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 امللخص

 هدف البحث التعرف إلى :
 قيم لعدد من المتغيرات الكينماتيكية في المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة الزحلقة .  -1
 لزحلقة . ريقة االعالقة بين المتغيرات الكينماتيكية بتغير واختالف زاوية اإلطالق في المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بط -2

ألهتتداف وطعيعتتة الح تتخ ا واختتتاو الحتتاحثلم العينتتة متتن استتتمدا الحتتاحثلم المتتنصف اللستتبي بعستتللل العالقتتات لمال متتت  
للل باألست 2019  2018أبرز قاذفي الثقل لطلحة كلية التربية العدنية وعللا الرياضتة   اامعتة الملستل للعتاا الدواستي 

 ذات( 2احثلم آلتتي توتلير فيدويتة عتدد  ( قتاذفينا استتمدا الحت5العمدي المقيد ممن يجيدوم قذف الثقل وكتام قلامصتا  
( يابانيتتة الوتتن   ا وكتتام اوتبتتا  CANON-D5ا والثانيتتة نتتل    (Nikon)  ( ستتلو/   نانيتتة األولتت  نتتل 60ستتر    

متتتر( ا امتتا آلتتة  4وكتتام بعتتدها عتتن مجتتا  ال ركتتة  ستتم(  90لديتتة علتت  دائتتر/ القتتذف  عدستتة آلتتة التوتتلير امولتت  عم
ستتم( ا وبعتتدها عتتن  92مستتتلس ستتطر اموق بمقتتداو  التوتتلير الثانيتتة لتوتتلير مستتاو الثقتتل كتتام اوتبتتا  العدستتة عتتن 

لقت  متراً ( ا وكانت آلة التولير األول  بجانب القاذف األيسر عملدية علي  ا  وكذلك بالنستحة لم 12.20قطا  القذف 
ة ماستآلة التولير الثانية ا  والتي كانت تتلسط قطا  الرميا  وكام الغرق منصمتا استتمراا المتغيترات الكينماتيكيتة ال
تتتائف نبكتتل قتتاذف عنتتد المرحلتتة الرئيستتة بقتتذف الثقتتل بطريقتتة الزحلقتتة الملليتتة اوتتتم استتتمداا العتترامف التاليتتة للتلستتل  لتت  

برنتتامف ا (Al – Hero soft  2001برنتتامف ا( ACD see) 10 Photo Managerبرنتتامف  لح تتخ ا
AutoCAD2009)برنامف ا (MaxTrack)  برنامفPaint )برنامف  اspss ائي لمعالجة العيانات احوائيا(اإلحو. 

  : عددا من االستنتاجات اهمها واستنتج الباحثون  
 ح خ( من المجمل  الكلي لمتغيرات عينة ال%28.205اظصرت نتائف الح خ بلالد عالقات اوتحاطية معنلية بنسحة   -

 .( متغيرا ً  39والحالغ عددها   
( ةي ظوسرعة امطالق الل ا  زاوية امطالقو اعند وض  حااز وباوتباعات ممتلبة كام لمتغيرات  اوتبا  امطالق  -

 .لبعالية قذف الثقل بطريقة اوبراين اإلنجازالدوو البعا  في ت سين مستلس 
 :التوصيات منها بعدد من يوصي الباحثون و 
ملاطن  الثقل بطريقة   اوبراين ( من خال  التولير البيديلي لكشفامهتماا بتطلير مستلس اإلنجاز ببعالية قذف  -

  الضعف والملل لتكنيك األدا  المصاوي .
صوير آلتي ت ، ، قذف الثقل ةيوسرعة االطالق اللحظ ،  و زاوية االطالق، ارتفاع االطالق ) الكلمات المفتاحية :

تر م 2.25د حاجز المتغيرات الكينماتيكية ، زاوية االطالق بوجو ( صورة / ثانية ، 60( ذات سرع  ) 2فيدوية عدد ) 
 ، التحليل الحركي ( .
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The relationship of some kinematic variables to 

different launch angles In improving the level of shot put 

 

Assis Prof. Dr. Nawaf Awaid Al – Obaidy   nawaf1971111q@gmail.com 
Mr. Marwan Jassim Mohammed      Mr.  Mamoun Ghassan Shehab 

 
The goal of the research is identify: 
1- values of a number of kinematic variables in the main stage by throwing the weight in 

the way Glacier. 

2- The relationship between the kinematic variables and the variation of  firing angle in 
the main stage by throwing the weight in the piston way . 

 
       The researchers used the descriptive method in a relationship style to suit the 
objectives and nature of the research. The researchers selected the most prominent 
weightlifting students of the College of Physical Education and Mathematical Sciences / 
Mosul university for the academic year 2018 in the restricted, five-stroke method. firstty 
vertical lens of the camera was vertical on the ejaculation circle (90 cm), and the distance 
from the field of motion (4 meters) was either camera Secondry to visualize the gravity 
course, the lens height was above ground level (12.20 meters), and the first camera 
beside the left ejector vertical, as well as for the location of the second camera, which 
was the middle of the firing sector, and were intended to extract the kinetic variables of 
each ejector at the main stage by throwing the weight in a backlit way, the following 
programs were used to reach search results - ACD see 10 Photo Manager. Al - Hero soft 
program- AutoCAD2009 - MaxTrack program. - Paint program - statistical spss program to 
process data statistically. 
  
A number of conclusions were reached, the most important of which are: 
- The results of the study showed that there were significant correlations with (28.205%) 
of the total number of variables of the research sample which were 39 variables . 
- When setting up a barrier and at different elevations, the variables (launch height, 
launch angle and instantaneous launch velocity) had an effective role in improving the 
level of performance of the euphrine effect of extrusion. 

 
The researchers recommend a number of recommendations, including :  
- Interest in developing the level of achievement effectively ejection of weight in the 
manner of O'Brien through video imaging to detect the weaknesses and imbalances of 
the technique of skill performance. 

 
Key words: (launch height, launch angle, instantaneous launch speed, gravitational 

extrusion, two (2) video cameras with speed (60) images / second, kinematic variables, 

launch angle with a barrier of 2.25 meters, kinetic analysis). 
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 التعريف بالبحث :  -1
 المقدمة وأهمية البحث :  1-1

طعيتت   م استتتمداا األاصتتز/ ال ديثتتة واللستتائل العلميتتة المتطتتلو/ ا فضتتاًل عتتن التقنيتتات المتقدمتتة التتتي تستتصم فتتي ت
ة علميتتتة تتستتتم بالدقتتتنتتتتائف الح تتتلد الميدانيتتتة والممتعريتتتة قتتتد ستتتصل مصمتتتة الحتتتاحثين والمتتتدوبين فتتتي اختحتتتاو آليتتتة 

  دقيقتًا اوالملضلعية للقياس والتقليم ا وتلاي  األدا  البنتي للمصتاوات الرياضتية التذي يتتم بت ليتل ال ركتة ت لتيالً 
  فقتتد أتتتدت الدواستتات والح تتلد علتت  أهميتتة التقتتليم المستتتمر باستتتمداا أنظمتتة ميكانيكيتتة للقيتتاس العلمتتي التتدقي

نظمتتتة الميكانيكيتتتة باستتتتمداا ال استتتلل ا لتتتي أستتتح ت متتتن تكنلللايتتتتا لت ستتتين مستتتتلس األدا  ا ذوأم هتتتذ  األ
عتن المتغيتترات العلميتة عتتن األدا   حستتن ا  التتدويب الرياضتتي التذي يمكتتن متن خاللتت  ال وتتل  علت  معللمتتات

 ويعتتتد الت ليتتتل ال ركتتتي الحايلميكتتتانيكي متتتن أتثتتتر العلتتتلا ستتتدقًا بتتتالتقليم لتلضتتتير ال قتتتائ  ذذ  ( 397ا  2007
( ا وهتتتل يجيتتتب علتتت  العديتتتد متتتن التستتتا مت حتتتل   تتتكل ال ركتتتة وهتتتدفصا  17ا 1987والطالتتتب ا  م جتتتلل 

