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A Comparative Study to the Rate of Total Speed between the Two Ends of Right and 
Left Weight Barbell in Snatch Lift 

Asist.Prof.dr.Laith.I.Sabri                                                               Maad Mani Alawi 

Abstract 
One of the important sport activities and role out in the international titleholder is 

the weight lifting. Several countries are nowadays sought to develop this sport to achieve 
the higher levels. This sport is characterized having uniqueness, individuality and self 
abilities of athlete. The basic components are required via upgrade the performance such 
as the physical skills of the weight lifter as well as the biomechanical use of the skills and 
the psychological, intellectual, social and physical measurements. The physical training 
should be developed by the potential components to realize ideal performance and speed.  

Speed is one of the essential elements to the weight lifter, in addition to the other 
elements such as strength, flexibility. The amount of these elements owned by the weight 
lifter himself in body limbs plays a role to identify the trajectory of the weight barbell on 
the right and left ends in snatch lift. Some references refer that the is a sort of differences 
whatsoever between the trajectory formulaic to the barbell between right and left ends (Al-
Obaidi, 2001: E-F). The references pointed out the reasons of such difference are the 
differences in the amount of flexibility owned by the lifter in the right and left limbs 
(Vorobyev, 1978: 101-104; Less, 1999: 304). The strength is also taken into account in 
weight speed as the basis of snatch lift success.  

The researchers found that the topic is well deserved to be proved scientifically, 
through the technical observation and reduce the failure snatch lift.  

The paper aimed at the following:  
• Identifying the values of Kinematic (spaces, timing, and speed) of the trajectory to the 

weight barbell of both ends (right and left) in snatch lift.  
• Identifying the differences between trajectory speed of weight barbell between right 

and left.  
The researchers proposed that there are significant differences between trajectories 

in the speed of weight barbell between the right and left ends in snatch lift.  
The methods of the study included:  

• Human resources: weight lifters in Nineveh Province (advanced groups).  
• Temporal resources: 1-9/2007 to 3-9/2007 
• Special recourses: Weight lifting hall – University of Mosul. 

The researchers used descriptive method to be suitable with the nature of the 
research. The sample consisted of (6) players of advanced groups in Nineveh Province. The 
have had advanced steps in country championships. The researchers selected measures, 
tests and technical observations to analyze data collected. To do this, two Sony Mi 8 (tape 
Mp120), they were put 8 m distance from the left and right sides to measure the Kinematic 
variables of the barbell. The height of the lens was 1 m of ground. The record speeds of 
camera were 25 per second. Group of software were used to have the variables (I film), 
(Adobe Photoshop 8), (Auto Cad 2002) and (Excel) 

The researchers used the following:  
• Arthmatic regression.  
• Standard deviation  

The researchers concluded the following:  
• There are no significant differences to the barbell speed in snatch lift between right 

and left.  
• There are differences in the values of total speed to the trajectory of weight barbell 

between right and left.  
The study recommended:  

• Developing the speed of the weight lifters equally to both sides, because it has an effect 
on Kinematic values and the trajectory formulaic.  

• Conducting the similar studies to identify the effect of strength physical on trajectory 
in left and right sides.  
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: التعریف بالبحث-١  
  :المقدمة وأهمیة البحث ١-١

 بدراســــة إذ یهــــتم )١٣،١٩٩٩الهاشــــمي،.( نفــــسهایعــــد علــــم البایومیكانیــــك مــــن العلــــوم القدیمــــة قــــدم الحركــــة           
ــم تطبیــق اإلنــسان لقوانینهــا ومنهــا حركــة ومعالجــة حــاالت األجــسام الحیــة والتــي لهــا القــدرة علــى الحركــة طبقــا  فهــو عل

تــشریحیة ووظیفیــة وبدنیــة ( ة معینــةـلوجیــو  تحــت شــروط بایالریاضــیةالقــوانین والمبــادئ المیكانیكیــة علــى ســیر الحركــات 
ق البحـــث فـــي مجـــال ائـــ هـــو أحـــد طر اإلنـــسانفالتحلیـــل الحركـــي لحركـــة ).١٢،١٩٧٧عبـــد المـــنعم وآخـــرون،() ونفـــسیة

 الحركـي وتقویمـه اإلنجـازالقـوى الداخلیـة والخارجیـة علـى النظـام الحركـي، فتحلیـل والذي یبحـث فـي تـأثیر البایومیكانیك 
 للعلــوم الریاضــیة علــى مــدهم بالحقــائق الثابتــة التــي تــدعم قــراراتهم بخــصوص التكنیــك الــصحیح الــرئیسیكــون الهیكــل 

 كبیــرة مــن المعلومــات الفنیــة للمهــارة ن المــدرب مــن الحــصول علــى مجموعــةوكــذلك یمّكــ) ٤١،١٩٩٨مــود،ححــسین وم(
تعــد لعبــة رفــع و .)٢١٥،١٩٩٨بیــومي،(الحركیــة والتــي تفیــد فــي التعلــیم والتــدریب بــشكل جیــد وتطــویر المــستوى الفنــي 

الریاضیة المهمة والتـي لهـا دورهـا فـي رفـع اسـم البلـد فـي المحافـل الدولیـة والتـي تـسعى الـدول من بین الفعالیات  االثقال
واالعتمـــاد علـــى القـــدرات  والتـــي تتـــصف بالخـــصوصیة والفردیـــةى تطویرهـــا وتحقیـــق أعلـــى المـــستویات فیهـــا المتقدمـــة الـــ

لربـــاع واالســــتثمار لالذاتیـــة لالعـــب، فرفـــع مــــستوى األداء فیهـــا یتطلـــب جملــــة مكونـــات أساســـیة منهـــا القــــدرات البدنیـــة 
 تــضافرتماعیــة والقیاســات الجــسمیة ،فالبــد مــن البایومیكــانیكي لهــذه القــدرات فــضال عــن الــسمات النفــسیة والعقلیــة واالج

الجهــود لرفــع مــستوى عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة وتحــسین مــستوى األداء الفنــي للربــاع ومــن بــین عناصــر اللیاقــة 
 سرعةفعنـصر الـ،سرعة البدنیة والتي تلعب دورا مهما في تحقیق فن األداء الجیـد والمثـالي وتـوازن الربـاع هـو عنـصر الـ

 تلعـب االختالفـات فـي كـذلك ، والمرونـةالقـوةمثـل  األخـرى العناصـر فـضال عـنللربـاع اصـر األساسـیة والمهمـة من العن
لقـضیب الثقـل مقدار مایمتلكه الرباع من هذا العنصر في مفاصل جسمه بین الطـرفین دورا فـي تحدیـد المـسار الحركـي 

 الفـروق أهمیتـه فـي معرفـة  والسـیمایكتسب البحثلذا  ،في الجهتین الیمنى والیسرى للرباع خصوصا في رفعة الخطف 
  .مسار الحركي للثقل بین الجهتین الیمنى والیسرى في رفعة الخطففي سرعة ال

  : مشكلة البحث٢-١
            یحــدد القــانون الــدولي لرفــع األثقــال ثــالث محــاوالت فقــط فــي رفعــة الخطــف وهــذا یتطلــب مــن الربــاع بــذل 

 هـذه المحـاوالت یـضعف أملـه فـي إحـدىت الـثالث لكـي یحقـق أعلـى أنجـاز لـه ألن فـشل  المحـاوالإلنجاحأقصى جهده 
السـباب  فشلت محاولتان ویكون هذا الفشل أحیانـا فـي محـاوالت كاملـة فـي الرفعـة وذلـك إذاالمنافسة ویزداد أمله ضعفا 

ن الجهتــین الیمنــى  وجــود اختالفــات فــي شــكل المــسار الحركــي لقــضیب الثقــل بــیإلــىوتــشیر بعــض المــصادر . عدیــدة
 هــو االخـتالف فـي مقــدار االخـتالف مـن بــین أسـباب هـذا إن تلــك المـصادر شـارت ،وأ)د-ج،٢٠٠١العبیـدي ،(والیـسرى

