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تقويم املسار احلركي للثقل على وفق اخلطوط املعدلة املتزامنة مع حركة القدمني يف رفعة 
  اخلطف

  ١د لیث إسماعیل صبري ألعبیدي.م.ا
 

  امللخص

شر الحقیقي لفـن األداء والمعبـر عـن  إلى دراسة المسار الحركي للثقل كونه المؤ ١٩٧٠اتجهت البحوث منذ عام 
 ىمدى استثمار الرباع لقدراته البایومیكانیكیة فقد أجریت دراسات عدیدة في رفعة الخطف والنتـر وكانـت جمیعهـا تعتمـد علـ

في معالجة حاالت القفز لدى الرباعین سواء كانـت إلـى األمـام أم ) رومان و شاكرزینوف(ستخدمت طریقة التعدیالت التي ا
ـــــر االنحرافـــــات إلـــــى ا ـــــة تبعـــــا التجـــــاه القفـــــز فـــــي متغی ـــــك بإضـــــافة أو طـــــرح مقـــــدار مـــــسافة القفـــــز الكلی ـــــف وذل   لخل

 )D2,D3,D4,D5,D6 (  ولكــون الربــاعین عنــد حالــة القفــز ال یــتم قطــع المــسافة كاملــة فقــد ارتــئ الباحــث حــساب تلــك
) D2,D3,D4,D5,D6(یم انحرافـات الثقـل المسافات الحقیقیة المقطوعة عند القفز لكل متغیر وٕاجراء تعدیل فـي حـساب قـ

  . إن هذا الخطأ في الحساب جدیر في إجراء دراسة من اجل التعرف على القیم الحقیقیة لهذه االنحرافات إذالحقیقیة 
  -:وهدف البحث إلى

قفـز للحـظ المعـدل لحـاالت ال) رومـان وشـاكرزینوف( التعرف على قیم انحرافات الثقل فـي رفعـة الخطـف بطریقتـي ١-٣-١
  .والطریقة المقترحة

والمقترحـة للخـط ) رومـان وشـاكرزینوف( التعرف على الفروق في انحرافات الثقل في رفعـة الخطـف بـین طریقتـي ٢-٣-١
  .المعدل لحاالت القفز

  .والطریقة المقترحة) رومان وشاكرزینوف( التعرف على القیم والفروق في مسافة القفز بین طریقة ٣-٣-١
والطریقــة ) رومــان وشــاكرزینوف(التغییــر النــسبي النحرافــات الثقــل فــي رفعــة الخطــف بــین طریقــة  التعــرف علــى ٤-٣-١

  .المقترحة للخط المعدل لحاالت القفز
  -:وافترض الباحث 

رومـان ( وجود فروق ذات داللة معنویة في قیم بعض انحرافات الثقل ومسافة القفز في رفعة الخطف بین طریقـة ١-٤-١
  .قة المقترحة للخط المعدل لحاالت القفزوالطری) وشاكرزینوف

ــة ٢-٤-١ ــین طریق ــي رفعــة الخطــف ب ــل ف ــات الثق ــیم انحراف ــر النــسبي لق ــي التغیی ــاین ف ) رومــان وشــاكرزینوف( وجــود تب
  .والطریقة المقترحة للخط المعدل لحاالت القفز

  :وتكونت مجاالت البحث من 
  . للشباباوزباكستان لبطولة آسیا في  والمرشحیندریبيالرباعون المشاركون في المعسكر الت: المجال البشري -١
  ١١/٢٠١١ /٣ ولغایة٣/٤/٢٠١٠ابتداءا من : المجال الزمني -٢
  . الكوت–المركز التدریبي لرفع األثقال : المجال المكاني -٣

                                                 
١ laythobayde@yahoo.com 
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طولـة آسـیا فـي المعـسكر التـدریبي لب والمـشاركین نربـاعی) ٨(واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتكونت عینة البحـث مـن 
ــشباب  ــى فــي اوزباكــستان لل ــات للحــصول عل ــل وســائل لجمــع البیان ــة والتحلی ــة التقنی ،واســتخدم الباحــث المالحظــة العلمی

إذ  ) SONY(متغیــرات االنحرافــات للثقــل ،ولتحقیــق المالحظــة العلمیــة التقنیــة اســتخدم الباحــث آلــة تــصویر فیدویــة نــوع 
م عـن مـستوى الطبلـة وكانـت ) ١(لرباع وكان ارتفاع عدسـة آلـة التـصویر م من الجهة الیمنى ل ) ٤( وضعت على بعد  

  .ثانیة /صورة) ٢٥(سرعتها 
  )CD(تم نقل محاوالت الرباعین من الشریط الخاص بآلة التصویر إلى الحاسوب اآللي ومن ثم نقله على قرص لیزري 

  -:وتم استخدام البرامج اآلتیة في التحلیل 
I Film,Adobe Image Ready (v8), Adobe Photo Shop(v8),Excel,Ward  

 واختبـار ، ونـسبة التغییـر،ة والنـسبة المئویـ، واالنحـراف المعیـاري،وعولجت البیانات إحصائیا باسـتخدام المتوسـط الحـسابي
  .SPSS)(للعینات المرتبطة من خالل حزمة ) ت(

  -:واستنتج الباحث ما یأتي 
بـین ) D2(القفز لحساب أقصى انحراف للثقل بعیـدا عـن الربـاع وجود فروق ذات داللة معنویة في قیم مسافة  -١

  .والطریقة المقترحة ) رومان و شاكرزینوف ( طریقة 
ــاع  -٢ ــدا عــن الرب ــیم أقــصى انحــراف للثقــل بعی ــي ق ــاین ف ــة ) D2(وجــود تب ــین طریق ) شــاكرزینوف رومــان و ( ب

  .والطریقة المقترحة 
 .روجود تباین في قیم الفروق النسبیة ونسب التغیی -٣

  -:وأوصى الباحث ما یأتي  
ــات الثقــل و -١ ــرات انحراف ــة المقترحــة فــي حــساب متغی ــاع لوجــود الســیما اســتخدام الطریق ــدا عــن الرب  أعمــق انحــراف بعی

 .والطریقة المقترحة ) رومان و شاكرزینوف ( اختالفات في القیم بین طریقة 
  .ى الملكیة الفكریة حفاظا عل) لیث العبیدي (  تسمیة الطریقة المقترحة بطریقة -٢
  

The Evaluation of Barbell Trajectory in Accordance with coincident Amended Lines 
with the Movement of feet  in Snatch Lift. 