 والمقاونتتة بتتين ال ركتتة الجيتتد/ وال ركتتة األقتتل اتتلد/ ا ويلضتتر لنتتا البتتروق بتتين ال ركتتات الجيتتد/ التتتي هتتي علتت 
كتتتي ذ  م جتتتلل دواتتتات متقاوبتتتة ذتمتتتا أم المستتتتليات العاليتتتة م يمكتتتن أم تتطتتتلو  م متتتن ختتتال  الت ليتتتل ال ر 

وكذلك يمّكن المدول من ال ول  عل  مجملعة كعيتر/ متن المعللمتات البنيتة للمصتاو/ ال ركيتة  ( 15ا  1990ا
 (.  215ا 1998التي تبيد في التعليم والتدويب بولو/ ايد/ وتطلير المستلس البني  بيلمي ا

حتتل المشتتكالت المتعلقتتة  ونظتترًا لتطتتلو فعاليتتة قتتذف الثقتتل فقتتد استتتمر الحتتاحثلم فتتي التقوتتي متتن أاتتل
 بتتاألدا  المصتتاوي واإلنجتتاز وذلتتك بتشميوتتصا نتتم عالاصتتا ا وقتتد تناولتتت ب تتلد ودواستتات كثيتتر/ الجتتانعين العتتدني

يكي والمصتتتاوي لالوتقتتتا  بصتتتذين الجتتتانعين متتتن ختتتال   عتتتداد بتتترامف تعليميتتتة وتدويعيتتتة كثيتتتر/ ا أمتتتا الجانتتتب الميكتتتان
ذ  هتتعلتت  بلضتتعي القتتل/ والقتتذف واللتتتام تعتتدام األتثتتر أهميتتة فتتي مراحتتل المتترتحط بمتطلحتتات األدا  ومستتيما متتا يت

يما البعاليتتة فقتتد تضتتمنت دواستتات قليلتتة م تتستتم بالشتتمللية متتن ختتال  وبتتط الجانتتب الكينمتتاتيكي بتتالكينتيكي ومستت
صتتا أم الصتدف الترئيو واألستاس فتتي مستابقة القتذف مت  امختتتالف فتي طريقتتي وميالتتزمن . –متغيترات دالتة القتل/ 

يتت  هتل المستافة التتي يمكتن أم ت ققصتتا األدا/ ا ولت قيت  هتذا المعتدأ يجتب تتتلافر عتاملين أساستيين همتا مستتلس و 
بقات لطريقة األدا  البني وعناسر لياقتة بدنيتة وحركيتة متطتلو/ ا  ذ تعتمتد المستافة التتي يمكتن ت قيقصتا فتي مستا

 اإلطتالق ا واوتبتا  نقطتة اإلطتالق ا وتتعنير ختط القذف عل  عدد من العلامل منصتا ا سترعة اإلطتالق ا وزاويتة
( ا  Summation of Forces(ا ومجمتل  القتلس     Straight – Line Accelerationالتعجيل المستقيم  

( ا  Deceleration of the Lower Bodyوالتتت كم بالتعجيتتل التقوتتيري للجتتز  الستتبلي متتن الجستتم   
فضتاًل عتن بتاقي المتغيترات  (Tom , 1986 , 13( ذ   Contact with the Groundوامتوتا  بتاألوق  

 .قيد الدواسة المزم  الح خ فيصا الكينمايتيكية والكينيتيكية
 مشكلة البحث :  2 – 1
تكمن مشكلة الح خ عل  معرفتة مقتداو التغيتر وامختتالف فتي زاويتة اإلطتالق علت  كتل متن سترعة اإلطتالق ا  

واوتبا  اإلطالق ا كمتغيرات ميكانيكية م دد لالنجتاز حستب متا هتل معتمتد ومعتروف فتي أننتا  تتدويحات قتاذفي 
العالقتتة وملضتتل  الح تتخ قتتذف الثقتتل فتتي ت ستتين مستتتلس اإلنجتتاز ا فضتتاًل عتتن دواستتة بعتت  المتغيتترات ذات 
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وامستباد/ منصا في الجانب التدويعي لتطلير ووف  مستتلس اإلنجتاز لتدس عينتة الح تخ ا وممتا يعتزز ل تل مشتكلة 
ة مستتجاًل باستتم الح تتخ فتتي الترااتت  الكعيتتر فتتي مستتتلس اإلنجتتاز لصتتذ  البعاليتتة علمتتًا أم التترقم العراقتتي بصتتذ  البعاليتت

( متتتترًا عتتتاا 18.37 زا  ل تتتد ا م وكتتتام قتتتدو   نتمتتتب الم افظتتتة وم( وهتتتل احتتتد أعضتتتا  مالحطتتتل  خالتتتد وايتتت 
أم الستتعب ال قيقتتي ووا  هتتذا الترااتت  هتتل عتتدا المعالجتتة الدقيقتتة لمستتتلس الالععتتين متتن ختتال   رس نتتو ( 1989 

 معرفة الزاوية المثل  لت قي  أفضل انجاز . 
  يهدف البحث التعرف إلى :أهداف البحث :  3 – 1
 لمتغيرات الكينماتيكية في المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة الزحلقة   اوبراين (. قيم لعدد من ا -1
قل ذف الثالعالقة بين بع  المتغيرات الكينماتيكية بتغير واختالف زاوية اإلطالق في المرحلة الرئيسة بق -2

 بطريقة الزحلقة   أوبراين (.
 فرض البحث :  4 – 1
يسة ة الرئيرات الكينماتيكية ذاتصا ا بتغير واختالف زاوية اإلطالق في المرحللاد اوتحاط معنلي بين المتغي-

 بقذف الثقل بطريقة الزحلقة   أوبراين (. 
 مجاالت البحث :  5 -1
امعتة نمحة من أفضل القاذفين من طلحتة كليتة التربيتة العدنيتة وعلتلا الرياضتة   ا المجال البشري : 1 – 5 -1

  ( في فعالية قذف الثقل . 2019 -2018الملسل للعاا الدواسي   
 ملعب كلية التربية العدنية وعللا الرياضة   اامعة الملسل . المجال المكاني :  2 – 5 -1
  .  2018   3   6ولغاية    2018   3  1 : المد/ منالمجال الزماني   3 – 5 -1
 الدراسات المشابهة :  2-2  
 " التحليل الكينماتيكي لقذف الثقل لنخبة من القاذفين "  )دراسة الحالة (   2-2-1

Kinemataca Analysis of Shot Put in Elite Athletes – Acase study"   " 

(Weimin Liu and Minxuan Wang 2008  ) 

 هداف البحث للتعرف إلى ما يأتي :
ة الراتتل  المستتافة بتتين مقتتدا القتتدا اليمنتت  والقتتدا اليستترس قعتتل ل ظتتمرا تتة  - 2فقتتد اإلزاحتتة فتتي اإلنجتتاز .  -1

صتا أستللل التمتلا فتي مرا تة التذوا  ال تر/ متن أعلت  اوتبتا  ل -4اوتبا  الثقل ل ظة اإلطالق .  -3الزحلقة (  
       البتتتتروق بتتتتين انعكتتتتاس الستتتترعة وزاويتتتتة اإلطتتتتالق للثقتتتتل والزاويتتتتة المثلتتتت  . -5حتتتتت  أوطتتتت   اوتبتتتتا  لصتتتتا .    

تلظيتتتتا نتتتتتائف الح تتتتخ   - 7تتتتتعنير قتتتتيم القياستتتتات الجستتتتمية فتتتتي اإلنجتتتتاز والانتتتتب الت ليتتتتل الميكتتتتانيكي .  -6
 بلسبصا معللمات لتطلير انجاز الرياضيين .

