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   يف رفعة اخلطف للمحاوالت الفاشلة والناجحة للثقلكيةدراسة حتليلية للقدرة امليكاني
  ٢معتصم منعم المشهداني                                                    ١د سعد نافع الدلیمي .م.أ  

 

  امللخص
  :حث یهدف الب     

  . للمحاوالت الفاشلة والناجحة لمراحل سحب الثقل في رفعة الخطف لعینة البحث  للثقل التعرف على قیم القدرة المیكانیكیة-١
 للمحــاوالت الفاشــلة والناجحــة لمراحــل ســحب الثقــل فــي رفعــة الخطــف لعینــة  للثقــلالتعــرف علــى الفــروق بــین القــدرة المیكانیكیــة-٢

  .البحث 
  .للمحاوالت الفاشلة والناجحة لمراحل سحب الثقل في رفعة الخطف لعینة البحثللثقل درة المیكانیكیة  رسم مسار للق-٣

     استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المقارن لمالءمتـه لطبیعـة البحـث ، وتكونـت عینـة البحـث مـن سـبعة ربـاعین مـن 
  / ٣  / ٢٧-٢٦(  ، وتـم تـصویر تجربـة البحـث بتـاریخ ٢٠٠٩دمین للعـام  العراق للمتقأندیةفئة المتقدمین المشاركین في بطولة 

وتـم تحلیـل متغیـر القـدرة .  المـشاركین فـي بطولـة أندیـة العـراق للمتقـدمیننللربـاعی بغـداد -في قاعة التأمیم لرفع األثقال  ) ٢٠٠٩
 اإلحــصائیة spss إحــصائیا باســتخدام حزمــة  تخــدم البحــث ، وتــم معالجــة البیانــاتأخــرى بهــا مــن متغیــرات ومــا یــرتبطالمیكانیكیــة 

  ) .  للعینة المرتبطة ) t( المعیاري ،قانون النسبة المئویة ، اختبار االنحرافالمتوسط الحسابي، ( باستخدام
  : استنتج الباحثان ما یأتي و      

احل سحب الثقـل فـي رفعـة الخطـف لعینـة  بین المحاوالت الفاشلة والناجحة لمر  للثقل فروق معنویة للقدرة المیكانیكیة وجود عدم-١
  .البحث 

  .للمحاوالت الفاشلة والناجحة وحسب لمراحل سحب الثقل في رفعة الخطف لعینة البحث للثقل  تطابق مسار القدرة المیكانیكیة -٢ 
كبتین وحتـى نهایـة مرحلـة  المیكانیكیة للثقل نحو األعلى من مرحلة السحبة األولـى مـرورًا بمرحلـة الـر مسار القدرة تتدرج زیادة -٣ 

  .      للمحاوالت الفاشلة والناجحة في رفعة الخطف لعینة البحثوانخفاضها نحو األسفل في مرحلتي الطیران والسقوط ، السحبة الثانیة
Analysis Study of the Mechanical power of the  unsuccessful and successful Attempts in 

Snatch Lift 
Assist.Prof.Dr.Sa'ad.N.Al-Dulaimi                                      Mu'tasim.M.Al-Mashhadani 

Abstract 
The research aims at : 

1. Identifying the values of the mechanical power of the unsuccessful and successful attempts 
in snatch lift for the research sample . 

2. Identifying the differences between the mechanical power of the unsuccessful and successful 
attempts in snatch lift for the research sample. 

3. Drawing the trajectory of the mechanical power of the unsuccessful and successful attempts 
in snatch lift for the research sample . 

The researchers have adopted the descriptive approach on the comparative style for its 
convenience to the nature of the research .The sample has included (7) advanced weight lifters 
participating in Iraq clubs championship for the advanced in 2009 . The experiment of the 
research has been photographed on 26-27/3/2009 in Al-Tamim Hall for weight lifting –Baghdad 
for all  weight lifters  participating in Iraq clubs championship for the advanced . The variable 
of the mechanical power and the related variables which can serve the research have been 
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analyzed . The data have been treated statistically by using SPSS with using ( mathematical 
mean , standard deviation , percentage law , and t-test  for the connected sample ) . 
The researchers have concluded the following :- 

1. The absence of moral differences for the mechanical power between the unsuccessful and 
successful attempts for the stages of trajectory of the bar weight in snatch lift for the 
research sample . 

2. Conformity of the trajectory of the mechanical power for the unsuccessful and successful 
attempts and according to the phases of the trajectory of the bar in snatch lift for the 
research sample . 

3. The increase of mechanical power trajectory has gradated upwards from the first draw 
phase passing the phase of the knees and till the end of the second  phase for the unsuccessful 
and successful attempts for the stages of weight drawing in snatch lift for the research 
sample . 

4. Decreasing the trajectory of the mechanical power downwards in the phase of flying and 
falling for the unsuccessful and successful attempts for the phases of the trajectory of the bar 
in snatch lift for the research sample .  

  :التعریف بالبحث -١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١

دى إلــى ظهــور نتــائج متقدمــة فــي المیــادین أن التقــدم العلمــي فــي شــتى صــفوف العلــم ومنهــا علــوم التربیــة الریاضــیة أ
الریاضــیة والتــي لــم یــسبق لهــا مثیــل مــن قبــل ومــن هــذه العلــوم الریاضــیة األساســیة هــو علــم البایومیكانیــك والــذي یهــتم اهتمامــا 

حثیـة مـن انعكس التقـدم التكنولـوجي الهائـل فـي العـالم علـى دقـة وسـرعة أجـراء العملیـات البفقد  بالغا بدراسة الحركة الریاضیة،
 مـن خاللهـا یمكننـا الحـصول واسـتخدامها التـيخالل استخدام أجهزة القیاس واالختبار وتطور كفاءة الحواسیب وتعـدد برامجهـا 

