
جملة النشاط البدني و الرياضي اجملتمع، الرتبية و الصحة.  العدد  01  - مارس   2018 . ص 37 - 43  

دراسة بعض املتغريات البايوكنماتيكية ملرحلة  االرتقاء )النهوض ( وعالقتها 
باإلنـجاز الرقمي للناشئني يف الوثب الطويل 

ملخص

تعد فعالية الوثب الطويل من الفعاليات المركبة التي تتعامل مع أقصى جهد ، حيث توجد حركات مهمة 
تظهر في مدة قصيرة جدا ومن الصعب على المدرب تحديدها وتمييزها بدقة ال سيما مرحلة النهوض، 
ومن هنا جاءت أهمية بحثنا هذا الذي يهدف إلى التعرف على قيم المتغيرات البايوكينماتيكية لمرحلة 
االرتقاء وعالقتها باإلنجاز الرقمي للناشئين ، ولهذا فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب العالقات 
االرتباطية  لمالئمته طبيعة وهدف الموضوع ،وقد تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من العبي الوثب 
الطويل  الناشئين للنادي الرياضي لبلدية الشلف، و الذين تراوحت أعمارهم بين )14-12 سنة( و قمنا 
باجراء التجربة الميدانية على ) 05( واثبين وهم يمثلون المستوى االفضل إنجازا بين أقرانهم، ولتحقيق 
هدف البحث لجأنا إلى تصوير الواثبين بكاميرا فيديوية واحدة نوع sony   ذات سرعة جيدة للتعرف 
على المتغيرات الكينماتيكية واإلنجاز لعينة البحث ، وبعد التحليل الحركي لجميع المحاوالت التي 
قام بها الواثبون باستخدام بعض البرامج وبرنامج )kinovea 0.8.15( للتحليل الحركي واستخراج 
المتغيرات توصلنا إلى وجود عالقة ارتباطية بين بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمرحلة االرتقاء 

و مسافة الوثب المنجزة في الوثب الطويل.                             
الكلمات  الدالة : المتغيرات البايوكنماتيكية، مرحلة االرتقاء، اإلنجاز،  الوثب الطويل.

Abstract 

The long jump activity is a complex event that deals with the maximum effort. There are important movements that appear 
in a very short period of time. It is difficult for the trainer to identify them and accurately distinguish them, especially the 
stage of advancement. From this, our research aims to identify the values of the biokenimatic variables and its relation with 
the achievement of young people.

We have relied on the descriptive approach in the manner of  relation  to suit the nature and purpose of the subject,  the 
sample of this research was chosen in a deliberate manner, and the number of sample is (05) players with (12-14 years) 
from Sports Club of commune chlef  , and we conducted the field experiment on this sample, which are the best level 
achievement in the long jump , We use a camera SONY, and the motions was analyzed by Kinovea motion analysis program. 
We found a correlation between some biokenimatic variables for the stage of elevation and the distance of the jump.

Keywords: biokenimatic variables, take-off phase , achievement , long jump. 
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مقدمة

