــل األداء الفنــى لمســابقة الوثــب 

نجاحها ف نه يجب على الالعب تقليل فاقد السرعة األفقية 

أثناء االعداد لالرتقاء, وكذلف يجب أن يصــل مركــ  الثقــل 

إلى أدنى نقطة لحظة ضرب قــدم اإلرتقــاء للوحــة ويكــون 

 (31:  9الجذع مائالً للخلا بقدر طفيا.)

م( إلى أن من 1998حيث يشير قاسم حسن حسين )

ت مرحلــة اإلرتقــاء هــو حصــول الالعــب علــى أهم واجبــا

أعلى إرتفاع لمرك  ثقل الجسم عند اإلنطالق فى الهــواء، 

ــدف  القــوى والســري  برجــل  ــف مــن خــالل ال ويتحقــق ذل

اإلرتقاء ) الدف  األساسى ( م  الدور الهام للرجــل الحــرة 

 والــذراعين إذ يقومــان بحركــة مرجحــة إضــافية قويــة 

ضافى ( فى توافق م  حركة مــد ل مام وألعلى ) الدف  اإل

ــل  ــذ لرج ــة والفخ ــدم والركب ــو الق ــن مفصــل رس ــة م قوي

 (37 – 35:  7اإلرتقاء.)

م( 1991ويذكر تومثى ا. كوه و جــيمس ا. هــاى )

أنــه لتحقيــق أقصــى فعاليــة لمرحلــة اإلرتقــاء ف نــه يجــب 

تقليل زمن اإلرتكاز األمامى مــ  زيــادة مســافة الــتالمس، 

ــوة ا ــ ثير ق ــن ت ــل م ــث يقل ــى حي ــنعكس عل ــا ي ــة مم لفرمل

اإلستفاده من السرعة األفقية فى إكتساب ســرعة رأســية 

أثناء مرحلة اإلرتقــاء ، وتــؤثر مســافة الــتالمس الكبيــرة 

أثناء اإلرتقاء م  صير ال من على مســافة الوثــب تــ ثيراً 

 (3758 – 3756:  25إيجابياً .)

ــن) ــل حس ــب 1999ويشيرمصــطفى كام م( أن الالع

قدم اإلرتقاء فــى أقــل وقــت ممكــن  السري  يستطي  وض 

وبالتالى ت داد قدرته على تحسين السرعة الرأسية، وقــد 

م/ث(  10,25 – 9,55تصل السرعة األفقية إلى مــا بــين)

م/ث(  3,5 – 3أما السرعة الرأسية فتصل إلــى مــا بــين )

ــى حســاب  ــون عل ــى الســرعة الرأســية تك ــادة ف وأن ال ي

 (18:  11) االنخفاض الطفيا فى السرعة األفقية.

 George Williamsويــذكر جيــورجى ويليــام    

م( أن أهم العوامل الكينماتيكية التى تحــدد مســافة 2000)

الوثــب الطويــل هــق )أقصــى ارتفــاع لمركــ  ثقــل الجســم، 

وزاويــة االنطــالق، وســرعة الطيــران (، وتعتبــر ســرعة 

وزاويــة االنطــالق أهــم المعــايير، ويتحــدد أقصــى إرتفــاع 

ســم بواســطة إرتفــاع جســم الالعــب علــى لمركــ  ثقــل الج

الرغم مــن ت ثرهــا بوضــ  الالعــب فــى مرحلــة اإلرتقــاء، 

وتعد ســرعة وزاويــة االنطــالق نتــاا لحركــات يقــوم بهــا 

الالعب قبل وخــالل اإلرتقــاء ومــن ثــم يعتبــر اإلرتقــاء ذو 

أهميــة خاصــة فــى مســابقة الوثــب الطويــل مــن الناحيــة 

 (72:  17البيوميكانيكية.)

م( وقاســم حســن 2001د فؤاد الشــاذلى )ويتفق أحم

م( أن  زاوية االرتقــاء 2000حسين، إيمان شاكر محمود)

تمثل  دوراً أساسياً فى المسار الحركى لمركــ  ثقــل جســم 

الالعــب وهــى ال اويــة المحصــورة بــين محصــلة القــوى 

:  8()262:  2والمركبة األفقيــة لحظــة طيــران الجســم. )

316) 

مEndrew Lewey (2002 )ويتفق أندريــه لــوى 

م( أن قيمــة زاويــة 2001) Milan Cohو مــيالن كــو 



نسب مساهمة بعض العوامل الكينماتيكية  

...................... 
د/ محمد الديسطى  

 عوض

 

 

 

 

 

 

 

166 

االرتقاء تعتمد على مقدار المركبة األفقية والرأسية التــى 

يتحر  بها جسم الالعــب، وأن ال يــادة او النقصــان فيهــا 

:  16يعنى زيــادة أحــد المــركبتين علــى حســاب األخــرى.)

84()22  :4989) 

ــديمون ) ــان ماكــ ــذكر بريــ ــة م(أن زا2002ويــ ويــ

االنطالق المثالية لدى العبــى الوثــب الطويــل تتــراوح مــا 

 (2:  14(.)°25 –°22بين )

( أهم العوامل الكينماتيكيــة التــى 1ويوضح شكل )

 تؤثر على مسافة الوثبة .

مAdrian Lees  (1993 )أدريــان لــى ويشــير 

إلــى أن إرتفــاع مركــ  ثقــل الجســم يعــد أحــد العوامــل 

ثر على مسافة الوثبة, ويعتمد الكينماتيكية الهامة التى تؤ

على طول المتســابق عمومــاً وطــول طرفــه الســفلى علــى 

وجه الخصوس وعلى قوة الدف  للوحة االرتقاء وتجميــ  

القوة األفقية نتاا السرعة من االقتــراب واكتســاب الــدف  

 (98:  12الجيد من أقصى تخميد.)

 

 ( 1شكل )

 فة الوثبةمسا أهم العوامل الكينماتيكية التى تؤثر على

كمــا يوضــح تــومثى ا. كــوه و جــيمس ا. هــاى 

سم أثناء  6,3م( أن مرك  الثقل ينخفض بمتوس  1991)

ــم  ــرة ، ث ــل األخي ــاء نخــر خطــوة  2,2الخطــوة قب ســم أثن

ســم أثنــاء  8,5باإلقتراب، ومتوس  إنخفاض مرك  الثقــل 

ــل يســمح  ــ  الثق ــى مرك ــاض ف ــاء، وأن هــذا االنخف اإلرتق

حركــة الرأســية أثنــاء اإلرتقــاء لالعــب بمــدى أكبــر مــن ال

ــية.) ــرعة الرأس ــادة الس ــدورها ب ي ــمح ب ــى تس : 25والت

3756 – 3758 ) 

م( إلــى 1997ويشير بسطويسى أحمــد بسطويســى )

أن مرحلة الطيران تبدأ بتــر  مشــ  قــدم االرتقــاء للوحــة 

، مس الرمل ب ي ج ء من أج اء القــدماالرتقاء وتنتهق بل

تفــاب بتــوازن الجســم واليرض من تلف المرحلــة هــو اإلح

وأقصى ارتفاع أخذه مرك  ثقل جسم الالعب أثناء مساره 

ــم  ــبه جســ ــا اكتســ ــاب بمــ ــق الصــــحيح واالحتفــ  الحركــ

الالعــب فــى مرحلــة اإلرتقــاء واإلعــداد لهبــوط إقتصــادى 

 (298:  3وجيد . )

ــى ) ــد البصــير عل ــى أن 1998ويشــيرعادل عب م( إل

ــة  ــى بداي ــر ســرعة ف ــى أكب الالعــب يســعى للحصــول عل

لطيران وأفول زاوية طيران ويستفيد منها خــالل الــدف  ا

ــى  ــران إل ــ كثر ،  10وتصــل محصــلة ســرعة الطي م/ث ف

وذلف فى بل مركبــة رأســية كافيــة ومركبــة أفقيــة كبيــرة 

 4()17:  5تمكن الالعب من الوثب ألبعد مسافة ممكنة. )

 :283) 

ويتوـــح ممـــا ســـبق أن هنـــا  بعـــض العوامـــل 

على مسابقة الوثب الطويل حيــث الكينماتيكية والتى تؤثر 

ت ثرت مسافة الوثب بعامل السرعة االفقية أثناء االقتراب 

م /ث( لالعبــى المســتويات 10.25 -9.55وقد تصل الــى )