ومنهـا ، الـشغل، االرتفاع، االنحـراف، المـسافة، الـسرعة ( مثلعلى أغلب المتغیرات المیكانیكیة الخاصة في فعالیة رفع األثقال
   .  على وصف الحركة وتحلیلها تحلیال دقیقاً لالستعانة بها) القدرة 

إذ تعتمــد معظــم الفعالیــات الریاضــیة علــى القــدرة فــي الحــصول علــى االنجــازات الكبیــرة  والتــي تعنــي قابلیــة الریاضــي    
، إذ أن المعدل الزمنـي النجـاز الـشغل یـسمى بالقـدرة )١٢٨ ،١٩٩٩،عبد الخالق(على االنجاز بأقصى قوة وبأقل وقت ممكن 

، ومــن الریاضــات التــي تتطلــب مــن ممارســیها قــدرة عالیــة هــي  )٢٢٣ ، ١٩٨٨الــسامرائي ، ( أو هــي ســرعة انجــاز الــشغل، 
ریاضة رفع األثقـال، إذ یتطلـب مـن الربـاع انجـاز أقـصى شـغل مكـن فـي اقـصر وقـت مـن اجـل إكـساب الثقـل الـسرعة الالزمـة 

 ).١٩٩٦،١٨التكریتـي والـدلیمي ، (سقوط تحت الثقل والـسیطرة علیـهلالرتفاع إلى ألعلى، بحیث یسمح هذا االرتفاع للرباع بال
بـین المتنافـسین فـي المـسابقات الواحد وزاد هذا االهتمام حینما بلغ التنافس على أشده في مسابقات رفع األثقال لحد الكیلوغرام 
 نحـو دراسـات أعمـق للحركـة الریاضـیة الدولیة، ونالحظ أنه كلما زاد التنـافس بـین الـدول فـي المجـال الریاضـي انـدفع البـاحثون

  )١٧ ، ٢٠٠٧عبداهللا وبدوي ، (لتقنین جمیع العوامل التي تؤثر على مستوى أداء الفرد 
 أثنـاء الرفـع ولكـن تتجلـى فـي مرحلـة الـسحب الثانیـة والتـي  فـيإذ أن القدرة لها دور أساسـي  فـي مراحـل سـحب الثقـل     

 مـا یمكـنالتزاید في السرعة من المراحل السابقة مع القوة التي یبـذلها الربـاع بأقـصى یتولد فیها قوة انفجاریة عالیة من حاصل 
بوضــع مــریح ثــم نجــاح علیــه لیــسهل علیــه وصــول الثقــل ألعلــى نقطــة ممكنــة حتــى تمكنــه مــن الــسقوط تحــت الثقــل والــسیطرة 

لــذا یكتــسب البحــث أهمیتــه مــن خــالل  محاولــة تحقیــق الفــوز عنــد نجــاح المحــاوالت الثالثــة المــسموح بهــا، مــن ثــمالمحاولــة، و 
معرفة وتحلیل القدرة المیكانیكیة للمحاوالت التي یفشل بها الرباع ثم ینجح بعد إعادتها في محاولة الحقـة ودراسـة الفـروق فیمـا 

  .بینها لغرض التعرف على النقاط االیجابیة وتعزیزها وتالفي النقاط السلبیة في أثناء أداء الحركة
  : مشكلة البحث٢-١

فــي المــسابقات ) الخطــف والنتــر (الــرقعتینطبقــا للقــانون الــدولي لرفــع األثقــال یــتم مــنح ثــالث محــاوالت للربــاع  لكلتــا 
ومــن الطبیعــي أن یتخللهــا وجــود محــاوالت فاشــلة لــبعض الربــاعین والتــي ربمــا تــنجح فــي محاولــة الحقــة، ومــن خــالل ، الدولیــة
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 یتركـز بمـا یعبـر عنـه "باحثین في دراسات سابقة وجـدنا خلـالال وتحلیلها من قبل مالحظتنا للرباعین العراقیین في تلك الرفعات
، لـذا تتركـز مـشكلة  في مراحل سحب الثقلوالتي یتم فیها أنتاج أقصى قوة وأسرع أداء حركي من قبل الرباع،میكانیكیَا بالقدرة 

اشلة والناجحـة لـدى الربـاعین العـراقیین فـي رفعـة الخطـف  والمقارنة بین المحاوالت الف للثقلالبحث في تحلیل القدرة المیكانیكیة
.  

  :إلىیهدف البحث  : أهداف البحث٣-١
  . لمسار الثقل للمحاوالت الفاشلة والناجحة في رفعة الخطف لعینة البحثاالنحرافات التعرف على قیم ١-٣-١
لعینـة  لمراحـل سـحب لثقـل فـي رفعـة الخطـف  للمحـاوالت الفاشـلة والناجحـة للثقـل التعرف علـى قـیم القـدرة المیكانیكیـة٢-٣-١

  .البحث 
رفعـــة  لمراحـــل ســـحب لثقـــل فـــي  للمحـــاوالت الفاشـــلة والناجحـــة للثقـــل  التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین القـــدرة المیكانیكیـــة٣-٣-١

  .الخطف لعینة البحث 
 رفعـــة الخطـــف لعینـــة  فـــي لمراحـــل ســـحب لثقـــلللمحـــاوالت الفاشـــلة والناجحـــةللثقـــل  المیكانیكیـــة مـــسار للقـــدرة  رســـم ٤-٣-١

  .البحث
  :  مجاالت البحث٤-١
  . الرباعون المشاركون في بطولة أندیة العراق للمتقدمین :جال البشري  الم١-٥-١
   .٢٠٠٩  / ٣  /  ٢٧- ٢٦  : المجال الزماني٢ -٥-١
  . بغداد – قاعة التأمیم لرفع األثقال : المجال المكاني ٣- ٥-١
   :ة في البحث والمصطلحات المستخدم الرموز٥-١
  : الرموز المستخدمة في البحث١-٥-١
  .انحراف الثقل عن خط الجاذبیة األرضیة الوهمي مقاسا بالسنتمتر  :نحرافاتاأل ١-١-٥-١

  D1 أعرض انحراف للثقل بین خط الجاذبیة األرضیة الوهمي باتجاه الرباع أول مرة.  
D2 ابعد نقطة یصلها الثقل أفقیا      أعرض انحراف للثقل بین خط الجاذبیة األرضیة الوهمي و 

  .بعیدا عن الرباع 
D3 إنحراف أعلى ارتفاع یصله الثقل عن خط الجاذبیة األرضیة الوهمي  . 

