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  خصاملل
  :إلىیهدف البحث 

النتـر الثابـت و بفـتح الـرجلین  أسالیب قسم النتربین   التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة للمسار الحركي للثقل -١
  .والنتر الجالس في رفعة النتر

  .مقارنة شكل المسار الحركي للثقل بین األسالیب المختلفة لقسم النتر -٣
ـــث، و تكونــت عینــة البحــث مــن ســبعة       اســتخدم الباحثــان ال مــنهج الوصــفي باألســلوب المقــارن لمالءمتــه لطبیعــة البحـ

ــة  ــة التقنی ــان المالحظــة العلمی ــة القطر،واســتخدم الباحث ــشباب والحاصــلین علــى مراكــز متقدمــة فــي بطول ــة ال ربــاعین مــن فئ
و لتحقیـق المالحظـة . ت الكینماتیكیـة للثقـلوالقیاس والتحلیل واالختبـار وسـائل لجمـع البیانـات للحـصول علـى بعـض المتغیـرا

م من الجهة الیسرى للرباع وكـان ارتفـاع ) 8(العلمیة التقنیة استخدم الباحثان آلة التصویر الفیدیویة إذ وضعت على مسافة 
  .ثانیة / صورة ) 25(م عن مستوى الطبلة وكانت سرعة آلة التصویر الفیدیوي ) 1.52(عدسة آلة التصویر 

جامعـة الموصـل، تـم مـنح / فـي القاعـة المغلقـة لكلیـة التربیـة الریاضـیةً( 2003/12/16( صویر االختبـار بتـاریخ      تم تـ
ثــالث محــاوالت للربــاع فــي كــل أســلوب مــن أســالیب النتــر المختلفــة وحــسب القــانون الــدولي لرفــع األثقــال، وتــم تحلیــل أفــضل 

ــل  ــي تمث ــة ناجحــة والت ــاع والمــس%) 90( محاول ــدرة الرب ــسباقات الرســمیةمــن ق ــي ال ــان المعالجــات .جلة ف و اســتخدم الباحث
  ) .                   ، قانون النسبة المئویة)ت(اختبار  ،)ع(نحراف المعیاري ،  اال )س  (الوسط الحسابي ( اإلحصائیة اآلتیة 

  -:استنتج الباحثان ما یأتي:  االستنتاجات
  .یة لألسالیب الثالثة لقسم النتر  وجود اختالف في قیم بعض المتغیرات الكینماتیك-١
 تبـین وجـود فـروق فـي ارتفـاع الثقـل فـي إذ حقق أسلوب النتر الجالس ارتفاعات أفـضل مـن أسـلوب النتـر بفـتح الـرجلین -٢

  ).H4( وارتفاع أعلى نقطة یصلها الثقل (H2)أوطأ نقطة له عن األرض في مرحلة الهبوط 
 من أسلوب النتر الجالس إذ تبین وجـود فـروق فـي ارتفـاع أعمـق انحـراف فـي  حقق أسلوب النتر الثابت ارتفاعات أفضل-٣

  ).H6( وارتفاع نقطة تثبیت الثقل (H5)مرحلة السقوط 
 ,H5) ین حقق أسلوب النتر بفتح الرجلین ارتفاعات أفضل من أسـلوب النتـر الجـالس إذ تبـین وجـود فـروق فـي المتغیـر -٤

H6).  
 ,H5)ارتفاعـات أفـضل مـن أسـلوب النتـر الثابـت إذ تبـین وجـود فـروق فـي المتغیـرین  حقق أسلوب النتر بفتح الـرجلین -٥

H6).  
 
 
 
 

                                           
  العراق/كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل/فرع العلوم الرياضية 1
  .العراق/جامعة الموصل/ بناتكلية التربية لل/قسم التربية الرياضية 2
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ....................................للمسار احلركي  دراسة حتليلية مقارنة لبعض املتغريات الكينيماتيكية

 ١٨٧

 
 
 

An analytic  comparative study for some kinematical variables of the kinetic trajectory 
of the weight by using various styles of jerk part 

Assist.Prof.Dr.Sa’ad.N.Al-Dulaimy       Lecturer.Dr.Alla Al-deen.F.Al- Umran 

Abstract 
The research aims at  revealing the following : 
1. Recognizing the values of some kinematical variables of the kinetic trajectory among 

the styles of clean and jerk lift with split jerk , the constant jerk ,and the squatting jerk 
lifts . 

2. Comparing the kinetic trajectory form of the weight among the various styles of clean 
and jerk lift. 

Both researchers have adopted the descriptive approach with a comparative style for its 
convenience with the nature of the research .The sample has consisted of (7) young weight 
lifters of those who have achieved advanced positions in Iraq championship (Al-Qutur) 
.The researchers have applied the technical scientific observation ,measurement , analysis , 
and test as means for collecting data to obtain some kinematical variables of the weight .In 
order to achieve the technical scientific observation , the researchers have used a video 
camera located on a distance  (8)m far from the left side of the weight lifter . The lens of the 
camera has been placed on (1.52)m from the stage level . The video camera speed has been 
(25) pictures / second . 
The test has been filmed on 16/12/2003 ( in the close hall / college of physical education / 
university of Mosul . Each weight lifter has been granted three attempts on each different 
style of clean establishing on the international law of weight lifter . The best successful 
attempt has been analyzed which represents (90%) of the weight lifter's power registered 
in the formal competitions .The researchers have applied the following statistical 
processors : (the arithmetical mean , the standard deviation , t-test , and percentage law ) . 
Conclusions : 

The researchers have concluded the following : 
1. The presence of difference in the values of some kinematical variables of the three  

styles of jerk part .. 
2. The squatting jerk lift has achieved better height than the style of split jerk. It has been 

observed the presence of differences in the weight heights in the weight's lowest point in 
the falling down stage (H2) and the height of the highest point reached by the weight . 

3. The power jerk has achieved better heights than squatting jerk lift style . It has been 
observed the presence of differences in the height of the deepest deviation in the falling 
down stage H5 and the height of the weight constancy point H6 . 

4. split jerk has achieved better heights than the squatting jerk style . It has been observed 
the presence of the differences in the variables (H5) and H(6) . 

5. split jerk has achieved better heights than the power jerk . It has been observed the 
presence of differences in the variables (H5) and (H6) . 

  : التعریف بالبحث-١
  : البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١

 لحظـة  الفعالیات الفردیة التـي یتطلـب فیهـا االنجـاز االعتمـاد علـى القـدرات الذاتیـةإحدى األثقال       تعد ریاضة رفع 
 النتـر بفـتح الـرجلین كأسلوب الحركي األداء أسالیب الرفعات االولمبیة التي تتنوع فیها كإحدى، وتبرز رفعة النتر األداء

 تـستثمر أن مزایـاه الحركیـة التـي یجـب األسـالیب مـن هـذه أسـلوب النتر الجالس ولكل أسلوب أو النتر الثابت أسلوب أو
وعلیــه كــان البــد مــن االهتمــام بالمبــادئ واألســس المیكانیكیــة .لربــاع ومواصــفاته الجــسمیة اإلمكانــاتاســتثمارًا دقیقــًا وفقــًا 
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باب أخطــاء فــن األداء ووضــع  فــي الكــشف عــن أســاألولــى مــن أســالیب النتــر وتعتبــر الخطــوة أســلوبالتــي تحــدد كــل 
  .)  ٣٤ ، ١٩٩٤ ,حسام الدین( المبدئي لعالج هذه األخطاء التصور

ـــام الربـــاعین فـــي تحقیـــق وهـــذه المبـــادئ تـــساعد     ـــل  العتمادهـــا علـــى متغیـــرات ملموســـة وموضـــوعیة العالیـــةاألرق  مث
 تحدید المبادئ واألسـس المیكانیكیـة بـصورة كمیـة إنحیث .)الخ... ، السرع اإلزاحات الزمن ، ،االنحرافات،االرتفاعات(

 عملیـــة أبعـــادالـــذي لـــه دور كبیـــر فـــي  فـــي رفعـــة النتـــر یعتمـــد علـــى التحلیـــل الحركـــي ، األداء  ومنهـــا أداءودقیقـــة ألي 
وكـذالك الحـصول أ، التدریب عن العشوائیة التي قد تكلف المدرب الكثیر من الوقت والجهد نتیجة عملیـة التجربـة والخطـ

بیـومي (  )٢٤ ،١٩٨٩عبـد الكـریم ورشـید ،.(معلومات فنیة تفید في التعلیم والتدریب بشكل جیـد وتطـویر المـستوىعلى 
 التحلیـــل الحركـــي یجیـــب علـــى العدیـــد مـــن التـــساؤالت حـــول شـــكل الحركـــة وهـــدفها والمقارنـــة بـــین إن ، )١٩٨٨،٢١٥،

( . " مـن خـالل التحلیـل الحركـيإال تتطور أن المستویات العالیة ال یمكن إنكما " جودة ، األقلالحركة الجیدة والحركة 
أصـــبحت الحاجـــة ملحـــة إلـــى دراســـة  مـــن أســـلوب لعملیـــة نتـــر الثقـــل إلـــى األعلـــى أكثـــرولوجـــود  ) ١٥ ،١٩٩٠جاســـم ،

النتر والتعرف من خـالل التحلیـل الحركـي علـى األسـلوب األفـضل واألكثـر اقتـصادیة مـن  قسم األسالیب التي تعتمد في
حیث ظهر في اآلونة األخیـرة ربـاعون حققـوا مراتـب متقدمـة فـي   .هذا القسم ناحیة القوة وشكل المسار الحركي لتطویر