العليا, كذلف ت ثرت مســافة الوثــب ب اويــة االرتقــاء حيــث 

حددت بعض الدراسات أن أفول زاوية لالرتقــاء تتــراوح 

ــابين ) ــارت°25 –°22مـ ــا أشـ ــات  ( بينمـ بعـــض الدراسـ

–°18التحليلية إلى أن زاوية الإلرتقاء تراوحت مــا بــين)

ــة بمحصــلة الســرعة 22 ــ ثرت مســافة الوثب ــذلف ت °( وك

الخاصة بمرك  ثقل جســم الالعــب أثنــاء مرحلــة الطيــران 

 م/ث( تقريبا . 10والتى قد تصل إلى )

ومن خــالل القــراءات النظريــة والدراســات الســابقة 

التى قام بهــا الباحــث علــى بعــض  والدراسة االستطالعية

ســـنة أثنـــاء بطولـــة  20ناشـــئى الوثـــب الطويـــل تحـــت 

الجمهورية تبين وجــود إخــتالف فــى قــيم بعــض العوامــل 

ــل  ــب الطويـ ــابقة الوثـ ــى مسـ ــؤثرة علـ ــة المـ الكينماتيكيـ

والمتمثلة فى مسافة وزمن الثالثــة خطــوات االخيــرة مــن 

ويــة االقتــراب وارتفــاع مركــ  الثقــل لحظــة االرتقــاء وزا

وسرعة االرتقاء وكــذلف إخــتالف المســتوى الرقمــى لكــل 

منهم  لذا يحاول الباحث من خالل هذة الدراسة الوصــفية 

ــراب  ــرة مــن االقت ــة خطــوات األخي ــل الثالث دراســة وتحلي

ــين  ــا وب ــة بينه ــى العالق ــرف عل ــاء والتع ــة االرتق ومرحل

 20مستوى االنجاز الرقمى لناشئى الوثــب الطويــل تحــت 

 سنة .  



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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 البحث:  هدف 

ــل  ــض العوامـ ــاهمة بعـ ــب مسـ ــى نسـ ــرف علـ التعـ

الكينماتيكية للثالث خطوات األخيرة من اإلقتراب ومرحلة 

اإلرتقاء فى مستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويــل وذلــف 

 من خالل :

ــثالث  -1 ــة لل ــرات الكينماتيكي ــيم المتيي ــى ق التعــرف عل

ــاء  ــة االرتق ــراب ومرحل ــرة مــن اإلقت خطــوات األخي

 توى اإلنجاز لناشئ الوثب الطويل.المرتبطة بمس

ــرات  -2 ــيم المتييـ ــاهمة قـ ــب مسـ ــى نسـ ــرف علـ التعـ

الكينماتيكية للــثالث خطــوات األخيــرة مــن اإلقتــراب 

 ومرحلة اإلرتقاء فى مستوى اإلنجاز.

ــيم المتييـــرات  -3 التعـــرف علـــى القـــدرة التنبؤيـــة لقـ

ــئى  ــاز لناش ــتوى اإلنج ــة بمس ــة المرتبط الكينماتيكي

 .الوثب الطويل قيد البحث

 تساؤالت البحث : 

مــا قــيم المتييــرات الكينماتيكيــة للــثالث خطــوات  -1

األخيــرة مــن اإلقتــراب ومرحــل االرتقــاء المرتبطــة 

 بمستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل ؟

ما نسب مساهمة قيم المتييرات الكينماتيكية للــثالث  -2

ــاء  ــل االرتق ــراب ومرح ــن اإلقت ــرة م ــوات األخي خط

 لناشئى الوثب الطويل ؟المرتبطة بمستوى اإلنجاز 

ــة  -3 ــرات الكينماتيكي ــيم المتيي ــة لق ــدرة التنبؤي ــا الق م

للثالث خطوات اإلخيرة ومرحلة اإلرتقــاء المرتبطــة 

 بمستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل ؟

 الدراسات السابقة: 

( 4( عربيــــة و)5( دراســــات )9إشــــتملت علــــى )

 إنجلي يــة وتــم ترتيبهــا وفقــا لســنة نشــر الدراســة بدايــة

 بالدراسات العربية ثم اإلنجلي ية :

 (:9م()2010دراسة : معتز محمد نجيب العريان ) - 1

العنوان : " نموذا بيوميكانيكى لالعبق المستويات 

 العليا فق الوثب الطويل" .

الهدف : بناء نمــوذا بيوميكــانيكق احصــائى للتنبــؤ 

 بالمستوى الرقمى للوثب الطويل.

 المنهج المستخدم :  الوصفى.

العينة : العــب النــادى االهلــى )حــاتم مرســال( بطــل 

( وأفريقيا والوطن العربق وصــاحب 1999العالم )أوسلو 

 الرقم القياسق المصري.

أهم النتائج : فى ضوء عينة و نتائج البحث توصل الباحث 

 إلى :

كلما زادت الســرعة األفقيــة ومحصــلة الســرعة فــى  -

ما زادت مرحلة االقتراب وبخاصة بنهاية المرحلة كل

 مسافة الوثب الطويل.

كلمــا زادت محصــلة الســرعة لحظــة أقصــى ارتفــاع  -

 لمرك  الثقل كلما زادت مسافة الطيران.

ــى  - ــم ف ــل الجس ــ  ثق ــة مرك ــارع لنقط ــا زاد التس كلم

 االتجاه االفقى كلما تحسنت مسافة الوثب. 

يوجد ت ثير دال ل اويتــى االرتقــاء و االنطــالق علــى  -

ن مقدار ال اويــة ضــمن مسافة الوثب بشرط أن يكو

 الحدود البيوميكانيكية للوثب .

ــوذا  - ــة للنمـ ــادالت التنبؤيـ ــى المعـ ــل إلـ ــم التوصـ تـ

 البيوميكانيكى للوثب الطويل. 

 (:5م() 2009دراسة : عبدالرحمن إبراهيم عقل ) - 2

العنــوان : " دراســة بيوميكانيكيــة لتقيــيم فعاليـــة 

ات األداء المهــارى للوثــب الطويــل لمتســابقى المســتوي

 الرياضية المختلفة " .

الهــدف : يهــدف هــذا البحــث تقيــيم فعاليــة األداء 

المهارى للوثب الطويل لمتســابقى المســتويات الرياضــية 

 المختلفة 

 المنهج المستخدم :  الوصفى.
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ــة  ــا بالطريقـــة العمديـ ــة تـــم إختيارهـ العينـــة : عينـ

ــام ) ــة )درع( عـ ــال الجمهوريـ ــابقين أبطـ م(  2008للمتسـ

المراك  الســته األولــى لكــل مرحلــة مــن  والحاصلين على

، تحــت 18، تحــت 16المراحل السنية قيد الدراسة )تحت 

 سنه( أهم النتائج :   20

المؤشرات التميي ية لبيوميكانيكيــة األداء المهــارى  -

 للوثب الطويل .

ــب  - ــافة الوث ــين مس ــه ب ــاط طردي ــة إرتب ــود عالق وج

 الطويل وبعض المؤشرات التميي ية .

ــة إرت - ــب وجــود عالق ــين مســافة الوث ــاط عكســية ب ب

 الطويل و زمن اإلرتقاء .

 (:1م()1994دراسة : أحمد سعد الدين محمود) -3

العنــوان : " تحســين فاقــد ســرعة اإلقتــراب وأثــره 

ــرات ا ــى بعـــض المتييـ ــافة الوثـــب علـ ــة لمسـ لكينماتيكيـ

 "الطويل

الهــدف : تعيــين أثــر تــدريبات تحســين فاقــد ســرعة 

طويــل علــى مســافة الوثبــة اإلقتراب فــى مســافة الوثــب ال

 وبعض المتييرات الكينماتيكية.

 المنهج المستخدم : التجريبى

العينة : تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة 

 حيث بلو قوامها ستة متسابقين.

ــة  ــائج : المــ ا بــين تنميــة القــدرات البدني أهــم النت

الخاصة باألداء المهارى يؤدى الــى تحســين فاقــد ســرعة 

وبالتــالى زيــادة فــى مســافة الوثــب الطويــل مــن  اإلقتراب

تعــديل مســافات الــثالث  –خالل " زيادة مسافة اإلقتــراب 

خطوات األخيرة لإلقتراب وفقاً للنسب المئويــة مــن طــول 

ــة للمتســابق المستخلصــة  تحســين  -خطــوة العــدو العادي

ــة  ــة األفقي ــى المركب ــة ف ــة المتمثل ــرات الكينماتيكي المتيي

ــلة ســـــرعة والرأســـــية لســـــرعة اال  قتـــــراب ومحصـــ

 االقتراب ".