Asist.prof.Dr.Laith .A. A L- Obayde 

bstractA  
Researches had been directed towards the barbell trajectory of the weight as an 

indicator to the performance and actual expression to the range of weight lifter 
biomechanical capabilities.  Several studies have been conducted on snatch lift; they 
almost depended on the amendments done by (Roman & Chakirzenove) in treating jump 
issue among weight lifters predominantly forward and backward. This were studied by 
using the amount of total jump distance according to the direction of jump in deviation 
variables (D2-D3-D4-D5-D6), as the distance during the jump has never been passed 
usually by the weight lifters, the researcher sought to measure the actual distance on each 
variable and amended the values of weight deviations (D2-D3-D4-D5-D6), the error 
measurement may be well-deserved to reach to the real values of these deviations.                                                                                                                                       
The current paper aimed to: 
1. Identify the values of weight deviations in snatch lift by two methods of  (Roman and 

Shakirzenove) for the amended line of jump issues and the proposed method. 
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2. Identify the differences in weight deviations in snatch lift between the two methods of 
(Roman  and Shakirzenove) and the proposed one to the amended line for the jump 
issues.  

3. Identify the values and differences in jump distance between the two methods of 
(Roman & Chakirzenove) and the proposed method. 

4. Identify the relative change of weight deviations in snatch lift (Roman & 
Chakirzenove) and the proposed method of amended line of jump issues.  

The researcher proposed that: 
1. There are significant differences in values of some weight deviations and the jump 

distance in snatch lift between two methods of (Roman  and Shakirzenove) and the 
proposed method to the amended line for the jump issues.     

2. There is variance differences of relative change in the values of weight deviations in 
snatch lift between (Roman & Chakirzenove) and the proposed method of amended 
line of jump issues. 

 Materials and Methods included:  
-  Human Resources: Weight lifters training camp participated and Asia 

Championship Nominated in Uzbekistan Youth.         
- Time Resources: 3.4.2010 – 3.11.2011. 
- Spatial resources: Youth Center – Al-Kufa (Najajaf). 
The descriptive method were accounted in this paper, the sample were (10) weight lifters 

and participants in country championship, the researcher used technical scientific 
observations, data analysis and data collection to reach to the variables of weight 
deviations. In order to achieve the technical scientific observations, video camera 
(Sony) were used, and fixed ( 4.m distance) on the right hand of weight lifter. The lens 
of camera were 1m height on the level students, the capture velocity were (25) pix/sec. 
The trials of payer’s tape recorder were computerized. Data were analyzed 
technically and statistically: Film Adobe Image Ready (v8)-Adobe Photo shop (v8) – 
Excel –Word Processing. The data were statistically treated by Mean Value, Deviation 
Regression, Percentage, Variance Rate, t – test, and SPSS.  

The researcher recommended:  
1. There are significant differences in values of jump distance values to measure the 

maximum deviation of weight far from the weight lifter for the difference between 
the (Roman & Chakirzenove) and the proposed method.  

2. The proposed method has been named (Laith Al-Obaidi) to save the intellectual 
property. 

   : التعریف بالبحث-١
   : البحثوأهمیة المقدمة ١-١

ــًا وفنیــًا ونفــسیًا فــضًال عمــا إن   تــصف بــه مــن ی االنجــاز الریاضــي یــرتبط بخامــة ریاضــیة مؤهلــة بــدنیًا وحركی
لوجــود المــدرب الكــفء ومتطلبــات التــدریب مــن  إن المیكــانیكي بــشكل اقتــصادي ، كمــا األداء جــسمیة تخــدم تقیاســا

قننـــة تعززهـــا المكمـــالت الغذائیـــة لإلیفـــاء بمـــستلزمات الجهـــد التـــدریبي دورًا فـــاعًال فـــي یـــة علمیـــة م وتغذوأدوات أجهـــزة
 الحركــــي األداء، واالهــــم فــــي ذلــــك تــــوفر عملیــــة البحــــث العلمــــي بــــشكل مــــستمر لمتابعــــة مــــشكالت تحقیــــق االنجــــاز

  .تدریبي الحلول العلمیة التي تعزز الجانب الوٕاعطاء، وانعكاساتها على االنجاز الریاضي
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، وكـــان العلمـــاء  االولمبیـــةللرفعـــات اهتمامـــًا كبیـــرًا فـــي التحلیـــل الحركـــي األثقـــاللقـــد شـــهدت ریاضـــة رفـــع            
التـصویر ب ذلـك كـان) Roman and shakerzenov, 1970,4(١٩٧٠الـسوفیت هـم الـسباقون فـي ذلـك منـذ عـام 

  . آنذاكة الخاصة بالتحلیل الحركيالسیمي لعدم ظهور التصویر باالت الفیدیو والبرامج الحاسوبی
 أداء ما في التحلیـل الحركـي فـي الرفعـات االولمبیـة هـو المـسار الحركـي للثقـل كونـه المعبـر عـن فـن أهم إن  

ربطهــــا  م الدراســــات علــــى المــــسارات الحركیــــة للخطــــف والنتــــر ولــــذا ركــــزت معظــــ) ١٩٨٥،٢٩٤التكریتــــي، (الربــــاع 
ــــــرات البایومیكانیك ــــــة مــــــع المتغی ــــــة القــــــوة ر یــــــة للبالعالق ــــــاع ومتغیــــــرات دال ــــــزمن –ب والقیاســــــات الجــــــسمیة للربــــــاع  ال

المــــــشهداني، ()١٩٩٨،٦٠الــــــسوداني،)(٩١-٢٠٠١،٨٩العبیــــــدي،) (١٩٩٨،٧١الــــــدلیمي،) (١٩٩٣،٦٩التكریتــــــي،(
 الـذي وضـعه نمـوذجاأل علـى األثقـالاتجهت جمیع الدراسـات فـي مجـال المیكانیـك الریاضـي فـي رفـع .)ح-، و٢٠١٠

 فیمـا یتعلـق بحـساب المتغیـرات المیكانیكیـة )Roman and shakerzenov, 1980,22-27(سوفیتیان العالمـان الـ
 أو األمــام إلــى الــوهمي بــسبب حركــة قفــز الربــاع األرضــیةللمــسار الحركــي للثقــل علــى الخــط المعــدل لخــط الجاذبیــة 