 األسـلوبین الـسابقین النتـر فـضال عـن )النتـر الجـالس( النتـر بالـسقوط إلـى وضـع القرفـصاءدون قسمالبطوالت العالمیة یؤ 
  .النتر الثابت أوبفتح الرجلین 

 األســـالیب الثالثـــة ومقارنتهـــا مـــن خـــالل المعلومـــات التـــي للبـــاحثین عـــن طریـــق دراســـةذا مـــا شـــكل أهمیـــة هـــو           
 األسـلوب المناسـب فـي تطـویر قـسم النتـر وتطبیقهـا إتبـاعستفادة منها فـي نحصل علیها من هذه الدراسة والتي یمكن اال

  .في البطوالت الدولیةتحقیق اإلنجاز األفضل  في بفن أداء جید یحتاجه الرباع لزیادة تقدمه
   : مشكلة البحث٢-١

، صادينتـائج بجهـد اقتـ الأفـضل یهدف علم البایومیكانیك إلى اختیار األسلوب األمثل في األداء والذي یحقق          
لفتـرة طویلـة جـدًا ومـا زالـت   سادت طریقة النتر بفـتح الـرجلینأن بعد األثقالوقد تعددت أسالیب النتر في مسابقات رفع 

ثـــم ظهـــر نـــوع آخـــر اقـــل اســـتخدامًا ویكـــاد یكـــون مـــن ، هـــي المـــسیطرة كمیـــًا حـــسب عـــدد الربـــاعین الـــذین یـــستخدمونها 
 وهو النتر الثابت لما یحتاجه الرباع من بذل قوة وجهد كبیرین في تنفیـذه فـضًال عـن جداً د یستخدمه من الرباعین محدو 

وجـــاء األســـلوب الثالـــث الـــذي لفـــت أنظـــار التـــي یحتاجهـــا الربـــاع أثنـــاء األداء، المرونـــة الجیـــدة فـــي الـــذراعین والكتفـــین 
هـذا ، ز متقدمـة فـي البطـوالت العالمیـة حققـوا مراكـو ن ی الربـاع كثیـرمنالمدربین وهو النتر الجالس والـذي بـدأ باسـتخدامه

  . لمعرفة األفضل من هذه األسالیب الثالثة ، ما دفع المدربین إلى التنبیه إلمكانیة استخدام هذا األسلوب 
 لــبعض المتغیــرات   دراســة تحلیلیــة إجــراءان الباحثــارتــئ الربــاعین فــي هــذا القــسم مــن الرفعــة إخفــاق عــدم وألجــل       

 األفـضل منهـا والتوجیـه باسـتخدامها واختیـارأسـالیب مختلفـة فـي قـسم النتـر بالحركیـة   المـساراتشكل سمر  و الكینماتیكیة
 تـساؤل یقـف نما تكتسب مشكلة البحث أهمیتهـا فـي اإلجابـة عـم . تدریب األشبال والناشئینأثناءفي المراحل األساسیة 

 .سالیبأمامه المدربون في تحدید ما هو األفضل في تعلیم وتطبیق هذه األ
   : البحثاهداف ٣-١
النتـر و أسـالیب قـسم النتـر بفـتح الـرجلین بالتعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة للمسار الحركـي للثقـل  ١-٣-١

  .الثابت والنتر الجالس في رفعة النتر
  .مقارنة شكل المسار الحركي للثقل بین األسالیب المختلفة لقسم النتر ٢-٣-١
  
  : مجاالت البحث٤-١
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رافعوا األثقال الشباب العـراقیین والحاصـلین علـى المراتـب المتقدمـة فـي بطولـة القطـر والـدول : المجال البشري ١-٤-١
  .العربیة

  ١٦/١٢/٢٠٠٣تم إجراء التجربة في الفترة  : ألزمانيالمجال  ٢-٤-١
  جامعة الموصل / القاعة المغلقة لكلیة التربیة الریاضیة : المجال المكاني  ٣-٤-١
   : الرموز والمصطلحات المستخدمة في البحث٥-١
   :الرموز المستخدمة في البحث١-٥-١
   :االرتفاعات١-١-٥-١

  H1     إرتفاع الثقل عن األرض في وضع البدء للنتر  . 
H2     التهیؤ(   إرتفاع الثقل في أوطأ نقطة له عن األرض في مرحلة الهبوط. ( 
H3     في مرحلة الدفع عن خط الجاذبیة األرضیة  انحراف للثقل أعمق   إرتفاع. 
H4     إرتفاع أعلى نقطة یصلها الثقل بعد مرحلة الدفع   .  

  H5     األرضیة  بعد مرحلة الدفع عن خط الجاذبیة انحراف للثقل في مرحلة السقوطأعمق إرتفاع. 
H6       إرتفاع نقطة تثبیت الثقل في مرحلة السقوط بعد مرحلة الدفع.  

   :اإلزاحات ٢-١-٥-١
D1     إزاحة الهبوط من نقطة البدء إلى أوطأ نقطة یصلها الثقل في مرحلة التهیؤ للنتر  .  
D2     إزاحة دفع الثقل الكلي من أوطأ نقطة في مرحلة التهیؤ للنتر حتى أعلى ارتفاع للثقل .  

  D3    لثقل إزاحة دفع الثقل الحقیقي من وضع البدء للنتر حتى أعلى ارتفاع ل. 
D4     إزاحة سقوط الثقل من أعلى ارتفاع له بعد مرحلة الدفع إلى أوطأ نقطة  .  

   :االنحرافات٣-١-٥-١
  DV1   انحراف الثقل في أوطأ ارتفاع له نهایة مرحلة الهبوط عن خط الجاذبیة األرضیة.  

DV2   اعرض انحراف للثقل في مرحلة الدفع عن خط الجاذبیة األرضیة  .  
DV3     انحراف أعلى نقطة یصلها الثقل بعد مرحلة الدفع عن خط الجاذبیة األرضیة.  
DV4  األرضیة  اعرض انحراف للثقل في مرحلة سقوط الثقل من أعلى ارتفاع له عن خط الجاذبیة .         
DV5   انحراف نقطة تثبیت الثقل عن خط الجاذبیة األرضیة  .  

DV6    عرض القوس الخطافي  .  
   :مصطلحات المستخدمة في البحث ال٢-٥-١
   Split jerk:النتر بطریقة فتح الرجلین١-٢-٥-١

  النتر الستایل         هو القسم الثاني من رفعة النتر والتي تؤدى بفتح الساقین أمام وخلف ویسمى أیضا
    Power jerk:النتر الثابت٢-٢-٥-١

 شـبه أوین للجانب ، ویسمى أیضا النتـر بطریقـة نـصف الثنـي        هو القسم الثاني من رفعة النتر ویؤدى بفتح الساق
  ) ٧، ٢٠٠٢، مهدي . (القرفصاء 

  Squat jerk:النتر الجالس ٣-٢-٥-١
 أیــان. (        وهـو القـسم الثــاني مـن رفعـة النتــر ویـؤدى بثنــي الـرجلین كاملـة ، ویــسمى أیـضا النتـر بوضــع القرفـصاء 

   ) 86 ،2002وباروكا ، 
  :لحركيالمسار ا٤-٢-٥-١
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   )  ٢٦ ، ١٩٨٣، الخولي وكامل .(        هو خط الحركة من مكان آلخر في الفراغ المقترح 
  :مرحلة التهیؤ للنتر ٥-٢-٥-١

       وتبـــدأ مـــن وضـــع الوقـــوف ثـــم ثنـــي الـــرجلین مـــن مفاصـــل الـــوركین والـــركبتین والكـــاحلین مـــع االحتفـــاظ بالوضـــع 
 –الــرأس إلــى األعلــى ، هما علــى الطبلــة ومؤشــرین قلــیًال إلــى الخــارج المنتــصب للــصدر وتكــون القــدمان بكامــل اســتناد

  )   ٥٠، ١٩٨٢ ، عبد اهللا .( الخلف 
  :)النتر لألعلى ( مرحلة دفع الثقل  ٦-٢-٥-١

       وتبدأ من لحظة توقف نهایة الثني البسیط للـرجلین والـذي یـتم بـسرعة قـصوى لیكـسب الربـاع االرتـداد الجیـد لـدفع 
  . ألعلى باالستفادة منه باالمتداد الكامل لجسم الرباع الثقل إلى ا

   ) 122-123، 1970 حنا ،(
   : مرحلة سقوط الثقل٧-٢-٥-١

       وتبـدأ بعــد االنتهـاء مــن االمتـداد الكامــل مـع دفــع الثقـل إلــى األعلـى بعــد مغـادرة الثقــل للـصدر والكتفــین بفعـل قــوة 
لثقــل بالــذراعین ، وفــتح الــرجلین بأقــصى ســرعة إلــى األمــام والخلــف حتــى دفــع الــرجلین والجــذع وتعزیــز هــذه القــوة بــدفع ا

یكتمل امتـداد الـذراعین إلـى األعلـى أو ثنـي الـرجلین بطریقـة النتـر الثابـت أو ثنـي الـرجلین بطریقـة القرفـصاء إلـى وضـع 
  .الجلوس 

   :الدفع الحقیقي ٨-٢-٥-١
 أو) .النتـر الكلـي(من إزاحـة الـدفع ) التهیؤ(ح إزاحة الهبوط        هو اإلزاحة الحقیقیة لدفع الثقل نحصل علیه من طر 