 استمدا الحاحثلم المنصف اللسبي وتكلنتت عينتة الح تخ متن نمحتة متن قتاذفي وقاذفتات الثقتل  : إجراءات البحث
( وكانتتت آلتتة HZ 50بتتتردد    AG  Dp200,palاا  آلتتة توتتلير باناستتلنيكوستتيلة لجمتت  العيانتتات باستتتمد

 ( متر.  1.20( مترًا وباوتبا   18التولير عل  بعد  
 متغيرات البحث :

 المسافة األفقية بين المسقط العملدي للثقل ل ظة اإلطالق وللحة اإليقاف من األماا . -
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 المسافة بين مقدمة القدا اليمن  والقدا اليسرس قعل ل ظة بد  الزحلقة .  -
 المسافة الميكانيكية للقذف من المسقط العملدي للثقل ل ظة  طالق  ومكام لمو الثقل األوق .  -
 اوتبا   طالق الثقل . -السرعة الل ظية إلطالق الثقل .          -زاوية  طالق الثقل .       -

 ج الباحثون ما يأتي :                           واستنت
لتقليتتل الصتتدو فتتي  زاحتتة قتتذف الثقتتل يجتتب تقليتتل اإلزاحتتة األفقيتتة بتتين المستتقط العمتتلدي للثقتتل ل ظتتة نقطتتة  -1

 اإلطالق وحافة دائر/ القذف الماواية  للحة اإليقاف( .

 و اتجا  عقرل الساعة ومساو الثقل تقل اإلزاحة بلساطة القل/ المنتجة من مرا ة الذوا  ال ر/ عك -2

 الزخم األمامي للجسم يتعنر بالجصد النصائي للقذف . -3 

دو/  م قتتل/ التتذوا  وحتتدها ليستتت المستتالة المصمتتة فتتي القتتدو/ علتت  القتتذف ولكتتن لبتتن األدا  التتدوو المصتتم فتتي القتت-4
 عل  القذف .

 ة للزخم الزاوي للجسم .اإلزاحة تقل أيضا باستثماو  مرا ة الذوا  البعالة المكافئ -5

ل  م المدس الكعير لمرا ة الرال يزيد من الزخم األمامي والسرعة للجسم ا وهذا يتددي  لت  ننتي ستري  للرات-6
 ( . Liu and Wang , 2008 , 1-5اليمن  وي ق   سنادًا ايد للجصد النصائي    

لرئيسةةة االةةزمن خةةالل المرحلةةة  –وة " دراسةةة العالقةةة بةةين بعةةض المتغيةةرات الكينماتيكيةةة  ودالةةة القةة 2-2-2
 (   2010بقذف الثقل بطريقة أوبراين " ) نواف عويد العبيدي ، 

  أهداف البحث : 

ة ة الرئيسالزمن  خال  المرحل –التعرف  ل  قيم بع  المتغيرات الكينماتيكية والجينلمترية و دالة القل/  -1
 لقذف الثقل بطريقة أوبراين .

 الزمن للمرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . –التعرف  ل   كل دالة القل/  -2
 التعرف  ل  المساو ال ركي للثقل خال  المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . -3
  يجاد العالقة بين بع  المتغيرات الكينماتيكية للمرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . -4

 الزمن للمرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . – يجاد العالقة بين متغيرات دالة القل/  -5
 ة أوبراينل بطريقئيسة بقذف الثقالزمن للمرحلة الر –دالة القل/ يجاد العالقة بين المتغيرات الكينماتيكية ومتغيرات  -6
  نعراقييذف الثقل بطريقة أوبراين لقاذفي الثقل الالزمن للمرحلة الرئيسة بق –بنا  نملذا لدالة القل/  -7

( قتتاذفين  5استتتمدا الحاحتتخ المتتنصف اللستتبي وذلتتك لمال متتت  وطعيعتتة الح تتخا وتكلنتتت عينتتة الح تتخ متتن     
ن للثقتتل ممتتن مثلتتلا المنتمتتب التتلطني العراقتتي بعلعتتال الميتتدام  والمضتتماو فتتي فعاليتتة قتتذف الثقتتل فئتتة المتقتتدمي

يتل ( ا واستمدا الحاحتخ امختحتاو والقيتاس والمالحظتة العلميتة التقنيتة والت ل 2010   2009للملسم الرياضي  
وسائل لجم  العيانتات ا وتتم توتلير عينتة الح تخ متن ختال  استتمداا نتالد آمت توتلير فيدويتة ا فضتاًل عتن 

ت عللجتت العيانتا استمداا منوة قياس قل/ ود فعل األوق المعد/ لصذا الغرق بعد امنتصا  من عمليتة الت ليتل
 اللستتط ال ستتابي ا وامن تتراف الم،يتتاوي ا (SPSS  حوتتائيًا وذلتتك عتتن طريتت  استتتمداا ال زمتتة اإلحوتتائية   

 استنتج الباحث :و (   %30ومعامل امختالف    خ (  ومعامل اموتحاط الحسيط  بيرسلم   و( ا
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 – إن قلةة زمةةن ومسةةاحة مةةا تحةى المنحنةةى لمرحلةةة االمتصةةاً يةةنعكغ إيجابةاة علةةى متغيةةرات دالةةة القةةوة-1
 الزمن في مرحلة الدفع والقسم الرئيغ بشكل كلي .

المسةافة و وجود عالقةة معنويةة بةين المتغيةرات الكينماتيكيةة مركةز ثقةل كتلةة الجسةم فةي متغيةرات اإلزاحةة  -2
حلةة الرئيسةة   ( من االرتباطات المعنوية للمتغيةرات الكينماتيكيةة فةي المر %50سبة )واالرتفاع والسرعة مثلى ن

 ( .  16متغيرات من أصل  8) 
د فعةل ر الةزمن إذ كةان لةة ) زمةن الوصةول إلةى أقصةى قةوة  –وجود عالقة معنوية بين متغيةرات دالةة القةوة -3

ة بةين ( مةن مجمةوع االرتباطةات المعنوية %75الةزمن ( نسةبة )  –وزمن استخدامها وزمن مراحل دالة القةوة 
  .(7 – 1،  2010)ألعبيدي ، ( 36متغيراة من أصل 27الزمن)  –متغيرات دالة القوة

 اجراءات البحث : -3
 لمال مت  ألهداف وطعيعة الح خ. المنصف اللسبي بعسللل العالقات تم استمداا :منهج البحث  1 - 3

نة من أبرز قتاذفي الثقتل لطلحتة كليتة التربيتة العدنيتة وعلتلا الرياضتة   اختاو الحاحثلم العيعينة البحث :  2 -3
( باألستتللل العمتتدي المقيتتد ممتتن يجيتتدوم قتتذف الثقتتل وكتتام 2019 – 2018اامعتتة الملستتل للعتتاا الدواستتي   

 .  الماسة بملاسبات عينة الح خ اإلحوائيةقيم بع  المعالم  عيني( 1  الجدو و   ( قاذفين5قلامصا  
 قيم بعض المعالم اإلحصائية الخاصة بمواصفات عينة البحث ( 1 ) الجدول

 العياناتالقياس وامختحاو والمالحظة العلمية التقنية والت ليل وسائل لجم   استمداا: تم وسائل جمع البيانات  3 -1

                                                           
  . وهم فؤاد طارق مرعي / عبد الحميد محمد / عمر محمد شاكر / عمر أياد محمود / احمد رافع ادريغ 
  اذ كلما  001× تم الحصول على معامل االختالف خ % من خالل القانون والذي ينص على  = االنحراف المعياري / الوسط الحسابي