 ،) Vorobyev,1978,101-104(، واألیــسراألیمــن  بــین الطــرفین جــسمهفــي مفاصــل  مایمتلكــه الربــاع مــن المرونــة
)Less,1999,304(لــذا ، مــل الــرئیس فــي نجــاح الرفعــةا العتعــد والتـي رعة للثقــل وكـذلك القــوة ومــا یترتــب علیــه مــن ســ

 مـن العلمي وذلك مـن خـالل المالحظـة العلمیـة التقنیـة واإلثبات أن هذا الموضوع مشكلة تستحق التقصي انوجد الباحث
  .ت الفاشلة والحد من المحاوالأجل وضع الحقیقة أمام المدربین والالعبین الستثمارها في التعلیم والتدریب والمنافسة

  : البحثا هدف٣-١
 الثقـل لقـضیبللمـسار الحركـي ) سرعالـ،زمنـة األمـسافات ، ال( التعرف على قیم بعض المتغیـرات الكینماتیكیـة ١-٣-١

  .من كال الجانبین األیمن واألیسر  في رفعة الخطف
واألیسر  في رفعة التعرف على الفروق في السرعة للمسار الحركي لقضیب الثقل بین الجانبین األیمن  ٢- ٣-١

  .الخطف
  : البحثة فرضی٤-١
في السرعة للمسار الحركي لقضیب الثقل بین الجانبین األیمن واألیسر  في داللة معنویة  وجود فروق ذات ١- ٤-١

  .رفعة الخطف
  : مجاالت البحث٥-١
   رباعو منتخب محافظة نینوى فئة المتقدمین: المجال البشري١-٥-١
  ٣/٩/٢٠٠٧لغایة  و   ١/٩/٢٠٠٧ داء منابت: المجال الزماني٢-٥-١
  .جامعة الموصل األثقال في ملعبرفع  قاعة :ل المكاني المجا٣-٥-١
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  : الرموز والمصطلحات المستخدمة في البحث٦-١
  : المصطلحات المستخدمة في البحث١-٦-١
یكانیكیـــة التـــي هـــو العلـــم الـــذي یبحـــث فـــي حركـــات اإلنـــسان مـــن وجهـــة نظـــر القـــوانین الم : البایومیكانیـــك١-٢-٦-١

  ).١٤،٢٠٠٨جابر ، (تخضع لها جمیع الحركات المیكانیكیة لألجسام الصغیرة والكبیرة في الحركة أو السكون 
هو أحد فروع علم البایومیكانیك ویهتم فقـط بالعالقـة بـین حركـة معینـة لجـسم مـا وبـین زمانهـا  : الكینماتیك٢-٢-٦-١

  ).٢٥،٢٠٠٧عبد اهللا و بدوي ،( حركة ومكانها دون التعرض للقوى التي تسبب هذه ال
هو الشكل التخطیطي الذي یمثل شـكل الحركـة واقعـا علیـه نقـاط الجـسم المختـارة وطـول  : المسار الحركي٣-٢-٦-١

المسار یوضح لنا مسافة حركة النقاط ونستطیع أن نحدد على المسار الطول واالسـتقامة وانحنـاءة االتجـاه كـذلك حركـة 
  ).٥٩،١٩٨٧الصمیدعي،(الخط المتواصل للحركة واألثر الوهمي لحركة النقاط النقاط ،والمسار هو 

 إلــىهــو الوســیلة المنطقیــة التــي بمقتـضاها تنــاول الظــاهرة موضــع الدراســة بعــد تجزئتهــا  : التحلیــل الحركــي٤-٢-٦-١
  ).٢٥،٢٠٠٤علي،( المؤلفة لها كل بمفردها تحقیقا لفهم أعمق للظاهرة ككل األساسیة األولیةعناصرها 

  ).٨٥،١٩٩٩الهاشمي، (S=d\tوهي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن  : السرعة٨-٢-٦-١
ــؤدى فــي المــسابقات : رفعــة الخطــف٩-٢-٦- وتــؤدى هــذه الرفعــة بحیــث یرفــع الثقــل مــن "هــي الرفعــة األولــى التــي ت

ــــــــــــرأس وممــــــــــــدودتان فــــــــــــي حركــــــــــــة واحــــــــــــدة مــــــــــــستمرة  ــــــــــــوق ال ــــــــــــذراعان ف ــــــــــــه ال ــــــــــــى وضــــــــــــع تكــــــــــــون فی   األرض إل
)Gourgoulis, and others,2000,643.(  
  : الدراسات النظریة والمشابهة-٢
  : الدراسات النظریة١-٢
  :مراحل رفعة الخطف١-١-٢
  ): مرحلة انتزاع الثقل( مرحلة التهیؤ ووضع البدء ١-١-١-٢

الـذي تختلف األوضاع التي یتخذها الرباع في هذه المرحلـة بـاختالف قیاسـاته الجـسمیة وفـن أدائـه و المـستوى      
 ,Favre) (٢٨٢، ١٩٨٥التكریتــي، ( المجموعــات العــضلیة فــضال عــن مرونــة مفاصــل وأجــزاء جــسمه إلیــهوصــلت 

 ,Derwin, 1990(ویعد وضع البدء الحاسم فـي نجـاح الرفعـة، إذ یعتمـد علیـه نجـاح بقیـة مراحـل الرفعـة  ).2007,1
قبـل الـشروع بالفعـل العـضلي لتغییـر حالـة ) لتكـوین طاقـة وضـع( إن وضع البدء هـو مـا یتخـذه الجـسم مـن هیئـة إذ، )8

ــة الفعــل العــضلي الــذي یقــوم بــه ).٣٣، ٢٠٠١العبیــدي، . (الثقــل مــن الــسكون إلــى الحركــة  أمــا انتــزاع الثقــل فهــي حال
 ,Ajan and Baroga). (أي التغلـب علـى القـصور الـذاتي للثقـل(الرباع لتغییر حالـة الثقـل مـن الـسكون إلـى الحركـة 

  : وفیما یأتي وصفًا لألوضاع المثالیة التي أثبتها الباحثون والخبراء). 26 -24 ,1988
). ٨١، ١٩٩٠العنبكـي وآخـران، (یقف الرباع أمام قضیب الثقل وبمنتصفه لغرض توازن الثقل في أثناء الرفع 

اذ یــسقط ) Derwin, 1990, 8(توضــع القــدمان تحــت قــضیب الثقــل فیكــون القــضیب فــوق مــشط القــدم والــسالمیات 
وتكــون المــسافة بــین ) Vorbyev, 1981, 57(خــط النــازل مــن قــضیب الثقــل علــى القــدمین خلــف مفــصل المــشط ال

وتكــون بكامــل تماســها واســتنادها علــى ) Derwin, 1990, 8) (٤٩، ١٩٧٦كــارل، (القــدمین بقــدر عــرض الكتفــین 
اعین من تكـون مقدمـة ، وكثیر من الرب) Brewer and others, 2007,1) (DHFK, 1980, 3) (الطبلة(األرض 

درجــة ) ١٥(بحیــث تكــون زاویــة انحــراف القــدمین ) ٤٩، ١٩٧٦كــارل، (قدمیــه مؤشــرة إلــى الخــارج قلــیًال لزیــادة الثبــات  
وهـذه تمثـل وضـعیة مـستقرة ومریحـة للربـاع ، بحیـث تكـون القـدمان بمثابـة قاعـدة االتـزان ) Derwin, 1990, 8(تقریبـًا 

  ). Drechsler, 1998, 62(ادرة الثقل للطبلة واالرتكاز للرباع والثقل عند مغ
  ):األوليمرحلة التعجیل  (األولى مرحلة السحب ٢-١-١-٢

، ١٩٨٨نــصیف وعبــدي، (تتحــدد هــذه المرحلــة بــین لحظــة انتــزاع الثقــل مــن الطبلــة ووصــوله مــستوى الــركبتین   
مى میكانیكیـًا بمرحلـة التعجیـل وتـس) Chiu and Schilling, 2005, 44(أو أعلـى قلـیًال مـن مـستوى الـركبتین ) ٨٦