 (:6م() 2004دراسة : عبد المنعم إبراهيم هريدى ) -4

ــرات  ــبعض المتييـ ــة لـ ــة تحليليـ ــوان: "دراسـ العنـ

الكينماتيكية فى الوثب الطويــل لمتســابقى الدرجــة األولــى 

 رجال"  

الهــــدف : التعــــرف علــــق الخصــــائص المميــــ ة 

ــاء  ــة فــى مجــال البحــث أثن ــرات الكينماتيكي ــال للمتيي إنتق

المتســابق مــن الخطــوة االخيــرة لإلقتــراب إلــق اإلرتقــاء 

 لمتسابقى الوثب الطويل

 المنهج المستخدم : الوصفى

العبين من الدرجة االولق الوثب 8العينة : عمدية ، 

 الطويل

ــق  ــراوح معــدل فقــدان المســافة عل ــائج : ت أهــم النت

سم ،متوس  سرعة مركــ  19:  12لوحة اإلرتقاء مابين 

م خالل الخطــوة االخيــرة قبــل اإلرتقــاء مباشــرة ثقل الجس

ســم( .  متوســ  50.27ســم/ث 1113.25تــراوح بــين)  

الســرعة االفقيــة والرأســية والمحصــلة عنــد اإلرتقــاء 

(, 29.83ســـــم/ث 344.53(، )68ســـــم/ث 962.64)

 (.95.18سم/ث  1017.39)

 (:10م()2001دراسة : محمد المليجى، هاله مرسى ) -5

ــويم ا ــوان : " تق ــات العن ــة لالعب ــة الميكانيكي لفعالي

 الوثب الطويل المصريات "

الهـــدف : تحديـــد أهـــم المؤشـــرات البيوميكانيكيـــة 

المصاحبة ألداء العبات الوثــب الطويــل . والتعــرف علــى 

العالقة اإلرتباطيه المتبادلة بين المؤشرت البيوميكانيكيــة 

 ومستوى اإلنجاز الرقمى لالعبات الوثب الطويل  

 دم : الوصفىالمنهج المستخ

 محاوالت 6العبات بواق   5العينة : 

ــائج : تـــم التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن  أهـــم النتـ

ــؤ  ــرات للتنبـ ــلح كمؤشـ ــة تصـ ــرات البيوميكانيكيـ المتييـ

ــل  ــب الطويـ ــات الوثـ ــى لالعبـ ــاز الرقمـ ــتوى اإلنجـ بمسـ

 المصريات .
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توجد عالقــة إرتباطيــة دالــة بــين بعــض المؤشــرات 

اإلنجــاز الرقمــى فــى  البيوميكانيكية قيد البحــث ومســتوى

الوثب الطويل .تم التوصل إلــى مجموعــة مــن المتييــرات 

البيوميكانيكية تربطها بمستوى اإلنجــاز الرقمــى عالقــات 

 قوية 

 & Wakai واكـــى، ليننـــورن  -دراســـة :  -6

Linthorne(2004()25م:) 

العنـــوان : "زاويـــة اإلرتقـــاء المثلـــى فـــى الوثـــب 

 الطويل"

حديــد زاويــة اإلرتقــاء الهدف : يهــدف البحــث إلــى ت

 المثلى التى ت يد من المسافة المحققة فى الوثب الطويل  

 المنهج المستخدم : الوصفى

 ممارسين للوثب الطويل . 5العينة : 

أهم النتــائج : المثلــى هــى التــى تعطــى أكبــر مســافة 

الهبــوط ( .كلمــا  –الطيــران  –للثالث مكونــات ) اإلرتقــاء 

ن المثلــى كــان الفقــدان فــى كانت زاوية اإلرتقاء قريبــة مــ 

 المسافة ضعيا نسبياً .

 &.Vorobiev  Aدراســة : فوروبيــو خ ون ــرون -7

others (1993()24م:) 

ــوة  ــل القـ ــب الطويـ ــى للوثـ ــوان : "األداء الفنـ العنـ

 الممي ة بالسرعة والسرعة"

الهدف : اجــراء تحليــل مقــارن للســرعات المختلفــة 

 لجرى.لمرك  الثقل أثناء الخطوات األخيرة من ا

 المنهج المستخدم : الوصفى

العينة : مايف باول ، وكارل لويس فى بطولة العــالم 

 م .1991الثالثة 

تمي  كارل لويس بنقل ج ئى لمركبة  -أهم النتائج : 

السرعة األفقيــة لإلقتــراب الــى المركبــة الرأســية ، وذلــف 

بتحريف مرك  الثقل ألعلى مبكراً جــدا ممــا ســمح بتقســيم 

 سرعة بين خطوتين.عملية نقل ال

تمي  مايف باول فى توجيــه القــوة خــالل أداء الوثبــة  -

ــوذا أو  ــا النم ــة يحتاجه ــات عالي ــق متطلب ــا يحق مم

ــب  ــوى )الوثـ ــاب القـ ــب ألعـ ــدريبى لالعـ ــنم  التـ الـ

 الطويل(.

( م هذين المدخلين )السرعة ، القوةيمكن أن يستخد -

كمرشد أو دليل فــى اختيــار أو بنــاء اســس التــدريب 

ب القوى م  وض  الفــروق الفرديــة فــى لالعبى العا

 اإلعتبار.

 (:13م()1992)Bhowmick دراسة : بوميك  -8

ــاء فــى  العنــوان : " المالمــح البيوميكانيكيــة لالرتق

 الوثب الطويل من الجري"

 الهدف : تحليل المالمح الميكانيكية الهامة لإلرتقاء.

 المنهج المستخدم : الوصفى

تســابقين علــى العينــة : عمديــة قوامهــا خمســة م

 مستوى الواليات المتحدة األمريكية.

-0.12أهم النتائج : ـ زمن اإلرتقاء تراوح مــا بــين 

 ث .0.13

م/ث( 9.95-8.69السرعة األفقية تراوحت ما بــين ) -

. 

ــين ) - ــا بــ -2.70الســــرعة الرأســــية تراوحــــت مــ

 م/ث(3.01

ــين ) - ــا بـ ــت مـ ــران تراوحـ ــرعة الطيـ -م/ث8.86سـ

 م/ث(.9.56

% 15عة األفقيــة حــوالى هنا  انخفــاض فــى الســر -

 أثناء اإلرتقاء.

 (.18º-22ºتراوحت زاوية الطيران ما بين ) -

هنــا  زيــادة فــى ارتفــاع مركــ  ثقــل الجســم لحظــة  -

 اإلرتقاء.

 (:19م()1991)Koh,Hay  دراسة : كوخ وهاى -9
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العنوان : فعاليــة قــدم االرتقــاء ومســتوى األداء فــى 

 الوثب الطويل

ء وعالقتهــا الهــدف : وصــا حركــة قــدم االرتقــا

 باألداء من خالل التحليل الحركى .

 المنهج المستخدم : الوصفى

 العب. 19العينة : 

أهم النتائج : أنه كلما كانت قدم االرتقاء ذات فعاليــة 

عاليــة تحســنت مســافة الوثبــة، كانــت لمســافة الــتالمس 

الكبيرة للقدم أثناء االرتقاء م  صير الــ من أثــرا ايجابيــا 

الوثبــة وأن الــواثبين يفقــدون متوســ  على زيادة مسافة 

م/ث( فى السرعة االفقية وانخفــاض مركــ  الثقــل  1.67)

 سم( أثناء االرتقاء. 8.5بمتوس  )

 مدى االستفادة من الدراسات المرتبطة :

تناولت الدراسات المرتبطة العديد من الموضــوعات 

 المرتبطـــة بـــاألداء الفنـــق للوثـــب الطويـــل حيـــث ألقـــت 

من المعلومــات والنتــائج التــى ســاعدت الووء على كثير 

ــب  ــة للوث ــرات الكينماتيكي ــم المتيي ــى أه ــرف عل ــى التع ف

الطويل وقد أسفرت عن بعض العوامــل الهامــة والتــى تــم 

مراعاتها أثناء إجراءات البحث وعرض ومناقشة نتائجه 

 وهى :  

ــة المرتبطــة  - ــائص الكينماتيكي ــض الخص ــة بع معرف

ــة الســــرعات المختلفــــة لمركــــ  ا  لثقــــل بمقارنــ

ــتويات  ــرى للمس ــن الج ــرة م ــوات األخي ــاء الخط أثن

 العليا.