  یحكـم علـىكونـه األرضـیةیـة ، وفي هـذه الطریقـة بعـض القـصور فیمـا یتعلـق بانحرافـات الثقـل عـن خـط الجاذبالخلف
 بعـض االنحرافـات أن، فـي حـین بات قـدمي الربـاع فـي وضـع القرفـصاء، أي عند ثسعة االنحراف نهایة حركة الرباع
ة حظــوســتعالج الطریقــة المقترحــة هــذا القــصور برســم عــدد مــن الخطــوط المعدلــة لتقــع خــالل مــسار حركــة القــدمین 

 اذ ان المــسار الحركــي للثقــل هــو المعبــر ة فــي المــسار الحركــي للثقــل االنحرافــات المحــسوبأقــصى إلــىوصــول الثقــل 
 للربــاع األمثــل فــي الرفعــات االولمبیــة فــضال عمــا یوضــحه المــسار الحركــي مــن االســتثمار األداءالحقیقــي عــن فــن 

  . االقتصادياألداء إلىلقدراته البایومیكانیكیة للوصول 
 النحـراف الثقـل المیكانیكیـةحـساب بعـض المتغیـرات  جدیـد لأسـلوب مـن خـالل وضـع أهمیتـهیكتسب البحـث   

  . الصدر في رفعة النترإلى، ویمكن تطبیقها على قسم الرفع في رفعة الخطف
  : مشكلة البحث٢-١

 وضـــع إلـــى الجـــانبین بعـــد الوصـــول إلـــى الربـــاع فـــي رفعـــة الخطـــف یتطلـــب حركـــة القـــدمین أداء طبیعـــة إن  
 لحركـة القـدمین منهـا أشـكال، وهنـاك عـدة  وضـع القرفـصاءإلـىنیـة للوصـول االمتداد الكامل نهایـة مرحلـة الـسحبة الثا

  )١٩٨٥،٣١٣التكریتي ، (.  المختلفأو الجانبین أو الخلف أو األمام إلى
 المیكانیكیـة المعتمـدة فـي حـساب المتغیـرات )Roman and shakerzenov, 1980,22-27( طریقـة إن  

 المـسار الحركـي تانحرافامراحل الرفعة، تقوم بحساب جمیع الثقل خالل للمسار الحركي للثقل فیما یتعلق بانحرافات 
، وهــذه الحــسابات األمــام أو الخلــف إلــى نقطــة تزحفهــا القــدمین آخــرالخــط المعــدل الــذي یرســم فــي ضــوء للثقــل علــى 

ف انحــرا بأقــصى كــذلك) D3( ارتفــاع لــه أعلــى عنــد األرضــیة بــانحراف الثقــل عــن خــط الجاذبیــة صــحیحة فیمــا یــرتبط
 الخطـأ وعـرض القـوس  )D5 (القرفـصاء، وانحرافه فـي نقطـة تثبیـت الثقـل فـي وضـع  )D4( للثقل في مرحلة السقوط

فـال یجـوز ذلـك الن الثقـل یـصل ) D2(بعیـدًا عـن الربـاع والـذي یرمـز لـه  فیما یتعلـق بـانحراف الثقـل أما، D6)( في 
یـصح  ، لـذا الاألمـام أو الخلـف إلـىز القدمین مستمرة  قفأو حركة زحف ت انحراف له بعیدًا عن الرباع وال زالأقصى

لذا قام الباحث بتجریب رسم خـط معـدل متـزامن مـع على الخط المعدل في نهایة الحركة، حساب قیمة هذا االنحراف 
، الن نجاحهـــا سیرســـم الخـــط للبـــاحثین فـــي اعتمـــاد هـــذه مین لمعرفـــة الفـــروق بـــین الطـــریقتینحركـــة الثقـــل وحركـــة القـــد

  .حل رفعة الخطفاالنحرافات الثقل في مر  بیانات دقیقة إلىمقترحة للوصول الالطریقة 
   :األتي التساؤل ن عباإلجابة أهمیتهامن هنا تكتسب مشكلة البحث  
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 ............تقويم املسار احلركي للثقل على وفق اخلطوط املعدلة 

 ٢٨٦

ـــرات المیكانیكیـــة النحرافـــات الثقـــل بالطریقـــة المقترحـــة  ـــؤدي حـــساب المتغی  ةطریقـــال فـــروق فـــي القـــیم عـــن إلـــىهـــل ی
  ؟   المستخدمة حالیا

  : البحث افأهد ٣-١
للحـظ المعـدل لحـاالت ) زینوفرومـان وشـاكر  (تـي التعرف على قیم انحرافات الثقل في رفعة الخطف بطریق١-٣-١

  . والطریقة المقترحةالقفز
والمقترحـة ) رومـان وشـاكرزینوف( الخطـف بـین طریقتـي عـةفـي رف التعرف على الفروق في انحرافات الثقـل ٢-٣-١

  .للخط المعدل لحاالت القفز
  .والطریقة المقترحة) رومان وشاكرزینوف(الفروق في مسافة القفز بین طریقة و   القیم التعرف على٣-٣-١
) رومـــان وشـــاكرزینوف(طـــف بـــین طریقـــة  التعـــرف علـــى التغییـــر النـــسبي النحرافـــات الثقـــل فـــي رفعـــة الخ٤-٣-١

  .والطریقة المقترحة للخط المعدل لحاالت القفز
   : فروض البحث٤-١
 فـي رفعـة الخطـف بـین طریقـة  ومـسافة القفـزروق ذات داللة معنویـة فـي قـیم بعـض انحرافـات الثقـل وجود ف١-٤-١

  .والطریقة المقترحة للخط المعدل لحاالت القفز) رومان وشاكرزینوف(
) ن وشــاكرزینوفارومـ(وجـود تبـاین فـي التغییـر النـسبي لقـیم انحرافـات الثقـل فـي رفعـة الخطـف بـین طریقـة  ٢-٤-١

  .مقترحة للخط المعدل لحاالت القفزوالطریقة ال
  : مجاالت البحث ٥-١
 فـــي للـــشباب یاآســـ لبطولـــة  والمرشـــحینالمعـــسكر التـــدریبيالربـــاعون المـــشاركون فـــي  :  المجـــال البـــشري١-٥-١