وتبـدأ هـذه المرحلـة عنـدما یبـدأ الریاضـي بتطبیـق القـوة علـى ) Vorobyev and other, 1975, 38(األولـي للثقـل 
وتعتمــد حركــة الجــسم والثقــل علــى عمــل العــضالت ).Medvedjev, 1988, 33(القــضیب وحتــى یرفــع مــن الطبلــة 

وتـتم ) Chiu and Schilling, 2005, 44(للعمـود الفقـري ) الناصـبة(ة المـادة للـوركین والـركبتین والعـضالت المـاد
 األعلــى إلــى بالقــدمین فــي هــذه األثنــاء یرتفــع الــورك والظهــر األرضحركــة قــضیب الثقــل بعملیــة امتــداد الــركبتین بــدفع 

 ,Favre(مرحلـة وبـین مـستوى الطبلـة ثابتـة خـالل هـذه ال) الجـذع(كوحدة واحـدة مـع بقـاء الزاویـة بـین الـوركین والظهـر 
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،وخالل امتـداد الـرجلین تكـون مقدمـة الـساقین عظـم الـصنبوب، ) Brewer and others,2007,1(نقال عن ) 2004
وفـي هـذا الوضـع تكـون زاویـة الجـذع مـع مـستوى الطبلـة ) .Medvedjev, 1988, 33(عمودیًا ومستقیمًا على الطبلة 
نـسبة إلـى الطبلـة ) ˚٣٠(إذ تكـون الزاویـة بحـدود ) Chiu and Schilling, 2005,1(أفقیـة أكثـر ممـا هـي عمودیـة 

وعندما یقترب قضیب الثقل من نهایة هذه المرحلة تبدأ زاویة الجذع بالزیادة قلیًال لكي تعمـل علـى جعـل مـسقط الكتفـین 
 ,Drechsler, 1998, 26) (Cissik, 2002(أمـام قـضیب الثقـل وذلـك لمـساعدة الزیـادة الحاصـلة بارتفـاع الـوركین 

أمـا الـذراعان ،)Medvedjev, 1986, 34(سـم ) ١٠ -٦(وتقدر مسافة سقوط الكتفین إمام قضیب الثقل بحـدود ) 14
ویتجـه المرفقـان إلـى الخـارج ویكـون ) Cissik, 2002, 14(یكونـان ممـدودتان ومـستقیمتان وغیـر منثنیـان مـن المرافـق 

، خــالل هــذه )٣١، ٢٠٠٧رضــا، (ل تــدویرهما داخلیــًا الرســغان إلــى حــد مــا منثنیــین إلــى الــداخل باتجــاه الربــاع مــن خــال
المرحلـــة مـــن الخطـــأ ثنـــي المـــرفقین ألنـــه ســـوف یـــؤثر علـــى عمـــل عـــضالت الـــساقین ویـــؤدي إلـــى فقـــدان القـــوة فـــي تلـــك 

ــغ ارتفــاع الثقــل فــي مرحلــة الــسحب األولــى مقارنــة بطــول جــسم الربــاع ،)Medvedjev, 1988, 33(العــضالت  یبل
)٣٥) (%Drechsler, 1998, 27 ( أمــا زمــن أداء هــذه المرحلــة فیبلــغ مــن لحظــة انفــصال الثقــل عــن الطبلــة حتــى

ثانیــة ویبلــغ متوســط ســرعة قــضیب الثقــل فــي هــذه المرحلــة بـــین ) ٠.٦٣ -٠.٣٤(وصــوله إلــى مــستوى الــركبتین بــین 
 تــصل ســرعة قــضیب الثقــل فــي نهایــة مرحلــة الــسحب األولــى إذ) Bauman, 1988,77(ثانیــة / ســم) ١٦١ -١١٨(

 ) Bartonietz, 1,1996(من السرعة القصوى له %) ٨٠(إلى 
  ): مرحلة االنثناء المزدوج للركبتین( مرحلة حركة الركبتین ٣-١-١-٢

وهــي المرحلــة التــي تتوســط مرحلــة الــسحب األولــى ومرحلــة الــسحب الثانیــة، وتــسمى مــن قبــل بعــض البــاحثین   
فـي هـذه المرحلـة یقطـع الثقـل المـسافة بـین مـستوى الـركبتین ، و )Brewer and others,2007,1(بالمرحلـة االنتقالیـة 

وتحــدث هــذه المرحلــة بعــد مرحلــة الــسحب ) Drechsler, 1998, 27(ومنتــصف الفخــذ أو الثلــث الــسفلي مــن الفخــذ 
وهنـا فـي رفعـة الخطـف یكـون واضـحًا عمـل الـركبتین فـي عملیـة سـحب ) ثنـي الـركبیتن المـزدوج(االولـى مباشـرة وتـدعى 

 قوة كبیرة لتعجیل الثقل إلى األعلى في مرحلة الـسحب الثانیـة، فـضال عـن حمایـة العمـود الفقـري  مـن إنتاجل الثقل خال
ویـرى الكثیـر مـن المــدربین والخبـراء بـأن مرحلـة ثنــي ).Favre, 2003, 1(التعـرض لإلصـابة فـي أثنـاء عملیــة الرفـع 

ة فقط دون غیرهم، ومـنهم مـن یـرى بـأن هـذه المرحلـة ال الركبتین تحدث عند الرباعین المتقدمین وذوي المستویات العالی
تحدث دائمًا، وفـي الحقیقـة تـشیر األدلـة إلـى أن حـدوث هـذه المرحلـة خـالل عملیـة سـحب الثقـل ضـروریة لتعجیـل الثقـل 

 سـرعة قــضیب الثقـل فـي هــذه وتقتـرب).Winchester and other, 2005, 77(إلـى األعلـى بـشكل أكثــر فاعلیـة
، وهنـا تقـل الـسرعة )Hiskia, 1997, 148-158) (٧٨، ١٩٩٣التكریتـي، (ثانیـة / سـم) ١٧٠ -١٠١(المرحلـة بـین 

ویـستغرق زمـن المرحلـة االنتقالیـة ) Drechsler, 1998,27(ثانیـة / سـم) ١٠ -٨(بـین بدایـة المرحلـة ونهایتهـا بحـدود 
  ) .Medvedjev, 1988, 34(ثانیة  ) ٠.١٨ -٠.٠٨(بین 

  : یة مرحلة السحب الثان٤-١-١-٢
أي امتـــداد مفـــصلي الكــــاحلین ومفـــصلي الـــركبتین ومفــــصلي (تـــسمى هـــذه المرحلــــة بمرحلـــة االمتـــداد الثالثــــي 

وهذه المرحلة تتوسط مرحلة حركـة الـركبتین ومرحلـة الـسقوط تحـت الثقـل، وتعـد ).Bartonietz, 1996, 26) (الوركین
، )٤٨، ٢٠٠١العبیــدي، (مرحلــة أقــصى ســرعة لــه مــن أهــم المراحــل فــي الرفعــات االولمبیــة إذ یكتــسب الثقــل فــي هــذه ال

وتبــدأ هــذه المرحلــة عنــدما یــصل قــضیب الثقــل الثلــث الــسفلي األخیــر تقریبــًا ویكــون مفــصلي الــركبتین فــي أقــصى انثنــاء 
وتعــد هــذه المرحلــة محــصلة ،)٢٨، ١٩٩٧العبیــدي، ) (وضــع االمتــداد الكامــل(لهمــا حتــى وصــولها إلــى أقــصى امتــداد 

مرحلـة ثنـي الـركبتین (فهـي محـصلة للمراحـل الـسابقة فكلمـا كـان الربـاع مـاهرًا فـي دمـج هـاتین المـرحلتین القوة النهائیـة، 
  .  القـــــوة أكبـــــر وأعظـــــم وتـــــسمى بـــــصورة أدق بـــــالقوة االنفجاریـــــةإنتـــــاجكـــــان ) المـــــزدوج مـــــع مرحلـــــة االمتـــــداد الكامـــــل

  ) .٨٧، ١٩٨٨نصیف وعبدي، (
 الــسحب الكفـوء ألنــه أصــبح واضــحا أن قــضیب الثقــل یجــب ومـن الــضروري االعتقــاد أن جــوهر فــن األداء هــو