ــؤثرة  - ــة المـ ــائص الكينماتيكيـ ــد بعـــض الخصـ  تحديـ

الســـرعة  -فـــى الوثـــب الطويـــل" زمـــن اإلرتقـــاء 

ــة ــية -األفقيـ ــرعة الرأسـ ــرعة الطيـــران -السـ  -سـ

زاويــة   -انخفاض فى السرعة األفقية أثناء اإلرتقاء

 الطيران .

زاويــة  -ة اإلرتقــاء ارتفــاع مركــ  ثقــل الجســم لحظــ  -

اإلرتقاء المثالية فــى مســابقة الوثــب الطويــل والتــى 

( درجــة 18º-22ºتحقق معها أكبــر مســافة للوثــب )

 تقريبا .

 

 إجراءات البحث:

ــث المـــنهج  ــتخدم الباحـ ــتخدم : إسـ ــنهج المسـ المـ

الوصفق باألسلوب المسحق باستخدام التصــوير بالفيــديو 

 (. video pointوالتحليل الحركى باستخدام برنامج ) 

المجال المكانى : ميدان ومومار القريــة األوليمبيــة 

 وصالة ألعاب القوى بجامعة المنصورة.  

المجال ال منى: تــم إجــراء الدراســات اإلســتطالعية 

م  2012/  1/ 14وجمي  قياسات البحــث فــى الفتــرة مــن 

 م . 2012/ 4/  15وحتى 

عينــة البحــث: تــم اختيــار عينــة الدراســة االساســية 

ــادى  ــل بن ــب الطوي ــه مــن متســابقى الوث بالطريقــة العمدي

ــرطة الرياضــى  ــاد الش ــادى اتح المنصــورة الرياضــى ون

والمقيدين باالتحــاد المصــرى اللعــاب القــوى والحاصــلين 

ــم  ــة للموس ــة الجمهوري ــى بطول ــى ف ــ  االول ــى المراك عل

( 3سنة , حيــث تــم اختيــار ) 20م تحت  2012م / 2011

( متســابقين 3الرياضــى و) متسابقين من نادى المنصورة

( 6من نادى اتحاد الشرطة الرياضى وبليت عينة البحث )

 متسابقين  

( محــاوالت لكــل متســابق مــن 6وتــم تســجيل عــدد )

( محاولــة للوثــب 36عينة البحث وبلو عــدد المحــاوالت )

 الطويل .

وتــم اختيــار عينــة الدراســة االســتطالعية بالطريقــة 

ــل ب ــب الطوي ــى الوث ــن العب ــة م اســتاد المنصــورة العمدي

( العبــين مــن المتميــ ين فــى 5الرياضــى وبلــو عــددهم )

 مسابقة الوثب الطويل .
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 (1جدول )

 6إعتدالية توزيع عينة البحث فى المتغيرات االساسية                    ن= 

 معامل االلتواء  االنحراف  الوسيط  المتوسط  وحدة القياس  المتغيرات

 0.548 0.548 17.400 17.500 سنة السن 

 0.178 5.610 173.000 173.333 سم الطول 

 0.357- 2.805 71.000 70.667 كجم الوزن 

 0.837 0.358 5.700 5.800 سنة العمر التدريبى 

ممــا يشــير الــى اعتداليــة  3( ان جمي  قيم معامل االلتواء للمتييرات االساسية انحصرات بين + 1يتوح من جدول )

 رات االساسية قيد البحث.توزي  عينة البحث فى المتيي

 وسائل وأدوات جمع البيانات :

لومان دقة قياسات البحث استخدم الباحث وســائل 

 وأدوات جم  البيانات التالية :

 250ذات تــردد) Sports Cam )كــاميرا فيــديو ) •

 كادر/ ثانية( لمناسبة طبيعة الدراسة. 

بـــذاكرة  GZ 350 (JVC  كـــاميرا فيـــديو) •

 كادر/ثانية(   30( تردد )جيجا بايت 30داخلية)

( حامــل كــاميرا ثالثــق ) لكــل كــاميرا حامــل 2عــدد ) •

 خاس بها (.

لحفــظ الفيــديو   Memory Cardذاكرة الكترونيــة •

 الذي تم تصويره.

 وات( بحواملها. 2000( كشاف إضاءة قوة )2عدد) •

 شري  الصق لتحديد نقاط ومفاصل الجسم. •

 .أسال  كهربائية لتوصيل مصدر التيار الكهربق •

 سم(.50x50مرب  معايرة ذو أبعاد ) •

 شري  قياس بالمتر. •

 أقماع لتحديد مجال التصوير. •

 مي ان طبق معاير لقياس الوزن. •

 جهاز ريستاميتر لقياس الطول. •

تم عمل استمارة القياسات الجسمية لقيــاس) طــول   •

أطوال الوصالت( ثــم التصــوير بالفيــديو  –األطراف 

 video) ) والتحليــل الحركــق باســتخدام برنــامج

point  وهو يعد من أحدث برمجيات الحاسب اآللــق

 ذو الجودة العالية وذلف لتعدد خصائصه وممي اته.

 قياسات وإ تبارات البحث:

 القياسات اإلننروبومترية

   السن ألقرب سنه .   -

 الطول ألقرب سم .  -

 . الوزن ألقرب كجم -

   العمر التدريبى . -

 المتغيرات الكينماتيكية:
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ــوث  ــى للدراســات والبح ــالل المســح المرجع ــن خ م

(تــم اختيــار 25()24()23()20()8()6()5()1المرتبطة )

 المتييرات الكينماتيكية التالية :

ــوات الثالثــة االخيــرة مــن  ــ من ) زمــن الــثالث الخط ال

ــراب  ــاء  –االقتـ ــة االرتقـ ــن مرحلـ ــة  –زمـ ــن مرحلـ زمـ

 الطيران(.

خطــوة إزاحــة  –اإلزاحــة ) إزاحــة الخطــوة الثانيــة  •

ــل االرتقــاء ــاء -ماقب ــة خطــوة االرتق أقصــى  -إزاح

إرتفاع لمرك  الثقل خالل الخطــوات الثالثــة االخيــرة 

أقصــى إرتفــاع لمركــ  الثقــل خــالل  -مــن االقتــراب 

أقصــى إرتفــاع لمركــ  الثقــل خــالل  -مرحلة االرتقاء

 مرحلة الطيران(

ــة  • ــلة الســـرعة للخطـــوة الثانيـ  –الســـرعة ) محصـ

محصــلة  –ما قبل االرتقــاء محصلة السرعة لخطوة 

محصلة الســرعة لمرحلــة  -السرعة لخطوة االرتقاء

 الطيران(

 زاوية الطيران ( –ال اوية ) زاوية اإلرتقاء  •

 -الدراسة االستطالعية :

ــوم   ــتطالعية يـ ــة االسـ ــراء الدراسـ ــم إجـ  1/  21تـ

م بهــدف تحديــد مكــان وضــ  كــاميرتى التصــوير  2012/

طبيق الدراسة على عينة بالنسبة لمجال الحركة حيث تم ت

( العبين من إســتاد 5الدراسة االستطالعية وبلو عددهم )

المنصـــورة الرياضـــى والمميـــ ين فـــى مســـابقة الوثـــب 

ــالحية األدوات واالأجهــ ة  ــن ص ــم الت كــد م ــل, وت الطوي

المســتخدمة فــى التصــوير وتــم تقنــين وضــ  الكــاميرات 

بحيث يكــون مكــان الكــاميرا األولــى عمــودى علــى لوحــة 

رتقــاء مــن الجانــب وإرتفاعهــا يعــادل ارتفــاع متوســ  اال

ــو ) ــين وبل ــل لالعب ــ  الثق ــافة 120مراك ــد مس ــم( وتبع س

م( عـــن الحـــد الجـــانبى للوحـــة االرتقـــاء والكـــاميرا 10)

األخرى علــى نفــس المســافة واالرتفــاع ولكنهــا عموديــة 

على منتصــا مســافة أخــر الــثالث خطــوات االخيــرة مــن 

ــال ال ــتمل مج ــث يش ــراب بحي ــثالث االقت ــى ال ــوير عل تص

 خطوات األخيرة من اإلقتراب كاملة.  