  D4 فــي ف للثقــل بــین خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوهمي وابعــد نقطــة یــصلها الثقــل أفقیــا باتجــاه الربــاع ثــاني مــرة اأعــرض إنحــر
  .مرحلة سقوط الثقل

D5نهایــة الــسقوط تحــت الثقــل فــي  وضــع القرفــصاءف بــین خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوهمي ونقطــة التثبیــت فــي أعــرض إنحــرا 
 .وضع القرفصاء 

D6 عرض القوس الخطـافي = D4+ D2عنـد قطـع الثقـل خـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي مـرتین .D4- D2 عنـد عـدم قطـع 
  .وهمي بعیدًا عن الرباع مرة واحدةة العند قطع الثقل خط الجاذبیة األرضی D4-D2 الثقل خط الجاذبیة

   : المستخدمة في البحث المصطلحات٢-٥-١
الـسریع للقـوة العـضلیة والـذي یـدمج كـال مـن الـسرعة والقـوة فـي حركـة ،  تعرف بأنها المظهـر:  المیكانیكیة القدرة١-٢-٥-١
  . )١٦٩ ،٢٠٠١ ،حماد(الزمن ) / المسافة × القوة= ( ة در الق: عنها في المعادلة اآلتیة عبریو 
العلــم الــذي یبحــث تــأثیر القــوى الداخلیــة والخارجیــة علــى األجــسام الحیــة ، وانــه العلــم الــذي یهــتم  : البایومیكانیــك٢-٢-٥-١

  كة اإلنسانیةبدراسة وتحلیل حركات اإلنسان تحلیال كمیا ونوعیا بغرض زیادة كفاءة الحر 
   )١٨ ، ٢٠٠٨جابر ،(
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قــضیب الثقــل مــن الطبلــة إلــى فــوق الــرأس وتكــون الــذراعان ممــدودتان إذ فیهــا ُیرفــع هــي الرفعــة التــي  : الخطــف٣-٢-٥-١
یسقط الجسم تحت قضیب الثقل باستخدام إحدى الطریقتین أما بفتح الـرجلین أو ثنـي الـرجلین ثـم النهـوض وجعـل القـدمین عـل 

   ).١٨ ، ١٩٨٩التكریتي و ذیاب ، (خط واحد 
ــة الفاشــلة٤-٢-٥-١  عملیــة رفــع الثقــل علــى وفــق متطلبــات الرفعــة مــع حــدوث خلــل فــي األداء مــن هــي:  )ف  (  المحاول

  ).١٧ ،٢٠١٠المشهداني ،( المحاولةفشل الجانب القانوني أو ضعف في مقدرة الرباع  ویؤدي إلى 
هـي عملیـة رفـع الثقـل علـى وفـق متطلبـات الرفعـة دون حـدوث أي خلـل فـي األداء مـن : )ن  (  المحاولة الناجحة٥-٢-٥-١
  . )١٧ ، ٢٠١٠المشهداني ، (  جانب القانونيال

  :سابقةالدراسات الو  اإلطار النظري-٢
  : اإلطار النظري١-٢
  : القدرة ١-١-٢

 القوة العضلیة كصفة بدنیـة أساسـیة تلعـب دورَا أساسـیة بـین بقیـة الـصفات البدنیـة األخـرى أنهاتعرف القوة االنفجاریة 
ب الجـسم صـفة ممیـزة وخاصـیة جدیـدة فـي األداء الحركـي هـي سـرعة القـوة أو القـدرة ، فارتباط القوة بالـسرعة عبـارة عـن اكتـسا

 ١٨ .١٩٧٩حـسین واحمـد ،( أو القوة الممیزة بالسرعة أو القوة االنفجاریة كل هذه المـصطلحات تعنـي والشـك مـصطلح واحـد 
. (  
 االنجــاز فــي و لكــونبوجــود إزاحــة، الإ ینجــز الــشغل عنــدما یقطــع الجــسم إزاحــة معینــة بفعــل تــأثیر قــوة والیــتم الــشغل     

 قیـاس القـدرة مـن األهمیـة كمؤشـرَا للیاقـة لـذا یعـد، ) بإزاحـة ( المجال الریاضي یتم في اقـصر زمـن ممكـن وبقـوة واتجـاه معـین 
ؤدى  تـإذ  عنـدما یـؤدى بـسرعة اكبـر ،ا  البدنیة ، كما انه مؤشر مهـم یوصـلنا إلـى حقیقـة مفادهـا أن فعـل القـوة یكـون اكبـر تـأثیر 

لـدورها الكبیـر والفعـال وبقـوة عالیـه وفـي ان واحـد یحقـق فیـه مبـدأ القـدرة ، وهنـاك تناقـضات ) عالیـه أحیانـا ( الحركـات بـسرعة 
بــین أهمیــة تطــویر الــسرعة كــضرورة والقــوة كمتطلبــات رفــع المــستوى مــع تطــویر درجــة إتقــان األداء الحركــي ،أي كانــت أهمیــة 

 قـصیر وبــسرعة كبیــرة إلنتــاج الـشغل المیكــانیكي المطلــوب تنمــى خاصـیة القــدرة مــن خــالل التعامـل مــع الجــسم أو األداة بوقــت
الــشد العــضلي وســرعة الــتقلص العــضلي للحــصول علــى الحالــة الجیــدة للــربط مــابین القــوة والــسرعة، فكلمــا كانــت القــدرة جیــدة 