  .             أوزباكستان
  ١١/٢٠١١ /٣ولغایة ٣/٤/٢٠١٠ابتداءا من  :  المجال الزماني٢-٥-١
  . الكوت- األثقالالتدریبي لرفع ركز مال :  المجال المكاني٣-٥-١
  :  الرموز والمصطلحات المستخدمة في البحث ٦-١
  :الرموز المستخدمة في البحث  ١-٦-١

D2  -      بعیدًا عن الرباع ) الوهمي (األرضي اعرض انحراف للثقل عن خط الجاذبیة.  
D3  -      الوهمي (األرضي ارتفاع یصله الثقل عن خط الجاذبیة أعلى انحراف.(  
D4  -      األسفل إلىعند سقوط الثقل ) الوهمي (األرضي اعرض انحراف للثقل عن خط الجاذبیة.  
D5  -     في نقطة تثبیت الثقل في وضع القرفصاء) الوهمي (األرضي انحراف الثقل عن خط الجاذبیة.  
D6  -     في  أخطال عرض القوس) =D4+D2 ( ضياألر عند قطع الثقل خط الجاذبیة) مرتین) الوهمي.  

  .مرة واحدة) الوهمي (األرضيعند قطع الثقل خط الجاذبیة ) D2-D4(= في اعرض القوس الخط
  .)الوهمي (األرضيعند عدم قطع الثقل خط الجاذبیة ) D4-D2(= في اعرض القوس الخط

  
  
  
   المصطلحات المستخدمة في البحث ٢-٦-١
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 ٢٨٧

لــذي یمثــل الحركــة واقعــًا علیــه نقــاط الجــسم المختــارة، وطــول هــو الــشكل التخطیطــي ا :المــسار الحركــي ١-٢-٦-١
 الـــوهمي لحركـــة النقـــاط واألثـــر االتجـــاه، والمـــسار هـــو الخـــط المتواصـــل للحركـــة ةوانحنـــاءالمـــسار الطـــول واالســـتقامة 

  ).٥٩، ١٩٨٧، الصمیدعي(
   : رفعة الخطف٢-٢-٦-١

 وضــع إلـى األرضبحیـث یرفــع الثقـل مـن  هـذه الرفعـة ى فـي المـسابقات وتــؤدى التــي تـؤداألولـىهـي الرفعـة   
  . في حركة واحدة مستمرةنممدودتا الرأسعان فوق اتكون فیه الذر 

                                                                )Gourgoulis and others, 2000, 643(  
  : )التقدم  (  نسبة التغییر٣-٢-٦-١
  

         
  

  - :یأتيحسب مایتطلبه البحث كما وبذا تصح المعادلة 
  
  
  
  : الفروق النسبیة ٤-٢-٦-١
  
  
  
  .للطریقة المقترحة D2)( قیم -لطریقة رومان وشاكرزینوف D2)(قیم = الفرق المطلق  ٥-٢-٦-١
  :والمشابهة الدراسات النظریة -٢
   النظریة ت الدراسا١-٢
  : الوصف القانوني لرفعة الخطف ١-١-٢

، ویـــتم القـــبض علیـــه بحیـــث تكـــون ســـالمیات أفقیـــاضیب الثقـــل بحیـــث یكـــون القـــضیب یقـــف الربـــاع خلـــف قـــ  
 امتــداد أقــصى إلـى األرض فــي حركــة واحـدة مــن ، ویـتم ســحب الثقـل الخــارجإلــى وظهــر الكفـین األسـفل إلــى األصـابع

تمرة بحیـث ال  الجـسم فـي حركـة مـسأمـام، ویمر قـضیب الثقـل  بثني الركبتینأو الرجلین  بفتحأما الرأسللذراعین فوق 
 الرفعـة، وبعـد انتهـاء الرفعـة یقـف الربـاع بـدون أداء أثنـاء القـدمین فـي أسـفل  سوىاألرضیالمس أي جزء من الجسم 

 الثقــل علـــى اللوحـــة بـــإنزال الحكــم إشـــارةعین وتكـــون القــدمان علـــى خــط واحـــد حتــى راحركــة مـــع امتــداد الـــرجلین والــذ
 بثنـي الـركبتین وینتهـي أوتح الـرجلین فـبعـد انتهـاء الحركـة سـواء كـان ب توقیت محدد لوقـوف الربـاع دوال یوج، الخشبیة

 الثقـل عنـدما یـصبح بـإنزال الحكـم إشـارةالوضع والقدمین على خط واحد ومتوازیة مع الجـذع وقـضیب الثقـل، وتعطـى 
  .)١٠٣-١٠٢، ٢٠٠٨ -٢٠٠٥،االتحاد الدولي لرفع األثقال(مه  جسأجزاءي جمیع فالرباع بدون حركة تمامًا 

  :مراحل رفعة الخطف  ٢-١-٢

   طریقة رومان وشاكرزینوف–الطریقة المقترحة 
 طریقة رومان وشاكرزینوف      

× ١٠٠ 

  الفرق المطلق
 الطریقة المقترحة

× ١٠٠ 

   القیاس القبلي –القیاس البعدي 
           القیاس القبلي

× ١٠٠ 
 

 =الفروق النسبیة 

 )١٩٧٩،٢٩السید،(
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 ٢٨٨

   وضع البدء ومرحلة انتزاع الثقل ١-٢-١-٢
قبـل الـشروع بالفعـل العـضلي لتغییـر حالـة ) مكـون طاقـة وضـع(یعني وضع البدء ما یتخذه الجسم من هیئـة   

لي  االنتــزاع فهــي حالــة الفعــل العــضأمــا الحركــة أي قبــل التغلــب علــى القــصور الــذاتي للثقــل، إلــىالثقــل مــن الــسكون 
لمرحلـة نتهـي هـذه ات الحركـة و إلـىالذي یقوم بـه الربـاع للتغلـب علـى القـصور الـذاتي للثقـل وتغییـر حالتـه مـن الـسكون 

  )Ajan and Baroga ,1988,24-26(.ة مغادرة الثقل الطبلةظحل
) ١٩٩٠،٨١،وآخــرانالعنبكـي ( الرفـع أثنـاء الثقـل فـي تـوازن قـضیب الثقـل وبمنتـصفه لغـرض أمـامیقـف الربـاع        

