لمحة تاريخية عن تطور رياضة القفز بالمظالت

الدكتور رافع ادريس عبدالغفور

كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصل
تشير المصادر التاريخية نج الصةييييج المةدماو نمت مةج ا ةرما اصةيل المهبة لبااةم ااةا
ذةذا الف ةر

مج الجاات ماألما ج المرتفع  ،م اج ذلة اي المرج الثايي قات الميالد مقد داعاة

نذذاج المف ريج اي عصر الياض االي الي حتى نج الفياج االي الي (ليمياردم داايشي) ةاج

قد رسث عد نش ات تشةا المهبة اةي المةرج الخةامس عشةر  ،ماةدن
الاالمية ةةا

(المي ة ةةاد الممبةةةمو االغةةةاز)  ،اة ةةي عة ةةاث ( )3871اي ة ة

اةةال الب اةةالمج اغةةاز الايةةدرمجيج مذةةم سةةب تح ة

ا ةر المهبة نمال اصةياع

نملةةةى المحة ةةامال

مهب ة مفتمح ة صةةيع

الياجح ة ة

مةةج الحريةةر متثا ة

اعمامي ةةد س ةةايد  ،اع ةةدذا ق ةةاث الفريس ةةي (ل ةةميس سيااس ةةتياج) ا ةةاخت ار المهبة ة المعرماة ة اشة ة باا

الحةةالي ميعةةد نمت مةةج ذةةا االمهب ة مةةج اةةر عةةات  ،ماةةي عةةاث ( )3878قةةاث الفريسةةي (جةةاة
تيارايمج) االعمبي يفساا اعدذا را يفس االمهب مةج يةم اةداوي مصةعد االمي ةاد الةى ارتفةا

877ث امب سات (مميسم) معمد إلى ق ل الحات الذي يرا ايج المهب مالمي ةاد مذ ةذا ذةا
مج خالت حر تممجي حتى إذا مصت إلةى األر

ارت ةث اشعشةار جةرد ت ديسةاا اةي م ةاج

الاا ةةم مل ةةث يص ةةر ا ةةشي نذد ل ية ة نص ةةار المتف ةةرجيج االدذشة ة  ،ماس ةةتمر مح ةةامال

الميا يد مالمهال

(*)

ت ةةمير

حتى تةث ا تشةاا ال ةاور م ةاج ال يةار األمري ةي ال ةااتج (الاةر ايةري)

امت مج ذا االمهب مج ال اور عاث ( )3731م ذلة مضل (ليزلي آرتج) ذم األخر نمري ي

الجيسةةي نمت مهبة دملية لبسةةمم الحةةر مقفةةز ااةةا اةةالمرر مةةج (دايتةةمج امذةةايم) عةةاث ()3737
مستخدماً قفز الةتح ث ايدية  ،مقةد احةده ذةذا التصةميث ثةمر اةي مجةات رياضة المفةز اةالمهال
مميةةذ ذلةةة الحةةيج ايتشةةر ا ةةر ت ةةمير الااةةم اةةالمهال

نصاح

مال ي ةراج مخاص ة اةةيج الح ةرايج إذ

المهب سالحاً ماماً نااج الحرر العالمي الثايي  ،افي اداي العشرييا

الس ةةمايتي ع ةةج ا ةةتل م ار ةةز لبمه ةةال

نعبج االتحاد

امص ةةفاا مس ةةاوت لتزمي ةةد الش ةةاار الم ةةممي اتم ةةاريج اي ةةاو

الشخصي ماي عاث ( )3711اج ذياة ( )331مر ة اًز تةدرياياً مقةد تةث تحميةب احةد عشةر نلةا
(*)

ايهر الش ت ( . ) 3

قفةةز مةةج قاةةت اليةةاس االعتيةةادييج  ،ماعةةد الحةةرر العالمي ة الثايي ة اةةدن الفريسةةيمج االسةةير عبةةى
خ ى السماي

حييوذ ادنما اتدريس التح ث اي السمم الحر مت ميرا.

مايتشةةر رياض ة الااةةم اةةالمهال

المةةرج الماضةةي  ،مقةةد نقيم ة
نقيمة ة

المهةةال

نملةةى ا ةمال

اةةيج المةةديييج اةةي اداي ة الخمسةةييا

مالسةةتييا

مةةج

العةةالث اةةي (ابيةةد) اةةي يم سةةالايا عةةاث ( )3713مقةةد

ث ةةايي ا ملة ة رس ةةمي عالمية ة ع ةةاث ( )3711ا ةةي (اريس ةةا)  ،ماع ةةد ع ةةاث ( )3711ت ةةمر
ت ةةم اًر س ةريعاً ماةةدن

الشةةر ا

مالمتخصصةةمج اةةي تصةةاميث المهةةال

إدخةةات تحةةمي ار

عبةةى المهبة ة ماعتا ةةر رياض ة إس ةةتراتيجي ا ةةي عةةدد م ةةج الاب ةةداج مخاص ة األمراية ة ميا ةةا  ،ا ةةدنما
اتش يت اةرب ل ةال الجيسةيج ماعةد

الدمت األعضاو لبمشار اا مالتاا.