لجــسم العــضلي قدرتــه اكبــر، كمــا تعتمــد  فا،كانــت النتــائج أفــضل وتــشیر بعــض المــصادر إلــى اعتمــاد القــدرة علــى بنــاء الجــسم
-٢٧٦ ،١٩٩٨حـسین ومحمـود ،( أیضا على العمر والجنس ، والتدریب باألثقال عامل أساسي لتنمیـة القـدرة وتطـور االنجـاز

وعندما تتحقق القـدرة والتـي تـساوي حاصـل ضـرب القـوة فـي سـرعة تغیـر طـول العـضلة ولهـذا فـان حجـم القـدرة یمكـن  ) .٢٧٨
نفــسه  الوقــت فــينــى القــوة والــسرعة ،وهــذا الحجــم الــذي یــصل إلیــه الــتقلص العــضلي الــذي یــستطیع مــن خاللــه أن تحــسبه بمنح

وقــد یكــون الــشخص قویــَا ولكــن قدرتــه غیــر جیــدة   ) .١٤٩ ،١٩٨٧الــصمیدعي ، ( أظهــار القــوة القــصوى والــسرعة القــصوى 
ریــق زیــادة القــوة والــذي یعتمــد فیهــا علــى نــوع القــدرة ألنــه الیملــك ســرعة كبیــرة والعكــس صــحیح، وان زیــادة القــدرة یكــون عــن ط

 قــوة مــن خــالل الحركــات الــسریعة، المطلوبــة لطبیعــة النــشاط الممــارس، وبــشكل عــام یمكــن زیــادة القــدرة عــن طریــق بــذل اكبــر
ــة نــسبیَا أو أذا اســتعملت القــوة بفتــرة زمنیــة قــصیرة أو كالهمــا ســویاَ ااكبــر أذوتكــون   اغلــب فان، اســتخدمت القــوة لمــسافة طویل

  : تساويإذالریاضیة تعتمد على القدرة أكثر من اعتمادها على القوة الفعالیات 
  السرعة  × القوة =  القدرة    ، الزمن/ اإلزاحة × القوة =  القدرة   ، الزمن  / الشغل = القدرة 

   ) ٢٢٤ -٢٢٣ ، ١٩٨٨ السامرائي ،       (  
ا أن نتوصل إلى حقیقـة مفادهـا أن تـأثیر القـوة یكـون اكبـر عنـدما تـؤدي الحركـة بـسرعة      استنادَا إلى هذا القانون یمكنن    
 والمـدربین الریاضـیینأي أن هناك تناسـب طردیـَا بـین قـدرة الـشخص وسـرعة الحركـة ، لـذا ینبغـي علـى ) بفترة زمنیة قصیرة ( 

والتي یجب أن تكـون قـصیرة جـدَا . م فیها الحركة الفعلیة الفترة الزمنیة التي تتفیما یتلعق ب  االعتبارعینأن یأخذوا هذا المبدأ ب
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كي یتحقق مبدأ القوة الممیزة بالسرعة والتي ترمي إلى استخدام أقصى قوة بأقصى سرعة، ومـن الـضروري أن یتمتـع الریاضـي 
ــــــــــــــــــــــــــــــي تطلــــــــــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــــــــــرعة الحركــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــي الفعالیــــــــــــــــــــــــــــــات الت ــــــــــــــــــــــــــــــصفة وخاصــــــــــــــــــــــــــــــة ف                                            بهــــــــــــــــــــــــــــــذه ال

وریاضــة رفــع األثقــال تحتــاج إلــى اســتخدام أقــصى مــایمكن مــن القــدرة المیكانیكیــة خــالل أداء ، ) ١٧٨ ،١٩٩٩الهاشــمي ، ( 
ي إذ ینصح الرباع ببذل أقصى قوة وبأقصر زمن ممكـن كـي یكـسب الثقـل التعجیـل الكـاف) الخطف والنتر ( الرفعات االولمبیة 

 الجــذب تــأثیر قــوةللوصــول إلــى االرتفــاع المالئــم الــذي یمكــن الربــاع مــن الــسقوط تحــت الثقــل قبــل أن یتــسارع بالــسقوط نتیجــة 
للربــاع  إذ أن القــدرة ســتكون ) المیكانیكیــة ( الطــول دورَا كبیــرَا فــي القــدرة ال ســیما، وتلعــب القیاســات الجــسمیة و  للثقــلاألرضــي

  ة طویلة نسبیَا أو إذا استخدمت القوة بفترة زمنیة قصیرة أو كالهماأفضل أذا استخدمت القوة لمساف
   ). ١٧٧ ،١٩٧٦الطالب ، (                                                                                            

  : مراحل رفعة الخطف وتشمل ٢-٢
  حب الثانیة مرحلة الس-٤ مرحلة التهیؤ ووضع البدء         -١
   مرحلة السقوط تحت الثقل-٥ مرحلة السحب األولى             -٢
   مرحلة النهوض والثبات في وضع الوقوف-٦   مرحلة حركة الركبتین           -٣
  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المقارن لمالءمته لطبیعة البحث  :منهج البحث١-٣
 العـراق للمتقـدمین أندیـة البحـث مـن سـبعة ربـاعین مـن فئـة المتقـدمین المـشاركین فـي بطولـة  تكـون عینـة: عینة البحـث ٢-٣

  .  مواصفات عینة البحث یبین)١( رقم والجدول ٢٠٠٩ للعام
   المواصفات والمعالم اإلحصائیة لعینة البحث)١(رقم الجدول 