تعترب ميكانيكية األداء الرياضي من األمور املعقدة اليت حتتاج 
امليكانيكية  باألساسيات    خاصة  معرفية  خلفية  وجود  إىل 
حتى ميكن تبسيط هذه األمور بالشكل الذي يساعد على تناول 
بشكلها  فاحلركة    ، الوضوح  من  عالية  بدرجة  تفاصيلها 
العام تتم يف إطار جمموعة من القوانني الفيزيائية األساسية 
،حسام  )طلحة  واملالحظة   التجربة  على  اعتمدت  اليت 
أن   "  "Hochmuth هومخوت  ويذكر    ،  )329  ،1993 الدين، 
تتطلب  الرياضية  للحركة  احليوية  امليكانيكا  يف  التحليالت 
ضرورة توافر معرفة جمموعة من املعلومات اخلاصة باجلهاز 
، حيٍث يعتمد  أداء احلركة    احلركي لإلنسان وقدرته على 
توضيح األداء احلركي يف النشاط الرياضي على فهم العالقات 
يف  للفرد  الوظيفي  البيولوجي  التكوين  عن  الناجتة  املتبادلة 
احلركي  بالرتكيب  املرتبطة  امليكانيكية  اخلصائص  إطار 
فعاليات  إحدى  الطويل  الوثب  مسابقة  وتعد  النشاط،   لنوع 
خاصة  بدنية  لياقة  عناصر  إىل  حتتاج  اليت  وامليدان  الساحة 
)نسرين،  األداء  يف  التطور  وحتقيق  األهداف  بلوغ  أجل  من 
إىل  ينتبه  أن  املدرب  على  يتوجب  حيث    ،)  2010، بهجت 
اإلجناز  أهداف  حتقيق  على  يعمل  بأن  الالعب  تطور  منحنى 
التنمية  األداء حيث  وسرعة  اجليد لسعة  التنسيق  خالل  من 
املهارات  واستخدام  اكتساب  و  البدنية  للعناصر  الشاملة 
اليت  الفعاليات  من  الطويل  الوثب  مسابقة  أن  كما   ، الفنية 
هلا متطلباتها الفنية والبدنية اخلاصة بها ابتداء من السرعة 
اجلسم  ووضعية  االنطالق  زاوية  اىل  باملقذوف  اخلاصة 
توجد  ، حيث  أجزاء مراحلها  الصحيح بني  امليكانيكي  والربط 
الصعب على  حركات مهمة تظهر يف مدة قصرية جدا ومن 
 ، النهوض  مرحلة  سيما  ال  بدقة  ومتييزها  حتديدها  املدرب 
اليت تعد من أهم وأصعب مراحل األداء احلركي يف املسابقة 
واليت يتم فيها حتويل مسار مركز ثقل اجلسم من االجتاه 
فرتة  وخالل  العلوي  االمامي  االجتاه  اىل  )االفقي(  األمامي 
 Cooper and( ثا(   0,12-0,11( مابني  ترتواح  قصرية  زمنية 
الزمن يعتمد على قدرة وإمكانية وتوافق  ، وهذا   ),etal,1976
جيد لغرض حتقيق اإلجناز ، حيث يتم االرتقاء بدفع اللوحة 
بقوة وسرعة ، وعندما يصل مركز ثقل اجلسم أقصى ارتفاع 
أمام اللوحة فيكون مقدار الزاوية حوالي ) 65-70 درجة ( و 
الفخذ  يصل  حتى  بسرعة  احلرة  الرجل  فخذ  مرجحة  يتم 
مفصل  فرد  ثم   ، الوضع  هذا  يف  والثابت  األفقي  الوضع  إىل 
و  فاخر  عامر   ( االرتقاء  حلظة  واحلوض  والركبة  القدم 
مهدي ،علي ، 2012 ، 165 (،  وهذا ما يؤكده   ) Hay,1986( بأن 
أهم ما مييز هذه املرحلة هو االستعداد لعملية الدفع لألمام و 
االنثناء  بســـبب  البسيط  التوقف  نتيجة  والذي حيدث  األعلى 

اىل  يؤدي  سوف  والذي  واحلوض  والركبة  القدم  مفصل  يف 
)حكمت  االفقية   النهوض  مرحلة  سرعة  قيم  يف  التناقص 
املذخوري ،وجدي 2011 (،  ولكي حيقق الواثب أفضل نتيجة 
 ، عليه أن حيقق أفضل سرعة حلظة تركه األرض مباشرة 
أن  حيث   ، الوثبة  ونوع  تتفق  للطريان  زاوية  أمثل  مع  وذلك 
للفعاليات  الالعبني  أداء  على  بيوميكانيكية  تأثريات  هناك 
عملية  على  القائمني  من  الكثري  يراعيها  ال  واليت  الرياضية 
بدورها  تؤثر  واليت  الرياضية  اجملاالت  يف  الالعبني  تدريب 
 ،  )2011، وعاكف   ، عطيات  خالد   ( الرياضي  اإلجناز   على 
وقد هدفت الدراسة احلالية  اىل التعرف على بعض املتغريات 
باالجناز  وعالقتها  النهوض  ملرحلة  البايوكينماتيكية 
من  وهذا   ، الناشئني   من  عينة  لدى  الطويل  بالوثب  الرقمي 
ملعرفة  كوسيلة  يعد  الذي  احلركي  التحليل  إجراء  خالل 
 ، الفضلي   ، صريح   ( يؤكد  حيث  بدقة   االداء  مستويات 
النظريات  امليكانيكي واعتماد  التحليل  اتباع نتائج  أن   )  2010
يؤدي  سوف  ميداني  بشكل  وتطبيقها  التدريب  يف  امليكانيكية 
بناء  وبالتالي  واألداء  التكنيك  حتسني  إىل  مباشر  بشكل 
امليكانيكية  النواحي  فلسفة خاصة لتقويم هذا األداء وتطوير 
الرياضية يف خمتلف  اإلجنازات  يعتمد عليها يف تطوير  اليت 

الفعاليات واأللعاب الرياضية .  