 العينة متجانسة . %  كلما كانى 30كانى قيمة معامل االختالف اقل من 
                                                                                   

المعالم إلحصائية      ت
 العينة

الطول الكلي 
 سم

الكتلة 
 كغم

العمر 
 سنة

طول الذراع 
 سم

طول 
 الجذع سم

طول 
 الفخذ سم

طول 
 الساق سم

 45 50 50 70 28 95 183 القاذف األول 1
 50 48 50 68 23 82 178 القاذف الثاني 2
 46 50 60 77 24 105 189 القاذف الثالث 3
 40 50 55 74 27 85 186 القاذف الرابع 4
 40 50 50 70 21 86 178 القاذف الخامغ 5

 44.2 49.6 53 71.8 24.6 86 182.8 الوسط الحسابي س  
 4.266 0.894 4.472 3.633 2.881 13.874 4.868 ع±االنحراف المعياري 

معامل االختالف خ % 
 

2.663 16.133 11.711 5.827 8.438 1.803 9.652 
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قتيو تم قياس الطل  بالسنتيمتر بلساطة  ريط قياس والكتلة بتالكيللرراا بميتزام الكترونتي يالقياس :  1–3-3
 (  رراا.50 ألقرل 

(  3( م اومت في قذف الثقل بتدوم واتلد حتااز و       3قاا الحاحثلم بمنر القاذفين   االختبار :  3-3-2
( م تتتاومت بلاتتتلد حتتتااز باوتبتتتا           3متتتتر ( ا وكتتتذلك    2م تتتاومت أختتترس بلاتتتلد حتتتااز باوتبتتتا    

ا  ح خ باللقلف نصاية ل ظتة القتذف مت  وفت  التذو متر ( ا وتم ت ديد اموتباعات نسحة  ل  اطلا  عينة ال 2.25
 الرامية عاليا نم تم ت ليل أفضل انجاز   مسافة قذف ( حسب التلالي  . 

 المالحظة العلمية التقنية : 3–3-3
والثانيتة نتل   (Nikon) ( ستلو/   نانيتة أمولت  نتل 60( ذات ستر     2استتمدا الحتاحثلم آلتتي توتلير عتدد   

 CANON-D5   90( يابانيتتة الوتتن  ا وكتتام اوتبتتا  عدستتة آلتتة التوتتلير األولتت  عملديتتة علتت  دائتتر/ القتتذف 
متتتر( ا امتتا آلتتة التوتتلير الثانيتتة لتوتتلير مستتاو الثقتتل كتتام اوتبتتا   4ستتم( ا وكتتام بعتتدها عتتن مجتتا  ال ركتتة  

تتترًا( ا وكانتتت آلتتة م 12.20ستتم( ا وبعتتدها عتتن قطتتا  القتتذف  92العدستتة عتتن مستتتلس ستتطر اموق بمقتتداو  
التولير األول  بجانب القاذف األيستر عملديتة عليت  ا  وكتذلك بالنستحة لملقت  آلتة التوتلير الثانيتة التتي كانتت 
تتلستتط قطتتا  الرمتتيا  وكتتام الغتترق منصمتتا استتتمراا المتغيتترات الكينماتيكيتتة الماستتة بكتتل قتتاذف عنتتد المرحلتتة 

( وحستتب الملاستتبات القانلنيتتة 1بمستتاعد/ فريتت  العمتتل مل تت    الرئيستتة بقتتذف الثقتتل بطريقتتة الزحلقتتة الملليتتة ا
( بعتتد  60ا  2010( المتتعخلذ متتن اطروحتتة التتدكتلوا  لتتتتتت   الععيتتدي ا  4لصتتذ  البعاليتتة وكمتتا ملضتتر بالشتتكل   

 اضافة بع  التعديالت علي  وبما يمدا طريقة ادا  تجربة الح خ . 
 ( يوضح موقع وطريقة األداء الفعلي لقذف الثقل بطريقة الزحلقة الخلفية)اوبراين( لعينة البحث  4شكل )    

 

 

 

 

 

 

  األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : 3-4 -3
 األجهزة المستخدمة في البحث : 3-4-1 -3
 ( م  مل قاتصا . 2عدد   سلو/   نانية  60آلة تولير فيدوية ذات سرعة  -

  ريط قياس .ا و رراا(  50ميزام يقيو ألقرل    -
 حاسحة يدوية سينية الون  استمدمت مستمراا بع  المعالجات ال سابية . -

 
 آلة

التصوير 

 الثانية

 آلة
التصوير 

 ىاالول
 الحاجز

قطاع 

 القذف
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 األدوات المستخدمة في البحث : 3-4-2 -3
 قل .استماوات قانلنية خاسة ببعالية قذف الث -( بعللام ممتلبة  3نقل واا  قانلني عدد    -
  ريط قياس .    -( لتسجيل العيانات الماسة بالقاذفين من عمر وطل  ووزم .  A4أوواق    -
 ماد/ العلوك لرسم وت ديد دائر/ وقطا  القذف . -أقراص ليزوية .      -
 مقياس الرسم :  3-3-4-3

القتاذف ومنتوتف  ( مترا تم تولير  فتي منتوتف دائتر/ الرمتي مجتا  حركتة 1استمدا الحاحثلم مقياس وسم   
 قطا  القذف مجا  حركة الثقل وباللضعين األفقي والعملدي .

 البرامج المستخدمة للحصول على البيانات :  3-4-4 -3
. وبعتتدها تتتم استتتمداا CDبعتتد  اتترا  عمليتتة التوتتلير البيتتدوي تتتم ت ليتتل األفتتالا البيدويتتة  لتت  أقتتراص ليزويتتة   

لتت  الوتتلو المتتراد دواستتتصا فتتي المرحلتتة الرئيستتة لبعاليتتة قتتذف الثقتتل العتترامف ا تيتتة كتتل حستتب وظيبتتت  للتلستتل  
  Al – Hero oft ا  (ACD see 10 Photo Managerوهتي بنتامف  (بطريقتة الزحلقتة   أوبتراين 

 اإلحوائي .(  (spss(ا واخيرًا برنامف Paintا  ((MaxTrack ا AutoCAD2009) ا ( 2001
 
 تجارب البحث :  3-4
 التجربة االستطالعية :  3-4-1

ًا فتي تمتاا الستاعة العا تر/ ستحاح  2018   3   1تم  ارا  التجربة امستطالعية األول  يلا الممتيو الملافت  
فتتي ملعتتب اامعتتة الملستتل علتت  قتتاذفين اننتتين للثقتتل متتن طلحتتة كليتتة التربيتتة العدنيتتة وعلتتلا الرياضتتة   اامعتتة 

 الصدف من  ارا  التجربة هل: الملسل ا  ذ تم حذف نتائجصم واستحعادهم من التجربة الرئيسة وكام 
 التعتد من سالحية وعمل وتوبير الكاميرات المستمدمة . 01  
 طريقة األدا  المطللبة بلالد ال ااز من قعل العينة الرئيسة . 02
 تعلد وتعليم فري  العمل المساعد بعدا  اللااحات الملقا/ عل  عاتقصم في التجربة الرئيسة .  03  
 ألخطا  التي قد ت دد في التجربة الرئيسة . تجنب وتالفي ا 04  
ملعتتتب كليتتتة التربيتتتة العدنيتتتة وعلتتتلا الرياضتتتة  فتتتيتمتتتت التجربتتتة الرئيستتتة التجربةةةة الرئيسةةةة :  3-4-2 
الساعة العا ر/ سحاحًا وحت  الساعة الثانية بعد الظصرا  من 2018  3   6 اامعة الملسل بتاويخ  

وإتستتتال فريتتت  العمتتتل المستتتاعد الدقتتتة فتتتي العمتتتل ا ستتتتطالعية  ذ تتتتم امستتتتباد/ متتتن خعتتترات التجربتتتة ام
 . واإلارا ات والمعللمات وبما يمدا أهداف الح خ