أن یصل الى االرتفاع الحاسـم لیـتمكن الربـاع مـن الـسقوط تحـت قـضیب الثقـل للحـصول علـى وضـع الجـسم الـذي یـسند 
قــضیب الثقــل ومنعــه مــن الــسقوط إلــى خلــف الربــاع، وفــي حالــة الخطــف فــإن االرتفــاع الحاســم لقــضیب الثقــل یجــب أن 

) Isaac, 2007(ن الوضـع الـذي یـصل إلیـه قـضیب الثقـل فـي وضـع االمتـداد الكامـل فـي الـسحب یـصل إلـى أعلـى مـ
في نهایة المرحلة االنتقالیة وعند وصول قضیب الثقل فـوق الـركبتین وبمـستوى فـوق وسـط ،)٢٠٠٧،٤٠رضا،(نقًال عن 
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ر حجـم كمیـة الـدفع لهـذه العـضالت الفخذین تبدأ مرحلة السحب الثانیة بعمل العضالت المادة للـرجلین والتـي تتمیـز بكبـ
  ). ٥٢ -١٩٧٦،٥١كارل،(في مفاصل القدمین والوركین والركبتین وفعالیة قلیلة في عمل عضالت الذراعین 

وتبدأ حركة المد السریع لعمل متوافق في مفاصـل الـركبتین والـوركین والكـاحلین، ویجـب أن تنقـبض العـضالت 
ن یرتفع المرفقان عالیًا إلى الجانبین بشكل متـزامن تقریبـًا مـع حركـة امتـداد شبه المنحرفة في جانبي الظهر بشدة في حی

 الثقــــل أقــــصى مــــا یمكــــن مــــن الــــسرعة إلكــــساباألطــــراف الــــسفلى وهنــــا یرفــــع الربــــاع عقبیــــه فــــي نهایــــة الرفعــــة وذلــــك 
)Takano, 1987, 52(،سحب یكـون مقـدار انحـراف قـضیب الثقـل عـن خـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي فـي مرحلـة الـ

 -٠.١٢(وتــستغرق مرحلــة الــسحب الثانیــة زمنــًا قــدره )Grahammer,1981,302(ســم ) ٩ – ٧(بــین ) D2(الثانیــة 
 سـرعة قـضیب الثقـل فـي مرحلـة الـسحب وتقتـرب) Medvedjev, 1986, 5)(٨١، ١٩٩٣التكریتـي، (ثانیـة ) ٠.٢٦

  ) .Drechsler, 1998, 28. (ثانیة/ سم) ٢٠٥ -١٥٦(الثانیة بین 
  : رحلة السقوط تحت الثقل م٥-١-١-٢

تبدأ هذه المرحلة من وضع االمتداد الكامل للجسم بعد نهایـة مرحلـة الـسحب الثانیـة حتـى االسـتقرار فـي وضـع 
وتكـون هـذه ).Vorobyev and other, 1975, 35(القرفـصاء والثقـل مرفـوع بكامـل امتـداد الـذراعین فـوق الـرأس 

  : المرحلة على أربعة أقسام هي
ویبـدأ مـن نهایـة وضـع االمتـداد الكامـل إذ یقـوم الربـاع بثنـي بـسیط لمفاصـل األطـراف الـسفلى   :للـسقوطقسم التهیؤ  -

ـــدمین   ـــال الق ـــىمـــن أجـــل أداء حركـــة انتق ـــة الجـــذع إل ـــزداد قیمـــة زاوی ـــسفلى وت ـــا األطـــراف ال  الجـــانبین وتقـــل قـــیم زوای
  ).١٧، ١٤ ،١٩٩٦التكریتي، (سم تقریبًا ) ١٣(وینخفض مركز ثقل كتلة الجسم حوالي 

  ).١٠، ١٩٩٦التكریتي، (من زمن السقوط الكلي %) ٢٨(ثانیة وتمثل ) ٠.١٢٩(یستغرق زمن هذه المرحلة 
ویبــدأ مــن لحظــة تــرك القــدمین الطبلــة حتــى لمــس القــدمین الطبلــة مــرة أخــرى إذ یكــون  :قــسم الــسقوط بــدون ارتكــاز -

 فـي هـذا القـسم إذ یتجـه الثقـل إلـى األعلـى مـن  الـسقوط معاكـسة لحركـة الثقـل-الجسم في حالة طیران، وتكون حركـة
،فـي ) ١٤ ،١٩٩٦التكریتـي ،(جراء الزخم الذي اكتسبه في مرحلة السحب الثانیة في حـین یتجـه الجـسم إلـى األسـفل 

ثـا ثـم تبـدأ سـرعته بالتنـاقص /سـم) ٢٠٠(هذا القسم من السقوط یصل الثقـل إلـى أعلـى ارتفـاع لـه وتـصل سـرعته إلـى 
 ).Drechsler, 1998, 28(ثانیة ) ٠.٣٣ -٠.١٥(فر ویستغرق زمن السقوط بدون ارتكاز حتى تصل إلى الص

ویبـــدأ هـــذا القـــسم مـــن اللحظـــة التـــي یلمـــس فیهـــا قـــدما  الربـــاع الطبلـــة وینتهـــي فـــي وضـــع  :قـــسم الـــسقوط باالرتكـــاز -
علــى ارتفــاع لــه حتــى القرفــصاء والثقــل مرفــوع بكامــل امتــداد الــذراعین فــوق الــرأس وفــي هــذا القــسم یــسقط الثقــل مــن أ

عنـد اسـتناد القـدمین بكاملهـا علـى ). Vorobyev and others, 1975, 35(نقطـة التثبیـت فـي وضـع القرفـصاء 
الطبلــة یكــون العقبــان تحــت مفــصلي الــوركین ومقدمــة القــدمین مؤشــرة إلــى الخــارج قلــیًال والظهــر مقعــر قلــیًال والجــذع 

، یبلـغ زمـن قـسم )Drechsler, 1998, 28(قیمتان وبكامـل امتـدادهمامائـل إلـى األمـام قلـیًال أیـضًا والـذراعان مـست
  ) ١٠، ١٩٩٦التكریتي، (ثانیة ) ٠.٢١٤(السقوط باالرتكاز 

نقطـة الـى األسـفل، إذ تكـون مفاصـل ) أعمـق (أوطـئفي هذا الوضع یصل الرباع إلى : التثبیت في وضع القرفصاء  -
رفوعًا وبارزًا إلى األمـام، وٕان جـدار الـبطن یالمـس فـي بعـض األحیـان الركبتین والوركین في أقصى انثناء لها والصدر م

ســطح الفخــذین والــذراعان ممــدودتان وبكامــل امتــدادها خلــف الــرأس مــع الثقــل وفــوق لــوحي الكتفــین المــدفوعتین باتجــاه 
القطنیـة والجـذع ، ویكـون الظهـر مقعـر مـن المنطقـة )٥٦، ١٩٧٦كـارل، (العمود الفقري والرأس مرفوع إلى األعلى قلیًال 

إن سقوط الرباع تحت الثقل وبالـسرعة الممكنـة أمـر ضـروري مـن ) .٨٧، ١٩٨٨نصیف وعبدي (مائًال إلى األمام قلیًال 
أجل االستفادة من كمیة الحركة المتولدة خالل مرحلة االمتداد الكامل، فالرباع الخبیر والممارس من السهل علیـه سـحب 

وٕان هـذا الـسقوط تحـت ). Newton, 2002, 47(ل بدًال مـن رفـع الثقـل األكثـر وزنـًا وزن جسمه األخف وزنًا إلى األسف
وٕان الربـاع فـي ). Roman, 1986. 11(الثقل یتم بفعل تعامل الربـاع مـع الثقـل فـضال عـن فعـل قـوة الجـذب األرضـي 

التزان ال بـد مـن الـتحكم هذا الوضع یحتاج إلى التوازن والثبات، إذ إن التوازن في هذا الوضع صعب، وللمحافظة على ا
بزوایــا مفاصــل وأجــزاء الجــسم، إذ یحــاول الربــاع ترتیــب جــسمه محافظــًا علــى مركــز الثقــل المركــب ضــمن قاعــدة االتــزان 