مصةايا مقةماييج لبعاة تصةدر عةج االتحةاد الجةمي الةدملي تبةزث

معبةةى الصةةعيد العراةةي مخاص ة الع ةراب اي ة

الخمس ةةييا

اداي ة دخةةمت ذةةذا الرياض ة عةةج ريةةب الجةةيش اةةي

 ،إذ ت ةةث إرس ةةات نمت مجممعة ة لب ةةدخمت ا ةةي دمر لبمف ةةز ا ةةالمهال

ع ةةاث ( )3718ا ةةي

اري اييةةا لتش ة يت نمت ي ةما لبفريةةب الع ارقةةي الةةذي شةةارة اةةي نمت ا مل ة دملي ة عةةاث ( )3797اةةي

اس ةةااييا ماس ةةتمر مش ةةار ات م ةةل ع ةةدد م ةةج اب ةةداج المغ ةةرر العرا ةةي مالخب ةةي العرا ةةي حت ةةى يااية ة
الثمايييا

العسة ري الدملية  ،نمةا عبةى الصةعيد المةديي ا اية

مالسيما اةي الا ةمال

 3787عيدما تث ااتتاح نمت دمر ق ري لبشةاار لعمةمث محااهةا

الةةدم ار خةةالت عمةةد الثمايييةةا

مل ياةةا ترامح ة

متمقف ة

الاداية عةاث

الم ةر ماسةتمر ميشة

ذةذا

ايمةةا اعةةد يتيج ة الهةةرما التةةي مةةر ااةةا

الم ر.

طرائق القفز بالمظالت لممبتدئين
ذياة العديد مج ال راوب التي يم ج لبمااز لبمر األملى نج يتاعاا ليتعبث يفي المفز اشماج
 ،متتغير ذذا ال راوب حسر خار المااز مسرع تعبم لبماا ار األساسي  ،مل ياا تشترة جميعاً

اي عياصرذا األساسي  .ممج ذذا ال راوب :

أوال  :طريقة (الحبل الساكن) او القفز المباشر
ماي ذذا ال ريمة تتصةت المهبة ااي ةت ال ةاور  ،ماعةد اج يمفةز المهبةي مةج ال ةاور يمةمث
الحات السا ج ام الشري افتل ال يس مسحر حميا اتل المهب  ،ميه اًر الج المهبة ال يم ةج اج
تخر خار حميا الفتل حتةى تصةال ةت الحاةات مشةدمد عبةى آخرذةا  ،اةاج ذةذا ال ريمة تسةاعد

تجير تشااة الحاات مل قماش المهب  ،مل ياا تت بر مقتاً ا مت مج يرا لتعبث الماا ار .

طريقة (الحبل الساكن ) او القفز المباشر

ثانياً  :طريقة السقوط الحر المتسارع

ماي ذذا ال ريم يمفز المااز االفعت خار ال اور عبى ارتفا  1177متر ميسم سمم اً

ح ة اًر لمةةد ( )17ثايي ة تمريا ةاً قاةةت نج تسةةحر الماض ة لفةةتل المهب ة اةةي نثيةةاو السةةمم الحةةر عبةةى
الم ةةااز الحف ةةاه عب ةةى المض ةةل الاة ةماوي الح ةةر المياس ةةر لبجس ةةث ملبتش ةةد م ةةج إتا ةةا

ةةت ا جة ةراوا

ةداو مةةج لحهة قفةزا محتةةى يةةتث
الم بماة ا ريمة صةةحيح سةةما يمسةةة اة اثيةةاج مةةج المةةدرايج ااتة ً
اةةتل مهبت ة م ريم ة السةةمم الحةةر المتسةةار ريم ة آمي ة جةةداً متسةةمل لبمةةااز اةةتعبث المفةةز ا ريم ة

نسر ثي اًر مج ريم الحات السا ج .

طريقة السقوط الحر المتسارع
ثالثاً  :طريقة القفزة الترادفية

متتمثت ااود ذذا ال ريمة اةشج ني اةرد تمرياةاً يم ية االسةتمتا اةالمفز دمج الحصةمت عبةى

اي دمر تدرياي  .مل ي تممث امفةز تراداية سةما ترتةدي نحزمة متصةب اشحزمة المةدرر  ،مي ةمج
المدرر ذم المحيد الذي يرتدي مهب مي مج المااز االفعت مجرد مساار ي ير مل المدرر ميتملى

المدرر الرحب

باا ادواً مج المفز مايتااو الاام .

ماةي العةراب تسةةتخدث ال ريمة األملةةى لتةةدرير المةةاازيج الماتةةدويج عيةةد ايخة ار اث اةةي دم ار

المفز االمهال

ملعدث تماير ا م اييا

ال تستخدث ال ريم الثايي مالثالث .

طريقة القفزة الترادفية
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