علتتت  عتتتدد متتتن الدواستتتات الستتتابقة وت ليتتتل لم تتتتلس  الحتتتاحثلم متتتن ختتتال  اطتتتال  متغيةةةرات البحةةةث :   3-5
كيتتة تتتم اختيتتاو المتغيتترات الكينماتي ووأي المتمووتتين والكتتتب للمتغيتترات المدووستتة فيصتتاا األدبيتتات والمقتتامت 

 وهي كما يعتي :
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 :المتغيرات التي درسها الباحثون للقاذف واألداة في المرحلة الرئيسة بقذف الثقل  1–3-5
 اإلزاحة األفقية لت ا.د.ك.الجسم   متر  . -زمن المرحلة الرئيسة    نانية .    -
   اوتبا  وسل  الثقل في الصلا   متراعل -اإلزاحة العملدية لت ا.د.ك.الجسم   متر   -
  زاوية امطالق الل ظية  - اوتبا  ا.د.ك.الجسم في وض  القل/   بمرحلة امسطداا (   متر .  -
 اوتبا  ا.د.ك.الجسم نصاية وض  القذف   بمرحلة الدف  (   متر . -
  ل  نصاية ل ظة الدف   امطالق( من ل ظة اللسل   ل  وض  القل/ وحت  اللسل البرق الزاوي للجسم دواة.  -
 .نانيةلل ظية إلطالق الثقل متر السرعة ا -  زاحة القذف األفقية (   متر .  اإلنجاز -
 اوتبا  نقطة  طالق الثقل   متر .   - دواة   زاوية اإلطالق -
  .(بعد سلو/ واحد/ او سلوتين من امطالق مسافة  طالق الثقل الل ظية   المسافة التي يقطعصا الثقل -
 طريقة حساب متغيرات البحث :   3-6
 المتغيرات المقاسة :  3-6-1
 بعةةةض المتغيةةةرات الكينماتيكيةةةة المقاسةةةة فةةةي المرحلةةةة الرئيسةةةة بقةةةذف الثقةةةل بطريقةةةة الزحلقةةةة 3-6-1-1

 ( :    Auto CAD 2009)اوبراين( بوساطة برنامج الة)
هل المسافة المقاسة من مركتز نقتل كتلتة القتاذف  لةمركز ثقل كتلة الجسم نهاية مرحلة القذف :أعلى ارتفاع  -

 ( .   5عند نصاية وض  القذف بولو/ عملدية م  األوق  كما في الشكل   
 

 

 
 

 سةع القذف في المرحلة الرئي طريقة قياس أعلى ارتفاع لمركزثقل كتلة الجسم في نهاية وض ( 5شكل ) 
هي الزاوية الم ولو/ ما بين وض  القل/ :  للجسم الزاوي بين وضع القوة ونهاية مرحلة القذف الفرق  - 

ووض  القذف الناتجة من تقاط  المطين الماوين بمركز نقل كتلة القاذف لكال اللضعين  بنقطة واحد/ م  
 ( .6  تما في الشكل األوق

 

 

 
 

 

 ةالقوة ونهاية مرحلة القذف في المرحلة الرئيس ( يوضح طريقة قياس الفرق الزاوي بين وضع 6شكل ) 
                                                           

 العاب قوى  يكانيك /قام بالتحليل الحركي للحصول على المتغيرات البحث االستاذ المساعد الدكتور نواف عويد العبيدي / اختصاص بايوم
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  / جامعة الموصل  . 
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حلقة بعض المتغيرات الكينماتيكية المقاسة في المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة الز  3-6-1-2
 ( : 9،  8،  7( كما في االشكال )  Max Trak( بوساطة برنامج الة)أوبراين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطالق / الزاوية اللحظية لإلطالق بدون وجود حاجز الحد افراد العينة( متغيرات ارتفاع اإلطالق / زاوية  7شكل ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد العينة ( متر الحد 2.25متغير ارتفاع م.ث.ك الجسم نهاية لحظة الدفع بوجود حاجز بارتفاع ) (  8شكل  ) 
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 لعينةا( متر الحد افراد  2.25بارتفاع ) بوجود حاجز  متغير ارتفاع م.ث.ك الجسم بوضع القوة(  9شكل ) 
 طريقة حساب المتغيرات الكينماتيكية المستخرجة :   2-6-3
  ألداوعدد الولو خال  اآلة التولير سرعة   ل تم قياس المتغيرات الماسة باألزمنة استنادَا :متغيرات الزمن -

 واحد                                              
 ثانية   الواحدة =                           =  زمن الصورة إذ إن 

   آلة التصويرسرعة                                          1      
 (1 - خال  األدا  عددالولو ×(زمن امنتقا  الولو/ اللاحد/ = زمناألدا زمن  نانية  0.016=  

  (85 ا 1999 ععتتتتتد اللهتتتتتال ا                                                                       60   
 الوسائل اإلحصائية : استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية اآلتية :  3-7
 1999 التكريتتي والععيتتدي ا (%معامتتل امختالفا و الحستيط اموتحتتاطا و امن تتراف الم،يتاوي ا و اللستط ال ستابي 
(  ذ تتم متن SPSSعللجت بيانات متغيرات الح خ  حوتائيًا باستتمداا ال زمتة امحوتائية  و ( 257 - 102ا 

( ا والمتلستط ال ستتابي ا وامن تراف الم،يتتاوي ا ومعامتتل Personخاللت  حستتال قتيم معامتتل اموتحتاط الحستتيط  
  .الون حاسحة يدوية سينية امختالف تم حساب  بلاسطة 

 عرض ومناقشة النتائج:1 -4
 ج :ةةةةةةةةةةةةةةةعرض النتائ4-1-1
 سة : عرض قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات عينة البحث قيد الدرا4-1-1-1
ند اسة ععرض قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات عينة البحث قيد الدر  4-1-1-2

 .(3 ، 2) ينالحالة االعتيادية بدون وجود حاجز كما في الجدولالقذف في 
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 ( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية2الجدول )
 لمتغيرات عينة البحث قيد الدراسة عند القذف في الحالة االعتيادية بدون وجود حاجز

 ( يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 3الجدول )
 لمتغيرات عينة البحث قيد الدراسة عند القذف في الحالة االعتيادية بدون وجود حاجز

 

ند اسة عالحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات عينة البحث قيد الدر عرض قيم االوساط  4-1-1-3
 ( : 5 – 4متر(  كما في الجدول     )  2القذف بوجود حاجز امام القاذف بارتفاع )

 

 
 ت

 المتغيرات           
 العينة 

ارتفاع  اإلنجاز م 
 االطالق

 سم

 زاوية
 االطالق

 درجة

زاوية 
 االطالق

اللحظية 
 درجة

مسافة 
االطالق 

 م اللحظية

سرعة 
االطالق 
اللحظية 

 سم/ثا

الفرق الزاوي 
 درجة للجسم

 38.4 25.938 0.415 25 38 201 10.35 القاذف األول 1
 36.2 18.25 0.292 23 43 211 10.21 القاذف الثاني  2
 35.8 25.063 0.401 28 41 235 13.11 القاذف الثالث 3
 36.00 25.125 0.402 27 37 189 10.55 القاذف الرابع  4
 36.00 17.875 0.286 23 40 187 10.41 القاذف الخامغ  5

 36.48 22.450 0.359 25.2 39.8 204.6 10.926 الوسط الحسابي س  
 1.083 4.0224 0.064 2.280 2.388 19.565 1.227 ع±االنحراف المعياري 

 
 ت

 المتغيرات   
 
 