  .حتى أعلى نقطة یصلها الثقل بعد الدفع ) التهیؤ(هو كمیة الدفع من نقطة البدء 
  ) ١١-٩ ، ١٩٩٨الدلیمي ،) ( التهیؤ( إزاحة الهبوط –إزاحة الدفع الكلي = الدفع الحقیقي 

  :اإلطار النظري-٢
  :عات المقررة في السباقات النظامیة في رفع األثقال       هناك نوعان من الرف

  Snatch :رفعة الخطف ١-٢
 الحركـات ألنهـا تـؤدى أصـعب    هي الرفعة األولى التي تؤدى في مسابقات رفـع األثقـال ، وتعتبـر رفعـة الخطـف مـن 

  )١٠٩ ، ١٩٧٠حنا ،. ( دفعة واحدة دون توقف من األسفل لألعلى 
   Clean and Jerk :رفعة النتر ٢-٢

  : قسمین یكمل إحداهما اآلخر وهما إلى   تؤدى هذه الرفعة بعد االنتهاء من محاوالت رفعة الخطف وتقسم 
  The Clean : قسم الرفع إلى الصدر١-٢-٢

إن رفـــع الثقـــل إلـــى الـــصدر یـــتم بطریقـــة فـــتح الـــرجلین لألمـــام والخلـــف أو ثنـــي الـــرجلین البـــسیط أو ثنـــي الـــرجلین        
بقــدر ) عــرض المــسكة(فــصاء، تكــون المــسافة بــین القــدمین بعــرض الحــوض تقریبــًا أمــا المــسافة بــین الیــدین بوضــع القر 

عــرض الكتفــین ویكــون الظهــر مــستقیمًا ، أمــا الــذراعان فتكونــان مــستقیمتین وغیــر متــصلبتین ، ومــن هــذا الوضــع یرفــع 
 ثــم النهــوض مــن وضــع ثنــي الــرجلین أو جمــع عمــود الثقــل إلــى الــصدر بحركــة واحــدة مــع دوران المــرفقین باتجــاه األمــام

  )٣٣-٣١، ١٩٨٢عبد اهللا ،.( الرجلین في طریقة فتح الرجلین لألمام والخلف ، وجعل القدمین على استقامة واحدة
  Jerk : قسم النتر٢-٢-٢

بهبـوط الربـاع وفیه یقوم الرباع بنتر الثقـل مـن الـصدر الـى األعلـى فـوق الـرأس بامتـداد الـذراعین وتـؤدى الحركـة        
   .األعلى إلىقلیًال الى األسفل بثني الرجلیـن ثم مدهما مع الدفع بالذراعین 

   ) I.W.F، 2000 -1998 ، 60 )  ( ١٣ ، ١٩٩٨الدلیمي ، ( 
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   -:ویكون عمل الرجلین هنا بأحد اإلشكال اآلتیة 
  . فتح الرجلین أمامُا خلفًا  -
   )  ١٠٧ ، ١٩٩٠العنبكي ،(  الثني البسیط للرجلین  -
   ) I.W.F ، 1996 ، 14 ) (٨٦ ، ٢٠٠٢أیان وباروكا ،( )الجالس( ثني الرجلین بقرفصاء كامل -

  :   هناك ثالثة أنواع رئیسة ینفذ بها النتر : أنواع النتر٣-٢
 Split jerk  :نتر بفتح الرجلین لا١-٣-٢

یتبعهــا حركــة فــتح ) للتهیــؤ للنتــر  (  یــسبقها مرحلــة ثنــي بــسیط للــركبتیناألعلــى إلــى  وهــو نتــر الثقــل مــن الــصدر      
 األمام والخلـف مـع مـد الـذراعین عالیـًا ، ثـم یـتم بعـد ذلـك الرجـوع لوضـع الوقـوف بمـد الـرجلین ورجـوع القـدم إلىالرجلین 

 )١٢٣-١٢٢ ،١٩٧٠حنا ،( .ماع إشارة الحكم بالنزولاألمامیة للخلف والقدم الخلفیة لألمام والثبات حتى س
 power Jerk  :النتر الثابت٢-٣-٢

یتبعهـا حركـة ثنـي ) التهیـؤ للنتـر (  ، یـسبقها حركـة ثنـي بـسیط للـركبتین األعلـى إلـى  وهو نتر الثقـل مـن الـصدر      
سریع نصفي للركبتین مع مد الذراعین بكامل امتدادهما من مفصلي المرفقین فوق الرأس ثم تبدأ الـرجالن باالمتـداد مـن 

   ) ٢٢٢، ١٩٨٥التكریتي،(تصاب الجسم ثم الثبات حتى سماع إشارة الحكم بالنزولمفصلي الركبتین مع االحتفاظ بان
 Squat Jerkالنتر الجالس  ٣-٣-٢

تتبعهـا حركـة سـقوط ) التهیـؤ للنتـر (  أعلى یسبقها حركة ثني بسیط للركبتین إلى وفیه یتم دفع الثقل من الصدر       
بكامل امتدادهما مـن مفـصلي المـرفقین فـوق الـرأس ، ثـم النهـوض للرباع حتى وضع القرفصاء العمیق مع مد الذراعین 

  من وضع القرفصاء والثبات حتى سماع إشارة الحكم بالنزول
                                                           )4 ،1996 ، I.W.F  ) ( ،8 ، 2002أیان وباروكا(.    

  :مراحل قسم النتر تقسیم  ٤-٢
 : مرحلة النهوض- هـ   ):التهیؤ للنتر( الهبوط   -ب     :وضع البدء للنتر   -أ         
     :تثبیت الثقلمرحلة  -و             : مرحلة السقوط -د           :مرحلة الدفع  -        ج

  :مرحلة السقوط في أسلوب النتر بفتح الرجلین  ١-٤-٢
 خلفـًا بأقـصى سـرعة – أمامـامقدمة الرأس تـؤدى عملیـة فـتح الـرجلین  مستوى إلىبعد وصول الثقل نتیجة النتر         

وذلــك لغــرض تــسهیل مــسك عمــود الثقــل بكامــل طــول وامتــداد الــذراعین ، الجــذع مــع الــرأس یحتفظــان بوضــع مــستقیم 
ن خلفــًا نحــافظ علــى التــواز – أمامــاوالــذراعان ممــدودان مــن المــرفقین والثقــل مثبــت فــوق الــرأس ، وخــالل فــتح الــرجلین 

 األمــام ، ویجـب أن یكــون مركــز إلـى األمــام تثنـي الرجــل الخلفیـة وینــدفع الحــوض إلــىبمـساعدة الــرجلین فـإذا رفــع الثقـل 
 – أمامـا ،إن مسك عمود الثقل بكامل امتداد الـذراعین خـالل عملیـة فـتح الـرجلین األرضيثقل الثقل فوق مركز الجذب 

  .ذا لم تؤدى الحركات بوقت واحد تكون الحركة غیر جیدةخلفًا هو لحظة بــالغة األهمیة لنجاح النتر، فإ
 القــدم وتكــون أســفل بالعقــب ثــم بكامــل أوال إن القــدم األمامیــة تلمــس الطبلــة ،) 85 - 84 ، 2002 وباروكــا ،أیــان( 

 حركة إكمال وضع القدم بكاملها على الطبلـة بـسرعة فائقـة قـد ال تمیـز نتیجـة سـرعة الحركـة ، ان لمـس الطبلـة بالمـشط
تـسقط علـى القــدم كاملــة علـى ) القافــزة  ( األمامیـة الرجــل أنقبل العقب یعد من األخطاء الكبیرة في حركـة النتـر، كمـا 

 األمــامينــصف القــدم (  الخلــف بــشدة تــسقط علــى مقدمــة القــدم الخلفیــة إلــى) المدفوعــة ( الطبلــة بیـــنما الرجــل الخلفیــة 
ســم وتتـــحرك ) ٤٥ -٣٠( بـــحدود األمامیــةتتحــــرك القـــدم  ). ٤٨ ،١٩٩٨،الــدلیمي  ) ( Lear ،1980 ،56) ( تقریبــًا 

  Falls(b)،1,1999(سـم ، ویكـون اتجـاه العقبـین الـى الخـارج والمـشطین الـى الـداخل ) ٩٠-٦٠(القـدم الخلفیـة بحدود 
مـن طـول ) %٢٠ -% ١٥(سم وتمثـل ) 8- 3( الثقل في مرحلة السقوط بینإزاحةتبلغ  ) .٥٢،  ١٩٩٩ تكریتي ،ال()
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 ،  Roman and shakerzenov (        )30، 1999، Drechsler )( 22، 1980 ، 1979 ، 23(الربـاع 
Roman and shakerzenov ( .   

