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مركبات بعض املتغريات الكينيماتيكية ملراحل االرتكاز يف الوثب الثالثي 
وعالقتها مبستوى االنـجاز الرقمي 

-دراسة حتليلية لعناصر فريق النخبة اجلزائرية- 

ملخص

تعد فعالية الوثب الثالثي من ضمن فعالية العاب القوى ذات المتطلبات و القدرات الخاصة في االداء 
الحركي و الذي يتميز بالتعقيد و التشابك في خصائص و مراحل االداء من حجلة الى خطوة الى 
وثبة ،بحيث هدفت هذه الدراسة الى تحديد عالقة مركبات بعض المتغيرات الكينيماتيكية لمراحل 
الرقمي لعناصر فريق  الثالثي على مستوى االنجاز  الوثب  ،دفع( في  ،امتصاص  االرتكاز )اصطدام 
النخبة الجزائرية ، كما اعتماد طاقم البحث على طريقة تصوير و برامج التحليل الحركي في 
استخراج القيم الزوايا و على أساس ذلك جاءت النتائج الموالية : وجود عالقة ارتباطية موجبة 
لزاوية الساق، زاوية الورك ،زاوية الجذع في االصطدام خالل الحجلة و الدفـع و الوثبة ،وجود 
زاوية  اتسعت  ، كلما  الحجلة  االصطدام خالل مرحلة  الركبة في  لزاوية  ارتباطية سالبة  عالقة 
الركبة الى الزاوية المثالية 170 درجة ساهم ذلك في مستوى االنجاز الرقمي ،كلما قل االنحراف 
عن الزاوية المثالية للجذع 90 درجة زاد المستوى الرقمي المنجز حيث ان  االنحراف الموجب احسن 
منه لالنحراف السالب ، و على أساس تلك النتائج يوصي طاقم البحث: بالتأكيد على اتخاذ الوضع 
الميكانيكي المطلوب في كل مرحلة من مراحل األداء  بما ينسجم مع متطلبات األداء الحركي اضافة 
الميكانيكية لتقويم مستوى األداء الحركي لواثبينا  المثالية للمتغيرات  القيم  اعتماد  الى ضرورة 
مقارنة بواثبي المستوى العالمي في فعالية الوثب الثالثي ،االعتماد على هذه الدراسات في بناء االسس 

البرامج و تقيم مستوى التقدم.
الكلمات  الدالة : المتغيرات الكينيماتيكية ،مراحل االرتكاز ،الوثب الثالثي ، مستوى االنجاز الرقمي.

The Compounds of Some Variables Kinematics in the Phases of 
Triple Jump and Their Relationships with the Finale Results-An 

analytical study of the elements of the Algerian elite team-
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مقدمة

األنشطة  خمتلف  يف  العليا  الرقمية  املستويات  حتقيق  ان 
الرياضية يعتمد اساسا على التخطيط بأسلوب علمي لغرض 
البصري،  عبد  )عادل  الرقمي   املستوى  متطلبات  إىل  الوصول 
باملنـافسة  الفوز  أن  يؤكد  ما  هو  ،و   )52 صفحة   ،1999
و  البحث  عن  ناتج  لكنه  و  الصدفة  وليد  يعد  مل  الريــاضية 
قوامها  يف  تعتمد  اليت  العملية  و  العلمية  اخلربات  و  التجارب 
و  نظريات  من  املنتقاة  األساسية  املبادئ  من  جمموعة  على 
البشري  للجسم  احلركي  بالنشاط  املرتبطة  العلوم  قوانني 
و  للمدرب  تتيح  مما  اإلنسان  حركة  حتلل  و  تفسر  اليت  ،و 
العلمي  الرياضي إمكانية جتميع مـدة علمية تشكل األســاس 
العاب  جمال  يف  األخطــــاء  معاجلة  و  للتدريب  عليها  يعتمد 
الدولي  املستوى  على  الرياضية  املنافسة  جيعل  مما   ، القوى 
منافسة بني علماء الدول املشرتكة جنبا إىل جنب مع املدربني 