 یـــسقط إذ) Derwin,1990,8(توضــع القــدمان تحــت قـــضیب الثقــل فیكــون القــضیب فـــوق مــشط القــدم والــسالمیات 
وتكــون المــسافة بــین ) Vorobyev,1981,57(الخــط النــازل مــن قــضیب الثقــل علــى القــدمین خلــف مفــصل المــشط 

 للربـــاعاعـــدة االتـــزان واالرتكـــاز بمثابـــة قبحیـــث تكــون القـــدمان ) ١٩٩٩،١٩،التكریتـــي(دمین بقـــدر عـــرض الكتفـــین القــ
  ).Drechsler,1998,62(والثقل عند مغادرة الثقل للطبلة 

  )األوليمرحلة التعجیل  (األولى مرحلة السحب ٢-٢-١-٢
 لهمــا أولــي امتــداد أقــصى زاویتــي الــركبتین تتحــدد هــذه المرحلــة بــین لحظــة انتــزاع الثقــل مــن الطبلــة ووصــول  

 وتعتمــد قلــیًال مـن مــستوى الـركبتین أعلـى أو) ١٩٨٨،٨٦،نــصیف وعبـدي(ركبتین  مــستوى الـإلـىوعنـدها یـصل الثقــل 
 Chiu and( الفقـري للعمـودادة للـوركین والـركبتین والعـضالت المـادة مـحركـة الجـسم والثقـل علـى عمـل العـضالت ال

Schilling ,2005,44 ( األثنــاء ه بالقــدمین فــي هــذاألرضوتــتم حركــة قــضیب الثقــل بعملیــة امتــداد الــركبتین بــدفع 
 خـالل ثابتـة كوحدة واحدة مع بقاء الزاویة بـین الـوركین والظهـر وبـین مـستوى الطبلـة األعلى إلىیرتفع الورك والظهر 

 )الــضنبوبعظــم (وخــالل امتــداد الــرجلین تكــون مقدمــة الــساقین ) Brewer and others,2007,1(هــذه المرحلــة 
 الــــذراعان یكونــــان ممــــدودتان ومــــستقیمتان وغیــــر أمــــا، )Medvedjer,1988,33 (الطبلــــةعمودیــــًا ومــــستقیمًا علــــى 

 الــداخل باتجــاه إلــى مثنیــان حــد مــا إلــىان  الخــارج ویكــون الرســغإلــى المرفقــان ویتجــه) Cissik,2002,14(مثنیتــان 
 ســوف یــؤثر ألنــهخــالل هــذه المرحلــة مــن الخطــأ ثنــي المــرفقین ) ٢٠٠٧،٣١رضــا،(الربــاع مــن خــالل تــدویرها داخلیــًا 

  ).Medvedjev, 1988,33( فقدان القوة في تلك العضالتإلى ویؤدي الرجلینالت على عمل عض
  : مرحلة حركة الركبتین ٣ -٢-١-٢

 انثنــاء ثــاني للــركبتین یقطــع فیهــا أقــصى امتــداد لمفــصلي الــركبتین حتــى أقــصى التــي تقــع بــین المرحلــةوهــي   
ة مـن الركبـة وهـذا یعتمـد علـى عـرض المـسافة ، محـسوب منـهاألول الثلث أو مستوى منتصف الفخذ إلىالثقل المسافة 

بــین القبــضتین وزاویـــة الجــذع وزاویتـــي الــركبتین، وتــسمى مـــن قبــل بعـــض البــاحثین بالمرحلــة االنتقالیـــة التــي تتوســـط 
ب الثانیـة تعتمـد  كفـاءة الـسحإن، )Brewer and others ,2007,4( ومرحلـة الـسحب الثانیـة األولـىمرحلة السحب 

 تنظـــیم الحركـــة مـــرة ثانیـــة إلعـــادة ســـرعة قـــضیب الثقـــل فـــي هـــذه المرحلـــة تقـــل وذلـــك أنمـــا ، كعلـــى هـــذه المرحلـــة
)Klause,2001,7( ،االنتقالیـــة بـــشكل مثـــالي  ذوي المـــستویات العالمیـــة یتقنـــون المرحلـــة أو الربـــاعین المتقـــدمین إن

 ألنهــماءت بــسبب الخبــرة  نتــائج الربــاعین المتقــدمین هــذه جــإن إذ،  مــن ســرعة الربــاعین غیــر المــاهرینأكثــروســریع 
  ).Keelan ,2007,21( مدى كبیر أویظهرون قابلیة لتطبیق القوة بحجم 

  : مرحلة السحب الثانیة ٤-٣-١-٢
 تقریبــًا ویكــون مفــصلي الــركبتین فـــي األخیــروتبــدأ هــذه المرحلــة عنــدما یــصل قــضیب الثقــل الثلـــث الــسفلي 

 نجــاح إن، )١٩٩٧،٢٨،العبیــدي) (االمتــداد الكامــل وضــع ( امتــداد أقــصى إلــى انثنــاء لهمــا حتــى وصــولهما أقــصى
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 لعمــل الــذراعین فــي مرحلــة الــسحب الثانیــة دورًا إنكمــا ) Stone,2004,4(الرفعــة یعتمــد علــى كفــاءة الــسحبة الثانیــة 
 لعمــل عــضالت الــرجلین والــوركین والظهــر والتــي تولــد القــوة األكبــر العمــل بــل یكــون األعلــى إلــىقلـیًال فــي رفــع الثقــل 

 ولـبعض الوقـت الـذي یـسمح للربـاع بالـسقوط األعلـى إلـىفجاریة التي تكسب قضیب الثقـل اكبـر قـدر مـن الـسرعة االن
   بقــــــــــــــــــــضیب الثقــــــــــــــــــــل بنجــــــــــــــــــــاح اإلمــــــــــــــــــــساكتحــــــــــــــــــــت الثقــــــــــــــــــــل وباالرتفــــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــــذي یمكنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن 

)Drechsler,1998,23( ، الثنـي المبكـر للـذراعیننإ إذ، ب عدم االستعجال فـي ثنـي المـرفقینفي هذه المرحلة یجو  
  )٥٢، ١٩٧٦كارل ، . (یصعب معه عمل العضالت المادة وكذلك رفع الكتفین عالیًا خلفاً 