  : النتر الثابت أسلوبمرحلة السقوط في  ٢-٤-٢
 أمامـا فـتح الـرجلین  عملیة النتر بـین أسـلوبيألداء ال یوجد اختالف في الوضع االبتدائي ومرحلة ثني الرجلین         

 ویرفـع الثقـل بجهـد رفـع الـرجلین ویكتـسب ، الرباع مستند على كامـل قدمیـهأن أن االختالف في إالخلفًا والنتر الثابت –
التعجیــل المناســب لــه حتــى یــتمكن الربــاع مــن االســتناد علــى مقدمــة القــدمین رافعــًا عقبیــه فبــدًال مــن قیامــه بفــتح القــدمین 

ني سـریع شـبه نـصفي للـرجلین فـي مفـصلي الـركبتین حتـى تكتـسب الـذراعان امتـدادهما الكامـل مـن  خلفًا یقوم بث– أماما
 – أمامــامفــصلي المــرفقین فــوق الــرأس ، وفــي هــذا الوضــع یكــون الــصدر بــارزًا والــرأس باســتقامة الجــذع والنظــر متجهــًا 

  . ه بین قدمي الرباععالیًا والخط النازل من مركز ثقل الثقل یمر بمركز ثقل الرباع ویسقط امتداد
)٨٦-٢٠٠٢،٨٥ وباروكا ،أیان(   

  : النتر الجالسأسلوبمرحلة السقوط في  ٣-٤-٢
 النتـر الثابـت واالخـتالف أسـلوب النتر الجالس ال یختلف في أدائه كثیرًا عن أسلوب إن أداء مرحلة السقوط في        

تفـاع لـه حتـى أوطـأ ارتفـاع لـه فـي نقطـة التثبیـت فـي هو فـي ثنـي الـرجلین بعـد نتـر الثقـل وفیـه یـسقط الثقـل مـن أعلـى ار 
وضــع القرفــصاء العمیــق إذ یــشبه الوضــع النهــائي لهــذه الطریقــة وضــع الخطــف بطریقــة القرفــصاء بفتحــة ضــیقة،وهذه 

  .الطریقة تحتاج الى مرونة في عضالت مفاصل الكتفین والكاحلین وسرعة وتوافق
   )٨٦ ، ٢٠٠٢ وباروكا ،أیان(                                                                                  

 ، والـــذراعان ممـــدودتان مـــن ینلمـــس الجـــزء الـــسفلي مـــن الـــبطن للفخـــذ الظهـــر مـــعیحـــصل تقـــوس بـــسیط فـــي 
 ) .٢٥٨ ،١٩٨٥،التكریتي.(لألسفل ویتجه الذقن لألمامالمرفقین ویكون الثقل خلف الرأس ویمیل قلیًال 

  :لنهوضمرحلة ا ٥-٢
   : النتر بفتح الرجلینأسلوب مرحلة النهوض في ١-٥-٢

 استقر الرباع فـي المرحلـة الـسابقة بتثبیـت الثقـل بعـد امتـداد الـذراعین بـصورة كاملـة فـوق الـرأس واالتـزان أنبعد         
لغـرض مـساعدة  خلفًا وذلك بتحریـك مركـز ثقـل الحدیـد الـى الخلـف – أمامابثبات ینهض الرباع من وضع فتح الرجلین 

 األمامیـة لالمتداد وأجراء سحب نصف قدم الى الخلف بعـد ذلـك جلـب الرجـل الخلفیـة الـى جانـب الرجـل األمامیةالرجل 
 الــذین ال یمتلكــون المرونــة أمــا، والربــاعون ذوو المرونــة الجیــدة فــي مفاصــل الكتفــین والمــرفقین یكونــون مناســبین لــذلك، 

ـــإنهمالكافیـــة  ـــاظ بالثقـــل فـــي الوضـــع  عمـــل اكألداء یـــضطرون ف ـــذل جهـــد كبیـــر لغـــرض االحتف ـــر بواســـطة الـــرجلین وب ب
 لتوضـع بجانـب القـدم األمـامنـد سـحب القـدم الخلفیـة الـى ع ) . Ajan and Baroga، 1988، 58-57.(المناسـب 
 رأسفــي حركــة النهــوض یــسقط  ) ٢٣، ١٩٩٣فیــدلر ،. (  تكــون المــسافة بینهمــا بقــدر عــرض الكتفــین تقریبــًا األمامیــة

یجـب ان تكـون كـال القـدمین علـى اسـتقامة  ). ٤٩، ١٩٩٨الـدلیمي ، .( األسـفل ویـضغط ذقنـه الـى األمـامالربـاع الـى 
  . قسم النتر أكملواحدة عندها یكون الرباع قد 

  : النتر الثابتأسلوب مرحلة النهوض في  ٢-٥-٢
حیـث تكـون القـدمان علـى خـط مـواز واحـد ، یبدأ الرباع بمد الركبتین ثم یقوم بضم الـرجلین حـسب راحـة الربـاع         

مـع االحتفـاظ بانتـصاب الـصدر ویكـون الـرأس علـى ) ١٨ ،٢٠٠٢مهدي ،. (  مدًا كامًال ممدودتانوالركبتان والذراعان 
  ) ٨٧ ، ٢٠٠٣ وباروكا ،أیان.(  حتى یكتمل امتداد الرجلیناألعلى وقلیًال الى أمامااستقامة الجذع والنظر متجهًا 

  : النتر الجالسأسلوبة النهوض في  مرحل٣-٥-٢
  .  ال یختلف النهوض من هذا الوضع عن النهوض من وضع القرفصاء في رفعة الخطف       
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 ١٩٣

إذ یتطلــب مــن الربــاع قابلیــة كبیــرة مــن التوافــق بــین عمــل المجموعــات العــضلیة التــي  ) .٢٠٠٢،٨٧ وباروكــا ،أیــان( 
 الـى الخلـف ، وهـذا یقلـق أو األمامالى تحرك مركز ثـقل الرباع الى تعمل على نهوض الرباع ، الن عدم التوافق یؤدي 
ویكـون الظهـر ، )١٩٨٥،٢٥٨التكریتـي ،(  الـى سقــوط الثقـلاألحیـانتوازن الرباع والثقل معـًا ومـن ثـم یـؤدي فـي معظـم 

 حتـى یـصل الربـاع ىاألعلـ والثقـل یتحـرك عمودیـًا الـى األعلـى – األمـام والنظر متجهـًا الـى ممدودتینمعتدًال والذراعان 
  .الى كامل امتداد مفاصل الكاحلین والركبتین والوركین في نهایة النهوض

 )60,2000  - 1998  ،I.W.F  )( ، ٥٩ ، ٢٠٠١العبیدي(  
  : تثبیت الثقل فوق الرأس ٦-٢

رنــین الجــرس او  یثبــت الثقــل بكامــل امتــداد الــذراعین فــوق الــرأس حتــى إشــارة الحكــام او أنطبقــًا للقــوانین یجــب         
الضوء المنبه ، هـذا الوضـع ینجـز بـسهولة إذا اجتمـع مركـز ثقـل الحدیـد ومركـز ثقـل الجـسم بخـط واحـد ونـزل فـي وسـط 

  . قاعدة اتزان الرباع مارًا بوسط مفصلي الكاحلین 
الـرجالن ویجـب ان تمتـد .  یكـون الـرأس والجـذع معـًا بوضـع مـستقیم والنظـر متجهـا إلـى األمـام أنویتطلب هذا الوضـع 
   ) ٨٨، ٢٠٠٢ وباروكا ،أیان.( بقدر اتساع الكتفین 

  : البحثإجراءات -٣
  . المنهج الوصفي باألسلوب المقارن لمالءمته لطبیعة البحــثاناستخدم الباحث :منهج البحث ١-٣

ولـة تكونت عینة البحث من سبعة رباعین من فئـة الـشباب والحاصـلین علـى مراكـز متقدمـة فـي بط :عینة البحث٢-٣ 
  مواصفات عینة البـــحث  ) 1( ویوضح الجدول  )  ٢٠٠٤-٢٠٠٣(القطر لعامي 

  ل وكتل الجسم والثقل المرفوع لدى عینة البحثاطو ألالمعالم اإلحصائیة  ) ١(  رقمالجدول

طول الرباع   االسم  التسلسل
  سم/

كتلة الرباع 
  كغم/

 النتر
  الثابت

فتح ب النتر
  الرجلین

  النترا
  لجالس

ئویة للثقل المرفوع النسبة الم
  من أقصى إنجاز للرباع

 90 % 110 110 100  57  159  رضوان طه  1
 90 % 125 125 125  67  161  ذنون سمیر  2
 90 % 130 135 130 69  172  حكم محمد  3
 90 % 115 120 115 72  171  خلیل حسن  4
 90 % 140 150 140 85  176  زید خلف  5
 90 % 135 140 130 98  173  سبهان فخري  6

حسن عبد   7
 90 % 150 150 140 105  178  الكریم

  129.3 132.86 125.7 79  170  س    
  13.97 15.24 14.27 17.56  7.26  ع  

  
  
  :وسائل جمع البیانات ٣-٣

التحلیـل وســائل لجمـع البیانـات للحـصول علــى ثـم   والمالحظــة العلمیـة التقنیـة والقیـاساالختبـار انثـ       اسـتخدم الباح
   . للثقلالكینماتیكیةرات بعض المتغی

  : المالحظة العلمیة التقنیة١-٣-٣
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 ١٩٤

م مــن ) 8( آلــة التــصویر الفیدیویــة إذ وضــعت علــى مــسافة انلتحقیــق المالحظــة العلمیــة التقنیــة اســتخدم الباحثــ       
ر م عــن مــستوى الطبلــة وكانــت ســرعة آلــة التــصوی) 1.52(الجهــة الیــسرى للربــاع وكــان ارتفــاع عدســة آلــة التــصویر 

 .ثانیة / صورة ) 25(الفیدیوي 
  : القیاسات٢-٣-٣
  .غم والمستخدم في المسابقات الرسمیة )50(تم قیاس الكتلة بمیزان یقیس إلى اقرب   : الكتلة ١-٢-٣-٣
 ٠لقیاس أطوال الرباعین ) الرستامیتر( جهاز اناستخدم الباحث:الطول٢-٢-٣-٣
              :اختیار متغیرات البحث ٤-٣

، اإلزاحـاتاالرتفاعـات ، ( وهـيقسم النتر لعینة البحث لغـرض تحلیلهـا ودراسـتها ب الخاصة اختیار المتغیرات تم        
  . )االنحرافات

  :االختبار  طریقة إجراء٥-٣
تمــام الــساعة العاشــرة صــباحًا فــي القاعــة المغلقــة لكلیــة وفــي  ) 2003/12/16( األختبــار بتــاریخ  تــم تــصویر       

 تم منح ثالث محاوالت للرباع في كـل أسـلوب مـن أسـالیب  الالزماإلحماء إجراءجامعة الموصل،وبعد /ضیةالتربیة الریا
مــن قــدرة %) 90(  محاولــة ناجحــة والتــي تمثــل أفــضل وتــم تحلیــل ،النتــر المختلفــة وحــسب القــانون الــدولي لرفــع األثقــال

 Frank and،2003 ،278)(1970،148 ،حنـا)(315 ،١٩٨٥التكریتـي، (.باقات الرسـمیة والمـسجلة فـي الـسالربـاع
Jackie( . 