و الريـاضيني )حسني القاصعي علي، 1980، صفحة 4(.
و بصفة  األنشطة احلركية  أداء  أســــاليب و طرق  دراسة  ان 
البحث  طرق  استخدام  تستدعي  الرياضية  احلركات  خاصة 
البيو ميكانيكية املعدة طبقا لألسس املتعلقة بطبيعة حركات 
لعلم  اليت تعكس اخلصائص اجلوهريـة  و   ، األنظمة احلسية 
)عالء  األساسية  مبادئها  و  قوانينها  عن  فضال  ميكانيك   البيو 
الرقمي  االجناز  مستوى  اىل  بالنظر  و   ،)1999 مجال،  الدين 
و  الوطين  البطل  منهم  خاصة  و  الوطنية  النخبة  لواثيب 
عن  بعيدا  يبقى  الذي  و  16.16م  عصام"  "نيمى  االفريقي 
املستويات الرقمية العاملية "تيدي تامغو" 17.98م ،وعلى ضوء 
الباحث  أجراها  اليت  الشخصية  املقابالت  و  امليدانية  الزيارات 
الثالثي خالل  الوثب  الوطنية من رياضي  النخبة  مع مدربي 
حضوره للتجمع الدولي أللعاب القوى الذي أقيم باجلزائر يف 
احلركي  لألداء  التحليل  عملية  يف  استنادهم  و   2013 جوان 
من  النوع  هذا  ،و  اخلربة  على  فقط  مبنية  ذاتية  أحكام  على 
عملية  يف  العلمي  املوضوعي  األساس  على  يعتمد  ال  األحكام 

املعطيات  لبعض  حمددة  دراستنا  ،اتت  احلركي  التحليل 
الكينيماتيكية الرقمية املساهمة يف مستوى االجناز الرقمي و 
االداء احلركي  ملتطلبات  النظرية  الرقمية  باملراجع  مقاربتها 
يف الوثب الثالثي و الذي يتميز بالتعقيد يف مراحل االداء ،حيث 
يشيـــر يف هذا الصــدد كل من )" جنسن Jensen" ، و "هريست 
ت Hirste.E " 1980م( و )سيمونني ت Simonian" 1981م( 
أمر  اإلنسان  حركة  دراسة  فــي  املوضوعيــة  حتقيـــق  أن  إىل 
غاية يف الصعوبة ،و ذلك لتعقيـد و تداخل العوامل املؤثــرة على 
 Simonian،( األداء و اختالف األمناط احلركيـة و تعدادها
1981، الصفحات 38-23(.،فقد مكن التحليل احلركي الفرد 
الرياضي من ضبط األداء الفين له بصورة جيدة و صحيحــة 
بعيدا عني العني اجملردة ،و ذلك باستخدام الوسائل العلمية و 
التقنية لغرض حتليل حركة الرياضي ألي فعـالية ريـاضية 

)أيرم براز و صباح ميت فتح اهلل، 2006، صفحة 16(.
الباحثون  حصر  الثالثي  الوثب  يف  احلركي  االداء  لطبيعة  و 
بدقة جمال الدراسة و الذي حدد يف مراحل االرتكاز خالل االداء 
احلركي من حجلة اىل خطوة فوثبة ،و هي خطوات االداء بعد 
الركضة التقريبية يف الوثب الثالثي حيث تهدف الدراسة اىل 
حتديد عالقة مركبات بعض املتغريات الكينيماتيكية ملراحل 
على  الثالثي  الوثب  يف  ،دفع(  ،امتصاص  )اصطدام  االرتكاز 

مستوى االجناز الرقمي لعناصر فريق النخبة اجلزائرية 
منهجية و ادوات الدراسة

باألسلوب  حالة(  )دراسة  الوصفي  املنهج  الباحثون  اعتمد 
التحليلي خالل دراستهم وهذا ملالئمة املنهج لدراسة موضوع 
حممد  االومليب  املركب  مستوى  على  اجنز  الذي  و  البحث 

بوضياف باجلزائر العاصمة )2014(.
الوثب  يف  اجلزائرية  النخبة  رياضي  يف  البحث  عينت  متثلت 
الثالثي و املمثل يف )اجلدول1-- (املوالي متوسطات مواصفات 

العينة :