)Frank and others, 2007, 279 .( ویـصل أعلـى ارتفـاع للثقـل)H5 ( بـین)سـم حـسب طـول الربـاع ) ١٣١.٥
،ویبلــغ ارتفــاع تثبیــت الثقــل فــي وضــع ) Bauman, 1988, 77(مــن طــول الربــاع %) ٧٨ -٨٦(ویــساوي تقریبــًا 

 الـزمن ویقتـرب، ) Lukashev, 1989, 45(من طول الرباع  %) ٧٤.٥(سم ویساوي تقریبًا ) ١١٨) (H7(القرفصاء 
  ثانیــــة ) ٠.٣٨ -٠.١٥(الكلــــي لــــسقوط الثقــــل مــــن أعلــــى ارتفــــاع لــــه وحتــــى نقطــــة التثبیــــت فــــي وضــــع القرفــــصاء بــــین 
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  ثانیــــــة  / ســــــم) ٥٣.٧٣- ٤٤.٧٣( بــــــین قتــــــربأمــــــا ســــــرعة الثقــــــل فــــــي مرحلــــــة الــــــسقوط فت) ٨١ ،١٩٩٣التكریتــــــي، (
)Spassov and others, 1985, 91 .(  

  :  مرحلة النهوض والثبات في وضع الوقوف٦-١-١-٢
في مفاصل جسمه، تبدأ مرحلة النهـوض والوقـوف مـن ) الثني العمیق(بعد وصول الرباع إلى وضع القرفصاء 

 علـى المنـصة بالقـدمین ویتحـرك الوركـان بانـدفاعهما  بعملیة مد مفصلي الركبتین وذلك بتسلیط قـوة دفـعوضع القرفصاء
وتتطلـب مرحلـة النهـوض والوقـوف مـن الربـاع قابلیـة كبیـرة ). Newton, 2002, 66(ٕالـى األعلـى أیـضًا إلـى الخلـف و 

تحــرك مركــز ثقـل الربــاع إلـى األمــام أو إلــى مـن توافــق بـین المجموعــات العـضلیة العاملــة، ألن عــدم التوافـق یــؤدي إلـى 
إن أخـذ  ).٢٥٨، ١٩٨٥التكریتـي، (الخلف وهذا جعل توازن الرباع قلقًا مما یؤدي في معظم األحیان إلى سـقوط الثقـل 

وضع االستقامة للجسم والوقوف من وضع الثني العمیق للرجلین وامتداد الذراعین خلف الـرأس یتطلـب فـي هـذه الحركـة 
تبلـغ قـوة رد فعـل األرض فـي ). ٥٨، ١٩٧٦كـارل، (كبیر من القوة العضلیة والدقة الحركیـة مـن قبـل الربـاع إلى مقدار 

فیــــدلر، (وزن الثقـــل وبــــذلك یتحقــــق أفـــضل اتــــزان    + مــــن وزن الربــــاع %) ١٠٠) (الوضــــع النهـــائي(وضـــع الوقــــوف 
 بـدون حركـة، ویراعـى أن یقـع مركـز بعد أن ینتهي الرباع مـن الوقـوف ال بـد مـن الثبـات فـي هـذا الوضـع،)١٠، ١٩٩٣

الثقــل المركــب ضــمن قاعــدة االرتكــاز، وٕان مركــز كتلــة الثقــل یــسقط عمودیــًا علــى مفاصــل الكتفــین والــوركین والــركبتین 
والكاحلین وأن تكون القـدمان علـى مـسافة واحـدة وأن یكـون قـضیب الثقـل والـصدر والـوركین بخـط مـواز وتكـون المـسافة 

  ) Takano, 1987, 58. ( الوركین تقریباً بین القدمین بقدر عرض
  : الدراسات المشابهة٢-٢
  : عرض البحوث والدراسات المشابهة١-٢-٢

بعـــد اطـــالع الباحثـــان علـــى البحـــوث والدراســـات المـــشابهة والخاصـــة فـــي مجـــال البحـــث ،سیقتـــصر علـــى ذكـــر   
   -:والدراسات المشابهة،وفیما یأتي ملخصات ألهم هذه البحوث ) ٢٠٠٠(الدراسات التي أجریت بعد عام 

بـین مـساري طرفـي قـضیب ) الكینماتیكیـة(دراسة مقارنة لـبعض المتغیـرات ( :  )٢٠٠١(ألعبیدي دراسة ١-١-٢-٢
  ) .الثقل في الرفعات األولمبیة للرجال

  :هدف البحث الى ما یأتي  
للثقل في رفعة الخطف والرفع الى الصدر ثم النتر من الجانبین األیمن ) الكینماتیكیة(التعرف على قیم المتغیرات  -

  .واألیسر 
للمسار الحركي للثقل في رفعة ) الكینماتیكیة( مقارنة بین الجانبین األیمن واألیسر في بعض المتغیرات إجراء -

 .الخطف والرفع الى الصدر ثم النتر 
للمسار الحركي للثقل والتي تعبر عن حقیقة هذا المسار في ) الكینماتیكیة(س لطریقة حساب المتغیرات وضع أس -

 . الصدر ثم النترإلىرفعة الخطف والرفع 
التعرف على النموذج البیاني للمسار الحركي للثقل على ضوء الحسابات الجدیدة لرفعة الخطف والرفع الى  -

 .الصدر ثم النتر
 .المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث استخدم الباحث  -
  . تكونت عینة البحث من ثمانیة رباعین من فئة المتقدمین تم اختیارهم بالطریقة العمدیة -
استخدم الباحث المالحظة العلمیة التقنیة والقیاس والتحلیل وسائل لجمع البیانات للحصول على بعض المتغیرات  -

جسمیة للرباعین ، واستخدم الباحث التصویر الفیدیوي باستخدام آلتي تصویر للثقل والقیاسات ال) الكینماتیكیة ( 
  ).National(ومن نوع .ثانیة/ صورة )٢٥(وكانت سرعة آلتي التصویر 

والنسبة المئویة والمدى ) ت(عولجت البیانات احصائیًا بأستخدام المتوسط الحسابي واألنحراف المعیاري واختبار  -
  - :أهمها االستنتاجات من وتوصل الباحث الى عدد من

 وجود اختالفات كبیرة في قیم انحرافات الثقل في رفعة الخطف وقسم الرفع الى الصدر بین الجهتین الیمنى -١
  %) .٢٩,١٧(وفي قسم النتر %) ٧٩,١٧(والیسرى بلغت 

والیسرى بلغت في  وجود اختالفات كبیرة في قیم ارتفاعات الثقل في رفعة الخطف والنتر بین الجهتین الیمنى -٢
  %) .٦٨.٧٥(الخطف 

  %).٧٥( بلغت نسبة األختالف للمسارات الحركیة للثقل بین الجهتین الیمنى والیسرى في رفعة الخطف -٣
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 ٤٠

  ) د - ، ج ٢٠٠١العبیدي ، (                     
  ).مسارات الثقل ، دراسة لثالث حاالت ) (Byrd, Ronald ، 2001 ( دراسة ٢-١-٢-٢
وتحدیــد بعــد اعلــى ) فوروبییــف( تحدیــد نمــط المــسارات الحركیــة فــي رفعــة الخطــف حــسب تقــسیم إلــىحــث  هــدف الب-

ارتفـاع للثقــل عـن الخــط العمـودي المرســوم مـن نقطــة انتـزاع الثقــل مـن الطبلــة ، كـذلك تحدیــد مراحـل رفعــة الخطــف 
  . على المسار الحركي بشكل نقاط ، والسرع خالل مراحل الرفعة 

  . المنهج الوصفي لمالءمته طبیعة البحث  استخدم الباحث-
  .رباعین یمثلون منتخب الوالیات المتحدة االمریكیة في رفع االثقال) ٣( تكونت عینة البحث من -
وتم التصویر مـن الجهـة الیـسرى فقـط ، وبعـد تحلیـل ) V-scope( استخدم المالحظة العلمیة التقنیة باستخدام جهاز -

   :یأتيا  مإلىالبیانات توصل الباحث 
 وضـــع الثقـــل لحظـــة االنتـــزاع ، المقطـــع الثـــاني مـــن األولمقـــاطع للمـــسار الحركـــي للثقـــل ، المقطـــع ) ٥( تـــم تحدیـــد -١