2- منهجية الدراسة  

 2-1املنهج املتبع يف الدراسة 

 منهج البحث العلمي هو أسلوب التفكري و العمل الذي يعتمده 
الباحث لتنظيم أفكاره و حتليلها ، و بالتالي الوصول إىل نتائج 
مصطفى،  رحبي   ( الدراسة   موضوع  حول  معقولة  حقائق  و 
عليان و عثمان، حممد غنيم، 2010 ، 53 (  ، وباعتبار أن طبيعة 
املوضوع هي اليت حتدد املنهج املتبع ، فقد  اعتمدنا يف حبثنا هذا 

على املنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية .

البحث 2-2 جماالت 

–النادي  الطويل  الوثب  يف  الناشئني  :الالعبني  البشري  اجملال 
الرياضي لبلدية الشلف  

اجملال الزماني :  من 2017/05/25  إىل 2017/10/20 .

اجملال املكاني : امللعب األومليب – احلمادية ) والية الشلف (   

البحث   2-3عينة 

مت اختيار العينة بالطريقة العمدية من العيب الوثب الطويل 
الشلف(  )والية  الشلف  ببلدية  الرياضي  للنادي  الناشئني 
قمنا  حيث    ،) سنة   14-12  ( بني  أعمارهم  تراوحت  والذين 
باجراء التجربة امليدانية على ) 5( واثبني وهم ميثلون املستوى 

األفضل بني أقرانهم 
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-جتانس العينة  

التكافؤ  إجراء  إىل  عمدنا   ، الرئيسية  التجربة  يف  الشروع  قبل 

بني أفراد عينة البحث من حيث ) الطول الكلي للجسم ، الكتلة 
، العمر الزمين(  كما هو مبني يف اجلدول التالي : 

 2-4 األدوات واألجهزة املستخدمة يف التجربة  

قياس                  شريط   ، مرت(   1( رسم  مقياس   ، إلكرتوني  ميزان 
) ديكامرت( 

 ) acer I. 5 (  جهاز حاسوب حممول نوع
 )0.8kinovea 15.2 ( برنامج التحليل احلركي

بسرعة  الصنع  يابانية   sony نوع   )  01  ( فيديو  تصوير  آلة 
ثالثي حامل   ، ثا   / صورة   30

الرئيسية   امليدانية  التجربة   5-2

نوع  الصنع  يابانية  واحدة  فيديوية  كامريا  استخدمنا 
أجل  من  وضعت  واليت   ) ثا   / صورة   30( بسرعة   )SONY(
عن  م(  الكامريا)11.5  بعد  وكان   ، االرتقاء  جمال  تغطية 
بؤرة  ارتفاع  أما  لالعب،  األيسر  وباجلانب  االرتقاء  لوحة 
وفقا  ( وهذا  )96 سم  األرض فقد كان   الكامريا عن  عدسة 
ملتوسط ارتفاع مركز ثقل الواثبني حبسابه من الثبات ،  وقد 
النهائي  العدد  5 حماوالت لكل واثب ليصبح بذلك  مت إعطاء 

للمحاوالت 25 حماولة  من أجل حتليلها واستخراج املتغريات 
البايوكينماتكية املؤثرة على هذه املرحلة  .

البحث متغريات   6-2

أ - سرعة االرتقاء : وهي حمصلة للسرعتني األفقية والعمودية 
 : التالية  العالقة  وفق  حتسب  واليت  الثانية(  باملرت/  )وتقاس 
 " أو   "  sin  " خالل  من  استخراجها  ميكن  أو   v=√vx2+vy2

. االنطالق  زاوية   "  cos

اخلط  تقاطع  بني  احملصورة  الزاوية  هي   : االنطالق  زاوية  ب - 
املستقيم الواصل بني مركز ثقل اجلسم قبل مغادرة اللوحة 
وتقاس  األمام  وباجتاه  لألرض  املوازي  األفقي  اخلط  مع 

بالدرجة . 
ت - أقصى ارتفاع ملركز ثقل اجلسم) حلظة آخر متاس( : هي املسافة 
العمودية احملصورة بني نقطة مفصل الورك واألرض ويقاس 

باملرت وأجزائه . 
امليكانيكي  الزاوية احملصورة بني احملور  : هي  النهوض  زاوية  ث - 

لرجل االرتقاء مع األرض حلظة آخر متاس مع األرض .