Abstract

The triple jump among the requirements of special abilities of the locomotors performance, Winch is characterized by 
complex and angles in the properties phases (hop, step, and jump). The study aimed to Determine the relationship of 
Some Variables Kinematics in the Phases of Triple Jump (collision, absorption, push) with the Finale Results of the 
Algerian elite team, based on the kinematics analysis we confirm:  There is positive Relationship between angle of the 
leg, hip angle, angle of the trunk in Collision During (hop, step, and jump). There is a negative correlation to the angle 
of the knee relationship in a collision during.  The 170 degrees truck angle is the ideal angle to contribute the level of the 
achievement distance. The less deviation from the ideal angle of the trunk 90 degrees increased the achievement. 

Based on those results we recommend: Review the requirements of movement; review the evaluations requirements; 
based on those results we recommend our coach to establish the training programs.

Keywords:Kinematics variables, the focal push, the triple jump, achievement. 
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مركبات بعض املتغريات الكينيماتيكية ملراحل االرتكاز يف الوثب الثالثي وعالقتها مبستوى االجناز الرقمي  دراسة حتليلية لعناصر فريق النخبة اجلزائرية-

للدراسة  التالية  الكينيماتيكية  املتغريات  الباحثون  حدد  قد  و 
خالل  ،دفع(  ،امتصاص  )اصطدام  ارتكاز  مرحلة  كل  خالل 
مراحل االداء ) حجلة ،خطوة ،وثبة( و املمثلة يف )الشكل1-- (:  

زاوية القدم ، زاوية الساق ، زاوية الركبة ، زاوية الورك ،زاوية 
اجلذع ، مسافة االجناز )حجلة ،خطوة ،وثبة(  نسب املساهمة 

يف االجناز)حجلة ، خطوة ، وثبة(.

كذا اعتمد الباحثون على اثنان كامريا فيديو رقمية من نوع 
بصرية  مؤشرات  كذا  و  االداء  مراحل  تصوير  خالل   Sony
استند عليها كسلم للقياس و املعاجلة الرقمية ،و قد وضعت  
كامريا الفيديو على ابعاد حمددة وهذا بالنظر اىل الوسائل و 
اول  ، فقد كانت  الدراسة  الالزم و احملدد  خالل اجناز  العتاد 
كامريا موضوعة على بعد 12 مرت من رواق الوثب و 3.4مرت 
من خط الوثب على اليسار ،اما الكامريا الثانية فقد كانت على 

بعد  12 مرت عن الرواق املخصص للواثب و على بعد 5.43 مرت 
ميني الكامريا االوىل )شكل-2-(.  و قد متت االستعانة بربنامج 
البيانات  استخراج  عملية  يف     kinovea احلركي  التحليل 
الباحث  اليت اعتمد  الرقمية للمعاجلة االحصائية  املعطيات  و 
خالهلا على مقايس النزعة املركزية و التشتت و كذا معامل 
بني  االرتباطية  العالقة  طبيعة  لتحديد  بريسون  االرتباط 

املتغريات املدروسة و مستوى االجناز الرقمي.

زاوية  يف   موجب  معنوي  ارتباط  :وجود  االصطدام  • مرحلة 
مرحلة  خالل  الزواية  هاته  مساهمة  يتضح  اذ  الساق، 
زاوية  متوسط   كان  حبيث  الرقمي  املستوى  يف  االصطدام 
اليت  و  سابقة  دراسات  مع  اتفق  ما  هو  و   ، الساق  ±112 0.8 
و  الساق  بزاوية  مرتبط  للواثب  اجلسم  ثقل  مسار  ان  تؤكد 
دراستنا  خالل  من  و   ، األفقية  السرعة  على  للمحافظة  ذلك 
لعينة البحث يالحظ انه كلما زادت زاوية الساق زاد املستوى 
الرقمي املنجز و هو عكس ما اتت عليه نتائج دراسة سعد نافع 

حبثهم  لعينة  دراستهم  نتائج  كانت  حيث  اخرون  و  الدليمي 
املنجز  الرقمي  املستوى  زاد  الساق  بأنه كلما قلت زاوية  تقول 
خصائصها  و  البحث  عينة  اىل  االختالف  هذا  ارجاع  ميكن  و 