  
  : مرحلة السقوط تحت الثقل ٥-٣-١-٢

 وضــع االمتــداد الكامــل حتــى اســتقراره فــي وضــع القرفــصاء والثقــل إلــى  بثنــيوتبــدأ مــن لحظــة وصــول الربــاع
 أربعـة إلـىوتقـسم هـذه المرحلـة ) Vorobyev and others ,1975,35( بكامـل امتـداد الـذارعین الـرأسمثبـت فـوق 

   : هيأقسام
  :قسم التهیؤ للسقوط  -ا

 أداء الــسفلى مــن اجــل األطــراف بــسیط لمفاصــل  بثنــي یقــوم الربــاعإذویبــدأ مــن نهایــة وضــع االمتــداد الكامــل        
ویــة الجــذع ویــنخفض مركــز ثقــل  الــسفلى وتــزداد قیمــة زااألطــراف الجــانبین وتقــل قــیم زوایــا إلــىحركــة انتقــال القــدمین 

  )١٧، ١٤، ١٩٩٦،التكریتي.(سم تقریباً ) ١٣(كتلة الجسم حوالي 
  :دون ارتكاز من  قسم السقوط -ب

 یكـون الجـسم فـي حالـة طیـران إذ أخـرىویبدأ من لحظة ترك القدمین الطبلة حتى لمس القدمین الطبلة مرة         
 مـن جـراء الـزخم الـذي اكتـسبه األعلـى إلـى یتجـه الثقـل إذا القـسم وتكون حركة السقوط معاكسة لحركة الثقل في هذ
فــي هــذا القــسم مــن الــسقوط ، )١٩٩٦،١٤،التكریتــي( األســفل إلــىفــي مرحلــة الــسحب الثانیــة فــي حــین یتجــه الجــسم 

  ) .Drechsler, 1998,28( ارتفاع له أعلى إلىیصل الثقل 
  : قسم السقوط باالرتكاز -ج

مرفـوع  وینتهـي فـي وضـع القرفـصاء والثقـل الطبلـةلمـس فیهـا قـدما الربـاع ت اللحظـة التـي ویبدأ هـذا القـسم مـن      
 ارتفـاع لـه حتـى نقطـة التثبیـت فـي وضـع أعلـى وفـي هـذا القـسم یـسقط الثقـل مـن الـرأسبكامل امتداد الذراعین فوق 

  ).Vorobyev and others,1975,35(القرفصاء 
  : التثبیت في وضع القرفصاء -د

 بعـد انتهاء عملیة السقوط باالرتكاز باالنطباق الكامـل لزوایـا مفاصـل الطـرفین الـسفلیین معأ هذا الوضع یبد       
 انثنــاء ممكــن لهــذه المفاصــل یحــاول الربــاع ترتیــب جــسمه محافظــًا علــى مركــز الثقــل المركــب ضــمن قاعــدة أقــصى

ثــا /ســم) 60-83.2(سقوط بــین  ســرعة الثقــل فــي مرحلــة الــتتــراوح) Frank and others, 2007,279(االتــزان 
)Spassov and others, 1985,91(  
  : مرحلة النهوض والثبات ٦-٣-١-٢

في مفاصل جسمه تبدأ مرحلـة النهـوض والوقـوف مـن وضـع ) الثني العمیق ( وضع القرفصاء إلىبعد وصول الرباع 
حــرك الوركــان بانــدفاعهما لــیس  بالقــدمین ، ویتاألرضالقرفــصاء بعملیــة مــد مفــصلي الــركبتین وذلــك بتــسلیط قــوة دفــع 

 ینتهـي الربـاع مـن الوقـوف البـد مـن الثبـات فـي أنبعـد و ) Newton,2002,66 (أیـضا األعلـى إلى وٕانما الخلف إلى
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، وان تكـون القـدمان علـى مـسافة الثقـل المركـب ضـمن قاعـدة االرتكـاز یقع مركـز أنهذا الوضع بدون حركة ویراعى 
 وتكــون المــسافة بــین القــدمین بقــدر عــرض الــوركین زر والــوركین بخــط مــوا وان یكــون قــضیب الثقــل والــصد،واحــدة
  ).Takano,1987,58(تقریبًا 

  المشابهة البحوث والدراسات ٢-٢
  )١٩٨٠( رومان وشاكرزینوف دراسة١-٢-٢

Clean and Jerk technique of world record holder Yori Vardinian)(  
فاعات وانحرافات وزمـن وسـرعة الثقـل خـالل مراحـل الرفـع ومفاصـل أجـزاء هدف البحث إلى التعرف على ارت        

( ،اسـتخدم الباحثـان مـنهج دراسـة الحالـة للربـاع االولمبـي )الرفـع إلـى الـصدر ثـم النتـر( نتـر الجسم فـي قـسمي رفعـة ال
  .كغم ) 215(وكان وزن الثقل المرفوع  ) نیوري فاردا نیا

ثــا ،وتــم اســتخدام الخــط المعــدل / صــورة ) 50(آلــة تــصویر ســیمیة وبــسرعة اســتخدم التــصویر مــن جهــة واحــدة ب      
للجاذبیة األرضیة المعبر عن مسافة حـاالت القفـز إلـى الخلـف أو األمـام ألول مـرة فـي مجـال التحلیـل البایومیكـانیكي 

 علـى قـضیب المرسـوم عمودیـا) الـوهمي(في رفع األثقـال إذ یرسـم الخـط المعـدل بـشكل مـواز لخـط الجاذبیـة األرضـي 
 الربـاع إلـى الخلـف أو األمـام عنـد انتهـاء عملیـة القفـز وتحـسب انحرافـات الثقـل منهـاالثقل وبالمسافة نفـسها التـي قفـز 

  .على الخط األساسي  ) D1(على الخط المعدل و ) D2،D3،D4،D5،D6( من 
ر میكــانیكي فــي قــسم متغیــ) 11(متغیــر میكــانیكي فــي قــسم الرفــع إلــى الــصدر و) 18(واســتنتج الباحثــان قــیم   

 Roman and (.معــدل فــي قــسم الرفــع إلــى الــصدر فقــطوقــد اقتــصر حــساب المتغیــرات علــى الخــط ال ،النتــر
(shakerzenov, 1980,22-27  

   :) ١٩٩١ (علي ٢-٢-٢
  ).تقویم المسار الحركي في رفعة الخطف لدى رافعي األثقال العراقیین (

