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 ملخص البحث

في الوثبة  أن الخصائص الزمنية من المتغيرات التي تحسم نتيجة االنجاز   

الثالثية حيث يتطلب ادائها بالشكل المثالي الجل تحقيق االنجاز العالي وذلك من 

البطال العالم لهذه المتغيرات ومقارنتها مع المتغيرات خالل تتبع االرقام المتحققة 

المتحققة البطال العراق اذ تهتم هذه الدراسة باجراء مقارنه بين ابطال العالم وابطال 

زاوية اقتراب ، زاوية دفع ، زمن تماس ، ) العراق لبعض المتغيرات الميكانيكية 

 .ثالثية واالنجازلكل مرحلة من مراحل الوثبة ال( زمن طيران ،المسافة 

 :البحث وكان هدف     

لشباب  مقارنة بعض المتغيرات الميكانيكية في الوثبة الثالثية واالنجاز -

 العراق والعالم

وقد اشتملت عينة البحث على العبي النخبة الشباب في فعالية الوثبة الثالثية البالغ 

 .العبين( 8)ددهمفضال عن العبي العالم فئة الشباب البالغ ع العبين( 8)عددهم 



اس وزمن ودفع وزمن تم اقتراببين متغيرات البحث من زاوية  وتم المقارنة 

التحليل الحركي  باستخداماالنجاز في الوثبة الثالثية  طيران ومسافة كل مرحلة و

 :نوقد استنتج الباحثو( the kinovia)بالرجوع الى برنامج 

العالم افضل من المتغيرات الميكانيكية  ألبطال لوحظ أن المتغيرات الميكانيكية -

 .العراق فضال عن االنجاز العالمي الواضح لشباب العالم  ألبطال

 

A comparative study of some mechanical variables and 

achievement between the world champions and Iraq 

champions. 

From 

D. Ahmad N. Mahmod                                D. Intisar R. Hameed 

Hasan N. tarsh  

 The temporal characteristics of variable that resolved as a 

result of achievement in triple jump , it requires performance as 

a good technique to achieve higher achievement through follow 

the figures achieved for the world champions compared with 

variables derived by Iraq champions. This study is concerned 

with a comparison between the world champions and Iraq 

champions for some of the mechanical variable (Approach 

Angle, advance Angle, seek time, flight time, distance achieved) 

) for each stage of upgrade  with the achievement. 



 Aim of the study is  compared to some of the mechanical 

variable and achievement between  the world champions and 

Iraq champions. 

 The research samples included Elite youth players in triple 

jump from world champions number of (8) and Iraq champions 

number of (8) in mechanical variable (Approach Angle, advance 

Angle, seek time, flight time, distance achieved) ) for each stage 

of upgrade  with the achievement by using the kinetic analysis 

by refrence to the kinovia program. 

 