املورفولوجيا و اجلسمية.
ما يوضح  و هو  الورك  زاوية  ارتباط معنوي موجب يف   وجود 
يف  االصطدام  مرحلة  خالل  ايضا  الزاوية   هاته  مساهمة 
املستوى الرقمي حبيث كان متوسط  زاوية الورك ±122 5.2 ، 
انه الزيادة يف زاوية الورك حتقق املستوى الرقمي اجليد ،كذا 
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متوسط   كان  حيث  االصطدام  مرحلة  خالل  اجلذع  زاوية 
اجلسم  حمافظة  يف  تسهم  انها  اذ    3.84 ±86.2 اجلذع  زاوية 
على مركز ثقله متجها اىل األمام و حنو األعلى و هذا استعدادا 
ملرحلة الدفع من اجل االرتقاء السليم  ، و دراستنا لعينة البحث 
خاصتنا يالحظ من خالهلا انه كلما كانت زاوية اجلذع أقرب 

اىل زاوية 90 درجة  زاد املستوى الرقمي املنجز.
خالل مرحلة  الركبة  زاوية  يف   سالب  معنوي  ارتباط  وجود 
االصطدام حبيث كان متوسط  زاوية الركبة±145.2 0.96 ، 
و يعزى ذلك اىل صغر زاوية الركبة اذ وجب اتساعها و هو ما 
اتفق مع دراسات سابقة و اليت تؤكد ان اتساع زاوية الركبة 

اىل 170 درجة يسهم يف املستوى الرقمي املنجز.
لزاوية  موجب  معين  ارتباط  :وجود  االمتصاص  مرحلة   •

ثقل  مركز  ارتفاع  على  احلفاظ  يف  تساهم  اليت  و  الورك 
، اذ كان متوسط زاويـة  اماما و اىل االعلى  اجلسم و توجيهه 
قيمة  على  احلفاظ  ان  يوضح  ما  هو  و   ،  4.72 ±147.2 الورك 
زاوية الورك و اليت ترتاوح من 145 اىل 150 درجة يسهم و ذو 

ارتباط باملستوى الرقمي
من  كل  يف  موجب  معنوي  ارتباط  وجود   : الدفع  مرحلة   •
زاوية   ، الركبة  زاوية   ، الساق  زاوية   ، القدم  زاوية   ( الزوايا 
ارتباط  و  مساهمة  الطالب  يرجع  و   ) اجلذع  زاوية   ، الورك 
املستوى  يف  الدفع  مرحلة  أهمية  الذكر  السابقة  الزوايا  قيم 
الرقمي املنجز و هذا ناتج عن االرتباط العالي لقيم هاته الزوايا 
باملستوى الرقمي باعتبار مرحلة الدفع هامة جدا لتوليد القوة 

و االجتاه و الدفع املناسبني لتحقيق مستوى رقمي جيد .

زاوية  يف  موجب  معنوي  ارتباط  :وجود  االصطدام  مرحلة   •
لزاوية  دراستنا  يف  االرتباط  نتائج  تتوافق  حيث  الركبة  
قيمة  ان  تشري  اليت  و  السابقة  الدراسات  جل  مع  الركبة 
االصطدام لزاوية الركبة هام جدا يف التحظري لعملية الدفـع 
الثاني،  انتاج قوة دفع اجيابية من اجل االرتقاء  املساهمة يف  و 
الركبة اىل  زاوية  اتساع  ان  و كما ذكرنا سابقا يف احلجلة 
املنجز بشكل كبري  و  الرقمي  املستوى  170 درجة يساهم يف 

ذلك للمحافظة على السرعة ايضا.
وجود ارتباط معنوي موجب يف  زاوية اجلذع و كما مت الذكر 
سابقا يف مرحلة احلجلة فان دراستنا تتفق مع دراسات سابقة 
و اليت تؤكد ان زاوية اجلذع  للواثب تسهم يف حمافظة اجلسم 
على مركز ثقله متجها اىل األمام و حنو األعلى و هذا استعدادا 
ملرحلة الدفع من اجل االرتقاء السليم  ، و دراستنا لعينة البحث 
خاصتنا يالحظ من خالهلا انه كلما كانت زاوية اجلذع أقرب 