 العينة 

 ارتفاع م.ث.ك
الجسم بوضع 

 القوة سم 

 ارتفاع م.ث.ك
 الجسم نهاية
لحظة الدفع 

 سم

 اعلى ارتفاع
 الثقلوصله 

 في الهواء م

زمن 
المرحلة 
الرئيسة 

 ث

 االزاحة االفقية 
 لة م.ث.ك

 سم  الجسم

االزاحة 
 العامودية 
     لة م.ث.ك

 سم الجسم
 0.311 0.343. 0.112 359.4 117 77.3 القاذف األول 1
 0.358 0.381 0.128 380.2 115 73.8 القاذف الثاني  2
 0.371 0.429 0.176 417.5 119 76.5 القاذف الثالث 3
 0.327 0.364 0.144 391.9 118 76.1 القاذف الرابع  4
 0.395 0.427 0.144 410.3 114 74.4 القاذف الخامغ  5

 0.352 0.388 0.141 391.86 116.600 75.62 الوسط الحسابي س  
االنحراف المعياري 

 ع±
1.469 2.074 23.383 0.024 0.039 0.034 



  2020 –( 71العدد ) –( 23اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 الثقل في تحسين مستوى اإلنجاز بفعالية قذف عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية باختالف زوايا االطالق

 

106 
 

 قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية (4الجدول )
 متر( 2القاذف بارتفاع ) عند القذف بوجود حاجز امام لمتغيرات عينة البحث قيد الدراسة 

 

 قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5الجدول )
 متر( 2عند القذف بوجود حاجز امام القاذف بارتفاع ) لمتغيرات عينة البحث قيد الدراسة

 

ند عاسة عرض قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات عينة البحث قيد الدر  4-1-1-4
 (  :  7 – 6متر( كما في الجدول )  2.25القذف بوجود حاجز امام القاذف بارتفاع )

   

 
 ت

 المتغيرات           
 
 

 العينة 

 اإلنجاز
 م  

ارتفاع 
 االطالق

 سم

زاوية 
 االطالق

 درجة

زاوية 
 االطالق

اللحظية 
 درجة

مسافة 
االطالق 
 اللحظية

 م

سرعة 
االطالق 
 اللحظية

 سم/ثا 

الفرق 
 الزاوي 
 درجة

 38.4 26.25 0.42 26 39 207 10.10 القاذف األول 1
 36.2 25 0.41 24 42 217 10.46 القاذف الثاني  2
 35.8 25.625 0.41 29 43 239 13.36 القاذف الثالث 3
 36.00 23.75 0.38 27 36 191 10.80 القاذف الرابع  4
 36.00 24.375 0.39 25 39 193 10.45 القاذف الخامغ  5

 36.480 25 0.40 26.2 39.8 209.4 11.034 الوسط الحسابي س  
 1.083 0.988 0.016 1.924 2.775 19.667 1.324 ع±االنحراف المعياري 

 
 ت

 المتغيرات        
 

 العينة 

ارتفاع 
 م.ث.ك

الجسم بوضع 
 القوة سم 

ارتفاع م.ث.ك 
 الجسم نهاية
لحظة الدفع 

 سم

 اعلى ارتفاع
 وصله الثقل
 في الهواء م

زمن 
المرحلة 
الرئيسة 

 ث 

 االزاحة االفقية 
لة م.ث.ك 

 سم  الجسم

االزاحة 
 العامودية 
لة م.ث.ك 

 سم  الجسم
 0.299 0.372 0.144 397.2 120 78 القاذف األول 1
 0.378 0.401 0.112 400.2 118 74 القاذف الثاني  2
 0.321 0.411 0.128 473.4 112 76 القاذف الثالث 3
 0.299 0.339 0.176 398.6 119 77 القاذف الرابع  4
 0.305 0.366 0.176 412.5 116 75 القاذف الخامغ  5

 0.320 0.378 0.147 416.38 117 76 الوسط الحسابي س  
 0.033 0.029 0.029 32.451 3.162 1.581 ع±االنحراف المعياري 
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 قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية (6الجدول )
 متر(    2.25لمتغيرات عينة البحث قيد الدراسة عند القذف بوجود حاجز امام القاذف بارتفاع ) 

 

 ( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية7الجدول )
 متر( 2.25لمتغيرات عينة البحث قيد الدراسة عند القذف بوجود حاجز امام القاذف بارتفاع ) 

 مناقشة النتائج : 4-2
(  لمتغيرات 0.05مناقشة قيم نتائج االرتباطات المعنوية وقيمة )ر( المحسوبة ونسبة االحتمالية ) 4-2-1

 ( .       8عينة البحث كما في الجدول )
 

 
 ت

 المتغيرات           
 
 

 العينة 

 اإلنجاز
 م  

ارتفاع 
 االطالق

 سم

زاوية 
 االطالق

 درجة

 زاوية االطالق
 اللحظية درجة

مسافة 
االطالق 
 اللحظية

 سم

سرعة 
االطالق 
 اللحظية

 سم/ثا 

الفرق 
 الزاوي 
 درجة

 38 26.875 0.43 25 43 211 10.42 القاذف األول 1
 35 25.625 0.41 25 40 220 10.73 القاذف الثاني  2
 36 26.25 0.42 29 44 248 13.84 القاذف الثالث 3
 39 25.625 0.41 28 42 195 10.95 القاذف الرابع  4
 38 25 0.40 26 41 196 10.66 القاذف الخامغ  5

 37.2 25.875 0.414 26.6 42 214 11.32 الوسط الحسابي س  
 1.643 0.713 0.011 1.817 1.581 21.714 1.421 ع±االنحراف المعياري 

 
 ت

 المتغيرات        
 
 

 العينة 

 ارتفاع م.ث.ك
الجسم بوضع 

 القوة سم 

 ارتفاع م.ث.ك
 الجسم نهاية

 لحظة الدفع سم

 اعلى ارتفاع
 وصله الثقل
 في الهواء م

زمن 
المرحلة 
الرئيسة 

 ث 

االزاحة 
 االفقية 
 لة م.ث.ك

 سم  الجسم

االزاحة 
 العامودية 
 لة م.ث.ك

 سم  الجسم
 0.361 0.412 0.128 401.3 121 79.2 القاذف األول 1
 0.398 0.421 0.144 410.1 119 80.2 القاذف الثاني  2
 0.391 0.461 0.144 421.9 120 805 القاذف الثالث 3
 0.293 0.396 0.128 405.8 121 79.1 القاذف الرابع  4
 0291 0.386 0.176 418.2 118 77.9 القاذف الخامغ  5

 0.347 0.415 0.144 411.44 119.8 79.38 الوسط الحسابي س  
 0.052 0.029 0.02 8.505 1.304 1.028 ع±االنحراف المعياري 
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 ( قيم نتائج االرتباطات المعنوية8الجدول )
 ( لمتغيرات عينة البحث0.05المحسوبة ونسبة االحتمالية ) وقيمة )ر( 

 : ( يتبين ما يأةتي8من الجدول )
والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري زاوية امطالق الل ظية ا واوتبا    ا .د.ك ( الجسم نصاية  – 1

ل ظة الدف  عند ادا  القاذف م اومت  عملية القذف بدوم والد حااز امام  . اذ بلغت قيمة  و( الم سلبة 
حاحثلم سعب ذلك  ل  أم مقداو ( ا يعزو ال0.047( بمستلس دملة معنلية  0.05( عند نسحة خطع  0.884 

قيمة زاوية امطالق الل ظية تت دد بنقطة انطالق الثقل الل ظي بعد سلو/ واحد/ أو سلوتين من امطالق 
م  المط اللهمي امفقي بملازا/  سطر أموق لتشكل منصا هذ  الزاوية ا وبما القاذف قد وف    ا.د.ك ( 

تم التلسل الي  في نتائف الح خ اممر الذي أسصم في ت سين هذ  اسم  باممتداد الكامل عاليا ا وهذا ما 
الزاوية ا فضال عن مستلس انجاز العينة . وكما هل ال ا  في اموتحاط الثاني والثالخ لمتغيري مسافة امطالق 