 -الدراسة االساسية :

ــوم  ــى يـ ــية فـ ــة األساسـ ــراء الدراسـ ــم إجـ  1/ 26تـ

م  على عينة البحث البحث االساسية وبلو عــددها 2012/

( محــاوالت لكــل العــب 6( العبــين وتــم تصــوير عــدد)6)

( محاولة تــم تصــويرها 36وبلو إجمالى عدد المحاوالت )

حليلها من خالل وحــدة التحليــل الحركــى بكليــة التربيــة وت

الرياضية بجامعة المنصــورة باســتخدام  برنــامج التحليــل 

الســــتخراا المتييــــرات   video pointالحركــــى 

 الكينماتيكية فيد البحث.

 المعالجات األحصائية: 

ــارى,  المتوســ  الحسابى,الوســي , األنحــراف المعي

ط البسي  لبيرسون, معامــل معامل األلتواء, معامل االرتبا

االرتباط الج ئى, تحليل اإلنحدار المتعدد, نسب المساهمة 

 . 

 عرض ومناقشة النتائج :

 عرض نتائج التساؤل األول 

ــثالث خطــوات  – ــة لل ــرات الكينماتيكي ــيم المتيي ــا ق م

األخيرة من اإلقتــراب ومرحــل االرتقــاء المرتبطــة 

 بمستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل ؟
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 (2دول )ج

 العالقة االرتباطية بين المتغيرات الكينماتيكية وبين مستوى االنجاز قيد البحث

 المتغيرات
 مسافة الوثب 

 sig معامل االرتباط

 0.001 .**607 طول الخطوة الثالثة

 0.004 .**538 محصلة السرعة للخطوة ثالثة

 0.007 .**506 ارتفاع مرك  ثقل جسم المتسابق خالل الخطوة ثالثة

 0 .**797 طول خطوة ماقبل االرتقاء

 0 .**697 محصلة السرعة لخطوة ماقبل االرتقاء

 0.001 .**614 ارتفاع مرك  ثقل جسم المتسابق خالل خطوة ماقبل االرتقاء

 0 .**629 طول خطوة االرتقاء

 0.003 .**557 محصلة السرعة لخطوة االرتقاء

 0.005 *.*524 ارتفاع مرك  ثقل خطوة االرتقاء

 0 .**869 زاوية االرتقاء

 0 .**744 زاوية الطيران

 0 .**630 اقصى ارتفاع لمرك  الثقل لحظة االرتقاء

 0 .**910 اقصى ارتفاع مرك  الثقل خالل الطيرات

 0.01**دال عند  0.05                                     دال عند *

طرديــة ( وجود عالقة ارتباطية 2يتوح من جدول )

 دالة احصائيا بين المتييــرات الكينماتيكيــة وبــين مســتوى

)مسافة الوثب( لــدى العبــى الوثــب الطويــل قيــد  االنجاز 

ــة احصــائيا  ــاط دال ــامالت االرتب ــيم مع ــث ان ق  البحــث حي

  0.01عند مستوى معنوية 

 مناقشة نتائج التساؤل األول 

ــدول ) ــير ج ــة 2يش ــة دال ــة طردي ــود عالق ــى وج (إل

ن المتييرات الكينماتيكية قيد البحث ومســتوى إحصائياً بي

.حيــث تشــير  0.05اإلنجــاز عنــد مســتوى داللــة معنويــة 

ــين طــول الخطــوة  ــة ب ــة دال ــائج لوجــود عالقــة طردي النت

( وبــين طــول 0.607الثالثــة ومســتوى اإلنجــاز وبليــت )

ــت  ــاز وبلي ــتوى اإلنج ــين مس ــاء وب ــل اإلرتق ــوة ماقب خط

وبــين مســتوى ( وبــين طــول خطــوة اإلرتقــاء 0.797)

 (0.629اإلنجاز وبليت )

مما يشــير لوجــود عالقــة طرديــة بــين طــول الــثالث 

خطوات األخيرة من اإلقتــراب ومســتوى اإلنجــاز لناشــئى 

الوثب الطويل مما يدل على أنــه هنــا  تــ ثير كبيــر لطــول 

ــى مســتوى  ــراب عل ــرة مــن اإلقت ــة األخي الخطــوات الثالث

 اإلنجاز فى الوثب الطويل .

  مــا أشــار إليــه معتــ  نجيــب العريــان ويتفق ذلف م

( إلــى أنــه يحــدث 1989( نقــال عــن جينتــر تيــدو )2010)

أثنــاء الــثالث خطــوات األخيــرة مــن االقتــراب تييــر قــد ال 

يالحظ فى اإليقاع حيث يحــدث انخفــاض فــى مركــ  الثقــل 

وتيير مماثل فى طول الخطوة، وفى الخطوة قبل األخيــرة 



نسب مساهمة بعض العوامل الكينماتيكية  

...................... 
د/ محمد الديسطى  

 عوض
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ير مكتمل مما يحافظ علــى يتم أداء اإلرتكاز الخلفق بمد غ

الطاقة فى رجل اإلرتقاء م  خفض الحوض ومرك  الثقــل 

( ويتفق ذلف أيواً م  ما أشار 28:  9واستقامة الجذع. )

م( إلــى أن اإلعــداد لالرتقــاء 2002إليه بريان ماكديمون )

يبداء فــق نهايــة مرحلــة االقتــراب، حيــث يســتعد الالعــب 

ــه  ــم يرفع ــوض ث ــض الح ــ ن يخف ــاء ب ــة لإلرتق ــى مرحل ف

اإلرتقاء، وهذا يؤدى الى طــول الخطــوة قبــل االخيــرة ثــم 

سم عــن الخطــوة  25تكون الخطوة األخيرة أقصر بمقدار 

 (2:  14الطبيعية.)

بينما يشير الجدول إلى وجود عالقــة إرتباطيــة دالــة 

بين محصلة الســرعة للخطــوة الثالثــة ومســتوى اإلنجــاز 

ماقبــل  ( وبــين محصــلة الســرعة لخطــوة0.538وبليــت )

( وبــين 0.697اإلرتقــاء وبــين مســتوى اإلنجــاز وبليــت )

محصلة السرعة لخطوة اإلرتقــاء وبــين مســتوى اإلنجــاز 

 (0.557وبليت )

ممــا يشــير لوجــود عالقــة طرديــة بــين محصــلة 

ــراب  ــن اإلقت ــرة م ــوات األخي ــثالث خط ــالل ال الســرعة خ

ومستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل مما يدل على أنــه 

ير كبير للسرعة على مستوى اإلنجاز فى الوثــب هنا  ت ث

 الطويل . 

ــ ثر مســافة الوثــب  ويعــ ى الباحــث هــذه العالقــة لت

بمقدار مــا اكتســبه الالعــب مــن ســرعة افقيــة فــى نهايــة 

مرحلة االقتــراب والتــى تعــد مــن أهــم المراحــل الكتســاب 

الســرعة خــالل االداء ممــا يشــير إلــى انــه كلمــا زادت 

ــة وخاصــة ــرعة األفقي ــا زادت  الس ــراب كلم ــة االقت بنهاي

مسافة الوثب الطويل وتوضح تلف العالقة أيواً انــه كلمــا 

زادت محصلة السرعة لحظة أقصى ارتفــاع لمركــ  الثقــل 

ــران  كلمــا زادت مســافة الطيــران ممــا يتــيح لالعــب الطي

 لفترة أطول مما يساهم فى زيادة مسافة الوثب الطويل.

أن ســرعة ( فــى 1994وهذا ما أكده لــى ونخــرون )

مرك  ثقل الجسم فــى الوثــب الطويــل لحظــة تــر  األرض 

وخالل مرحلة االقتراب ذات أهميــة كبيــرة ل يــادة مســافة 

ــ داد خــالل  ــل ت ــ  الثق ــة لمرك ــب وأن الســرعة األفقي الوث

مرحلة اإلقتراب والسرعة العمودية لمرك  الثقــل تكتســب 

ــاء.) ــة اإلرتق ــالل مرحل ــيا روجــرس 63:  20خ ( ويو

ه يجب على العــب الوثــب الطويــل تحويــل ( فى أن2004)

ج ء من السرعة األفقية المكتسبة خالل مرحلة اإلقتراب 

ــادة  ــاء ل ي ــة اإلرتق ــالل مرحل ــة خ ــى الســرعة العمودي إل

 (155:  22مسافة الوثب .)