اىل زاوية 90 درجة  زاد املستوى الرقمي املنجز 
لزاوية  موجب  معين  ارتباط  :وجود  االمتصاص  مرحلة   •
ما  هو  و   ،  2 ±147 الورك  زاوية  متوسط  كـان  حيث  الورك 
ترتاوح من  التـي  و  الورك  زاوية  قيمة  ان احلفاظ على  يوضح 

الرقمي . ارتباط باملستوى  150 درجة يسهم و ذو  145 اىل 
و هو ما يربهن  زاوية اجلذع  ارتباط معنوي موجب يف   وجود 
الزاوية  هي  و  درجة   90 تقارب  اجلذع  زاوية  على  احلفاظ  ان 
املثالية للجذع يف كل املراحل حيث تساهم زاويته يف املستوي 

الرقمي املنجز .
من  كل  يف  موجب  معنوي  ارتباط  وجود   : الدفع  مرحلة   •
الورك   زاوية   ، اجلذع  زاوية   ، الركبة  ،زاوية  الساق  زاوية 
يف  سابقا  ذكرنا  كما  الدفع  مرحلة  أهمية  يوضح  ما  هو  و 

املستوى الرقمي املنجز . 
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زاوية  يف  موجب  معنوي  ارتباط  :وجود  االصطدام  مرحلة   •
لزاوية  دراستنا  يف  االرتباط  نتائج  تتوافق  حيث  الركبة 
قيمة  ان  تشري  اليت  و  السابقة  الدراسات  جل  مع  الركبة 
االصطدام لزاوية الركبة هام جدا يف التحظري لعملية الدفـــع 
و املساهمة يف انتاج قوة دفع اجيابية من اجل االرتقاء الثالث و 
االخري بعد عملييت ارتقاء و الذي قد يؤدي الـى الضعف يف اخر 

مرحلة من الوثبة   
من   كل  يف  موجب  معنوي  ارتباط  :وجود  الدفع  مرحلة   •
 ، الورك  زاوية   ، الركبة  زاوية   ، الساق  زاوية   ، القدم  زاوية 
مساهمة  الزوايا  هاته  ان  الذكر  سبق  كما  و    ، اجلذع  زاوية 

خالل مرحلة الدفع يف املستوى الرقمي 

درجة   26 قيمة  اوطئ  بني  احنصرت  اليت  و   : القدم  • زاوية 
درجة   65 قيمة  اعلى  و  اخلطوة  مرحلة  يف  الدفع  خالل 
االخرية  هذه  يف  ارتباطها  كان  حيث   ، الدفع  يف  الوثبة  خالل 
باملستوى الرقمي املنجز و املوضح يف اجلداول اخلاصة بدراسة 
االرتباط بني املتغريات الكينيماتيكية و املستوى الرقمي خالل 
االخرية  املرحلة  يف  الزاويــــة  أهمية  تكمن  اذ   ، الوثبة  مرحلة 
من الوثب الثالثي )مرحلة الوثبة خالل الدفع ( و اليت تسمح 
بقطع مسافة جيدة لتحقيق مستوى رقمي جيد ، هذا و يالحظ 
من اجلدول ان اعلى قيمة لزاوية القدم كان يف اخر مرحلة .

درجة   83 قيمة  اوطئ  بني  احنصرت  اليت  و   : الساق  • زاوية 
 132 قيمة  اعلى  و  احلجلة  مرحلة  يف  االمتصاص  خالل 
الساق  زاوية  تساهم   ، اخلطوة  يف  االصطدام  خالل  درجة 
باملستوى الرقمي املنجز حيث كانت عالقة االرتباط بني هاته 
يف  مرحلة احلجلة  خالل  واضحة  الرقمي  املستوى  و  الزاوية 

االصطدام و الدفع ، و خالل مرحلة اخلطوة يف الدفع و خالل 
مرحلة الوثبة يف الدفع ، اذ يالحظ من خالل اجلداول السابقة 
خالل  الدفع  يف  الساق  زاوية  أهمية  أعاله  االشكال  و  الذكر 
زاوية  تعمل  حبيث   ،  ) وثبة  و  خطوة   ، حجلة   ( املراحل  كل 
و  اجلسم  النطالق  زاوية  انسب  عمل  يف  االضافة  على  الساق 