اوية ( ا اذ كلما كام اموتبا  لتت   ا.د.ك ( الجسم مثاليا تكلم الز  8وسرعة امطالق الل ظية في الجدو   
والمسافة والسرعة الل ظية مناسحة لقور مدتصا الزمنية لرسم المساو الكلي للثقل ا وام سرعة امطالق واوتبا  

 قيمة )ر(* المعنويةاالرتباطات  ت
 المحسوبة

 االحتمالية 
 0.05عند 

 0.047 0.884                                  حاجز بدون  ارتفاع م.ث.ك الجسم نهاية لحظة الدفع  Xزاوية االطالق اللحظية بدون حاجز  -1

 0.037 0.900                     ز             لحظة الدفع  بدون حاج ارتفاع م.ث.ك الجسم  Xمسافة االطالق اللحظية بدون حاجز  -2

 0.037 0.900                                  لحظة الدفع  بدون حاجز ارتفاع م.ث.ك الجسم  Xسرعة االطالق اللحظية بدون حاجز  -3

 0.038 0.900 متر 2زاوية االطالق بوجود حاجز  Xمتر  2ارتفاع االطالق بوجود حاجز  -4

 2اجزحبوجود  اعلى ارتفاع يصله الثقل بالهواءX ارتفاع م.ث.ك الجسم نهاية لحظة الدفع  -5
 متر

0.951 0.013 

 0.028 0.918 متر 2بوجود حاجزاالزاحة العمودية لة م.ث.ك الجسم X متر 2ارتفاع االطالق بوجود حاجز  -6

 0.043 0.889                                  تر                     م2بوجود حاجز متر2اإلنجاز بوجود حاجز  X م.ث.ك الجسم نهاية لحظة الدفعارتفاع  -7

اجز حبوجود  االزاحة االفقية لة م.ث.ك الجسمX ارتفاع م.ث.ك الجسم نهاية لحظة الدفع  -8
 متر                      2.25

0.939 0.018 

 0.048 0.881 متر 2.25زمن المرحلة الرئيسة بوجود حاجز  Xمتر  2.25اإلنجاز بوجود حاجز  -9

 0.043 0.889 متر 2.25اإلنجاز بوجود حاجز  Xمتر  2.25زاوية االطالق بوجود حاجز  -10

 0.034 0.906ةةة                                 اجز اع م.ث.ك الجسم نهاية لحظة الدفع بدون حارتف Xزمن المرحلة الرئيسة بدون حاجز  -11

 



  2020 –( 71العدد ) –( 23اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 الثقل في تحسين مستوى اإلنجاز بفعالية قذف عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية باختالف زوايا االطالق

 

109 
 

امطالق المتمثلة باوتبا    ا.د.ك ( الجسم ل ظة نصاية الدف  هي احدس األسو الميكانيكية الم دد/ لإلنجاز 
 وحسب الموادو المذكلو/ في فعاليات الرمي والقذف . 

ذ (متر ا ا2والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري اوتبا  امطالق م  زاوية امطالق بلالد حااز  – 2
قد  ( ا يعزو الحاحثلم ذلك  ل  أم والد ال ااز0.05( عند نسحة المطع  0.900بلغت قيمة  و( الم سلبة  

 ل  عل  افضل زاوية اطالقمكن قاذفي عينة الح خ من اللسل   ل  اموتبا  المثالي ا وبدوو  تم ال و
 مثالية وحسب ملاسبات العينة مكنصم من ت سين مستلس اإلنجاز لديصم.

با  والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري اوتبا    ا.د.ك الجسم ( نصاية ل ظة الدف  م  اعل  اوت  - 3
( ا 0.951و( الم سلبة  مترام اماا القاذف ا اذ بلغت قيمة   2يول  الثقل بالصلا  بلالد حااز باوتبا  

 ( . يعزو الحاحثلم سعب ذلك  ل  أم أعل  اوتبا 0.013( وبمستلس دملة معنلية  0.05عند نسحة خطع  
يول  الثقل يمكن ال ول  علي  من خال  وف    ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظة الدف  كمنطل  أو نقطة 

مستلس قذف عالي سيكلم هناك اوتبا  في  انطالق الثقل لرسم مساو  في الصلا  ا  فاذا كام القذف من
 مستلس مساو الثقل نبس  ا والذي يسصم في ت سين مستلس اإلنجاز والعكو س ير .

سم في والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري اوتبا  امطالق و امزاحة العاملدية لت   ا.د.ك ( الج – 4 
لم سلبة ا( مترام اذا بلغت قيمة  و(  2عل  اوتبا    المرحلة الرئيسة بقذف الثقل لعينة الح خ بلالد حااز 

  ولة اإلزاحةيعزو الحاحثلم  ل  أم مو  (0.028( بمستلس دملة معنلية  0.05عند نسحة خطع   (0.918 
ا  1996 اال ساوي   اإلزاحة األفقية(إلزاحة العملدية( والمتج  األفقيالمتج  العملدي  اتعتمد عل  متجصين ا

     ملديةت اإلزاحة العملدية لمركز  ا. د. ك.الجسم ( زاد اوتباع  ذلك  ل  أم امزاحة العافكلما زاد ( 63
 .جز  سلف يزداد الكل والعكو س ير( الجسم هي از  من متغير اوتبا  امطالق لذا فعزياد/ الا.د.ك لت
الد الدف  م  اإلنجاز بل والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري اوتبا    ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظة  -5

 ( وبمستلس 0.05( عند نسحة خطع  0.889( مترام ا اذ بلغت قيمة  و( الم سلبة   2حااز عل  اوتبا    
قطة ن( . يعزو الحاحثلم سعب ذلك  ل  أن  كلما تمكن القاذف من ومي الثقل من أعل  0.043دملة معنلية  

سين مكن  ذلك من ت قي  أفضل انجاز وهل المطللل في ت يولصا عند ادا  تكنيك القذف ببعالية قذف الثقل 
 مستلس اإلنجاز في البعالية المذكلو/ .

ت مفقية لوالد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري اوتبا    ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظة الدف  م  امزاحة ا – 6
د ( عن0.939 و( الم سلبة  ( مترًا ا اذ بلغة قيمة  2.25  ا.د.ك ( الجسم بلالد حااز عل  اوتبا    

اسب ( . يعزو الحاحثلم ذلك  ل  ام لللسل   ل  اوتبا  من0.018( بمستلس دملة معنلية  0.05نسحة خطع  
سم لت   ا.د.ك ( الجسم فال بد من قط  مسافة المتحقي من دائر/ القذف بإزاحة افقية لت   ا.د.ك ( الج

  من ف  ا وام امزاحة امفقية لت   ا.د.ك ( الجسم هي از ت ضيرا لرف    ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظة الد
داد سم لتز مرحلة القذف ابتدأ من وض  القل/ ووسلم  ل  وض  الرمي ماوا باإلزاحة العملدية لت   ا.د.ك ( الج

 ( . 4بصما قيمة متغير اوتبا    ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظة الدف  وكما مر ذكر  في البقر/   
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ا  والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري اإلنجاز و زمن المرحلة الرئيسة بلاتلد حتااز امتاا القتاذف باوتبت -7
( . 0.048( بمستتلس دملتة  0.05( عنتد نستحة خطتع  0.881( متر ا اذا بلغت قيمة  و( الم سلبة   2.25  

  الثقتل بمتدس حركتي متدنر باستتمداا يعزو الحاحثلم سعب ذلك  ل  أم طل  المسافة يعني أم القاذف يتعامل م
ع = الةدفالقل/ وإتسال الثقل التعجيل الكافي من خال  طل  مسافة الثقل ا  ذ كلما زادت هذ  المسافة زاد معصتا 

( التتتذي يتتتددي  لتتت  طتتتل  زمتتتن المرحلتتتة ا وهتتتذا التتتتعنير التتتذي  165ا  1988  الطالتتتب ا  الةةةزمن ( x) القةةةوة 
تبتا  مًا يتددي  لت  سترعة  طتالق الثقتل ا وبالتتالي يتددي مت  زاويتة اإلطتالق واو ت دن  القل/ عل  الثقل يكسح  زخ

نجتاز ( اإلطالق  ل  طيرام الثقل  ل  مسافة أطل  لذا فكلما زاد زمن المرحلتة الرئيستة زادت معصتا المستافة   اإل
 والعكو س ير . 