39
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زاوية أقصى انثناء ملفصل الركبة : هي الزاوية احملصورة بني الساق والفخذ حلظة آخر متاس مع لوحة االرتقاء وتقاس من 
اخللف )  تقاس بالدرجة ( 

خ - زمن مرحلة النهوض : الفرتة الزمنية احملصورة بني حلظة مالمسة القدم الناهضة األرض حتى حلظة مغادرتها . 
أول متاس مع لوحة  املمرجحة حلظة  للرجل  والساق  الفخذ  الزاوية احملصورة بني  :  هي  القائدة  للرجل  الركبة  د -زاوية 

االرتقاء 

شكل رقم 02 : يبني زاوية أقصى انثناء ملفصل الركبة
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2-7 الوسائل االحصائية :  مت االعتماد على نظام اإلحصاء العاملي 
الوسائل  قيم  على  للحصول  وذلك     SPSS 19 بـ  واملعروف 

االحصائية التالية : 
s ( ، معامل   ( ،  االحنراف املعياري   )x   ( • املتوسط احلسابي 

. ) R ( االرتباط  بريسون
النتائج   ومناقشة  حتليل  عرض    8-2

-عرض قيم بعض املتغريات البايوكينماتيكية املؤثرة على الواثبني يف 
النهوض   مرحلة 

التحليل 

واالحنرافات  احلسابية  األوساط  قيم  أعاله  اجلدول  يبني 
الواثبني  على  املؤثرة  البايوكينماتيكية  للمتغريات  املعيارية 
يف مرحلة النهوض، حيث بلغ متوسط سرعة االرتقاء )4.65( 
باحنراف قدره ) 0.6 ( ، أما زاوية أقصى انثناء ملفصل الركبة 
،أما زاوية   )4.5  ( 121.3( وباحنراف   ( فكان متوسط العينة 
 )81.2( هلا  احلسابي  الوسط  فان  القائدة  للرجل  الركبة 
وباحنراف قدره )7.7( ، يف حني بلغ متوسط زاوية االنطالق 

)15.9( باحنراف قدره )2.03( ، أما بالنسبة لزاوية النهوض 
 )4.12( معياري  وباحنراف   )59( الدراسة  عينة  أفراد  لدى 
املعياري  واالحنراف   ) ثا   0.18( النهوض  زمن  كان  وقد 
( و باحنراف  0.66 م   ( ( وارتفاع مركز ثقل اجلسم   0.02(

معياري  )0.03 (  . 
املتغريات الكينماتيكية  العالقة بني قيم بعض  -عرض نتائج 

و اإلنـجاز لدى عينة الدراسة
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- مناقشة النتائج 

عالقة  وجود  أظهرت  واليت  أعاله  اجلدول  نتائج  خالل  من 
حيث  واإلجناز  االرتقاء  سرعة  متغري  بني  قوية  ارتباطية 
فنجد   ، اجلدولية   الدرجة  من  اعلى  االرتباط  قيمة  كانت 
ان السرعة االفقية واملكتسبة من االقرتاب تبقي األعلى بينما 
عضالت  بقدرة  واملتأثرة  األقل  كانت  العمودية  السرعة 
األطراف السفلي يف إصدار القوة الالزمة بزمن معني للتغلب 

على اجلذب األرضي والقوى األخرى 
ملتغريي  ان  واضح  دليل  باملقذوفات   اخلاص  القانون  ومن 
أساسي  بشكل  تساهم  اليت  االنطالق  وزاوية  االرتقاء  سرعة 
 2011 الشمري  وإياد  )عقيل،  االجناز  على  للحصول  وكبـري 
ما  وهذا  املتحققة   املسافة  مع  طرديا  تناسبا  تتناسب  وهي    )
 Ikram,  ( ودراسة   )  2012 توفيق  دراسة)بسمة،  أكدته 
Hussain 2011 (بأن سرعة النهوض تكسب مستوى عالي 
لإلجناز  ، وهذا أيضا ما أكدته نتائج اجلدول بوجود عالقة 
لعينة   الرقمي  واإلجناز  االنطالق  زاوية  بني  قوية  ارتباطية 
البحث ،  و اليت تعد من املتغريات املهمة جدا يف هذه الفعالية 
وبالتالي  للواثب  اإلجناز  مبستوى  التنبؤ  ميكن  خالهلا  فمن 
االرتقاء  للوحة  قوي  دفع  على  حيصل  الذي  الواثب  فأن 
زاوية  و  سرعة  على  واحلصول  األداء  يف  االنسيابية  وبالتالي 