 لباب االولا

 :التعريف بالحث -1

  :البحث وأهميته مقدمة 1-1

أن االهتمام بالتكنيك ومحاولة الوصول الى االداء االمثل ودراسة مسببات الحركة     

جعل الكثير من الباحثين يدرسون الحركة من حيث شكلها العام من حيث زمن 

الحركة ومكانها وانسيابيتها لمقارنتها مع اداء اخر وكذلك  من حيث ديناميكية 

قوة العضالت مرتبطة بأسس وقوانين الحركة اي ما يؤثر عليها من قوة داخلية اي 

 .ميكانيكية

 على مستوى االداء المهاريواحدى أهم االلعاب التي ينصب مستوى االنجاز فيها     

االمثل هي الوثبة الثالثية فمن خالل تتبع االرقام القياسية في الوقت الحالي وعلى 

الصعيد العربي والعالمي نجد تطورا ملموسا في كافة المستويات والفئات العمرية 

وهذا التطور يأتي نتيجة االبحاث المستمرة للحركة واالداء المهاري وظهور تقنيات 

لحركة واجزائها بالتفصيل والقوى المسببة لهذه الحركة التحليل الحركي التي تهتم با



وزمن حدوثها والزوايا المناسبة لهذا االداء ، ومن خالل مالحظة االداء المهاري 

االمثل في الوثبة الثالثية الذي يحقق االنجاز نالحظ الزوايا الدقيقة لحظات االقتراب 

يه من توزيع للقوة في هذه واالرتقاء لكل خطوة من خطوات االرتقاء وما يترتب عل

اللحظات واالزمان المناسبة لكل خطوة ارتقاء في لحظات التماس فضال عن زمن 

مؤثرة في طول الخطوة لكل وثبة لحظات الطيران ، لذا نجد عدة متغيرات ميكانيكية 

لحظات االقتراب واالرتقاء وازمان لحظات التماس والطيران لفعالية الوثبة الثالثية 

ى االداء المرتبط بمستوى ظرا ألهمية هذه المتغيرات في تغيير مستوللشباب ن

 .االنجاز

 مشكلة البحث 1-2

بالرجوع الى ما تم تحقيقه من ارقام قياسية في جميع فعاليات العاب الساحة     

والميدان على المستوى العربي والعالمي نرى التطور الواضح في كافة السباقات 

المتحققة على مستوى ابطال العراق وبما أن فعالية الوثبة الثالثية  مقارنة باالرقام

أحدى أهم الفعاليات التي يلعب التكنيك الدور االساسي واالهم في تحقيق مستوى 

ضعفا واضحا في بعض مراحل الوثبة الثالثية لشاب االنجاز الحظ الباحثان أن هناك 

في مرحلة الحجلة وضعفا في  جيدا   الحظ أن بعض الواثبين يمتلك أداء  العراق حيث ن

مستوى االداء في مرحلة الخطوة والوثبة أو العكس لذلك كان من االهمية أجراء 

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الميكانيكية لمراحل االرتقاء ومقارنتها مع نفس 

العالم الشباب لمعرفة مدى االختالف في أداء هذه المتغيرات تبعا  المتغيرات البطال

لكل مرحلة من مراحل االرتقاء ومنها نستطيع التوقف على أهم االخطاء الميكانيكية 

التي يقع فيها أبطال الوثبة الثالثية في العراق محاولة اليجاد أنسب الحلول لالرتقاء 

 .بهم الى مستويات متقدمة

 هدف البحث 1-3

بين  االنجازللوثبة الثالثية ولمتغيرات الميكانيكية سة مقارنة  لبعض ادرا -1

 .ابطال العراق والعالم

 مجاالت البحث 1-4



من ابطال العراق  عينة من العبي النخبة في الوثبة الثالثية:المجال البشري 1-4-1   

 .والعالم

 2112-4-1الى 2111-11-1الفترة بين :المجال الزماني 1-4-2   

 .جامعة بغداد/ملعب كلية التربية الرياضية:المجال المكاني 1-4-3   

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية -2

 بعض الخصائص الزمنية والمتغيرات الميكانيكية للوثبة الثالثية  2-1

من الشروط المهمة لالرتقاء بمستوى الرياضي في هذه الفعالية هو معرفة     

المدرب والالعب لميكانيكية الوثب لكل مرحلة لهذه الفعالية من حيث وضعية الجسم 

لكل خطوة والمسافة االفقية التي  االرتقاءوتأثيرات القوى المختلفة على مراحل 

تقاء لذا تعد هذه المتغيرات هي تتحقق لهذه الخطوات والتي تحددها لحظة االر

ومدى القابلية على تطويرها وتحقيق انجاز  لألداءاالساس لتحديد مناطق الضعف 

وبما ان التحليلي الحركي هو المفتاح لتعريف سلوك او مسار حركة االنسان . افضل

اي عملية توزيع او تجزئة الكل الى اجزاء ليتم تقدير طبيعة ووظائف تلك االجزاء 

العالقات فيما بينها لذا فالتحليل الميكانيكي للمهارة او الحركة الرياضية  وكذلك

يشتمل على تجزئة الحركة المراد تحليلها الى اقسامها المتداخلة وتقدير طبيعة كل 

جزء من الحركة لغرض تطبيق االسس والقوانين الميكانيكية المالئمة للتكنيك المثالي 

.للحركة
(1)

 

جابية بين طول الخطوة وترددها لكل مرحلة تجعل هذين لذا فوجود عالقة اي 

العنصرين من النقاط المهمة التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار عند البحث عن 

حل للتغلب على العوامل التي تعيق عملية تحسين االداء المثالي للوثبين، ونستطيع 

                                                           
1
 .31، ص2112، القادسية ،  البايوميكانيك االسس النظرية والتطبيقية في المجال الرياضيعلي سلوم ،  - 