  كتلة الثقل المرفوع
ــــــاع طــــــول  الرباع  كغم/الناجحة   كغم/الفاشلة  / الرب

  سم
 كتلةالرباع

  كغم/ 
  الرفعة تسلسل  كغم كتلةلا  الرفعة تسلسل  كغم/الكتلة

لوزن الثق  
   نیوتن)القوة ( 

  ٩٣١  الثالثة  ٩٥  الثانیة  ٩٥  ٥٦  ١٦٢  ١
  ١١٢٧  الثالثة  ١١٥  الثانیة  ١١٥  ٦٢  ١٦٧  ٢
  ١١٨٥.٨  الثالثة  ١٢١  الثانیة  ١٢١  ٦٧.٨  ١٧٠  ٣
  ١٠٥٨.٤  الثانیة  ١٠٨  األولى  ١٠٨  ٦٩.٢  ١٧١  ٤
  ١٣٨١.٨  الثالثة  ١٤١  الثانیة  ١٤١  ٨١  ١٦٩  ٥
  ١٢٢٥  الثانیة  ١٢٥  األولى  ١٢٥  ٩٢.٤  ١٦٨  ٦
  ١٣٧٢  الثانیة  ١٤٠  األولى  ١٤٠  ١٠٤.٨  ١٦٨  ٧

  ١١٨٣  ٧٦.١٧  ١٦٧.٨٦  س
  ١٦٢.٨٨    ١٧.٤٧  ٢.٩١  ع± 
  : وسائل جمع البیانات٣-٣

الذاتیــة والتقنیــة واالســتبیان واالختبــار والتحلیــل والقیــاس  وســائل لجمــع البیانــات  اســتخدم الباحثــان المالحظــة العلمیــة
  . الخطف  رفعةالفاشلة والناجحة فيمحاوالت للحصول على بعض المتغیرات الكینماتیكیة للثقل في ال

  : المالحظة العلمیة التقنیة١-٣-٣
الیابانیـة الـصنع، لتـصویر  ) Sony( ر الفیدیویـة نـوع لتحقیق المالحظة العلمیـة التقنیـة اسـتخدم الباحثـان آلـة التـصوی

ــة التــصویر علــى مــسافة  م مــن الجهــة الیمنــى للربــاع، وكــان ارتفــاع عدســة آلــة ) ٥.٥٠(الربــاعین فــي البطولــة إذ وُضــعت آل
  .ثانیة /صورة ) ٢٥( م عن مستوى سطح األرض، وكانت سرعة آلة التصویر الفیدیویة ) ١.٤٥( التصویر الفیدیویة

  : القیاسات ٢-٣-٣
  : الكتلة ١-٢-٣-٣
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  .غم وهو المستخدم في المسابقات الرسمیة) ٥٠( تم قیاس الكتلة بمیزان یقیس إلى أقرب 
  : الطول ٢-٢-٣-٣

  .لقیاس أطوال الرباعین) الرستامیتر(  جهازاناستخدم الباحث
  : متغیرات البحث ٤-٣

تحویـل كتلـة الثقـل تـم و )  المسافة ، الـزمن ، الـسرعة ،قوةال(تم احتساب القدرة المیكانیكیة عن طریق قیاس المتغیرات 
  . لمسار الثقلاالنحرافات دراسة متغیر وكذلك .ج×ك=ق:  قانون القوة بتطبیق قوة إلىالمرفوع 

  : طریقة إجراء االختبار ٥-٣
قـانون الـدولي للعبـة حـسب ال ي المركـزي لرفـع األثقـالـمن خالل مشاركة الرباعین في البطولة الرسـمیة لالتحـاد العراقـ

محــاوالت، وُأجــري التحلیــل للمحاولــة الفاشــلة والناجحــة بالكتلــة نفــسها لــبعض الربــاعین وحــسب تسلــسل  أدى كــل ربــاع ثــالث
  . المحاولة الفاشلة األولى أو الثانیة 

   : التجربة٦-٣
ربـــاعین لل بغـــداد - فـــي قاعـــة التـــأمیم لرفـــع األثقـــال ) ٢٠٠٩  / ٣  / ٢٧-٢٦( تـــم تـــصویر تجربـــة البحـــث بتـــاریخ 
  . المشاركین في بطولة أندیة العراق للمتقدمین 

   : طریقة استخالص البیانات ٧-٣
 وكـذلك تحویـل نوعیـة الفلـم حاجةوذلك لتقطیع الفلم إلى أجزاء صغیرة وحسب ال ) I filma Edit1.3( تم استخدام برنامج -١

     MPEG  .   إلىDATمن 
  . لتقطیع الحركة إلى صور منفردة متسلسلة ) Adobe premiere 6.5(  تم استخدام برنامج-٢
وذلــك لعــرض كــل صــورة مــن الــصور المقطعــة لیــتمكن  )  ACDSee10 photo Manager( تــم اســتخدام برنــامج -٣
  .من تحدید بدایة ونهایة األجزاء المهمة التي یراد تحلیلها محلل ال
للمـسار  ) x,y(لـى إحـداثیات المحـورین الـسیني و الـصاديوذلـك للحـصول ع) Auto CAD 2011( تـم اسـتخدام برنـامج -٤

  .الحركي لقضیب الثقل 
القـــیم (فــي حــساب القــیم الحقیقیــة للمــسار الحركــي لقــضیب الثقــل بعــد أن تــم ضــرب Excel ) ( تــم اســتخدام برنــامج -٥

  .قیا وعمودیا سم وتم قیاسها أف) ٤٥(وهو قرص جهاز رفع األثقال والبالغ قطره ) قیمة مقیاس الرسم×النقطیة
  :ألدوات المستخدمة في البحث  األجهزة وا٨-٣

   -:تم استخدام األدوات اآلتیة       
  . استمارات تسجیل كتل الرباعین والمحاوالت والوزن المرفوع -
  . میزان لحساب كتل الرباعین-
  .  جهاز رستامیتر لقیاس أطوال الرباعین-
  . قانونياألقراص مع  جهاز رفع األثقال-
  م٤×٤طبلة خشبیة قیاس -
  .املثانیة مع الح/صورة  ) ٢٥(  بسرعة  Sony تصویر فیدیویة نوعة آل-
   .Sony  Mp 120نوع ) ٦( شریط فیدیو عدد -
  م) ٢٠( شریط قیاس -
  .مع ملحقاته ) pentiom-4( حاسوب آلي نوع-
  : الوسائل اإلحصائیة ٩-٣
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المتوســـط الحـــسابي، ( باســـتخدام اإلحـــصائیة spss اإلحـــصائیةحزمـــة ال عـــالج الباحثـــان البیانـــات إحـــصائیا باســـتخدام        
  ) .للعینة المرتبطة ) t(االنحراف المعیاري ،قانون النسبة المئویة ، اختبار 