م( على أن الالعــب 1998و يؤكد عادل عبد البصير)

ــران  ــر ســرعة فــى بدايــة الطي يســعى للحصــول علــى أكب

يران ويســتفيد منهــا خــالل الــدف  وتصــل وأفول زاوية ط

م/ث ف كثر، وذلف فى بل  10محصلة سرعة الطيران إلى 

مركبة رأسية كافية ومركبة أفقية كبيرة تمكن الالعب من 

( ويتفق ذلف مــ  مــا 283: 4الوثب ألبعد مسافة ممكنة, )

م( أن الالعــب 1999أشــار إليــه مصــطفى كامــل حســن ) 

اء فى أقــل وقــت ممكــن، السري  يستطي  وض  قدم اإلرتق

وبالتالى ت داد قدرته على تحسين السرعة الرأسية، وقــد 

م/ث  10,25 – 9,55تصل السرعة األفقية إلــى مــا بــين )

(.)11  :18) 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مــ  نتــائج دراســة كــل 

ــدى ) ــدالمنعم هريـ ــن عبـ ــاى 6()2004مـ ــوه وهـ (، وكـ

ايــة ( علــى أهميــة تنميــة الســرعة فــى نه19()1994)

اإلقتراب ولكن إلى الحــد الــذى يمكــن إســتخدامه بفاعليــة 

أثناء مرحلة اإلرتقاء وكــذلف تتفــق مــ  مــا توصــلت إليــه 

( فق أهمية السرعة 5()2009دراسة عبد الرحمن عقل )

كالمؤشرهام فى تحســن مســتوى اإلنجــاز الرقمــى وكــذلف 

( والذى أشار 13()1992) تتفق م  نتائج دراسة  بوميف

ــر ــى أن الســ ــابين )الــ ــة تراوحــــت مــ -8.69عة األفقيــ

-2.70م/ث( والسرعة الرأسية تراوحت ما بين    )9.95

م/ث( وســــرعة الطيــــران تراوحــــت مــــا بــــين 3.01

 م/ث(.9.56-م/ث8.86)

وتشير النتائج لوجود عالقة طردية دالة بين زاويــة 

( وبــين 0.869اإلرتقــاء وبــين مســتوى اإلنجــاز وبليــت )

 (.0.744نجاز وبليت )زاوية الطيران وبين مستوى اإل

مما يشير لوجود عالقة طردية بين زاويــة اإلرتقــاء 

وبين مستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل وبــين زاويــة 

الطيران وبين مستوى اإلنجــاز ممــا يــدل علــى أنــه هنــا  

ــى مســتوى  ــران عل ــاء والطي ــى اإلرتق ــر ل اويت ــ ثير كبي ت

 اويــة اإلنجاز فى الوثب الطويل بشرط أن يكون مقــدار ال

ضمن الحدود البيوميكانيكية لتحقيق أقصى مســافة أفقيــة 
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للجسم ويتفق ذلف م  ما أشار إليه حيث ميالن كو إلى أن 

زاوية الطيران لدى الالعبــين المميــ ين تتــراوح مــابين ) 

20.6   °2.8 .) ° 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية م  نتائج دراســة عبــد 

زاويــة        (حيــث بليــت  5( )2004المــنعم هريــدى )

ــة أحمــد  1.76   °19.75الطيــران )  ° ( ونتــائج دراس

( حيـــث بليـــت زاويـــة 1()1994ســـعد الـــدين محمـــود )

° ( ونتــائج دراســة بوميــف 0.816°   20.33الطيران ) 

 (.18º-22º(حيث بليت زاوية الطيران )13()1992)

وكذلف تشــير النتــائج لوجــود عالقــة إرتباطيــة دالــة 

جسم الالعب خــالل الخطــوة الثالثــة بين إرتفاع مرك  ثقل 

( وبين محصــلة إرتفــاع 0.506ومستوى اإلنجاز وبليت )

ــاء  ــل اإلرتق مركــ  ثقــل جســم الالعــب خــالل خطــوة ماقب

( وبين محصــلة إرتفــاع 0.614ومستوى اإلنجاز وبليت )

ــاء  ــل اإلرتق مركــ  ثقــل جســم الالعــب خــالل خطــوة ماقب

رتفــاع ( و بــين أقصــى إ0.524ومستوى اإلنجاز وبليت )

لمرك  ثقل جسم الالعب لحظة اإلرتقاء ومستوى اإلنجــاز 

( وبــين أقصــى إرتفــاع لمركــ  ثقــل جســم 0.869وبليت )

الالعب خالل مرحلــة الطيــران ومســتوى اإلنجــاز وبليــت 

(0910.) 

مما يشير لوجود عالقــة طرديــة بــين إرتفــاع مركــ  

ــرة مــن  ــثالث خطــوات األخي ــل جســم الالعــب خــالل ال ثق

أقصــى إرتفــاع لمركــ  ثقــل الجســم لحظــة  اإلقتراب وبــين

اإلرتقاء ومستوى اإلنجاز وبين أقصى إرتفاع لمرك  ثقــل 

الجسم خالل مرحلــة الطيــران ومســتوى اإلنجــاز لناشــئى 

الوثب الطويل مما يدل على أنه هنا  ت ثير كبيــر إلرتفــاع 

مرك  ثقل جسم الالعب خالل الثالث خطوات األخيرة مــن 

لمرك  ثقــل جســم الالعــب لحظــة اإلقتراب وأقصى إرتفاع 

 اإلرتقاء والطيران ومستوى اإلنجاز فى الوثب الطويل . 

وهذا ما يتفــق مــ  مــا أشــار إليــه بسطويســى أحمــد 

م( حيث أشار إلى أن مرحلــة الطيــران 1997بسطويسى )

تبــدأ بتــر  مشــ  قــدم االرتقــاء للوحــة االرتقــاء وتنتهــق 

مــن  بلمس الرمل ب ي جــ ء مــن أجــ اء القــدم، واليــرض

تلف المرحلة هو اإلحتفاب بتوازن الجسم وأقصــى ارتفــاع 

أخذه مركــ  ثقــل الجســم أثنــاء مســاره الحركــق الصــحيح 

واالحتفاب بما اكتسبه الجسم فى مرحلة اإلرتقاء واإلعداد 

( وذلف باإلضافه إلى مــا 298:  3لهبوط إقتصادى وجيد )

م( إلى أنه مــن أهــم 1998أشار إليه قاسم حسن حسين ) 

ات مرحلة اإلرتقاء هــو حصــول الالعــب علــى أعلــى واجب

 7إرتفاع لمرك  ثقــل الجســم عنــد اإلنطــالق فــى الهــواء.)

:35-37) 

ويتفق ذلف م  ما أشار إليه تومثى .ا.كوه, جــيمس 

 6,3م( أن مرك  الثقل ينخفض بمتوس  1991. ا.هاى )

ســم أثنــاء نخــر  2,2سم أثناء الخطوة قبــل األخيــرة ، ثــم 

ســم  8,5ومتوس  إنخفاض مرك  الثقل  خطوة باإلقتراب،

أثناء اإلرتقاء، وأن هذا اإلنخفاض فى مرك  الثقل يســمح 

لالعــب بمــدى أكبــر مــن الحركــة الرأســية أثنــاء اإلرتقــاء 

والتى تسمح بدورها ب يادة السرعة الرأسية. االمر الــذى 

ــ داء  مكــن الالعــب مــن األداء بشــكل اقــرب مــا يكــون ل

رتقاء وساعد فى ذلــف ثــم رفــ  المثالى من حيث زاوية اال

مرك  الثقل إلتمام مرحلة االرتقاء م  محاولــة المحافظــة 

:  23على السرعة المكتسبة خالل االقتراب بشكل كبيــر.)