  : هدف البحث إلى      
  .الثقل ركي للثقل في رفعة الخطف لرافعي األثقال العراقیین في متغیرات ارتفاعات وانحرافات  تقویم المسار الح-
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته -
ربـاعین مـن فئـة المتقـدمین والـذین مثلـوا المنتخــب ) ٦( تـم اختیـار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة والتـي تكونـت مـن -

  .الوطني العراقي 
  .ثانیة/ صورة ) ٦٤(وبسرعة ) بولكس(دم الباحث المالحظة العلمیة التقنیة بوساطة آلة تصویر سیمیة نوع  استخ-
  . تم دراسة متغیرات الثقل من ارتفاعات وانحرافات -
 عولجـــت البیانـــات إحـــصائیا باســـتخدام الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري ومعامـــل االرتبـــاط البـــسیط والنـــسبة -

  .المئویة 
  :یأتي  ستنتج الباحث ما ا-
 اتضح أن المسار الحركي للثقل لدى رافعي األثقال العراقیین فـي رفعـة الخطـف جیـُد، فیمـا یتعلـق بـانحراف الثقـل -١

الــذي یقــع خــارج خــط الجاذبیــة األرضــیة للثقــل والــذي یعــد  ) D3( عــن خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوهمي باســتثناء 
  .فعة احد العوامل التي تؤدي إلى فشل الر 
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 اتـــضح إن رافعـــي األثقـــال العـــراقیین تمیـــزوا باســـتثمارهم الرتفـــاع الثقـــل اســـتثمارُا جیـــدُا للـــسقوط تحتـــه إلـــى وضـــع -٢
  .القرفصاء

 فیهـا الثقـل  اتضح أن أشكال المسار الحركي للثقل لدى معظم رافعي األثقـال العـراقیین مـن الـشكل الـذي ال یقطـع-٣
  )ي- ،ح١٩٩١الدلیمي ، .( خط الجاذبیة األرضیة

   ) ١٩٩٣ ودیع یاسین التكریتي ،).(العالقة بین بعض المتغیرات البایومیكانیكیة في رفعة الخطف( ٣-٢-٢
  : هدف البحث إلى -

  . مقارنة بالرباعین العالمیین نللرباعین العراقیی) البایومیكانیكیة (تقویم المتغیرات  -١
  .ي رفعة الخطف ف  إیجاد العالقة بین المتغیرات البایومیكانیكیة-٢
  . نموذج بیاني للمسار الحركي للثقل في رفعة الخطف ا بناء -٣

  . لطبیعة البحث لمالءمته استخدم الباحث المنهج الوصفي -
ربـاعین مـن الفـائزین األوائـل ببطولـة القطـر لعـام  ) ٥( تم اختیار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة والتـي تكونـت مـن -

١٩٩٣.  
( وبــسرعة ) Eclear(مالحظــة العلمیــة التقنیــة مــن خــالل التــصویر الــسیمي بآلــة التــصویر نــوع  اســتخدم الباحــث ال-

  .األرض فضال عن منصة قیاس قوة رد فعل )ثانیة / صورة٥٠
رتبـــاط البـــسیط والنـــسبة عولجـــت البیانـــات إحـــصائیا باســـتخدام الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري ومعامـــل اال -

  .المئویة
  :یأتي ما استنتج الباحث -
  . إن جمیع قیم المتغیرات الكینماتیكیة في رفعة الخطف كانت ضمن المدیات العالمیة باستثناء بعضها-١
  .ت البایومیكانیكیة في رفعة الخطف وجود ارتباط معنوي بین بعض المتغیرا-٢
  .العالمیینلمسار الحركي للرباعین  تشابه شكل المسار الحركي للثقل للرباعین العراقیین، مع شكل ا-٣
  . الزمن مع المنحنى المسجل من قبل الرباعین العالمیین- تشابه شكل منحنى دالة القوة-٤
  . تشابه منحنى السرعة للثقل مع المنحنى المسجل من قبل الرباعین العالمیین-٥

)                                                                   ك - ،ح١٩٩٣التكریتي ،     (                                                                        
  
  
  
   : )٢٠٠١(العبیدي  -٢-٢
  )  االولمبیة للرجال بین مساَري َطرفي قضیب الثقل في الرفعات) الكینماتیكیة(دراسة مقارنة لبعض المتغیرات(

  : هدف البحث إلى-
للثقل في رفعة الخطف والرفع إلى الصدر ثم النتـر مـن الجـانبین األیمـن ) اتیكیةالكینم( التعرف على قیم المتغیرات -

  .واألیسر 
للمــسار الحركــي للثقــل فــي رفعــة ) الكینماتیكیــة( إجــراء مقارنــة بــین الجــانبین األیمــن واألیــسر فــي بعــض المتغیــرات -

 .الخطف والرفع إلى الصدر ثم النتر 
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للمسار الحركي للثقل والتي ُتّعبـر عـن حقیقـة هـذا المـسار فـي ) ینماتیكیةالك( وضع أسس لطریقة حساب المتغیرات -
 .رفعة الخطف والرفع إلى الصدر ثم النتر

  . رباعین من فئة المتقدمین  )٨(  تكونت عینة البحث من -
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث -
لقیــــاس والتحلیــــل، وســــائل لجمــــع البیانــــات للحــــصول علــــى بعــــض  اســــتخدم الباحــــث المالحظــــة العلمیــــة التقنیــــة وا-

للثقل والقیاسات الجسمیة للرباعین، واسـتخدم الباحـث التـصویر الفیـدیوي، إذ وضـعت التـي ) الكینماتیكیة(المتغیرات 
م مـن الجهتـین الیمنـى والیـسرى لقـضیب الثقـل وكـان ارتفـاع عدسـتي آَلتـَي التـصویر ) ٧,٥٠(التصویر على مسافة 

  .ثانیة/ صورة )٢٥(لَتي التصویر آم عن مستوى الطبلة وكانت سرعة ) ١(
 والنـــسبة المئویـــة ،)ت( واختبـــار ، واالنحـــراف المعیـــاري، ُعولجـــت البیانـــات إحـــصائیا بأســـتخدام المتوســـط الحـــسابي-

 .والمدى ،
  :  استنتج الباحث ما یأتي -
الخطف، وفي قسم الرفع إلى الصدر بـین الجهتـین الیمنـى  وجود اختالفات كبیرة في ِقَیم انحرافات الثقل في رفعة -١