   : طریقة استخالص البیانات٦-٣
علـى شـریط فیـدیو وبعـدها تـم  )  Sony digital(تـم تـسجیل محـاوالت الربـاعین بوسـاطة آلـة تـصویر فیدویـة نـوع     

) Pentium-4(نـوع ) كومبیـوتر(الخـاص بالحاسـوب اآللـي  )  hard disk(نقل هذه المحاوالت على القرص الـصلب 
   ) .writer(  بوساطة  CDولضمان عدم تلف هذه الملفات تم نقلها على قرص لیزري  ). files( على شكل ملفات 

 adobe photo(بعـدها تـم اسـتخدام برنـامج ،  )  frams(لتقطیـع الفلـم إلـى صـور  ) xing(تـم استخــدام برنـامج    
shop-4  (  ـــسیني ـــة  ) y ،x( والـــصادي للحـــصول علـــى إحـــداثیات المحـــورین ال   حـــسب إحـــداثیات الحاســـبة النقطی

وبعد التعرف على إحداثیات مسارات الثقـل ألنـواع النتـر المختلفـة تـم إدخـال هـذه البیانـات   )pixlحسب نقاط الشاشة ( 
 تـم وأخیـرالغـرض رسـم المـسارات الحركیـة للثقـل  )  Harvard Graphics(الـى برنـامج  )  Excel –97(فـي برنـامج 

لغــرض التعــرف علــى السلــسلة الحركیــة الــصوریة للربــاعین وتــم طبعهــا بوســاطة طابعــة ) Ward-97(دام برنــامج اســتخ
  . ) Canon-1800(لیزریة نوع 

  : األدوات المستخدمة في البحث٧-٣
  :تم استخدام األدوات اآلتیة        
   الرباعینأطوالجهاز رستامیتر لقیاس  -
   میزان لحساب كتل الرباعین -
    Sonyیر فیدیویة نوع  آلة تصو  -
   ) 1(شریط فیدیوي عدد  -
  لوحات ترقیم لتسجیل تسلسل الرباع والمحاولة والوزن المرفوع  -
   ) Aleko( جهاز رفع األثقال  نوع  -
  مع ملحقاته  )  Pentium-4(حاسوب آلي نوع  -

  : المعالجات اإلحصائیة٨-٣
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  :  المعالجات اإلحصائیة اآلتیة اناستخدم الباحث    
  )س  ( الوسط الحسابي  -
  ) ع( االنحراف المعیاري  -
  ) ت( اختبار  -
                                          )301 ،269 ،2004،الحكیم ( قانون النسبة المئویة  -
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  :عرض وتحلیل ومناقشة متغیرات البحث -٤
   :لعینة البحث) سم(عرض وتحلیل ومناقشة نتائج ارتفاعات الثقل  ١-٤

  المرتبطة) ت( النتر المختلفة الرتفاعات الثقل باستخدام أسالیبالفروق بین  )٢ ( رقمالجدول

  اإلحصائیةالمعالم          رمز المتغیر
  النترأسلوب

) ت(قیمة    ع+  س
  المحتسبة

  الثابت
  فتح الرجلین

116.2 
115.56 

7.81 
8.03 0.999 

  الثابت
  الجالس

116.2 
117.16 

7.81 
7.75 1.215 H2 

  الجالس
  فتح الرجلین

117.16 
115.56 

7.75 
8.03 * 2.976 

  الثابت
  فتح الرجلین

154.37 
157.66 

14.17 
15.85 0.484 

  الثابت
  الجالس

154.37 
150.67 

14.17 
7.28 0.766 H3 

  الجالس
  فتح الرجلین

150.67 
157.66 

7.28 
15.85 1.097 

  الثابت
  فتح الرجلین

163.45 
165.54 

8.46 
9.71 1.187 

  ثابتال
  الجالس

163.45 
161.2 

8.46 
7.89 1.87 H4 

  الجالس
  فتح الرجلین

161.2 
165.54 

7.89 
9.71 * 3.819  

  الثابت
  فتح الرجلین

156.22 
161.21 

10.57 
10.33 * 3.374 

  الثابت
  الجالس

156.22 
139.1 

10.57 
11.22 * 2.995 H5 

  الجالس
  فتح الرجلین

139.1 
161.21 

11.22 
10.33 * 4.036 

  الثابت
  فتح الرجلین

154.77 
159.44 

12.2 
11.05 * 2.254 

  الثابت
  الجالس

154.77 
124.4 

12.2 
7.77 * 8.141 H6 

  الجالس
  فتح الرجلین

124.4 
159.44 

7.77 
11.05 * 11.002 

≥0.0561.943 
  

-  
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  نسبة إلى طول الرباع لعینة البحث) سم(لیل ومناقشة نتائج ارتفاعات الثقل عرض وتح٢-٤
  المرتبطة) ت( النتر المختلفة الرتفاعات الثقل باستخدام أسالیب الفروق بین )٣( رقمالجدول  

  اإلحصائیةالمعالم         رمز المتغیر
) ت(قیمة    ع+  س   النترأسلوب

  المحتسبة
  تالثاب

  فتح الرجلین
68.32 
67.94 

2.74 
2.82 1.002 

  الثابت
  الجالس

68.32 
68.9 

2.74 
2.92 1.228 

           H1** 
 

H2 

  الجالس
  فتح الرجلین

68.9 
67.94 

2.92 
2.82 * 3.037 

  الثابت
  فتح الرجلین

90.93 
92.75 

8.86 
8.44 0.460 

  الثابت
  الجالس

90.93 
88.75 

8.86 
5.26 0.787 H3 

  الجالس
  فتح الرجلین

88.75 
92.75 

5.26 
8.44 1.093 

  الثابت
  فتح الرجلین

96.15 
97.33 

2.69 
2.36 1.157 

  الثابت
  الجالس

96.15 
94.82 

2.69 
2.08 1.913 H4 

  الجالس
  فتح الرجلین

94.82 
97.33 

2.08 
2.36 * 3.835 

  الثابت
  فتح الرجلین

91.86 
94.78 

4.09 
3.18 * 3.378 

  الثابت
  الجالس

91.86 
81.83 

4.09 
5.83 * 2.963 H5 

  الجالس
  فتح الرجلین

81.83 
94.78 

5.83 
3.18 * 4.069 

  الثابت
  فتح الرجلین

90.98 
93.73 

4.97 
3.5 * 2.196 

  الثابت
  الجالس

90.98 
73.19 

4.97 
3.58 * 8.646 H6 

  الجالس
  فتح الرجلین

73.19 
93.73 

3.58 
3.5 * 12.322 

≥0.0561.943 
H1


 

  
  

-  
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الـــذي یبـــین الفـــروق فـــي ) 3(، والجـــدول رقـــم )ســـم(الـــذي یبـــین الفـــروق فـــي ارتفاعـــات الثقـــل ) ٢(مـــن الجـــدول رقـــم      
 -:یأتيبة إلى طول الرباع، دلت نتائج البحث ما ارتفاعات الثقل نس

 أسـلوب النتـر الجـالس وفـتح الـرجلین لـصالح أسلوبيبین ) H4 ،H2( وجود فروق ذات داللة معنویة في المتغیرات -1
  .النتر الجالس

  النتـــر الثابـــت و النتـــر الجـــالس لـــصالحأســـلوبيبـــین ) H6 ،H5( وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي المتغیـــرات -2
  . النتر بفتح الرجلینأسلوب النتر بفتح الرجلین والجالس لصالح أسلوبي النتر الثابت، وكذلك بین أسلوب

 أسـلوب النتـر الثابـت وفـتح الـرجلین لـصالح أسـلوبيبـین ) H6 ،H5( وجود فروق ذات داللة معنویة فـي المتغیـرات -3
الجدولیـــة ) ت(وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة ) 2.196-12.322(المحتـــسبة مـــا بـــین ) ت(حیـــث ظهـــرت . النتـــر الثابـــت

  . النتر المختلفةألسالیب) 1.943(والبالغة 
  كانـــــــــــت االرتفاعـــــــــــات هـــــــــــي ضـــــــــــمن المـــــــــــدیات التـــــــــــي ســـــــــــجلت فـــــــــــي دراســـــــــــة كـــــــــــل مـــــــــــن ) 1( مـــــــــــن الفقـــــــــــرة -