هذين العنصرين من خالل هذه الدراسة معرفة العوامل والمتغيرات التي تؤثر على 

والتي تكمن في الزوايا واالزمان المتحققة خالل لحظة التماس والطيران  بما يالئم 

الوثبة الثالثية عن طريق التأكيد على الخصائص الزمنية التي تهدف الى وضع االداء 

.بالصورة المثالية
(1)

في أحد هذين وعلى الرغم من ان الزيادة الغير صحيحة  

على حساب المرحلة التي تليها تؤثر سلبا على االداء اذ أن العنصرين في مرحلة 

زيادة طول الخطوة بطورة مبالغة تسبب نقصا في التردد وهذا قد يحدث لكل 

المراحل في الحجلة والخطوة والوثبة وهذا يؤدي الى اداء غير مثالي ، لذا يتوجب 

ل جزء لكل مرحلة معرفة ميكانيكية الوثب تبعا لنوع الفعالية وتقرير أهمية زمن ك

.لتحسين مستوى االداء
(2)

 

أن زاوية االرتقاء وسرعتها تعتمدان على كل من السرعة العمودية واالفقية  

لحظة النهوض والتغير فيهما عند لحظة التماس وهذا التغير يرتبط اساسا بمستوى 

القوة االفقية والعمودية والزمن الكلي لحظة التماس
(3)

زمنها لذا فأن لحظة التماس و 

كما تتكرر هذه  .تلعب دورا كبيرا بتحديد السرعة االفقية والعمودية بعد االرتقاء

المتغيرات خالل كل مرحلة من مراحل االرتقاء للوثبة الثالثية وتشير معظم 

الدراسات الى أن معدل السرعة في الخطوات االخيرة من الركضة التقربية يكون 

خالل مرحلة الخطوة  8،9لة الحجلة ثم الى ثا خالل مرح/م5،9ثا وتنخفض الى /م11

.خالل مرحلة القفزةثا /م2 -5،9ثم الى 
(4)

لذا يتطلب دراسة هذه االزمان لحظات  

التماس وازمان الطيران والزوايا المؤثرة لهذه اللحظات الجل المحافظة قدر االمكان 

 .على السرعة بالتالي المحافظة على رفع مستوى االنجاز

أن اي زيادة في محصلة السرعة االفقية تعادلها زيادة في القوة العمودية  

تسمح للواثب بأستخدام سالسرعة االفقية  ان المطلوبة النجاز الزاوية نفسها فضال عن
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وة العمودية لحظة مرور مركز ثقل الجسم فوق قدم األرتقاء بأقصر أقل زمن للق

.زمن
(1)

 

 الباب الثالث

 :واجراءاته الميدانيةمنهجية البحث  -3

 :منهجية البحث 3-1

 .المنهج الوصفي لمالئمته مع طبيعة مشكلة البحث استخدم الباحثون

 عينة البحث 3-2

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي النخبة لشباب العراق بالوثبة      

صل من مجتمع اال%( 111)العبين يمثلون نسبة( 8)الثالثية البالغ عددهم

العبين في ( 8)وابطال العالم البالغ عددهم 2111 والمشاركين في بطولة االندية عام

 .بطولة العالم للشباب في كندا

 االدوات واالجهزة المستخدمة في البحث 3-3

  كاميرة تصوير نوعSony  3عدد. 

 حامل كاميرة ثالثي. 

 3شاخص عدد 

  حاسبة يدوية نوعCasio 1عدد 

  حاسبة الكترونية نوعhp 1عدد 

 أقراص ليزرية. 

 المصادر والمراجع العلمية. 

 شبكة المعلومات العالمية. 

  برنامج التحليل الحركيkinovia  . 
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 -Toriy Verhoshahamskiy. Depth jumping in the tranningof jumpers Track and field Jornal . No . 51 . 

march 1973 P.P17-28.  