3756-3758) 

ــائج دراســة  ــة مــ  نت ــائج الدراســه الحالي وتتفــق نت

( حيث أشــار إلــى زيــادة فــى ارتفــاع 13( )1992بوميف )

 ء.مرك  ثقل الجسم لحظة اإلرتقا

وبذلف يــتم اإلجابــة علــى التســابل األول ب نــه هنــا  

عالقة بين بعض المتييرات الكينماتيكيــة للــثالث خطــوات 

األخيرة من اإلقتراب ومرحــل االرتقــاء بمســتوى اإلنجــاز 

 لناشئى الوثب الطويل ؟

 عرض نتائج التساؤل النانى  

مــا نســب مســاهمة المتييــرات الكينماتيكيــة للــثالث  –

ــرة  ــوات األخي ــاء خط ــل االرتق ــراب ومرح ــن اإلقت م

 المرتبطة بمستوى اإلنجاز لناشئى الوثب الطويل ؟
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 (3جدول )

 نسب مساهمة المتغيرات الكينماتيكية قيد البحث فى مستوى االنجاز

 المتغيرات
 مسافة الوثب 

 الترتيب نسبة المساهمة  معامل االرتباط الجزئى 

 1 % 63.20 0.795 اقصى ارتفاع مرك  الثقل خالل الطيران 

 2 % 21.90 0.468 طول خطوة قبل االرتقاء 

 3 % 10.89 0.330 زاوية الطيران 

 4 % 7.40 0.272 محصلة سرعة خطوة قبل االرتقاء 

 5 % 6.10 0.247 محصلة سرعة خطوة االرتقاء 

 6 % 5.57 0.236 زاوية االرتقاء 

 7 % 3.17 0.178 محصلة سرعة خطوة ثالثة 

 8 % 1.10 0.105 ارتفاع مرك رثقل خطوة ثالثة 

 9 % 0.72 0.085 ارتفاع مرك  ثقل خطوة االرتقاء 

 10 % 0.67 0.082 اقصى ارتفاع لمرك  الثقل لحظة االرتقاء 

 11 % 0.26 0.051 طول خطوة االرتقاء 

 12 % 0.23 0.048 ارتفاع مرك  ثقل خطوة قبل االرتقاء

 13 % 0.01 0.007 طول خطوة الثالثة 

نسبة مساهمة للمتييرات الكينماتيكية فق مستوى االنجاز الرقمى كانت لمتيير  ( أن اعلى3يتوح من جدول )

و اقل نسبة مساهمة لمتيير طول الخطوة الثالثة  بنسبة % 63.20 اقصى ارتفاع لمرك  الثقل خالل الطيران و بلو نسبة

0.01% . 

 

    ال      
ا    ا ت ا  م ك  ال      ل ال   ا 

  ل          ا  ت ا 

 اوية ال   ا 

م   ة س  ة          ا  ت ا 

م   ة س  ة      ا  ت ا 

 اوية ا  ت ا 

م   ة س  ة       ال ة

ا ت ا  م ك            ال ة

ا ت ا  م ك           ا  ت ا 

ا    ا ت ا  ل  ك  ال    ل  ة ا  ت ا 

  ل      ا  ت ا 

ا ت ا  م ك               ا  ت ا 

  ل      ال ال ة

 

 ز( نسبه مساهمة المتغيرات الكينماتيكية قيد البحث فى مستوى اإلنجا1شكل )



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 

 

 

177 

 مناقشة نتائج التساؤل النانى

ــدول ) يشــير ــاهمة 1(, شــكل )3ج ــى نســب مس ( إل

المتييــرات الكينماتيكيــة قيــد البحــث فــى مســتوى إنجــاز 

الوثب الطويل حيث يتوح أن أقصــى إرتفــاع لمركــ  ثقــل 

جسم الالعب خالل مرحلة الطيران كان األعلــى مســاهمة 

فـــى مســـتوى اإلنجـــاز الرقمـــى للوثـــب الطويـــل بنســـبة 

% وقد يرج  ذلف إلــى أنــه كلمــا ارتفــ  مركــ  ثقــل 63.2

ــوس  ــا زاد ق ــران كلم ــة الطي ــالل مرحل ــب خ ــم الالع جس

ــث أن  ــب حيـ ــافة الوثـ ــادة مسـ ــى زيـ ــا يعنـ ــران ممـ  الطيـ

ارتفاع مرك  ثقل جسم الالعب خالل مرحلة الطيران ناتج 

 عن قوة اإلرتقاء وسرعته وكذلف زاوية اإلرتقاء.

م ( 1993) ريــان لــى أدويتفق ذلف م  ما اشار اليه 

إلــى أن إرتفــاع مركــ  ثقــل الجســم يعــد أحــد العوامــل 

الكينماتيكية الهامة التى تؤثر على مسافة الوثبة, ويعتمد 

على طول الالعب عموماً وطول طرفه السفلى على وجــه 

ــ   ــاء وتجمي ــدف  للوحــة االرتق ــى قــوة ال الخصــوس وعل

لــدف  القوة األفقية نتاا السرعه من االقتــراب واكتســاب ا

  (98:  12)الجيد من أقصى تخميد.

ويتوح أيواً أن طول خطــوة ماقبــل اإلرتقــاء كانــت 

هــى المســاهم الثــانى فــى الترتيــب فــى مســتوى اإلنجــاز 

ــبة مســاهمتها  ــت نس ــل حيــث بلي ــب الطوي ــى للوث الرقم

% وهــذا يشــير إلــى أهميــة طــول خطــوة مــا قبــل 21.90

أو  اإلرتقاء حيــث أن قصــر هــذه الخطــوة أقــل مــن الــالزم

زيــادة طولهــا اكبــر مــن الــالزم يــؤثر علــى أداء الالعــب 

لخطوة اإلرتقــاء بشــكل جيــد حيــث يفقــدة جــ ء كبيــر مــن 

سرعة اإلقتراب وكذلف اإلرتقاء بشــكل صــحيح مــن علــى 

 لوحة اإلرتقاء.

قــدرة الالعبــين خــالل المحــاوالت  ويرى الباحــث أن

والــتحكم فــى شــكل االداء الخــاس بطــول خطــوة مــا قبــل 

وخطوة اإلرتقاء وما صاحبه من تيير فى ارتفاع  اإلرتقاء

مرك  ثقل الجسم ومحاولــة االحتفــاب بالســرعة المكتســب 

خالل االقتراب هو ما شكل فارقا بين أداء الالعبــين خــالل 

المحاوالت من اختالف زاوية االرتقــاء وســرعة االرتقــاء 

باالضــافة الــى ارتفــاع مركــ  ثقــل جســم الالعبــين خــالل 

االمــر الــذى أثــر علــى مســتوى االنجــاز مرحلــة الطيــران 

 الرقمى .

ويتفق مــا ســبق مــ  مــا أشــار إليــه تــومثى .ا كــوه 

م( أن مركــ  الثقــل يــنخفض 1991وجــيمس .ا هــاى )

ســم  2,2سم أثناء الخطوة قبل األخيرة ، ثم  6,3بمتوس  

أثنــاء نخــر خطــوة بــاإلقتراب، ومتوســ  إنخفــاض مركــ  

ا اإلنخفــاض فــى ســم أثنــاء اإلرتقــاء، وأن هــذ 8,5الثقــل 

مرك  الثقل يسمح لالعب بمدى أكبر من الحركة الرأســية 

ــادة الســرعة  ــدورها ب ي ــى تســمح ب ــاء والت ــاء اإلرتق أثن

الرأسية. االمر الذى مكن الالعب من االاداء بشكل اقــرب 

ما يكون ل داء المثالى من حيث زاويــة االرتقــاء وســاعد 

تقــاء مــ  فى ذلف ثم رفــ  مركــ  الثقــل ألتمــام مرحلــة االر

محاولة المحافظة على السرعة المكتسبة خــالل االقتــراب 

 (3758-3756:  23بشكل كبير.)

ويتوح أيواً أن زاوية الطيران كانت هــى المســاهم 

الثالث فــى الترتيــب فــى مســتوى اإلنجــاز الرقمــى للوثــب 

ــت نســبة مســاهمتها  ــث بلي ــل حي % وهــذا 10.89الطوي

بيــرة فــى تحديــد يشير إلى أهمية زاوية الطيــران أهميــة ك

مســافة الوثــب حيــث أن ال يــادة الكبيــرة فــى ال اويــة  أو 

 النقصان يؤثر على مسافة الوثب ت ثيراً كبيراً .