 ارتفــاع الثقــل أن الــى انفــي أســلوب النتــر بفــتح الــرجلین، ویعــزو الباحثــ) 1998الــسوداني، (و ) 1998الــدلیمي، (
 النتــر أســلوبفــي أســلوب النتــر بفــتح الــرجلین اقــل مــن ) H2( فــي مرحلــة الهبــوط األرض لــه عــن  نقطــةأوطــأفــي 

ألســلوب النتــر ) H4( فــي أعلــى مرحلــة التهیــؤ اكبــر ممــا یتــیح للربــاع قــوة دفــع وارتفــاع إزاحــة فــان ومــن ثــمالجــالس 
ل والــذي یــؤدي الــى صــعوبة  للثقــاألرضــیة نقطــة الرتفــاع الثقــل عــن خــط الجاذبیــة أعلــىوكــذلك بعــد . بفــتح الــرجلین

  ).78، 1991الدلیمي، (تثبیت الثقل في وضع القرفصاء 
 لهــذا األســلوب فــي مرحلــة األداء النتــر الجــالس وذلــك لخــصوصیة فــن ألســلوب هــذا لــیس بالمؤشــر الــسلبي أن إال

تـصاد االقومـن ثـم  بعـض الـشيء لألعلـى عمودیة اكبر یعـوض عـن عملیـة الـدفع إزاحةالسقوط تحت الثقل وقطعه 
  . في تحقیق االرتفاعات المطلوبةاألفضل النتر الجالس هو أسلوبفي الجهد المبذول، وعلیه كان 

قلـــت إزاحـــة مرحلـــة الـــسقوط فـــي ) H6( إلـــى انـــه كلمـــا زاد ارتفـــاع نقطـــة تثبیـــت الثقـــل انیعـــزو الباحثـــ) 2( مـــن الفقـــرة -
 بــسبب بــذل جهــد أفــضلبیــت الثقــل بــشكل  النتــر الثابــت وفــتح الــرجلین وهــذا یعطــي للربــاع ســیطرة علــى تثأســلوبي

  ) .H5( انحراف في مرحلة السقوط أعمقوهذا ینطبق على ارتفاع . قلیل
لــسبب ل الــسقوط العمودیــة فــي أســلوب النتــر بفــتح الــرجلین إزاحــة قــصر إن إلــى انیعــزو الباحثــ) 3( بالنــسبة للفقــرة أمــا -

   ).2(  الفقرة لمذكور آنفا فيا
 تراوحــت إذ النتــر المختلفـة أسـالیبلـة معنویــة فـي ارتفاعــات الثقـل لبــاقي المتغیـرات بــین عـدم وجـود فــروق ذات دال - 4

  ).1.943(الجدولیة والبالغة ) ت(وهي اصغر من قیمة ) 0.460-1.913(المحتسبة بین ) ت(قیمة 
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 ....................................للمسار احلركي  دراسة حتليلية مقارنة لبعض املتغريات الكينيماتيكية

 ١٩٩

  :لعینة البحث) سم( الثقل إزاحاتعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  ٣-٤
  المرتبطة) ت( الثقل باستخدام إلزاحات النتر المختلفة یبأسالالفروق بین  )٤ ( رقمالجدول

  اإلحصائیةالمعالم          رمز المتغیر
) ت(قیمة    ع+  س   النترأسلوب

  المحتسبة
  الثابت

  فتح الرجلین
19.61 
20.25 

3.49 
3.44 0.999 

  الثابت
  الجالس

19.61 
18.64 

3.49 
4.1 1.215 D1 

  الجالس
  فتح الرجلین

18.64 
20.25 

4.1 
3.44 * 2.976 

  الثابت
  فتح الرجلین

47.25 
49.98 

1.3 
5.69 1.371 

  الثابت
  الجالس

47.25 
44.03 

1.3 
4.7 1.825 D2 

  الجالس
  فتح الرجلین

44.03 
49.98 

4.7 
5.69 * 6.110 

  الثابت
  فتح الرجلین

27.64 
29.73 

3.67 
4.85 1.187 

  الثابت
  الجالس

27.64 
25.39 

3.67 
2.97 1.870 D3 

  الجالس
  فتح الرجلین

25.39 
29.73 

2.97 
4.85 * 3.819 

  الثابت
  فتح الرجلین

8.68 
6.1 

5.98 
2.77 1.435 

  الثابت
  الجالس

8.68 
36.8 

5.98 
6.84 * 7.983 D4 

  الجالس
  فتح الرجلین

36.8 
6.1 

6.84 
2.77 * 9.692 

≥0.0561.943 
 

-  
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 ....................................للمسار احلركي  دراسة حتليلية مقارنة لبعض املتغريات الكينيماتيكية

 ٢٠٠

  :نسبة إلى طول الرباع لعینة البحث) سم( الثقل إزاحاتعرض وتحلیل ومناقشة نتائج  ٤-٤
  المرتبطة) ت( الثقل نسبة إلى طول الرباع باستخدام إلزاحات النتر المختلفة أسالیبالفروق بین ) ٥(رقمالجدول 

  اإلحصائیةالمعالم  رمز المتغیر
) ت(مة قی   ع+  س  اسلوب النتر

  المحتسبة
  الثابت

  فتح الرجلین
11.58 
11.94 

2.3 
2.34 0.959 

  الثابت
  الجالس

11.58 
11.01 

2.3 
2.53 1.227 D1 

  الجالس
  فتح الرجلین

11.01 
11.94 

2.53 
2.34 * 2.984 

  الثابت
  فتح الرجلین

27.82 
29.39 

1.00 
2.99 1.357 

  الثابت
  الجالس

27.82 
25.92 

1.00 
2.69 1.852 D2 

  الجالس
  فتح الرجلین

25.92 
29.39 

2.69 
2.99 * 6.280 

  الثابت
  فتح الرجلین

16.24 
17.43 

1.82 
2.3 1.164 

  الثابت
  الجالس

16.24 
14.91 

1.82 
1.38 1.909 D3 

  الجالس
  فتح الرجلین

14.91 
17.43 

1.38 
2.3 * 3.831 

  الثابت
  فتح الرجلین

5.16 
3.61 

3.68 
1.63 1.400 

  الثابت
  لسالجا

5.16 
21.63 

3.68 
3.76 * 8.437 D4 

  الجالس
  فتح الرجلین

21.63 
3.61 

3.76 
1.63 * 10.308 

≥ 
 الثقـل إزاحـات الـذي یبـین الفـروق فـي) 5 ( رقـموالجـدول) سـم( الثقـل إزاحـاتالذي یبین الفروق في ) 4(من الجدول رقم 

   :یأتينسبة الى طول الرباع دلت نتائج البحث ما 
 النتـر الجـالس وفـتح الـرجلین لـصالح أسـلوب بـین (D1, D2, D3) وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي المتغیـرات -١

  . النتر الجالسأسلوب
 النتـر الثابـت، أسـلوبلـصالح  النتـر الجـالس والثابـت أسلوبي بین (D4) وجود فروق ذات داللة معنویة في المتغیر -٢

المحتــسبة ) ت(حیــث ظهــرت قیمــة . فــتح الــرجلینأســلوب النتــر الجــالس وفــتح الــرجلین لــصالح أســلوبيوكــذلك بــین 
  ).١.٩٤٣(الجدولیة والبالغة ) ت(وهي اكبر من قیمة ) ١٠.٣٠٨-٢.٩٧٦(ما بین ) سم( الثقل إلزاحات

-  
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 ....................................للمسار احلركي  دراسة حتليلية مقارنة لبعض املتغريات الكينيماتيكية

 ٢٠١

 ) (٨٤، ١٩٩٨الـدلیمي، (ى التـي سـجلها الربـاعون العـالمیون  ضمن المد(D1) الهبوط إزاحةكانت ) ١( من الفقرة -
Roman and Shakerzenov , 1978(  

    )Roman and Shakerzenov, 1982( )Roman and Shakerzenov, 1980 (  
)Roman, 1986 ( الن الخـروج عـن هـذه المـدیات والمبالغـة فـي ثنـي الـركبتین فـي مرحلـة التهیـؤ سـیواجه الربـاع

متداد وال یعطـي هـذا االنثنـاء الـدفع الكـافي للربـاع فـي الحـصول علـى القـوة والـسرعة لـدفع الثقـل الـى صعوبة في اال
 الثقـل بـسبب كتلـة الثقـل إلیقافكذلك یحتاج الرباع الى قوة كبح كبیرة ). ١٠٧، ١٩٩٠، وآخرونالعنبكي  (األعلى

 اقتـصادیًا فـي الجهـد أكثـرتـر الجـالس هـو  النأسـلوب إن انویعـزو الباحثـ) ٢٣، ١٩٩٨الـدلیمي، (وقوة كتلة الجـسم 
  . قلیلةإزاحة لقطعه (D2, D3) الدفع الكلي والحقیقي وٕازاحة (D1) التهیؤ إزاحةفي 

 النتــر الثابــت وفــتح الــرجلین اقــل مــن أســلوبي فــي (D4) مرحلــة الــسقوط إزاحــة أن الــى انیعــزو الباحثــ) ٢( مــن الفقــرة -
 النتــر الجــالس الــذي أســلوبجهــد فــي الــسیطرة علــى الثقــل بعكــس حالــة  النتــر الجــالس وهــذا یقلــل مــن بــذل الأســلوب

یحتـاج الربــاع الــى قــوة دفــع اقــل ولكـن یحتــاج الــى قــوة كبیــرة فــي عملیـة الغطــس بعــد الــدفع لمقاومــة الثقــل والــسیطرة 
 حاصـل ضـرب القـوة المبذولــة" العمـل العـضلي یعتمـد بنتیجتــه علـى إن كبیــرة حیـث إزاحـةعلـى تثبیتـه بـسبب قطعـة 