  :عرض ومناقشة النتائج -٤
 لعینة البحث لمراحل سحب الثقل في رفعة الخطف المواصفات والمعالم اإلحصائیة)٢(الجدول رقم

  
  

 رفعة الخطف لعینة  سحب الثقل فيللقدرة المیكانیكیة بین المحاوالت الفاشلة والناجحة لمراحل اإلحصائیةالمعالم  )٣ ( رقمالجدول
  واط/ البحث 

 الناجحة الفاشلة

 ع±  س ع±  س
 ٠.٦٧ ٠.٤٤ ٣١٢.٠٢ ٩٩٠.٠٩ ٣٢٧.١٤ ١٠٠١.٢٨ األولىالسحبة 
 ٠.٤١ ٠.٨٨- ٥٠٠.٩٩ ١٧٨١.٩١ ٤٤٢.٠٥ ١٧٤٠.٣١ الركبتین

 ٠.٧٦ ٠.٣٢- ٣٨٤.٦٨ ٢٢٤٠.١٧ ٣٣٦.٢٨ ٢٢٢١.٣٣ السحبة ثانیة
 ٠.٦١ ٠.٥٣- ٣٢٥.١٤ ١٤٢٣.٨٣ ٢٨٠.٠٨ ١٣٧٦.٢٢ الطیران
 ٠.٢٩ ١.١٥ ٢٠٩.٢٦ ٦٠٣.٢٧ ١٨٩.٨١ ٦٧٥.٦٠ السقوط

  
  
  

  سم/ لعینة البحث  الثقلإلحصائیة للمحاوالت الفاشلة والناجحة لمتغیرات االنحرافاتالمعالم ا)٤ ( رقمالجدول
 المراحل الناجحة الفاشلة

 ع±  س ع±  س المتغیرات
D1 ٣.٨٦ ٨.٤٦ ٣.٨٠ ٨.٦١ 
D2 -٦.٧٥ ٢.٥٧- ٦.٩٧ ١.٩٨ 
D3 ٦.٠٩  ٢.٦٢ ٥.٤٥ ٥.٣٣ 

 المراحل السقوط  الطیران السحبة ثانیة  الركبتین  السحبة األولى
راتالمتغی  ع±  س ع±  س ع±  س ع±  س ع±  س 
 ٠.٠٦ ٠.٣٠ ٠.٠٣ ٠.٢٢ ٠.٠٦ ٠.٣٤ ٠.٠٤ ٠.٢٠ ٠.٠٥ ٠.٤٠ سم/المسافة ف 
 ٠.٠٣ ٠.٢٤ ٠.٠٦ ٠.٢٥ ٠.٠٦ ٠.٣٤ ٠.٠٣ ٠.١٨ ٠.٠٥ ٠.٤٠ سم/المسافة ن 
 ٠.١٩ ٠.٥٥ ٠.٠٣ ٠.١٩ ٠.٠٣ ٠.١٨ ٠.٠٤ ٠.١٤ ٠.٠٨ ٠.٤٩ ثا/الزمن ف 
 ٠.٢٣ ٠.٥٢ ٠.٠٣ ٠.٢١ ٠.٠٤ ٠.١٨ ٠.٠٣ ٠.١٣ ٠.٠٩ ٠.٥ ثا/الزمن ن 

الـــــــــــــــــــــسرعة ف 
 ٠.١٥ ٠.٥٧ ٠.١٢ ١.١٦ ٠.٠٩ ١.٨٨ ٠.٢١ ١.٤٥ ٠.١٨ ٠.٨٣ ثا/سم

 ٠.١٩ ٠.٥١ ٠.١٩ ١.٢٠ ٠.١٥ ١.٨٩ ٠.٢٦ ١.٤٨ ٠.١٦ ٠.٨٢ ثا/السرعة ن سم
 ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ كغم/ الكتلة ف 
 ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ ١٦.٦٢ ١٢٠.٧١ كغم/الكتلة ن 
 ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ نت/ القوة ف 
 ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ ١٦٢.٨٨ ١١٨٣ نت/ القوة ن 
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D4 ٧.٨٤ ١٢.٩٨ ١٢.٩٣  ١٤.٧١ 
D5 ٧.٩٢ ١٢.٧٥ ١٦.٨٦ ١٢.٧٣ 
D6 ٣.٢٤  ١٥.٥٦ ٩.٢٦ ١٦.٦٩ 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

0123456

متسلسلة١
متسلسلة٢

  
  )واط (لمراحل سحب الثقل لعینة البحثللمحاوالت الفاشلة والناجحة  مسار القدرة المیكانیكیة وضحی) ١( رقمالشكل

  المحاوالت الناجحة) ــ(المحاوالت الفاشلة                         ) ــ(
 فـي رفعـة یة للقـدرة المیكانیكیـة بـین المحـاوالت الفاشـلة والناجحـةیتبین عدم وجود فروق معنو  ) ٣(  من الجدول المرقم -     

والتـــي  ) Sig(  ظهـــرت القیمـــة المعنویـــة إذ ) ١.١٥ -٠.٣٢ ( وبة تتـــراوح مـــا بـــینالمحـــس) ت (  كانـــت قیمـــة إذ ، الخطـــف
  .مما یدل على عدم وجود الفروق ) ٠.٠٥(وهي اكبر من قیمة  )  ٠.٧٦ – ٠.٢٩(  ما بینتتتراوح