 والــذي یــصل فیهــا األولــى ســرعة خــالل مرحلــة الــسحب أقــصى إلــىلحظــة االنتــزاع مــن الطبلــة حتــى وصــول الثقــل 
فتــرة انتقالیــة تــنخفض فیهــا الــسرعة التــي ) ٣-٢(لــث الثقــل الــى مــستوى الــركبتین ، ویتوســط المقطعــین الثــاني والثا

تحـدث بــسبب دفــع الــوركین امامــًا للتهیــوء لمرحلــة الــسحب الثانیـة وهــي النقطــة التــي یتحقــق فیهــا اقتــراب تخطــیط او 
ثـم ) ٤(، فـي المقطـع الرابـع ) القمـة( اعلى ارتفاع للثقل إلى حتى الوصول المكافئ مسار القطع ویأخذمسار الثقل 

  . وضع القرفصاءإلىهو للسقوط ) ٥(والمقطع ) ٣(، والزمن بین المقطع ) ٥(في المقطع الخامس المسك 
والــذي الیقطــع فیــه الثقــل خــط ) D( نمــط المــسار الحركــي فــي رفعــة الخطــف للربــاعین الثالثــة مــن الــنمط أن اتــضح -٢

  .األرضیةالجاذبیة 
م التــي توصــل الیهــا البــاحثون فــي دراســات ســابقة وهــي انحــراف اعلــى ارتفــاع للثقــل اكبــر مــن القــی) D3( كانــت قــیم -٣

  )Byrd ,2001 ,40-42 (.سم) ٢٠-١٧(سم ، أذا كانت لدى عینة البحث بین )٧(
لـــبعض المتغیـــرات المیكانیكیـــة لطرائـــق مختلفـــة مـــن  دراســـة تحلیلیـــة( الموســـومة ) ٢٠٠٧ ( رضـــا دراســـة٣-١-٢

  ).المسافة بین القبضتین في رفعة الخطف 
  -: مایأتيلىإهدف البحث 

التعرف على قیم بعض المتغیرات المیكانیكیة لمسار الثقل في عدد من طرائق اختیـار المـسافة بـین القبـضتین  -١
  .في رفعة الخطف

التعرف على الفـروق بـین قـیم بعـض المتغیـرات المیكانیكیـة لمـسار الثقـل فـي عـدد مـن طرائـق إختیـار المـسافة  -٢
 .بین القبضتین في رفعة الخطف

 .اذج الحركیة لمسار وسرعة الثقل في رفعة الخطف ألسالیب إختیار المسافة بین القبضتینبناء النم -٣
  .لمالءمته وطبیعة البحث.وهو منهج مشتق من المنهج الوصفي) الكیفي(استخدم الباحث المنهج النوعي  -
كـز محافظـة اربیـل ربـاعین الـذین یمثلـون منتخـب مر ) ٧(تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیـة والبـالغ عـددها  -

 .للمتقدمین
اســتخدم الباحـــث المالحظـــة العلمیـــة التقنیـــة والقیـــاس واالســتبیان للحـــصول علـــى المتغیـــرات المیكانیكیـــة الخاصـــة  -

صـــورة فـــي ) ٢٥(وبـــسرعة ) M.D.9000.Digital(وتـــم اســـتخدام ثالثـــة آالالت تـــصویر فیدیویــة نـــوع .بالبحــث 
 .عن مستوى الطبلة متر) ١( وعلى ارتفاع واألمامانبین  من الجأمتار)  ٦(الثانیة ووضعت على مسافة 

للعینـــات المرتبطـــة  ) ت( باســـتخدام الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري واختبـــار إحـــصائیاعولجـــت البیانـــات  -
 .والنسبة المئویة

  -:واستنتج الباحث مایأتي
لمختلفــــة مـــن المــــسافة بــــین وجـــود فــــروق ذات داللـــة معنویــــة بـــین بعــــض المتغیــــرات المیكانیكیـــة فــــي الطرائـــق ا -١

 .القبضتین
تفــوق طریقــة المــسافة بــین المــرفقین علــى طریقتــي المــسافة االعتیادیــة والمــسافة بــین الــذراع والكتــف فــي التقــویم  -٢

 .العام للمتغیرات المیكانیكیة 
  ) ط-،ز٢٠٠٧رضا ،.(هناك تشابه كبیر في مسارات الثقل ومسارات السرعة  في الطرائق الثالث -٣
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 ٤١

المتغیـــرات الكینماتیكیـــة لتمـــرین الـــسحب لـــدى (الموســـومة ) ٢٠٠٧ (بینیتـــو وآخـــرون.ج. باســـة در ٤-١-٢-٢
  - تتبعیة–دراسة طویلة االمد )  المتقدمین األسبانالرباعین 

  -: مایاتيإلىهدف البحث 
  .معرفة مستوى القدرة العضلیة المسلطة على قضیب الثقل خالل فترة التدریب -
 . طول الرباع خالل فترة التدریبإلى معرفة اعلى ارتفاع للثقل نسبة -
 .معرفة اعلى سرعة للثقل -
 . سرعة للثقلأقصىمعرفة زمن  -
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل عملیة التحلیل لمتغیرات البحث-
  .رجال) ٢(نساء و) ٢(رباعین ) ٤( تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة وكان عدد العینة -

 one) فـي معالجـة بیاناتـه الوسـط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري وتحلیـل التبـاین   باتجـاه واحـد اسـتخدم الباحـث   
way ANOVA)    وحزمة spssواستنتج الباحث عدة استنتاجات منها . االحصائیة:-  

  .للنساء خالل الموسم التدریبي %) ٨(للرجال و %) ٧(انخفاض االرتفاع النسبي لقضیب الثقل بنسبة  -
  )(Benito,2007,78-83.متر في الثانیة) ١,٩٢ – ٢,٣٧(على سرعة للثقل عند النساء من انخفاض ا -
  : تحلیل الدراسات والبحوث المشابهة٢-٢-٢

  :یليمن خالل عرض الدراسات والبحوث المشابهة ومقارنة مع دراستنا تبین ما  
صـــمد ( و ) ٢٠٠١العبیـــدي،(اســـتخدام معظـــم الدراســـات الـــسابقة آلـــة تـــصویر فیدیویـــة واحـــدة باســـتثناء دراســـة  -

والتـــي اســـتخدمت آلتـــي تـــصویر فیدیویـــة لـــذلك تختلـــف مـــع معظـــم الدراســـات والبحـــوث  )٢٠٠٧محمـــد رضـــا ،
  التصویر المستخدمة ، أآلتالسابقة في عدد 

 .  الدراسات والبحوث المشابهة في المتغیرات الكینماتیكیة المدروسةأكثرتتشابه دراستنا مع  -
 .شابهة بدراسة متغیر السرعة الحقیقیة تختلف عن الدراسات الم -
 .تتفق مع الدراسات والبحوث المشابهة باستخدام المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث -
 تتفق مع الدراسات والبحوث المشابهة في اختیار العینة بالطریقة العمدیة  -
بیانــات البحــث وتختلــف مــع فــي اســتخدام الوســائل االحــصائیة لمعالجــة  ) ٢٠٠١،العبیــدي ( تتــشابه مــع دراســة -

 .باقي الدراسات 
  : البحثإجراءات-٣
  استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث : منهج البحث١-٣
ــة البحــث٢-٣ العبــین فئــة المتقــدمین لمحافظــة نینــوى والحاصــلین علــى المراكــز ) ٦(تكونــت عینــة البحــث مــن  : عین

هم عمــدیا كــونهم یمثلــون أفــضل مــستوى فــي المحافظــة ویبــین الجــدول اآلتــي المتقدمــة فــي بطــوالت القطــر وتــم اختیــار 
  :مواصفات عینة البحث 

  مواصفات عینة البحثیبین ) ١( رقم الجدول
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 ±        
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 ٤٢

  : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث٣-٣
  :تم استخدام األدوات اآلتیة