دراسة  أكدته  ما  وهذا  أعلى  إجنازه  يكون  مناسبة  انطالق 
اجلدول  نتائج  أظهرت  كما   ،)  2006 إحسان  علي،  عمار   (
انثناء ملفصل  عالقة ارتباطية سلبية بني متغري زاوية أقصى 
الركبة واإلجناز  وهذا راجع إىل صغر الزاوية ألفراد عينة 
أثر  الواثب  انثناء  زاد  كلما  ألنه  اتساعها  وجب  إذ  الدراسة 
،عبد  جديد   ( دراسة  مع  اتفق  ما  وهو  اإلجناز  على  سلبا  ذلك 
ارتباطية  عالقة  وجود  الوقت  نفس  ويف   ،  )  2016 الرمحن 
إجيابية بني زمن النهوض واإلجناز ، وهذا ميكن تفسريه بأن 
االنثناء يف رجل النهوض حلظة ملس اللوحة جيب أن ال يكون 
من  أقل  وال  النهوض  عملية  يف  تأخري  إىل  يؤدى  مما  كبريا 
املناسب مما جيعل النهوض املبكر، حيث ترى )عفاف، وحسن( 
أن الثين العميق الكبري يؤدى إىل زيادة املدة الزمنية وبالتالي 
ضياع يف الطاقة احلركية  ، أما فيما خيص كل من متغري 
عالقة  أي  تظهر  فلم  القائدة  الرجل  وزاوية  النهوض   زاوية 
ارتباطية مع اإلجناز ، وهذا ما ميكن تفسريه بأن عينة  البحث 
مل تتخذ الوضع امليكانيكي الصحيح أثناء حركة النهوض او 
حيث   ، التكنيك  ونقص  العشوائية  احلركات  بسبب  االرتقاء 
تعد زاوية الركبة للرجل القائدة من العوامل املهمة اليت هلا 
دور يف احلفاظ على السرعة الزاوية املكتسبة واحلصول على 
جمال طريان مناسب بالتوافق مع رجل االرتقاء ،  أما بالنسبة 
ارتباط  هناك  ظهر  فقد  اجلسم  ثقل  مركز  ارتفاع  ملتغري 
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للواثب  العضلي  النمط  أن  على  يدل  ما  وهذا  إجيابي  معنوي 
ارتفاع اجلسم  لزيادة  دفع أكرب  قوة  والذي يعطيه  مهم جدا 
الوضع  أخذ  قوة تساعده يف  توليد  النهوض من خالل  حلظة 
أفقية  وبالتالي حتقيق أكرب مسافة  االنطالق  الصحيح  يف 
ممكنة  ، بهذا فان كل هذه املؤشرات ميكن سيطرة عليها من 
وتصحيحيها  املؤشرات  هلذا  الراجعة  التغذية  إعطاء  خالل 
املدرب  توجيهات  خالل  من  وهذا  البحث  عينة  أفراد  عند 
الذي  يعد  الذي  البيوميكانيكي  للتحليل  وفقا  الصحيحة 
تنظيم  وبالتالي  بدقة   االداء  مستويات  ملعرفة  كوسيلة  يعد 
التدريبية   والطرق  األساليب  على  واالعتماد  التدريب  عملية 
القدرات  و  الصحيحة  البيوميكانيكية  األسس  مع  يتوافق  مبا 

البدنية والنفسية األخرى اليت حيتاجها الناشئ . 
االستنتاجات  9-2

ومسافة  االرتقاء  سرعة  بني  عالية  ارتباطية  عالقة  وجود   -
الوثب باعتبار أن عامل السرعة يعترب العامل األهم يف حتقيق 

أفضل مسافة ارتقاء للمقذوفات وبنسبة مساهمة كبرية .
زاوية  من  كل  بني  إجيابية  ارتباطية  عالقة  وجود   -
املتحققة  املسافة  مع  اجلسم   ثقل  مركز  ارتفاع  االنطالق،  

يف الوثب الطويل . 
- وجود عالقة ارتباطية سلبية بني زاوية أقصى انثناء ملفصل 
الركبة و زمن النهوض مع اإلجناز الرقمي لعينة الدراسة . 

- التوصيات 
املتغريات  تطوير  على  التدريب  يف  التأكيد  ضرورة   -
حتقيق  يف  أساسي  بشكل  تساهم  اليت  البيوكينماتيكية 

اإلجناز عند الناشئني . 
أن  جيب  الذي  والرتابط  التوافق  عملية  على  التأكيد   -
حيصل عليه الواثب يف مرحلة النهوض من أجل احلفاظ على 

السرعة واالنطالق بزوايا مناسبة للجسم .  
باستخدام  بايوميكانيكية  دراسات  إجراء  الباحثني  على   -
ومساهمتها  الكينتيكية  العوامل  لدراسة  القوة  قياس  منصة 

يف حتقيق االجناز بفعالية الوثب الطويل . 
احملليني  الناشئني  مستوى  بني  مقارنة  دراسات  إجراء   -
ومقارنتها باملستوى العاملي للوقوف على نقاط  القوة والضعف 

لتطوير األداء احلركي .
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