اليت ترتاوح بني 24 و 47 درجة .
 141 قيمة  اوطئ  بني  احنصرت  اليت  و   : الركبة  زاوية   •
درجة خالل مرحلة الدفع يف الوثبة و اعلى قيمة 172 درجة 
خالل مرحلة االصطدام يف الوثبة ، و تعد زاوية الركبة احد 
اهم العوامل املساهمة يف املستوى الرقمي املنجز و ذات االرتباط 
، هذا طبعا مالحظ من خالل النتائج السابقة لدراسة االرتباط 
يف  الرقمي  املستوى  يف  مساهمة  الركبة  زاوية  كنت  اليت  و 
كل املراحل ) حجلة ، خطوة و وثبة ( خالل االصطدام و الدفع 
الركبة  زاوية  ان  العموري  ، حيث يرى قاسم حسن نقال عن 
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الدفع  حتصيل  و  االفقية  السرعة  على  للحفاظ  االهمية  ذات 
زاوية  ان  اذ   ، بزاوية مثالية  الطريان  اجل  العلوي من  االمامي 
الركبة تصغر بانثناء قليل لتحصل زاوية 170 درجة يف اوىل 
املراحل حتى ال يفقد من السرعة االفقية الكثري لتصغر بعدها 
 150 145 اىل  املوالية لتصنع زاوية حمصورة من  املراحل  يف 
درجة و هو جمال احلصر املثالي لزاوية الركبة  )قاسم حسن، 

.)84 1987، صفحة 
• زاوية الورك : و اليت احنصرت بني اوطئ قيمة 130 درجة 
درجة   164 قيمة  اعلى  و  الوثبة  يف  االصطدام  مرحلة  خالل 
زاوية  ارتباط  و يتضح جليا(   ، الوثبة  الدفع يف  خالل مرحلة 
الورك باملستوى الرقمي خاصة خالل املراحل الثالث يف الدفع 
االمتصاص يف كل من  (اضافة اىل  و وثبة  ، خطوة  ) حجلة 
رحلة احلجلة و الوثبة حيث لعبت الدور االساسي رفقة زاوية 

اجلذع يف االمتصاص خالل املرحلتني السابقتني الذكر .
درجة   86 قيمة  اوطئ  بني  احنصرت  اليت  و   : اجلذع  • زاوية 
خالل مرحلة االمتصاص يف اخلطوة و االصطـدام  يف الوثبة 
كل  يف  االصطدام  مرحلة  خالل  درجة   87 قيمة  اعلى  و 
الدراسات  ، و تتفق  الوثبة  الدفع  يف  من احلجلة و اخلطوة و 
السابقة يف االهمية البالغة للجذع يف الوثب الثالثي اذ حيافظ 
اجلذع  زاوية  تعترب  كما   ، اجلسم  ثقل  مركز  ارتفاع  على 
ذات االرتباط باملستوى الرقمي ، حيث انه من املالحظ ارتباط 

الزاوية باملستوى الرقمي خالل كل املراحل )حجلة ، خطوة و 
وثبة ( يف الدفع ، و يرى وفاء صالح الديــــن و اخرون ان الزاوية 
ذلك  اثر  درجة   90 اىل  اقرب  اجلذع  زاوية  كانت  كلما  انه 
اجيابا على املستوى الرقمي املنجز )وفاء صالح الدين و اخرون، 
حتصيل  على  اجلذع  زاوية  تؤثر  كما   ،  )37 صفحة   ،1998
خالل  االفقية  السرعة  معدل  على  احلفاظ  و  الطريان  زاوية 