 المرونــة الكافیــة فــي مفــصلي الكتفــین والــذراعین عــن فــضال) ٨، ١٩٩٠، واألمــینالــدوري " (فــي المــسافة المقطوعــة
  . السفلى لعملیة النهوض والتثبیت بالثقلاألطرافوالوركین فضًال عن قوة عضالت كبیرة في 

 تراوحت قیمة إذة لباقي المتغیرات  النتر المختلفأسالیب الثقل بین إزاحات عدم وجود فروق ذات داللة معنویة في -٣
  ).       ١.٩٤٣(وهي اصغر من قیمة ت الجدولیة والبالغة ) ١.٩٠٩-٠.٩٥٩(المحتسبة بین ) ت(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :لعینة البحث) سم(عرض وتحلیل ومناقشة نتائج انحرافات الثقل  ٥-٤
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 ....................................للمسار احلركي  دراسة حتليلية مقارنة لبعض املتغريات الكينيماتيكية

 ٢٠٢

  المرتبطة) ت(رافات الثقل باستخدام  النتر المختلفة النحأسالیب یبین الفروق بین 6)(       الجدول 

  اإلحصائیةالمعالم  رمز المتغیر
) ت(قیمة    ع+  س  اسلوب النتر

  المحتسبة
  الثابت

  فتح الرجلین
- 0.89 
- 1.07 

0.95 
0.86 0.548 

  الثابت
  الجالس

- 0.89 
- 0.89 

0.95 
0.95 0.000 DV1 

  الجالس
  فتح الرجلین

- 0.89 
- 1.07 

0.95 
0.86 0.354 

  الثابت
  فتح الرجلین

2.5 
1.96 

3.15 
3.13 0.628 

  الثابت
  الجالس

2.5 
- 0.36 

3.15 
3.2 * 2.359 DV2 

  الجالس
  فتح الرجلین

- 0.36 
1.96 

3.2 
3.13 1.410 

  الثابت
  فتح الرجلین

2.86 
2.5 

2.67 
2.5 0.420 

  الثابت
  الجالس

2.86 
0.18 

2.67 
2.65 * 2.352 DV3 

  الجالس
  فتح الرجلین

0.18 
2.5 

2.65 
2.5 1.596 

  الثابت
  فتح الرجلین

3.75 
3.04 

4.21 
4.01 0.457 

  الثابت
  الجالس

3.75 
0.89 

4.21 
3.93 1.379 DV4 

  الجالس
  فتح الرجلین

0.89 
3.04 

3.93 
4.01 1.017 

  الثابت
  فتح الرجلین

3.57 
3.04 

3.98 
4.01 0.359 

  الثابت
  الجالس

3.57 
1.07 

3.98 
3.42 1.183 DV5 

  سالجال
  فتح الرجلین

1.07 
3.04 

3.42 
4.01 1.041 

  الثابت
  فتح الرجلین

7.68 
7.86 

5.42 
2.67 0.119 

  الثابت
  الجالس

7.68 
6.25 

5.42 
2.28 0.703 DV6 

  الجالس
  فتح الرجلین

6.25 
7.86 

2.28 
2.67 1.890 

≥0.0561.943 
  :یأتيدلت نتائج البحث ما ) 6(من الجدول 

-  
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 ٢٠٣

 أســلوب النتــر الثابــت والجــالس لــصالح أســلوبيبــین ) DV3 ،DV2 (ین وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي المتغیــر -1
  .النتر الجالس

والبالغـــــة  الجدولیـــــة) ت(وهـــــي اكبـــــر مـــــن قیمـــــة ) 2.352-2.359(المحتـــــسبة بـــــین ) ت( تراوحـــــت قیمـــــة إذ
)1.943.(           

 ارتفـاع یـصله الثقـل أعلىوانحراف ) DV2( النتر الجالس سجل اقل االنحرافات في مرحلة الدفع أسلوب إن إذ
)DV3 ( یــسیطر أن الربــاع یــستطیع إن وهــذا یــدل علــى األرضــیةأي عــدم ابتعــاد مــسار حركــة الثقــل عــن خــط الجاذبیــة 

 إن حیـث ظهـر اآلخـرین األسـلوبینلقوة دفع اقـل مـن بـاقي  النتر الجالس بسبب بذله أسلوبعلى مسار حركة الثقل في 
  . النتر الثابت وفتح الرجلینأسلوبي النتر الجالس اقل من ألسلوب في مرحلة الدفع اإلزاحة

الـذي كـان قلـیًال ) DV2( وهذا یـدعم تعلیلنـا فـي قلیالكان أیضًا ) DV3( ارتفاع یصله الثقل أعلى انحراف أما
، 1998الــدلیمي،  (أفقیــا ممــا یتجــه أكثــر مــسار حركــة الثقــل یتجــه عمودیــًا أن" حیــث األرضــیةوقریبــًا مــن خــط الجاذبیــة 

خط مـسار الثقـل كلمـا كـان قریبـًا مـن  "إن نقطة بنفس الخط تقریبًا حیث ألعلىوبالتالي سیؤثر في وصول الثقل ) 114
وكلمــا قــل االنحــراف زاد ) ١٠٥، ١٩٨٢عبــد اهللا، " ( اســتخدام القــوى الحركیــة جیــداً إمكــان كــان األرضــیةخــط الجاذبیــة 

 أفـضل ارتفـاع یـصله الثقـل أعلـىوصـوله إلـى ومـن ثـم ارتفاع الثقل وهذا یساعد على تولید قوة تعمل على تـسریع الثقـل 
  ).١١٤، ١٩٩٨الدلیمي، (مما لو كانت سرعة الثقل بطیئة 

 تراوحــت إذالمختلفــة لبــاقي المتغیــرات  النتــر أســالیب عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي انحرافــات الثقــل بــین -2
  ).1.943(الجدولیة والبالغة ) ت(وهي اصغر من قیمة ) 0.000 - 1.890(المحتسبة ما بین ) ت(قیمة 

 الحسابیة كانت قلیلة األوساط الحسابیة لمتغیرات انحرافات الثقل اتضح ان األوساطومن خالل مالحظة 
 ومن ثم كلما قصر ذراع المقاومة األرضیةاقترب الثقل من خط الجاذبیة  النتر الجالس، حیث كلما ألسلوبوایجابیة 

   للرباع هو التغلب على المقاومة األساسیةستتغلب القوة على المقاومة فتصبح الرافعة رافعة قوة الن الغایة 
قل  للثاألرضیة البعد عن خط الجاذبیة إنوكذلك ) ١٩، ١٩٩٧حلمي وبرقع، ) (١٣٣-١٣٠، ١٩٨٧الصمیدعي، (

 . الخلف وفشل الرفعةأو األمامیعمل على كون الرباع في حالة اتزان قلق قد یؤدي الى سقوط الثقل الى 
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  :النتر  مختلفة لقسم أسالیببلثقل لعینة البحث ل يحركالمسار ال مناقشة نموذج 6-4

أسـالیب النتـر الـذي یوضـح نمـوذج مـسار حركـة الثقـل لعینـة البحـث فـي ) 1(من خالل مالحظة الشكل المرقم 
وبعــد . الثالثــة ولكــل شــكل ممیزاتــه الخاصــةاألســالیبالمختلفــة اتــضح وجــود اخــتالف فــي شــكل المــسار الحركــي بــین 

االطــالع علــى الدراســـات المــشابهة لـــم یحــصل الباحـــث علــى بیانــات تـــساعد فــي تقـــویم النمــوذج العراقـــي لــشكل مـــسار 
 النتر الثابت وفتح الـرجلین فـي مرحلـة التهیـؤ أسلوبيیتشابه مع  هذا األسلوب أن إال النتر الجالس، أسلوبالحركي في 
  ‘ومرحلة الدفع

 النتــر ألســالیب %)  90(تبــین بعــد رســم المــسار الحركــي لمتوســطات عینــة البحــث بعــد توحیــد الــشدة بنــسبة 
نــي فــي مرحلــة  الثإن إذ النتــر الثابــت وفــتح الــرجلین أســلوبي هنــاك تقاربــًا فــي شــكل المــسار الحركــي بــین أنالمختلفــة 

وقــد ظهــر مؤشــر . األرضــیة قلــیًال ومرحلــة الــدفع كانــت بــشكل مائــل قلــیًال إلــى الخلــف عــن خــط الجاذبیــة لألمــامالتهیــؤ 
 وبـذلك اآلخـرین األسـلوبینللثقـل بعـد مرحلـة الـدفع عـن   ارتفـاعأعلـىایجابي لصالح أسلوب النتر بفتح الرجلین بوصول 

  .حلة السقوط والتثبیتیتیح للرباع السیطرة على الثقل عند مر 
 فـي تـسجیل اقـل االنحرافـات اآلخرین األسلوبین النتر الجالس عن أسلوببینما تمیز شكل المسار الحركي في 

مــن خــالل ) الثقــل( ممــا یقلــل الجهــد المطلــوب للتغلــب علــى المقاومــة األرضــیةلمــسار حركــة الثقــل عــن خــط الجاذبیــة 
 قلـیًال لألمـام، والـذي یعـد مـن المـسارات المثالیـة حیـث كانـت مرحلـة التهیـؤ تقصیر ذراع المقاومـة وبالتـالي تقلیـل عزمهـا

