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تناول العديد من الباحثين والمھتمين في مجال علم البيوميكانيك والتحليل الحركي
موضوع في غايه األھمية  ،اال وھو تأثير حركه المرجحة وزوايا العمل العضلي على
االداء الحركي ،كما تناول اخرون تأثير عمليات انتقال القوة وما يحدث بين أجزاء الجسم
خالل مرحله االرتقاء التي تعد مفتاح االنجاز في الوثب الطويل .
يلعب ضبط وتوقيت حركة مرجحه كل من
الرجل الحره و الذراعين من الخلف الى االمام مع
رجل االرتقاء تاثيرھا على " الزمن  -القوه " او
الدفع .
وألجل بناء التمرين الرياضي بشكل علمي
البد للمدرب من التعرف عن ماھيه حركات المرجحه وما عالقتھا بنظام الرافعه و
المبادئ الميكانيكية األساسية له في دراسة نتائج عمل العضالت وارتباطھا بالعظام
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ومفاصل الجسم المختلفة كمحاور للتغلب على المقاومات بأقل جھد ممكن وفقًا لتصميمھا
ببذل قدر محدود من الشغل الميكانيكي البدني الذي يقابله ناتج حركي كبير.
ما ھو نظام الروافع ومما يتكون
تعمل العظام عمل جسم الرافعة  ،والمفاصل كمحاور للدوران تتم الحركة حولھا من
خالل قوى الشد والجذب التي تحدثھا العضالت العاملة بزوايا عمل معينه على أحد عظام
المفصل بينما يبقى العظم اآلخر ثابتا ً )مثل حركه
ثني الساعد والعضد من المرفق او عند مد رجل
االرتقاء من مفصل الركبة ( .اما انقباض
العضالت فيمثل القوة المؤثرة على الرافعه ،
والمقاومة تتمثل بالقوى الخارجية واالحمال .
كما ان ھناك مبدأ ميكانيكي اخر يجب األخذ
به ھو أن أجزاء الجسم ذات الكتل األكبر تشكل
مقاومات أكبر وتستغرق وقتا ً أطول للوصول الى اقصى قيمه لھا  ،لذا يجب أن تتحرك
قبل الكتل األقل ً لوصول كافه قوى األجزاء المشاركة لحظة الدفع .
لذا فأن قوة اإلنقباض العضلي للوركين تساھم في حصول الجذع على السرعة
المطلوبة  ،على أن يتخذ الجسم أو جزء
منه الوضع المناسب لتھيئة العضلة الداء
تقلصا مركزيا موجبا دائما ً  .وبموجب ھذا
المبدأ يتحرك الجذع أوالً ثم الفخذ ثم الساق
ثم القدم واألصابع .
من الناحية الميكانيكية نجد ان كتلة
الجسم تلعب دورا مھما في تحقيق القوة الالزمة )سواء تم النقل الحركي من الجذع إلى
األطراف او من األطراف إلى الجذع( خطيا ) في الحركات الخطية = س × ك ( أو
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زاويا )كما في الحركات الدورانية = ك × نق × ٢س ز (  ،و بالحالتين فان ناتج القوة ھو
من حاصل جمع كتلة الجذع × سرعته  +كتلة األطراف × سرعتھا والذي يمكن تحليله
لقياسه من خالل برامج التحليل الحركي .
لماذا يجب ان تبدء الحركة وفقا ً للكتلة األكبر؟
تبدء الحركة وفقا ً للكتلة األكبر ألنھا ترتبط بمبدأ عدد وحجم العضالت  ،فالجذع
يحتوي على  ٣٧٦عضلة من  ٧٥٢عضلة )عدد عضالت الجسم (  ،مقسمة إلى ١١٢
زوجا ً في الظھر  ،و ٥٢زوجا ً في الصدر  ،و ٨
أزواج في الخصر  ،و  ١٦زوجا ً في اسفل
الصدر  ،وكل ھذه العضالت تولد زخما بال شك
األكبر اوھي القوة الناتجة من الدوران حول
محاور الجسم ) المفاصل ( المرتبطة بالجذع .
ففي بداية حركة الوثب يتحرك الوركين ليكتسب
الجذع زخما ً زاويا ً  ،وبنفس الوقت تتم حركة
مفصل الكتفين فالمرفقين التي بحركتيھما معا ً
يحصالن على زخما زاويا يضاف إلى الجذع لتنتھى الحركة بالقدم وھو آخر جزء يترك
األرض عند الدفع

.