الدفع حتى يكون االرتقاء مناسبا و جيدا . 
• نسب املساهمة يف االجناز : من خالل الشكل ادناه و املتضمن 
بـ26.79%  قدرة  اليت  و  الرقمي  املستوى  يف  املساهمة  نسب 
للحجلة ، %25.30 للخطوة و %48.08 للوثبة ، حيث كان 
استخراج هاته النسب بالنظر اىل مسافة االجناز يف كل مرحلة، 
و كما مت الذكر سابقا يف مرحلة االجناز فنسبة املساهمة يف 
املستوى الرقمي كانت اقلهـا للخطوة ثم تليها احلجلة فالوثبة 
، وهذا ميكن ارجاعه اىل نقصان زاوية الركبة و زاوية اجلذع 
اللتان اثرتـا على زاوية االرتقاء و املستوى الرقمي بالتحديد ،اذ 
عن  ملحوظ  بفارق  احلجلة  مسافة  يقطع  ان  الواثب  على  انه 
النسب  تتفاوت  و  اضافية  مسافة  الكتساب  اخلطوة  مسافة 
بينهما ،و هو ما يوضح تركيز الالعب على الوثبة االخرية يف 
الوثب الثالثي و بعض االهمال ملسافة احلجلة و هذا ما جعل 

نسبة املساهمة لكل من احلجلة و اخلطوة متقاربتان .

اخلالصة
ان التحليل احلركي لألداء الرياضي يعطى توضيحا مفصال 
االحصائية  املعاجلة  ،فبعد  سلبياته  و  االداء  اجيابيات  حول 
البحث اتضح للباحثني جليا  الرقمية اخلاصة بعينة  للبيانات 
سابقا  حددها  اليت  و  الكينيماتيكية  املتغريات  بعض  مساهمة 
يف  االرتباط  ناتج  جاء  ،حيث  الرقمي  االجناز  مستوى  على 
 _ اجلذع  )زاوية  التالي  الرتتيب  على  املتغريات  لتلك  املساهمة 
القدم  زاوية  و  الساق  _ زاوية  الورك  _ زاوية  الركبة  زاوية 
( و هذا طبعا ضمن نطاق خصائص و مواصفات عينة البحث 
الزاوية  اىل  الركبة  زاوية  اتساع  ان  اىل  اضافة   ، املورفولوجيا 

املثالية 170 درجة يساهم يف مستوى االجناز الرقمي و هو احد 
و  للجذع  املثالية  الزاوية  ،كذا  البحث  لعينة  السلبية  النقاط 
اليت هي زاوية االستقامة 90 درجة ، فكلما قل االحنراف عن 
بنسب  االحنراف  يالحظ  اذ  الرقمي  املستوى  زاد  الزاوية  هذه 
على  مباشرة  يؤثر  ما  هو  و  الزاوية  هذه  فيه  البحث  لعينة 

املركبة االفقة للمستوى الرقمي املنجز.
الربامج  بناء  يف  تسهم  الدراسات  هذه  مثل  تبقى  و  كذا 
احلركي  االداء  متطلبات  على  املستندة  و  املقننة  التدريبية 
الكمية  املقادير  على  باالستناد  ،هذا  الرقمي  االجناز  لتحقيق 
احملددة يف بناء تلك الربامج التدريبية و هو ما يوضح الصورة 
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الصحيحة لبناء املوديل احلركي و الذي يتناسب و اخلصائص 
املرفولوجية للفرد الرياضي.

االقرتاحات و التوصيات:
الباحثون على  اتى  النتائج  التحليل و مناقشة  و  الدراسة   بعد 
رفع  يف  االسهام  شأنها  من  اليت  االقرتاحات  بعض  تأكيد 
مستوى االجناز الرقمي ،اذ اكد الباحث على االهتمام باألسس 
 ) الوثبة  و  ، اخلطوة  الثالث )احلجلة  األداء  امليكانيكية ملراحل 
مستوى  لتعزيز  التدريبية  الوحدات  خالل  املدربني  قبل  من 
مهارات األداء احلركي خالل االصطدام واالمتصاص و الدفع  
يف فعالية الوثب الثالثي ، على ان يتضمن ذلك الشرح والعرض 
جيب  انه  كما  لذلك،  التوضيحية  واألفالم  الصور  لبعض 
التأكيد على التدريب الذي حيقق تطبيقا صحيحا للمتغريات 
امليكانيكية ذات النسب األكثر يف حتقيق ملستويات عالية من 

الدقة اوال ثم ذات النسب األقل تأثريا .
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