یتضح تطابق مساري القدرة المیكانیكیة للمحاوالت الفاشلة والناجحة لمراحل الـسحب الخمـسة لرفعـة  ) ١( ل الشكل  ومن خال
أثنـــاء األداء الحركـــي للمحـــاوالت الفاشـــلة فـــي  الربـــاعین ینجـــزون قـــدرة میكانیكیـــة متـــساویة إن وهـــذا ممـــا یـــدل علـــى ،الخطـــف

ان مقــدار االنحرافــات الفاشــلة للمتغیــرات التالیــة والتــي بلغــت  ) ٤( ل والناجحــة لمراحــل ســحب الثقــل، ولكــن تبــین مــن الجــدو 
 ، ٦.٩٧(  معیاریـة مقـدارها علـى التـوالي وبانحرافـات) ١٢.٧٣(D5 ، ) D4١٤.٧١ ( ، )١.٩٨-(D2  الحـسابیة  أوساطهم
 ( ، ) ٢.٥٧-  (D2  وهي اكبر من قیم االنحرافات للمحاوالت الناجحة والتي بلغت أوساطهم الحسابیة ) ١٦.٨٦ ، ١٢.٩٣

D4١٢.٩٨ ( ، D5)تبـین وجـود فـروق إذ،  )٧.٩٢ ، ٧.٨٤ ، ٦.٧٥( علـى التـوالي  معیاریـة مقـدارها وبانحرافات) ١٢.٧٥ 
قیمـة المحـاوالت الناجحـة وهـذا ممـا یـؤثر علـى عـرض القـوس من  بین انحرافات الثقل بین المحاوالت الفاشلة وهي اكبر سلبیة

وهي اكبر من قیمة القـوس الخطـافي للمحـاوالت  )  ٩.٢٦±  ،١٦.٦٩ D6 (المحاوالت الفاشلة كانت قیمته في  إذالخطافي 
 االنحــراف المــؤثر فــي المــسار الحركــي للثقــل هــو أن، ویؤكــد الباحثــان علــى ) ٣.٢٤±  ، ١٥.٥٦ (  D6الناجحــة والبالغــة 

 ) ٥.٤٥±  ،٥.٣٣(  المحــاوالت الفاشــلة  بلغــت قیمتــه فــيفقــد ) (D3 ارتفــاع للثقــل عــن خــط الجاذبیــة األرضــیةأعلــىانحـراف 
 یعــد االنحــراف الكبیــر فــي هــذا المتغیــر مــن و ،)٦.٠٩±  ،٢.٦٢( وهــي اكبــر مــن قیمتــه فــي المحــاوالت الناجحــة والبالغــة 

، فــضال عــن صــعوبة )D6( زیــادة عــرض القــوس الخطــافيإلــىالــسلبیات التــي تــؤثر علــى نجــاح الرفعــة ویــؤدي كبــر االنحــراف 
حصل نتیجة سقوط مركز ثقل الثقل قرب الحافة الخلفیة لقاعدة اتزان الرباع وهذا ناتج عن قفـز بعـض الربـاعین االتزان الذي ی

 بعـض الخبـراء یعـد هـذه القفـزات ایجابیـة علـى الـرغم مـن أن إال،  ) ٧٥ ، ١٩٩٣التكریتي ، (  الخلف في مرحلة السقوط إلى
،  ) and other 1985 . 83   Spassov( الخلـف إلـىكـة الجـذع  یفید الرباع مـن قـو ة حر إذصعوبة الوضع الذي تسببه 

 ابتعـاد الثقـل عــن خـط الجاذبیــة األرضـیة أمامـه أو خلفــه وكالهمـا یــسبب إلــىتـؤدي  ) (D3 كبـر قیمــة إن سبــار بـاكمـا یؤكـد 
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َا حرجـَا علـى خطورة على الثقل في مرحلة السقوط من خالل ابتعـاد الثقـل المركـب عـن وسـط قاعـدة االرتكـاز وهـذا یولـد وضـع
  تحت الثقلالرباع مما یضعف اتزانه 

 )Barabas and other . 1981 . 66-88(   
 والخـاص بمـسار القـدرة المیكانیكیـة لمراحـل سـحب الثقـل فـي رفعـة الخطـف لعینـة البحـث یوضـح تزایـد )١( من الـشكل -     

لـسحب الثانیـة ممـا یـدل علـى اسـتثمار الربـاعین القـدرة  ثم مرحلة الركبتین فمرحلة ااألولىالقدرة المیكانیكیة من مرحلة السحب 
 وحــسب مراحــل األداء الحركــي للرفعــة فــي المحــاوالت الفاشــلة والناجحــة وبمقــدار متطــابق تقریبــَا، ثــم تبــدأ باضــطرادالمیكانیكیــة 

 الــسرعة فــي لتبــاطؤ بمرحلــة الــسقوط ، ویعــزو الباحثــان ســبب ذلــك وانتهــاء فــي مرحلــة الطیــران باالنخفــاضالقــدرة المیكانیكیــة 
 ســرعة الثقــل فــي تبــاطؤ أعلــى نقطــة ، وكــذلك إلــىمرحلـة الطیــران النتقــال لتــأثیر قــوة الجــذب األرضــي علــى الثقــل عنــد انتقالــه 

أثنــاء ســقوطه مــن فــي مرحلــة الــسقوط مــن أعلــى نقطــة حتــى وضــع التثبیــت، ویعــزو الباحثــان ســبب ذلــك لمقاومــة الربــاع الثقــل 
  . ومحاولة نجاح الرفعة وصوال الى نقطة تثبیت الثقل   لكبح سرعتهل وقوة جذب األرضاجل التغلب على كتلة الثق

   : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
  . بین المحاوالت الفاشلة والناجحة لمراحل سحب الثقل لعینة البحث للثقلفروق معنویة للقدرة المیكانیكیةوجود  عدم -١
  .للمحاوالت الفاشلة والناجحة وحسب مراحل سحب الثقل لعینة البحث للثقل یكانیكیة  المةمسار القدر  تطابق -٢
 نحــو األعلــى مــن مرحلــة الــسحبة األولــى مــرورًا بمرحلــة الــركبتین وحتــى نهایــة  للثقــل المیكانیكیــةةمــسار القــدر  تتــدرج زیــادة -٣