اما الفترات الزمنية ما بين عمليتى الشد واالرتخاء للعضالت المختلفه فتلعب دورا
مھما في تحديد قيم قوة الدفع والتى وجد بانھا تتراوح  ٨٠٠٠ -٦٥٠٠باون عند ابطال
العالم  ،لترد االرض برد فعل معاكس ،
 %٧٥منھا يفقدھا الواثب اذا لم يتمكن من
تحقيق التوافق المناسب بين االقتراب
واالرتقاء الذي اعتبرته المصادر العلميه
مفتاح النجاح المؤثره في انجاز الوثب
الطويل.
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و نقدم لمدربينا بعض توصيات عدد من الدراسات واالستراتيجيات المستخدمه حديثا
وبشكل مختصر لما لھا من تاثير على االنجاز ،عسى ان تتم الفائده :

-

-

-

-

تزداد قوة االرتقاء بميالن جسم الواثب للخلف في  ٥-٣خطوات االخيره قبل
لمس لوحه االرتقاء )من المنطقه القطنيه للعمود الفقري والحوض ( مع مد رجل
االرتقاء الى االمام.
في الخطوه االخيره قبل االرتقاء ال يوصى بالمد المبالغ برجل االرتقاء لتاثيره
على قيم الزخم الزاوى
يوصى بالتدريب على االرتقاء كاحد اھم االستراتيجيات الفعاله للسيطره على
متغيرات الزمن
احد استراتيجيات التدريب التى يجب ان
يتبعھا الواثب لتحقيق ارتقاء فعال بعد
اقتراب ذي توقيت زمانى ومكانى متناسق
ھو بوضع قدم االرتقاء امام مركز ثقل
الجسم او الحوض لزياده مسار تعجيل
الحركه و قيم القوة
لتحقيق السرعة الحركية كانت اھميه
االنثناء القليل في الركبه مع وضع اليدين
قرب محور الجسم
وجد بان عدد من المتقدمين وابطال العالم
بالوثب الطويل يميلون الى ثنى كاحل القدم قبل لمس لوحه االرتقاء ذلك يؤثر سلبا
على المراحل الالحقه .
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-

-

-

يزيد الحمل الواقع على الركبه مع نھايه مرحله االستناد العمودي وقبل بدء
مرحله االستناد الخلفي الن قيم قوة االرتقاء تكون اقصاھا
يوصى الواثب بالنظر الى االمام خالل االرتقاء للحفاظ على وضع الجسم الصحيح
والمناسب )الراس يعد القائد والموجھه لحركه الجسم ( وان النظر الى اللوحه
يؤدي الى ميالن الواثب لالمام وسقوطه والعكس فيما ان الراس الى الخلف .
من اكثر االخطاء الشائعه عند الواثبين االرتقاء والذراع الى االمام مما يؤثر سلبا
على الربط بين المتغيرات الميكانيكيه لالقتراب مع االرتقاء
وجد بان المتقدمين يعملون على تاخير المرجحات الى مرحله االستناد الخلفي في
حين ان المبتدئين يبدؤن مرجحاتھم مع االستناد االمامي مما يؤثر على ميكانيكيه
االرتقاء .
على الواثب ايقاف المرجحات عندما يصل محورفخذ الرجل الممرجحه بشكل
موازي لالرض والذراع الى االعلى ،ليتم النقل الحركي والزخم الزاوى الى بقيه
اجزاء الجسم

 يحصل الواثب على السرعه الزاوية الالزمه لالرتقاء من حركات الدوران حولالمحور العمودي  ،فاذا كان الدوران مبالغ فيه فان الھبوط يصبح ضعيفا .

الخاتمة
على الرغم من تعقيدات مرحله االرتقاء نجد من االھميه ان يتعرف المدرب على
ميكانيكيه االرتقاء والمتغيرات المؤثره،ليتمكن المدرب من معالجه وتطوير طرق
التدريب االساسيه .
يعد االحماء في الوحدات التدريبيه القسم الروتينى اليومي ،وتوصي بعض
الدراسات ان يغرس المدرب عند العبيه تدريبات االرتقاء وبشكل روتينى في
وحداتھم للوصول الى المستوى العالي باالستخدام الفعال لكل مفصل من مفاصل
الجسم  ،،،،لكننا نرى القله من المدربين يحرص على تعليم االرتقاء وبالشكل
المطلوب ويضعون جل اھتمامھم على تطوير تكنيك االقتراب والطيران بخاصه.
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