 بــسیطة لعمــود الثقــل إلــى الخلــف أفقیــةومرحلــة الــدفع كانــت بــشكل عمــودي تقریبــًا للوصــول إلــى مرحلــة الــسقوط بحركــة 
وفـي .القرفـصاء كبیرة في هذه المرحلة وذلـك بـسبب اعتمـاد هـذا األسـلوب علـى الـسقوط إلـى وضـع بإزاحةبعض الشيء 

 النتــر كانــت ضــمن ألســالیب المــدیات التــي ســجلت للمتغیــرات للمــسارات النموذجیــة إننفــس ســیاق هــذا التعلیــل ظهــر 
 النتــر الجــالس كانــت اكبــر مــن المــدیات أســلوب مرحلــة الــسقوط فــي إزاحــةالمــدیات المــسجلة فــي الدراســات الــسابقة عــدا 

  .المسجلة
   االستنتاجات والتوصیات-٥
  -:یأتي ما ان الباحثجاستنت  :تنتاجات  االس١-٥
  . الثالثة لقسم النتر لألسالیب وجود اختالف في قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة -١
 النتـر بفـتح الـرجلین اذ تبـین وجـود فـروق فـي ارتفـاع الثقـل أسـلوب مـن أفـضل النتر الجـالس ارتفاعـات أسلوب حقق -٢

  ).H4( نقطة یصلها الثقل أعلى وارتفاع (H2)ط  في مرحلة الهبو األرضفي أوطأ نقطة له عن 
 أعمـــق تبـــین وجـــود فـــروق فـــي ارتفـــاع إذ النتـــر الجـــالس أســـلوب مـــن أفـــضل النتـــر الثابـــت ارتفاعـــات أســـلوب حقـــق -٣

  ).H6( وارتفاع نقطة تثبیت الثقل (H5)انحراف في مرحلة السقوط 
 ین تبــین وجــود فــروق فــي المتغیــر إذر الجــالس  النتــأســلوب مــن أفــضل النتــر بفــتح الــرجلین ارتفاعــات أســلوب حقــق -٤

(H5, H6).  
 ین تبــین وجــود فــروق فــي المتغیــر إذ النتــر الثابــت أســلوب مــن أفــضل النتــر بفــتح الــرجلین ارتفاعــات أســلوب حقــق -٥

(H5, H6).  
ة  مرحلــإزاحــة تبــین وجــود فــروق فــي إذ النتــر بفــتح الــرجلین أســلوب مــن أفــضل إزاحــات النتــر الجــالس أســلوب حقــق -٦

  ).D3( دفع الثقل الحقیقي وٕازاحة) D2( دفع الثقل الكلي وٕازاحة (D1)الهبوط 
 إزاحــة فــي فـروق النتـر الجــالس اذ تبـین وجــود أســلوب مـن أفــضل إزاحـات النتـر الثابــت وفـتح الــرجلین أســلوب حقـق -٧

  .(D4)سقوط الثقل 
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اعـــرض انحـــراف للثقـــل فـــي مرحلـــة  حقـــق أســـلوب النتـــر الجـــالس انحرافـــات أفـــضل مـــن أســـلوب النتـــر الثابـــت فـــي -٨ 
  .)DV3( وانحراف أعلى نقطة یصلها الثقل (DV2)الدفع

  :یأتي ما انیوصي الباحث  :التوصیات ٢-٥
 عالیــة فــي مرحلــة الــدفع ، بإمكانیــات النتــر الثابــت وفــتح الــرجلین لالعبــین الــذین یتمیــزون أســلوب یفــضل اســتخدام -١

 ذوي المــستوى الــضعیف فــي مرحلــة الــدفع وقــوة عــضالت رجلــین  النتــر الجــالس لالعبــینأســلوبویفــضل اســتخدام 
  .كبیرة

 النتـر أسـلوب النتـر الثابـت والجـالس بـدًال مـن أسـلوبي والناشئین التأكید على اسـتخدام األشبال عند البدء في تدریب -٢
 ســـلوباأل النتـــر بفـــتح الـــرجلین بـــشكل عام،واختیـــار أســـلوببفـــتح الـــرجلین لالعبـــین الـــذین یعـــانون مـــن ضـــعف فـــي 

  . حسب مواصفاتهم الجسمیة بعد فترة من التدریباألفضل
ضــیقة ، (  التــدریب علــى تمرینــات الــسقوط الــى وضــع القرفــصاء تحــت الثقــل مــن علــى الحمــاالت وبفتحــات مختلفــة -٣

  . النتر الجالس ألسلوب) متوسطة ، عریضة 
 والــــوركین والــــركبتین والكــــاحلین افاألكتــــ التأكیــــد علــــى زیــــادة المــــدى الحركــــي لمفاصــــل الجــــسم وخاصــــة مفاصــــل -٤

  .للحصول على اتزان جید
 النتــر الثابــت والجــالس تبحــث فــي المتغیــرات التــي تحــصل فــي زوایــا الجــسم، أســلوبي دراســة مــشابهة علــى إجــراء -٥

  . العالقة بین المتغیراتوٕایجاد) Force platform (األرضوكذلك استخدام منصة قیاس قوة رد فعل 
  :واألجنبیة المصادر العربیة

رفــع األثقــال لیاقــة لجمیــع الریاضــات، ترجمــة ودیــع یاســین، مطبعــة ) : ٢٠٠٢(أیــان، تامــاس وباروكــا، الزار  •
  .النشر الطبیة بودابست

تقیــیم تعلــم الطالــب التجمیعــي والتكــویني، ترجمــة محمــد أمــین المفتــي وآخــرون، دار ) : ١٩٨٣(بلــوم وآخــرون  •
  .ماكروهیل، القاهرة

دراســة تحلیلیــة تقویمیــة لــبعض المتغیــرات البیودینامیكیــة لمجموعــة مهــارات ) : ١٩٩٨ (بیــومي، عــدلي حــسین •
الكب على جهـاز المتـوازي، بحـث منـشور فـي مجلـة نظریـات وتطبیقـات، العـدد الواحـد والثالثـون، كلیـة التربیـة 

  . الریاضیة للبنین، جامعة اإلسكندریة
فــي رفــع األثقــال، الجــزء األول والثــاني، مطبعــة جامعــة النظریــة والتطبیــق ) : ١٩٨٥(التكریتــي، ودیــع یاســین  •

  الموصل
تعلــم الرفعــات االولمبیــة باألســلوب العكــسي مــن الطریقــة الجزئیــة، االتحــاد ) : ١٩٩٩(التكریتــي، ودیــع یاســین  •

  .القطري لرفع األثقال
ع التعلــیم التحلیــل الحركــي الفیزیــاوي والفــسلجي للحركــات الریاضــیة، مطــاب) : ١٩٩٠(جاســم، وجیــه محجــوب  •

  .العالي
األســـس الحركیـــة والوظیفیـــة للتـــدریب الریاضـــي، دار الفكـــر العربـــي، ) : ١٩٩٤(حـــسام الـــدین، طلحـــة حـــسین  •

  .القاهرة
االختبـارات والقیـاس واإلحـصاء فـي المجـال الریاضـي، الطیـف للطباعـة، ) : ٢٠٠٤(الحكیم، علي سـلوم جـواد  •

  .جامعة القادسیة
  .التدریب الریاضي ، منشأة المعارف ، جامعة اإلسكندریة): ١٩٩٧(حلمي ، عصام و بریقع محمد جابر  •
  .، دار الجیل للطباعة، القاهرة)٥(رفع األثقال، مجموعة التربیة البدنیة ) : ١٩٧٠(حنا، جمیل  •
  .التربیة الحركیة، دار الفكر العربي، القاهرة) : ١٩٨٣(الخولي، أمین أنور وراتب، اسامة كامل  •
تقــویم المــسار الحركــي للثقــل فــي رفعــة الخطــف لــدى رافعــي األثقــال العــراقیین، ) : ١٩٩١(الـدلیمي، ســعد نــافع  •

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
العالقة بین بعـض المتغیـرات البایومیكانیكیـة فـي رفعـة النتـر، اطروحـة دكتـوراه ) : ١٩٩٨(الدلیمي، سعد نافع  •

  .التربیة الریاضیة، جامعة البصرةغیر منشورة، كلیة 
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  .الفسلجة، دار الكتب، مطبعة جامعة الموصل) : ١٩٨١(الدوري، قیس إبراهیم واألمین، طارق عبد الملك  •
تحلیــل وتقــویم المــسار الحركــي للثقــل فــي رفعــة النتــر لــدى رافعــي ) : ١٩٩٨(الــسوداني، علــي شــبوط إبــراهیم  •

  .نشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداداألثقال العراقیین، رسالة ماجستیر غیر م
البایومیكانیـــك والریاضــــة، مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعــــة ) : ١٩٨٧(الـــصمیدعي، لـــؤي غـــانم  •

  .الموصل
ـــرات المیكانیكیـــة بمـــستوى ) : ١٩٨٩(عبـــد الكـــریم، انتـــصار كـــاظم ورشـــید، فـــاتن محمـــد  • ـــة بعـــض المتغی عالق

رة الخلفیة، بحث منشور في بحوث المؤتمر العلمي الخامس لكلیات التربیـة الریاضـیة االرتفاع في القلبة المتكو 
  .في القطر العراقي، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة البصرة

المهــارات والتـدریب فــي رفـع االثقــال، دار الكتـب للطباعــة والنـشر، جامعــة ) : ١٩٨٢(عبـد اهللا، صــباح عبـدي  •
  .الموصل
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