نحـو األســفل فـي مرحلتــي  هاانخفاضــو .ة البحـثلعینــمرحلـة الـسحبة الثانیــة للمحـاوالت الفاشــلة والناجحـة فــي رفعـة الخطـف 
       .لعینة البحثالطیران والسقوط  للمحاوالت الفاشلة والناجحة في رفعة الخطف 

     : التوصیات٢-٥
 الخطــف باالعتمــاد علــى  لرفعــة المــساعدةتمــارینال فــي تمــارین مختلفــة مثــل تطبیــق درة التأكیــد علــى تــدریبات عنــصر القــ-١

 مختلفـــة وبارتفاعــاتبـــت ، الخطــف الثابـــت مــن وضــع التعلـــق للثقــل ، الخطـــف الثابــت مــن الكراســـي الخطــف الثا( درةالقــ
  . بسرعة عالیةأدائهاوالتي تؤدى بأوزان تسمح للرباع ).

 التأكید على تدریب الرباعین في الحـصول علـى الـسرعة المناسـبة فـي مرحلـة الـسحبة األولـى ، مثـل تطبیـق تمـرین سـحب -٢
  .باع على منصة أعلى من مستوى الثقل وبأوزان مختلفة في رفعة الخطف الثقل مع وقوف الر 

الخطـف المعلـق (  التأكید على تـدریب الربـاعین وتطـویر عنـصر الـسرعة فـي مرحلـة الـسحب الثانیـة ، مثـل تطبیـق تمـرین -٣
 الكراســـي مـــن مـــستوى الـــركبتین أو مـــن مـــستوى منتـــصف الفخـــذین وبـــأوزان مختلفـــة ، وكـــذلك تطبیـــق تمـــرین الـــسحب مـــن

  . مختلفة وبأوزان مختلفة في رفع الخطف مع التأكید على سرعة األداء وبارتفاعات
  ). الرفع إلى الصدر ثم النتر( إجراء دراسة مشابهة برفعة النتر بقسمیها-٤
  . إجراء دراسات مشابهة على متغیرات بایومیكانیكیة أخرى-٥
  

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
، ١التخطــیط واألســس العلمیــة لبنــاء وأعــداد الفریــق فــي األلعــاب الجماعیــة ، ط: )٢٠٠٥(ن عبــاسأبــو زیــد ، عمــاد الــدی •

  . منشاة المعارف ، اإلسكندریة
 العـراقیین فـي اإلثقـاللرافعـي ) البایومیكانیكیة ( دراسة تحلیلیة للقدرة :) ١٩٩٥(التكریتي ،ودیع یاسین والدلیمي، سعد نافع •

  .علوم الریاضیة، المجلد الثاني، العدد الثالثرفعة الخطف، مجلة الرافدین لل
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دراســة لتحدیــد أســباب فــشل الرفعــات االولمبیــة فــي المــسابقات لــدى : )١٩٨٩(التكریتــي، ودیــع یاســین وذیــاب، صــادق فــرج •
 . رافعي اإلثقال العراقیین، مجلة دراسات وبحوث التربیة الریاضیة، جامعة البصرة،

كــا الحیویــة وتطبیقاتهــا فــي المجــال الریاضــي، الطبعــة األولــى، دار الوفــاء للطباعــة مبــادئ المیكانی:  )٢٠٠٨(جــابر، أمــال •
  .والنشر، اإلسكندریة  

مبادئ األسس المیكانیكیة للحركات الریاضـیة، دار الفكـر للطباعـة :  )١٩٩٨( حسین، قاسم حسن ومحمود، أیمان شاكر •
  .والنشر والتوزیع، عمان، األردن

 ، ١التـدریب العـضلي االیزوتـوني فـي مجـال الفعالیـات الریاضـیة ،ط:  )١٩٧٩( سطویسيحسین ، قاسم حسن واحمد ، ب •
  .دار الفكر العربي ، القاهرة  

 ،دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ٢التـدریب الریاضـي الحـدیث ، تخطـیط وتطبیـق وقیـادة ،  ط: )٢٠٠١(حماد ، مفتي إبراهیم •
.  

، دار الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعلیم العـالي والبحـث العلمـي، جامعـة البایومیكانیك : )١٩٨٨(السامرائي، فواد توفیق •
  .الموصل، كلیة التربیة الریاضیة

البایومیكانیـــك والریاضـــة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث : )١٩٧٦(الـــصمیدعي، لـــؤي غـــانم •
 -المـدخل الـى علـم البایومیكانیـك: الطالـب ، نـزار مجیـد -١٠ .١٩٨٧العلمي، جامعة الموصل، كلیـة التربیـة الریاضـیة، 

  . تحلیل الحركات الریاضیة ، مطبعة أوفسیت الوراق ، بغداد
علـم الحركـة والمیكانیكـا الحیویـة بـین النظریـة والتطبیق،الطبعـة : )٢٠٠٧(عبداهللا، عصام الدین متـولي وبـدوي، عبـد العـال •

  .سكندریةاألولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإل
  . ، دار المعارف ، اإلسكندریة٩ نظریات وتطبیقات ،ط–التدریب الریاضي  :)١٩٩٩(الخالق ، عصام عبد •
دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة بــــین المحـــاوالت الفاشـــلة والناجحـــة فـــي بعـــض المتغیــــرات : )٢٠١٠(المـــشهداني ، معتـــصم مـــنعم •

اجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الكینماتیكیــة للمــسار الحركــي للثقــل فــي رفعــة الخطــف ، رســالة م
  .الموصل  

ـــیم : )١٩٩٩(الهاشـــمي، ســـمیر مـــسلط • ـــة، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، وزارة التعل البایومیكانیـــك الریاضـــي، الطبعـــة الثانی
  .العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة
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