 .لقیاس أطوال الرباعین) ررستامیت(جهاز  -             .میزان لحساب أوزان الرباعین -
 .sony Mp 120نوع ) ٢(شریط فیدیو عدد -    ).٢( عددsonyآلة تصویر فیدیویة نوع  -
 .لوحة تسجیل الرباعین والمحاوالت والوزن المرفوع -          .مصابیح انارة -
 .وملحقاته) Pentium 4(حاسوب آلي نوع  -        .جهاز رفع األثقال -
 ).٢( عدد )CD(قرص لیزري  -    ) .Canon 1800(طابعة لیزریة نوع  -
  : وسائل جمع البیانات٤-٣

اســتخدم الباحثــان والقیــاس واالختبــار والمالحظــة العلمیــة التقنیــة والتحلیــل وســائل لجمــع البیانــات للحــصول علــى بعــض 
  .المتغیرات الكینماتیكیة للثقل

  : المالحظة العلمیة التقنیة١-٤-٣
 اســتخدم الباحثــان التــصویر الفیــدیوي، باســتخدام آلتــي تــصویر یابانیــة الــصنع لتحقیـق المالحظــة العلمیــة التقنیــة

م مـن  )٨(،إذ وضعت آلتي تـصویر علـى بعـد )٢(عدد )  Sony Mp120(وشریط فیدیوي نوع  ) Sony Mi8( نوع 
 التــصویر الجهتــین الیمنــى والیــسرى وذلــك لحــساب المتغیــرات الكینماتیكیــة لقــضیب الثقــل وكــان ارتفــاع بــؤرة عدســة آلتــي

م عــن مــستوى ســطح األرض وكانــت آلتــي التــصویر مثبتــة بوســاطة الحامــل الخــاص لكــل آلــة وكانــت ســرعة آلتــي )١(
  .صورة في الثانیة) ٢٥(التصویر الفیدیوي 

  : القیاسات٢-٤-٣
  : كتلة الرباع١-٢-٤-٣

  غم) ٥٠(تم قیاس الكتلة بمیزان الكتروني یقیس إلى أقرب 
   : طول الرباع٢-٢-٤-٣

  .لقیاس طول الرباع) الرستامیتر(دم الباحثان جهاز استخ
  : طریقة استخالص البیانات٦-٣

بوســاطة آلتــي تــصویر فیدیویــة نــوع ) ٢(بعــد أن تــم تــسجیل محــاوالت الربــاعین لرفعــة الخطــف علــى شــریط فیــدیو عــدد 
)   Sony Mi 8 (  تم إجراء اآلتي :  
) Pentium-4(نــوع) الكومبیــوتر(وي إلــى الحاســوب اآللــي نقــل أحــسن محاولــة ناجحــة لكــل ربــاع مــن الــشریط الفیــدی-١

  ) Hard Disk(وخزنها في القرص الصلب ) Avermedia MPEG Wizard(بوساطة كارت التحویل 
  .لضمان الحفظ) CD( قرص لیزري إلى) Hard Disk(نقل محاوالت الرباعین من -٢
  ).Hard Disk(كة بالنسبة لرفعة الخطف وخزنها علىوذلك لتحدید بدایة ونهایة الحر ) I film(تم استخدام برنامج -٣
  ).Frams( صور إلى) Film(وذلك لتقطیع الفلم ) Adobe photo shop-8(تم استخدام برنامج -٤
وذلــك لغــرض الحــصول علــى إحــداثیات المحــورین الــسیني والــصادي ) Auto Cad 2002(تــم اســتخدام برنــامج -٥
)x,y (ال الجانبین األیمن واألیسرللمسار الحركي لقضیب الثقل ومن ك.  

القــیم (فــي حــساب القــیم الحقیقیــة للمــسار الحركــي لقــضیب الثقــل بعــد أن تــم ضــرب ) Excel(تــم اســتخدام برنــامج -٦
  .سم) ٤٥(وهو قرص جهاز رفع األثقال والبالغ قطره) قیمة مقیاس الرسم×النقطیة 

  ).Excel(الحركي للثقل من خالل برنامج تم حساب المسافات الحقیقیة للمسار -٧
  : معالجة حاالت القفز عند الرباع٧-٣

تم معالجة حاالت القفز عند الرباع إن وجدت سواء كانـت إلـى األمـام أم إلـى الخلـف فـي مـسارات الثقـل وذلـك          
عـا التجـاه القفـز سـواء كـان لحساب انحرافـات الثقـل فـي مرحلـة الـسحب الثانیـة ویـتم طـرح وٕاضـافة مقـدار مـسافة القفـز تب

 Roman and( الخلــــف وحــــسب أألســــلوب الــــذي اســــتخدمه رومــــان وشــــاكرزینوف إلــــى األمــــام أم إلــــىالقفــــز 
shakerzenov.1980.30-40 ( مـــن خـــالل رســـم خـــط مـــواز لخـــط الجاذبیـــة األرضـــیة یـــسمى بـــالخط المعـــدل لخـــط

انیة وما یلیها من مراحل على ضـوء الخـط المعـدل الجاذبیة األرضیة ثم یتم حساب انحراف الثقل من مرحلة السحب الث
  .،أما االنحرافات في مرحــلة الســحب األولى فتحسب على خط الجاذبیة األرضیة األول
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 ٤٣

  : التجربة االستطالعیة٨-٣
 للتأكد مـن سـالمة عمـل األجهـزة وتـألف فریـق العمـل مـن ٢٠٠٧/-١/٩تم إجراء التجربة االستطالعیة بتاریخ 

  :ة أسماؤهم في أدناهالسادة المدرج
  . كلیة التربیة الریاضیة–  جامعة الموصل - مصور أیمن –د لیث إسماعیل ألعبیدي .م. أ-١
   .األساسیة كلیة التربیة – جامعة الموصل - مصور أیسر-د ثائر غانم مال علو .م. أ-٢
  . و تسجیل التجربةإدارة – معد مانع عالوي-٣
  .باعین  تهیئة الر - المدرب - مؤید فاضل-٤

ــة٩-٣ ــة النهائی  فــي قاعــة رفــع األثقــال فــي ملعــب جامعــة ٨/٩/٢٠٠٧ تــم تــصویر التجربــة النهائیــة بتــاریخ : التجرب
  .الموصل

تم منح ثالث محـاوالت لكـل ربـاع حـسب القـانون الـدولي لرفـع األثقـال : طریقة أداء محاوالت رفعة الخطف١-١٠-٣
مـن أقـصى انجـاز للربـاع، وذلـك ألن الثقـل المرفـوع  % ١٠٠-٩٠ محاولة ناجحـة والتـي تمثـل بحـدود أفضلوتم تحلیل 

من قدرة الرباع وذلك ألن الثقل فـي هـذه النـسب یحـافظ علـى مـساره  % ١٠٠-٩٠ بین قاربوبخاصة في المسابقات یت
 تكیفــات وضــعیة فــي جــسم الربــاع لتقلیــل أكبــر إلــىموازیــا للخــط العمــودي بــشكل تقریبــي، ألن صــعوبة رفــع الثقــل تــؤدي 

یمكن مـن الوصـالت المعیقـة للحركـة علـى مفاصـل الجـسم، لـذا نـرى ارتفـاع الـوركین وامتـداد الـرجلین یبـدئان قبـل بـدء ما
(  قــضیب الثقــل وبهــذا یتخــذ الثقــل مــساره االعتیــاديأمــامحركــة الجــذع لغــرض تخلــیص الثقــل مــن الــركبتین الــواقعتین 

  ).٣١٥،١٩٨٥التكریتي 
)  t( اختبـار ،االنحـراف المعیاري ،الوسـط الحـسابي:باحثـان المعالجـات اآلتیـةاستخدم ال: المعالجات األحصائیة١١-٣

  باســـــتخدام حزمـــــة إحـــــصائیاوعولجـــــت البیانـــــات )٢٧٢-١٠١، ١٩٩٩التكریتـــــي والعبیـــــدي،.(للعینـــــات المرتبطـــــة
spssاالحصائیة.  