 .التجربة الرئيسة 3-4

-22) تم تصوير العبي الوثبة الثالثية لعينة البحث في يوم االربعاء المصادف    

حامل ثالثي  ظهرا وذلك بوضع ثالث كاميرات على( 2،31)الساعة ( 11-2111

تصور كل مرحلة من مراحل االرتقاء وبصورة ( م5)توضع كل كاميرة على بعد 

عن االرض حيث تم ( م1)عمودية على مسار االداء الحركي للوثبة الثالثية وبارتفاع 

تصوير كل المحاوالت ثم تم تفريغ البيانات على الحاسبة واستخدام  التحليل الحركي 

كما أجري نفس الترتيب بعد ضل محاولة لكل العب الف( kinovia)وفق برنامج 

وتم البطال العالم تنزيل التصوير من االنترنيت لتفريغ البيانات والتحليل الحركي 

 :استخراج نتائج المتغيرات المذكورة ادناه ولكل مرحلة

 .زمن الطيران. 4  .زمن التماس. 3  .زاوية الدفع. 2  .زاوية االقتراب .1

 .المسافة .9

 .الوسائل االحصائية 3-5

 spssتم استخدام البرنامج االحصائي 

 الباب الرابع

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث -4

 (1)جدول

 البطال العراق والعالم لمتغيرات البحث واالنجاز المحسوبة( t)ووساط الحسابية الايبن  

 المحسوبة( t) الوسط الحسابي المتغيرات

 االنجاز
  م 12،35 العراق

14،28  -  م 19،44 العالم

 الحجلة
 زاوية االقتراب

  د 24،88 العراق

1،52 -  د 25،38 العالم

  د 52،38 العراق زاوية الدفع



-  2،93 د 23،53 العالم

 زمن التماس
  ثا 1،12 العراق

 ثا 1،14 العالم 1،82

 زمن الطيران
  ثا 1،52 العراق

 ثا 1،92 العالم 5،84

 المسافة
  م 4،33 العراق

9،15  -  م 9،44 العالم

 الخطوة

 زاوية االقتراب
  د 22،29 العراق

 د 58،38 العالم 5،35

 زاوية الدفع
  د 48،11 العراق

2،23  -  د 55،38 العالم

 زمن التماس
  ثا 1،18 العراق

 ثا 1،19 العالم 2،92

 زمن الطيران
  ثا 1،35 العراق

4،58  -  ثا 1،48 العالم

 المسافة
  م 3،95 العراق

2،92  -  م 4،45 العالم

 الوثبة

 زاوية االقتراب
  د 28،88 العراق

 د 52،13 العالم 5،52

 زاوية الدفع
  د 52،53 العراق

1،21  -  د 54،29 العالم

 زمن التماس
  ثا 1،18 العراق

1،42  -  ثا 1،18 العالم

 الطيرانزمن 
  ثا 1،25 العراق

 ثا 1،21 العالم 1،48

 المسافة
  م 4،24 العراق

9،25  -  م 9،32 العالم

 (2،31)الجدولية ( T)علما أن 



من خالل االوساط الحسابية لنتائج متغيرات البحث واالنجاز نالحظ تفوق  

دليل واضح على  ابطال شباب العالم في الوثبة الثالثية مقارنة بأبطال العراق وهذا

ضعف مستوى القدرات البدنية وضعف مستوى اداء هذه المتغيرات الميكانيكية التي 

يفترض بالمدربين والالعبين التأكيد عليها خالل الوحدات التدريبية حيث يظهر من 

زوايا وأزمان االداء لحظات التماس )خالل هذه النتائج أهمية اداء هذه المتغيرات 

ق مسافة لكل مرحلة بالتالي االنجاز اي أن ب عليها من تحقيتوما يتر(والطيران 

 .التكامل الصحيح الداء هذه المتغيرات يحقق االنجاز العالي

مما تقدم نالحظ ان طول الخطوة تحتاج من العداء بذل قوة أثناء لحظة التماس  

زمن ) مع االرض وتؤثر فيها زاوية االقتراب وزاوية االرتقاء وزمن الخطوة 

حيث تشير الكثير من الدراسات الى اهمية توافق هذه ( زمن الطيران + ماس الت

الزوايا مع أزمان أدائها لحظات االرتقاء ، فكلما كانت زاوية االرتقاء مناسبة للحجلة 

أثرت على طول الخطوة للحجل ،كذلك بالنسبة لمرحلة الخطوة ومرحلة الوثبة وقد 

تكون في هذه الحاله معيقة للواثب وتقلل من تكون أطول من القدرة الحقيقة لالعب ف

سرعة االداء وهذا ما نالحظه عند المبالغة في زيادة طول الخطوة الحجل على 

حساب لحظة التماس وبطريقة التناسب دفع القوة مما يسبب في االداء بتكنيك غير 

مناسب ،ويأتي تحسين الخطوات الثالث بالطريقة االمثل عن طريق التأكيد على 

وير القوة العضلية حيث تظهر زيادة مسافة الحجلة والخطوة والوثبة عند أستخدام تط

القوة ضد االرض خىل لحظات التماس وبالشكل الذي يخدم االداء الحركي وبنسبة 

مثالية مع طول الخطوة وترددها اي لحظات التماس ولحظات الطيران لكل مرحلة 

.
(1()2)
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 - Joseph . L. Rogers,USA,Track and field coaching manual. Human kinetics, USA,2000,P.35-40. 