بلغت قيمة  و( الم سلبة والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري زاوية امطالق م  اإلنجاز اذ  - 8
( . يعزو الحاحثلم ذلك  ل  أم مستلس اإلنجاز في 0.043( بمستلس دملة  0.05( عند نسحة خطع  0.889 

مسابقة قذف الثقل بطريقة الزحلقة المللية  اوبراين( يتعنر بمقداو زاوية اطالق الثقل التي يمكن تطليرها من 
ة ت ق  افضل انجاز م  العلم ام زاوية امطالق بالمقذوفات من خال  التدويب المستمر مختياو افضل زاوي

الركائز امساسية  إليوا  المقذوف ألبعد مسافة ممكنة .  ذ أم لت قي  اإلنجاز يعتمد عل  نالنة متغيرات 
 , 1977   ، وزاوية اإلطالق، و ارتفاع نقطة القذف )اإلطالق( سرعة اإلطالقميكانيكية أساسية هي ا 

 ( ., Dyson ا 195
دف  والد عالقة اوتحاط معنلي بين متغيري زمن المرحلة الرئيسة واوتبا  ا.د.ك الجسم نصاية ل ظة ال -9

ية ( بمستلس دملة معنل 0.05( عند نسحة خطع  0.906تتت بدوم والد حااز ا اذا بلغت قيمة  و( الم سلبة  
ن م.ك ( الجسم نصاية ل ظة الدف  هل از  (. يعزو الحاحثلم سعب ذلك  ل  ام متغير اوتبا    ا.د0.034 

زمن المرحلة الرئيسة وزمن اللسل   ل  اعل  اوتبا  لت   ا.د.ك ( الجسم نصاية وض  الدف  هل از  من ال
 ( . 7الكلي للمرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة اوبراين المذكلو آنبًا في النتيجة    

 االستنتاجات والتوصيات : 1 -5
 االستنتاجات : 5-1-1

 من خالل نتائج البحث توصل الباحثون إلى مايأتي :         
ينة ( من المجمل  الكلي لمتغيرات ع%28.205اظصرت نتائف الح خ بلالد عالقات اوتحاطية معنلية بنسحة    -1

 ( متغيرًا . 39الح خ والحالغ عددها   
ق طالق ا و زاوية امطالق ا وسرعة امطالعند وض  حااز وباوتباعات ممتلبة كام لمتغيرات  اوتبا  ام -2

 الل ظية ( الدوو البعا  في ت سين مستلس اإلنجاز لبعالية قذف الثقل بطريقة اوبراين .
ألدا  ريقة اطيت دد اإلنجاز بكمية الدف  المتمثلة بمتغيريصا   القل/ ا والزمن ( في المرحلة الرئيسة من خال   -3

 أوبراين . ال ركي لمسابقة قذف الثقل بطريقة
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   نتيجة للالد حااز اماا القاذف عند امدا  اممر الذي اعل من قاذفي عينة الح خ امهتماا برف  -4
 (42ت 39ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظة الدف  ا والتي أسصمت في ت سين زاوية امطالق بلسطصا ال سابي  

 دواة. ومنصا لت سين مستلس اإلنجاز الكلي .
/     القل لزمن الكلي في المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة اوبراين والمتمثلة بت   وضام لسرعة وقلة ا -5

 وض  القذف ( وسلًم  ل  أعل  اوتبا  يول    ا.د.ك ( الجسم نصاية ل ظ  الدف  قد ساعدت عل  ت سين
 مستلس اإلنجاز لعينة الح خ نصاية ل ظة الدف  .

 لدواسةالمتغيرات الممتاو/ قيد ا ل  انصا اظصرت نتائف ايجابية ب عل  الررم من ضعف مستلس عينة الح خ -6
 : التوصيات 5-1-2
لي امهتماا بتطلير مستلس اإلنجاز ببعالية قذف الثقل بطريقة اوبراين من خال  التولير البيدي -1

 لكشف ملاطن الضعف والملل لتكنيك امدا  المصاوي .
  حديثة ومتطلو/ في ت سين مستلس اإلنجاز في انناالتعتيد عل  استمداا ااصز/ وادوات واساليب  -2

 التدويب .
ت استمداا اانب الت ليل ال ركي لطريقة امدا  البني لمعرفة مستلس التطلو المتقدا في متغيرا -3

  اوتبا  امطالق ا وسرعة امطالق ا وزاوية امطالق( في اللحدات التدويعية .
 يا اطالق ايد/ لت قي  لبضل انجاز .استمداا حلااز وباوتباعات ممتلبة تدمن زوا -4
 اارا  ب لد مشابصة عل  متغيرات أخرس ممتلبة وعل  عينات أعم وأ مل . -5

 : المصادر العربية واالجنبية -
 :  " دراسة تحليلية تقويمية لبعض المتغيرات البيوديناميكية (1998بيلميا عدلي حسين   -1

 ةكلية التربي نظريات وتطعيقاتا العدد اللاحد والثالنلمامجلة لمجموعة مهارات الكب على جهاز المتوازي "،  
 اإلسكندوية ا مور . الرياضية للعنينا اامعة

 التطبيقات اإلحصائية واستخدامات( : ذ 1999التكريتي ا ودي  ياسين والععيدي ا حسن م مد   -2
 ذ ا داو الكتب للطحاعة والنشراالملسل  الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

 استخدام نظام ميكانيكي تعليمي لتقييم التغذية( : ذ  2007واا الدين  ،حام علي   حسنا ع -3
بية هد التر ا مجلة ام،ية كليات وأقساا ومعاالراجعة السريعة لمرحلة التسارع األساسية في دفع الجلة " 

 الرياضية في اللطن العربيا العدد واحدا عماما األودم.
لبةدء " تحليل العالقة بين بعض المتغيرات البايوميكانيكيةة ل:( 1996  ال ساوياعاوف م سن  بتراييم -4

 ياضتتية ا اامعتتة الملستتل اذ ا أطروحتتة دكتتتلوا  ريتتر منشتتلو/ ا كليتتة التربيتتة الر الخةةاطف فةةي السةةباحة الحةةرة
 .الملسل

 اذ مطاب  التعليم العالي  التحليل الحركي( : ذ  1987م جلل ا واي  والطالب ا نزاو مجيد    -5
 بغداد . 
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مطاب   ،:  " التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية "  (1990ا واي      م جلل -6
 .ا بغداد التعليم العالي

 –القوة  دراسة العالقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية  ودالة ( :ذ2010الععيدي ا نلاف عليد   -7
 ية العدنيةة التربا اطروحة دكتلو/ ريرمنشلو/ ا كليذ الزمن خالل المرحلة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين

 وعللا الرياضة ا اامعة الملسل .
عالقةةة القةةوة الخاصةةة بالةةذراعين والكتفةةين بةةبعض المتغيةةرات ( : ذ  1999ععتتد اللهتتال ا بستتمام    -8

التربيتتة  ذا أطروحتتة دكتتتلوا  ريتتر منشتتلو/ ا كليتتة الكينماتيكيةةة أثنةةاء أداء بعةةض المهةةارات علةةى جهةةاز المتةةوازي 
 الرياضية ا اامعة بغداد ا بغداد .
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