ــؤاد  ــد فـ ــه أحمـ ــار إليـ ــا أشـ ــ  مـ ــف مـ ــق ذلـ ويتفـ

ــان شــاكر 2001الشــاذلى) م( وقاســم حســن حســين، إيم

ــة االرتقــاء تمثــل  2000محمــود     )  م( علــى أن  زاوي

سار الحركى لمرك  ثقل جسم الالعــب دوراً أساسياً فى الم

وهى ال اوية المحصــورة بــين محصــلة القــوى والمركبــة 

ــم . ) ــران الجس ــة طي ــة لحظ ( 316:  8( )262:  2األفقي

م( زاويــة 2002)بريــان ماكــديمون وكذلف م  ما أضــافه 

االنطالق المثالية لدى متسابقى الوثب الطويل تتراوح مــا 

 (2: 14( درجة . ) °25 –°22بين )

ــائج دراســة  ــة مــ  نت ــائج الدراســة الحالي وتتفــق نت

(حيث أكدت علــى أنــه كلمــا 27( )2004واكى، لينثورن )

كانت زاويــة اإلرتقــاء قريبــة مــن المثلــى كــان الفاقــد فــى 

مسافة الوثب ضعيا نســبياً وأن زاويــة االرتقــاء المثلــى 

 –هى التى تعطى أكبر مسافة للــثالث مكونــات ) اإلرتقــاء 

ط ( كما تتفق نتائج الدراسة الحاليــة مــ  الهبو –الطيران 

ــائج دراســة بوميــف ــه نت ــى أن 13()1992) مــا أكدت (عل

 (.18º-22ºزاوية الطيران تراوحت )

 عرض نتائج التساؤل النالث  

مــا القــدرة التنبؤيــة للمتييــرات الكينماتيكيــة للــثالث  –

ــة  ــاء المرتبطـ ــة اإلرتقـ ــرة ومرحلـ ــوات اإلخيـ خطـ

 الطويل ؟ بمستوى اإلنجاز لناشئى الوثب
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 (4جدول )

 تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات الكينماتيكية قيد البحث كدالة

 فى الوثب الطويل تنبؤية لمستوى االنجاز الرقمى

Model 

 ثابت االنحدار

t Sig . 

 االرتباط

R R2 
B 

Std. 
Error 

Beta 
االرتباط 
 البسيط

Partial 

1 

(Constant ) 4.494 0.194  23.174 0.00   

اقصى ارتفاع مرك  الثقل   0.822 0.91
 خالل الطيران 

1.198 0.109 0.91 10.991 0.00 0.91 0.91 

2 

(Constant ) 3.749 0.337  11.138 0.00   

0.93 0.855 
اقصى ارتفاع مرك  الثقل  

 خالل الطيران 
0.925 0.144 0.703 6.422 0.00 0.91 0.795 

 0.468 0.797 0.016 2.593 0.284 0.177 0.458 طول خطوة قبل االرتقاء 

×طــول خطــوة قبــل 0.458×اقصــى ارتفــاع مركــ  الثقــل خــالل الطيــران( +) 0.925+ ) 3.749مستوى االنجــاز   

 االرتقاء( .

 مناقشة نتائج التساؤل النالث

ــائج اإلنحــدار 4يشــير جــدول ) ( الخــاس بعــرض نت

المتعـــدد إلـــى أنـــه هنـــا  نمـــوزجين لإلنحـــدار المتعـــدد 

لنموزا األول( يشير إلــى وجــود تــ ثير ألقصــى إرتفــاع )ا

لمرك  الثقل خــالل مرحلــة الطيــران فــى مســتوى اإلنجــاز 

( وهــى 10.99الرقمى للوثب الطويل حيث أن قيمة )ت( )

دالة إحصائياً وبالتالى يكون التنبوء بمستوى اإلنجاز من 

ــة  ــالل مرحل ــب خ ــم الالع ــل جس ــ  ثق ــاع مرك ــالل إرتف خ

( حيث %82.2ة تنبؤية للمعادلة تبلو )الطيران فق  بقدر

النمــوزا وتكون المعادلة التنبؤية فى )  R.822أن قيمة 

 على النحو التالى :  األول(

ــاز    ــتوى اإلنجـ ــاع 1.198+4.494مسـ ــى إرتفـ ×أقصـ

 لمرك  ثقل جسم الالعب خالل مرحلة الطيران .

بينما النموزا الثانى يشير إلى أنــه يوجــد تــ ثير دال  

ل من أقصى إرتفاع لمرك  ثقــل جســم الالعــب إحصائياً لك

وطول خطوة ماقبل اإلرتقاء فى مســتوى اإلنجــاز لالعبــى 

الوثب الطويل حيــث أن قيمــة )ت( دلــة لكــل منهمــا حيــث 

بليت قيمة )ت( إلرتفــاع مركــ  ثقــل جســم الالعــب خــالل 

( وبليـــت قيمـــة    )ت( وطـــول 6.42مرحلـــة الطيـــران )

 خطوة ماقبل اإلرتقاء .

ــالى  ــوء بمســتوى اإلنجــاز لالعبــى وبالت يمكــن التنب

الوثب من خالل إرتفــاع مركــ  ثقــل جســم الالعــب  خــالل 

مرحلة الطيران وطول خطوة ماقبل اإلرتقاء بقدرة تنبؤية 

وهــى أعلــى مــن   R.822% حيــث أن قيمــة  85.5تبلو 

ــون معادلـــة التنبـــؤ فـــى  مـــن النمـــوزا األول حيـــث تكـ

 )النموزا الثانى( على النحو التالى :

×اقصــى ارتفــاع  0.925+ ) 3.749مســتوى االنجــاز   

×طــول خطــوة قبــل 0.458مرك  الثقل خالل الطيــران( +)

 االرتقاء( .

ــاقى  ــن إســتخدام ب ــه ال يمك ــى أن ــدول إل ويشــير الج

ــؤ  ــد البحــث فــى التنب ــة األخــرى قي ــرات الكينماتيكي المتيي

 بمستوى اإلنجاز حيث أنها غير دالة إحصائياً .

 األستنتاجات

ل هذه الدراسة وفى حدود طبيعة وخصائص من خال

عينة الدراسة وعــرض ومناقشــة النتــائج أمكــن التوصــل 

 إلى األستنتاجات التالية :

وجود عالقــة إرتباطيــة طرديــه دالــة إحصــائياً عنــد  •

بــين المتييــرات الكينماتيكيــة  0.05مستوى معنوية 

 .  ن مستوى اإلنجاز فى الوثب الطويلقيد البحث وبي



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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اهمة كانــت لمتييــر أقصــى إرتفــاع أعلــى نســبة مســ  •

ــران  ــة الطي لمركــ  ثقــل جســم الالعــب خــالل مرحل

( ثــم متييــر طــول خطــوة ماقبــل %63.20بنســبة )

ــبة ) ــاء بنسـ ــة %21.90اإلرتقـ ــر زاويـ ــم متييـ ( ثـ

 (.%10.89الطيران بنسبة )

أقل نسبة ساهمة كانت لمتيير طول الخطــوة الثالثــة  •

 (%0.01بنسبة )

ز فــى الوثــب الطويــل يمكــن التنبــؤ بمســتوى اإلنجــا •

بداللة أقصى إرتفاع لمرك  ثقل جسم الالعــب خــالل 

% باســتخدام 82.2مرحلــة الطيــران بقــدرة تنبؤيــة 

علــى النحــو  النمــوزا األول(المعادلة التنبؤية فــى )

 التالى :

×أقصى إرتفاع لمرك  1.198+4.494مستوى اإلنجاز   

 ثقل جسم الالعب خالل مرحلة الطيران .

مســتوى اإلنجــاز فــى الوثــب الطويــل يمكــن التنبــؤ ب •

بداللة أقصى إرتفاع لمرك  ثقل جسم الالعــب خــالل 

مرحلة الطيران وطول خطوة ماقبل اإلرتقــاء بقــدرة 

ــة  ــى 85.5تنبؤيـ ــؤ فـ ــة التنبـ ــتخدام معادلـ % باسـ

 )النموزا الثانى( على النحو التالى :

×اقصــى ارتفــاع  0.925+ ) 3.749مســتوى االنجــاز   

×طــول خطــوة قبــل 0.458لطيــران( +)مرك  الثقل خالل ا

 االرتقاء( .

 التوصيات

فــــى حــــدود عينــــة البحــــث والطــــرق واإلجــــراءات    

 المستخدمة وفى ضوء النتائج يوصى الباحث بما يلى:

اإلهتمام واإلسترشاد بالمتييرات الكينماتيكية األكثر  •

إسهاما فى مستوى اإلنجاز الرقمى فى بناء وتقنــين 

يتفــق وتحســين المتييــرات البــرامج التدريبيــة بمــا 

 المشار إليها لالعبى الوثب الطويل .

إســتخدام المعادلــة التنبؤيــة )النمــوزا الثــانى( فــى  •

التنبــؤ بمســتوى اإلنجــاز لمتســابقى الوثــب الطويــل 

بداللة أقصى إرتفاع لمرك  ثقل جسم الالعــب خــالل 

مرحلة الطيران وطول خطوة ماقبل اإلرتقاء  إجراء 

ييـــرات الكينماتيكيــــة فــــى دراســـات تنبؤيــــة للمت

 مسابقات الوثب الثالثى والعالى .
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