الدفع السريع والقوي بقدم االرتقاء لحظات يذكر قاسم حسن وايمان شاكر أن  

التماس تعمل على انجاز الحركة في أقل زمن ممكن من ناحية فضال عن تقليل فقدان 

.السرعة االفقية المكتسبة في مرحلة االقتراب
(1)

 

أن اهتمام الواثب ينصب في توجيه قدراته نحو تحقيق أطول مسافة ممكنة  

درات الالعب البدنية والخصائص الميكانيكية خالل مراحل الوثب وترتبط هذه بق

الخاصة بنوع الفعالية بالوصول الى سرعة مثلى في الركضة التقربية تساعد في 

الحصول على ارتقاء مثالي من ناحية زمن التماس وزاوية االقتراب والدفع لكل 

 في االرتقاء ،ونالحظ انخفاض سرعةارتقاء وبأقل فقدان للسرعة في لحظات التماس 

الواثب بعد كل تماس لذا يجب على المدرب التأكيد على تدريب الالعبين وفق هذه 

المؤشرات لتطوير لحظات االرتقاء وتقليل فقدان السرعة خالل كل لحظة ارتقاء من 

خالل تحسين مستوى اداء زوايا وازمان االرتقاء في كل تماس الجل تحسين مسافة 

 .كل مرحلة بالتالي مستوى االنجاز

معرفة الشكل الهندسي الخارجي لالداء الحركي لهذه الفعالية تمكننا من أن  

معرفة خصائص الحركة وهذا من خالل معرفة وضعية جسم الواثب خالل االداء 

.)الحركي وصوال الى النموذج االفضل في االداء 
2

ومن هذا نجد أن معرفة شكل ( 

العالم يسهل على المدرب ايجاد مواطن الضعف البطال  األداء االفضل البطال

العراق لنتمكن من رفع مستويات االداء البطال العراق لتحقيق مستوى انجازات 

 .أفضل

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات  5-1

                                                           
1
للطباعة ، عمان ،دار الفكر 1،ط االسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فعاليات الميدان والمضمارقاسم حسن حسين وايمان شاكر،  - 

 .329،ص2111والنشر والتوزيع ،
2
 .42،ص1582، الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، البايوميكانيك الرياضةلؤي الصميدعي،  - 



أن الفروق المعنوية التي ظهرت في نتائج اغلب المتغيرات دليل على  .1

االختالف الواضح في المتغيرات قيد هذه الدراسة بين ابطال العراق والعالم 

 .بالتالي ضعف المستوى البطال العراق 

أن زوايا االقتراب واالرتقاء تؤثر بشكل واضح على زمن التماس في كل  .2

 .ره على مسافة المرحلة التي تليهاضال عن تأثيلحظة ارتقاء ولكل مرحلة ف

تأثير كل مرحلة على المراحل الالحقة فضال عن تأثير المراحل مجتمعة على  .3

 .مستوى االنجاز

 التوصيات 5-2

التاكيد على تدريب القدرات البدنية وفق المتغيرات الزمنية للشباب والناشئين  .1

 .مع التأكيد على متغيرات الزوايا واالزمان ولكال الجنسين

وتجريبية واضافة متغيرات اخرى ولمختلف الفئات  أجراء دراسات مشابهه .2

وأختيار العبين بمواصفات جسمية خاصة لكونها  ولفعاليات الوثب والرمي

 . مهمة في انجاز هذه الفعالية

اري لكون انها تساعد التأكيد على استخدام الزوايا المثالية الخاصة باالداء المه .3

باالعتماد على التدريب على الربط بين مراحل  في تحقيق أفضل مستوى

 . الوثبة الثالثية 

 المصادر

  ، علي سلوم ، البايوميكانيك االسس النظرية والتطبيقية في المجال الرياضي

 .2112القادسية ، 

  الساحة قاسم حسن حسين واخرون، تحليل الميكانيكا الحيوية في العاب

 .1551والميدان، البصرة، دار الحكمة، 

  قاسم حسن حسين وايمان شاكر، االسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في

، عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1فعاليات الميدان والمضمار ،ط

،2111. 
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