حركـي للثقـل فـي رفعـة بعـد ان حـصل الباحثـان علـى قـیم المتغیـرات الكینماتیكیـة للمـسار ال:  عرض نتائج البحث١ -٤
مـن الجهتـین الیمنـى والیـسرى تـم اسـتخراج المتوسـطات ) المـسافات الحقیقیـة واالزمنـة والـسرع (الخطف والمتمثلة ب

الحــسابیة للجهتــین والتــي علــى ضــوئها تحــدد المقارنــات بــین الجهتــین لهــذه المتغیــرات لقــضیب الثقــل مــن الجــانبین 
قیم متغیرات البحـث الكینماتیكیـة والخاصـة بقـضیب الثقـل للجهتـین الیمنـى ) ٣ و٢(االیمن واالیسر،ویبین الجدوالن 

  -:والیسرى وكما یأتي
قیم متغیرات الزمن والمسافة والسرعة الكلیة لطرفي قضیب الثقل بین الجانبین األیمن واألیسر في رفعـــة ) ٢( رقم الجدول

  الخطف
  –   

 
       

       
       
       
       
       
       
       
±       
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 ٤٤

 الجانبین األیمن واألیسر في رفعـــة السرعة الكلیة لطرفي قضیب الثقل بین الفرق في متغیر) ٣( رقم الجدول
  الخطف

  –  
 

       
       
±       

   
  ٢.٥٧) =٥( وامام درجة حریة ٠.٠٥الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة 

األیمــن لجــانبین لدلــت نتــائج البحــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین الــسرع  ) ٣(        مــن الجــدول المــرقم 
الجدولیـة عنـد نـسبة خطـأ ) ت (وهـي اصـغر مـن قیمـة  ) ٠.٧٠(المحـسوبة ) ت ( ة قیمـبلغـتواألیسر لعینة البحـث إذ 

الجهتـین الیمنـى معدل السرعة بین لإال أن هناك فروقا عشوائیة رقمیة  ) ٢.٥٧(والبالغة ) ٥(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥
  .لخطفوالیسرى للمسار الحركي لقضیب الثقل في رفعة ا

  :االستنتاجات والتوصیات-٥
   : االستنتاجات١-٥

  قضیب الثقل في رفعة الخطف بین الجانبین االیمن واالیسر لسرعة الیوجد فروق ذات داللة معنویة  -       
  . لرفعة الخطف بین الجانبین االیمن واالیسر  للمسار الحركي لقضیب الثقلوجود اختالفات في قیم السرعة الكلیة -  
  :  التوصیات٢-٥
 التأكیــد علــى تنمیــة وتطــویر عنــصر الــسرعة لــدى الربــاعین وبــشكل متــساٍو لكــال الجــانبین وذلــك لتــأثیره علــى القــیم - ١

  .  یؤثر على نجاح الرفعة من ثمو الكینماتیكیة وشكل المسار الحركي 
  .ر  دراسة مشابهة لمتغیر السرعة على مراحل رفعة الخطف وقسم الرفع الى الصدإجراء -٢
إجراء دراسة مشابهة یتم من خاللها التعرف على تأثیر عنصر القوة العضلیة للرباعین على المسار الحركـي للثقـل  -٣

 .من الجهتین الیمنى والیسرى
 ).قسم الرفع إلى الصدر ثم النتر(إجراء دراسة مشابهة على الرفعة الثانیة -٤
  .درإجراء مقارنة بین رفعة الخطف وقسم الرفع إلى الص-٥

  :واألجنبیة المصادر العربیة
دراسة تحلیلیة تقویمیـة لـبعض المتغیـرات البیودینامیكیـة لمجموعـة مهـارات الكـب علـى جهـاز : بیومي،عدلي حسین  •

 .١٩٩٨،اإلسكندریة،كلیة التربیةالریاضیة للبنین،)٣١(المتوازي،بحث منشور في مجلة نظریات وتطبیقات،العدد 
ریـــة والتطبیـــق فـــي رفـــع االثقـــال، الجـــزءان االول والثـــاني، مطبعـــة جامعـــة الموصـــل، النظ: التكریتـــي، ودیـــع یاســـین  •

١٩٨٥.  
 أطروحـــةفـــي رفعـــة الخطـــف ، ) البایومیكانیكیـــة(دراســـة العالقـــة بـــین بعـــض المتغیـــرات : التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین  •

 .١٩٩٣دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ،
لمرحلــة الــسقوط تحــت الثقــل فــي رفعــة الخطــف ، مجلــة ) فوتودینموغرافیــة(دراســة تحلیلیــة : اســینالتكریتــي ، ودیــع ی •

 .١٩٩٦الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد الثاني ، العدد الرابع ، 
التطبیقــات اإلحــصائیة واســتخدام الحاســوب فــي بحــوث التربیــة : التكریتــي، ودیــع یاســین، والعبیــدي، حــسن محمــد  •

 .١٩٩٩ الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،الموصل ،الریاضیة، دار
مبــادئ المیكانیكــا الحیویــة وتطبیقاتهــا فــي المجــال الریاضــي،الطبعة االولــى،دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة : جابر،امــال  •

 .٢٠٠٨،اإلسكندریةوالنشر،
ـــة للحركـــات الریاضـــیة،د: حـــسین،قاسم حـــسن ومحمود،ایمـــان شـــاكر  • ـــادئ االســـس المیكانیكی ار الفكـــر للطباعـــة مب

 .١٩٩٨والنشر والتوزیع،عمان،االردن،
استخدام الحاسوب في تحدید المسار الحركي للثقل، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة : الخیاط، هالة نافع فتحي •

 .٢٠٠٣علوم الحاسبات والریاضیات، جامعة الموصل، 
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رائــق مختلفــة مــن المــسافة بــین القبــضتین فــي دراســة تحلیلیــة لــبعض المتغیــرات المیكانیكیــة لط: رضا،صــمد محمــد  •
  .٢٠٠٧رفعة الخطف،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة صالح الدین،

 .١٩٨٧البایومیكانیك والریاضة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، : الصمیدعي، لؤي غانم   •
علــم الحركــة والمیكانیكــا الحیویــة بــین النظریــة والتطبیــق، الطبعــة : العــال  ،عــصام الــدین متــولي وبدوي،عبــدعبــدا هللا •

  .٢٠٠٧،اإلسكندریةاالولى، دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر، 
 ، دار المعــارف ، مــصر ، األولالبایومیكانیــك  فــي المجــال الریاضــي ، الجــزء   : وآخــرونعبــد المــنعم ، سوســن  •

١٩٧٧. 
تحلیــل أثــر البعــد بــین القبــضتین فــي بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة للثقــل فــي  :  صــبري،إســماعیلالعبیــدي، لیــث  •

 .١٩٩٧مراحل السحب في رفعة الخطف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، 
ل فـــي دراســـة مقارنـــة لـــبعض المتغیـــرات الكنیماتیكیـــة بـــین مـــساري طرفـــي قـــضیب الثقـــ: العبیـــدي ، لیـــث اســـماعیل  •

  ٢٠٠١ دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل ،أطروحةالرفعات االولمبیة للرجال ، 
ـــد • ـــل البیومیكـــانیكي لحركـــات جـــسم االنـــسان : البـــصیر  علي،عـــادل عب ـــة المـــصریة أســـسهالتحلی  وتطبیقاتـــه، المكتب

  .٢٠٠٤للطباعة والنشر،االسكندریة، 
شــیالف ،كلیــة العلــوم الریاضــیة ، جامعــة الیبــزك، . لمــادة رفــع االثقــال ، ترجمــة ي الكــراس الدراســي: فیــدلر، ف  •

١٩٩٣. 
 .١٩٧٦رفع االثقال ، ترجمة صادق فرج ذیاب الجنابي ، مطبعة اوفسیت التحریر ، بغداد، : كارل ، كیرهارد  •
الي، جامعــة بغــداد، المهــارات والتــدریب فــي رفــع االثقــال، مطبعــة التعلــیم العــ: نــصیف، عبــد علــي و عبدي،صــباح  •

١٩٨٨. 
ـــــــــشر،جامعة : الهاشمي،ســـــــــمیر مـــــــــسلط  • ـــــــــب للطباعـــــــــة والن ـــــــــة، دار الكت ـــــــــك الریاضـــــــــي،الطبعة الثانی البایومیكانی
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