  %) .٢٩,١٧( بلغت ، وفي قسم النتر%)٧٩,١٧( الیسرى بلغت و
 بلغـت فـي  اذ وجود اختالفات كبیرة في قیم ارتفاعات الثقل في رفعة الخطف والنتر بین الجهتین الیمنـى والیـسرى-٢

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

  ) د-، ج ٢٠٠١، العبیدي(                                                                              
   )  ٢٠٠٧ (رضا ،دراسة   ٥-٢-٢

  )افة بین القبضتین في رفعة الخطف دراسة تحلیلیة لبعض المتغیرات المیكانیكیة لطرائق مختلفة من المس(
  : هدف البحث إلى-
التعـرف علـى قـیم بعـض المتغیـرات المیكانیكیـة لمـسار الثقــل فـي عـدد مـن طرائـق اختیـار المـسافة بـین القبــضتین  -١

   .في رفعة الخطف
المـسافة بـین  التعرف على الفروق بین قیم بعض المتغیرات المیكانیكیة لمسار الثقل فـي عـدد مـن طرائـق اختیـار -٢

  .القبضتین في رفعة الخطف
  . بناء النماذج الحركیة لمسار وسرعة الثقل في رفعة الخطف ألسالیب اختیار المسافة بین القبضتین -٣
  .وطبیعة البحث مشتق من المنهج الوصفي لمالءمته وهو منهج) النوعي( استخدم الباحث المنهج الكیفي -
محافظــة اربیــل  ربــاعین وهــم یمثلــون منتخــب مركــز) ٧(لعمدیــة والبــالغ عــددها  تــم اختیــار عینــة البحــث بالطریقــة ا-

  .للمتقدمین
ـــ- ـــة الخاصـــة ة اســـتخدم الباحـــث المالحظـــة العلمی ـــرات المیكانیكی ـــى المتغی ـــاس واالســـتبیان للحـــصول عل ـــة والقی  التقنی

ثانیــة / صــورة ) ٢٥(وبــسرعة ) M.D.9000.Digital ( ام ثالثــة آالت تــصویر فیدیویــة نــوعوتــم اســتخد. بالبحــث
  . عن مستوى الطبلةمتر واحدأمتار من الجانبین ومن األمام وعلى ارتفاع ) ٦(ووضعت على مسافة 

للعینــــات المرتبطــــة ) ت( وعولجــــت البیانــــات إحــــصائیا بأســــتخدام الوســــط الحــــسابي واالنحــــراف المعیــــاري واختبــــار -
  .والنسبة المئویة 

  :  استنتج الباحث ما یأتي -
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 ٢٩٣

ق ذات داللــــة معنویــــة بــــین بعــــض المتغیــــرات المیكانیكیــــة فــــي الطرائــــق المختلفــــة فــــي المــــسافة بــــین  وجــــود فــــرو -١
  . القبضتین

تتفوق طریقة المسافة بین المرفقین على طریقتـي المـسافة االعتیادیـة ثـم المـسافة بـین الـذراع والكتـف ، فـي التقـویم -٢
 .العام للمتغیرات المیكانیكیة

  ) ط -، ز٢٠٠٧رضا، .( رات الثقل ومسارات السرعة في الطرائق الثالث هناك تشابه كبیر في مسا-٣
  : )٢٠٠٨ (عالوي ، ٦-٢-٢

  )عالقة المدى الحركي لمفاصل الجسم ببعض المتغیرات الكینماتیكیة لمسار قضیب الثقل للجانبین في رفعة الخطف (
  : مایاتي هدف البحث إلى-
ــــرات الكینماتیكیــــ-١ ــــى قــــیم بعــــض المتغی للمــــسار الحركــــي ) ارتفاعات،انحرافات،سرع،أزمنة،مــــسافات (ة التعــــرف عل

  .لقضیب الثقل من كال الجانبین األیمن واألیسر والمركز في رفعة الخطف
  . التعرف على شكل المسار الحركي بین الجانبین األیمن واألیسر والمركز في رفعة الخطف-٢
عــض المتغیــرات الكنیماتیكیــة لمــسار قــضیب الثقــل  التعــرف علــى العالقــة بــین المــدى الحركــي لمفاصــل الجــسم وب-٣

  .للجانبین في رفعة الخطف 
  . لطبیعة البحث ءمته استخدم الباحث المنهج الوصفي لمال-
ربــاعین مــن فئــة المتقــدمین لمحافظــة نینــوى والحاصــلین علــى المراكــز المتقدمــة فــي  ) ٦( تكونــت عینــة البحــث مــن -

  .بطوالت القطر 
ـــاس،تبیان اســـتخدم الباحـــث االســـ- ـــة، واالختبـــار، والقی  للحـــصول علـــى بعـــض ، والتحلیـــل، والمالحظـــة العلمیـــة التقنی

وبـسرعة  ) Sony mi8(المتغیـرات الكینماتیكیـة للربـاع والثقـل، وتـم اسـتخدام ثـالث اآلالت تـصویر یابانیـة الـصنع 
 ) ٦(ام الربـاع علـى بعـد أمتار من الجـانبین والثالثـة وضـعت أمـ ) ٨( وضعت على بعد إذصورة في الثانیة، / ٢٥

  . م) ١( ان ارتفاع اآلالت التصویر م للتعرف على مراحل رفعة الخطف وك
للعینـــات المرتبطـــة ) t( واختبـــار ، واالنحـــراف المعیـــاري، وعولجـــت البیانـــات إحـــصائیا بأســـتخدام الوســـط الحـــسابي-

  . البسیط ومعامل االرتباط،والنسبة المئویة،
  :  استنتج الباحث ما یأتي -
لخطــف بــین الجهتــین للثقــل فــي رفعــة ا)  أزمنــة، مــسافاتســرع، انحرافــات، ارتفاعــات،(وجــود اختالفــات فــي قــیم -١

  .الیمنى والیسرى
  .لجسم بین الجهتین الیمنى والیسرى وجود اختالفات كبیرة في المدى الحركي لمفاصل ا-٢
  .لثقل بین الجهتین الیمنى والیسرى وجود اختالفات في شكل المسار الحركي لقضیب ا-٣
یب الثقــل  وجــود ارتبــاط معنــوي بــین المــدى الحركــي لمفاصــل الجــسم وبعــض المتغیــرات الكنیماتیكیــة لمــسار قــض-٤

  .للجانبین في رفعة الخطف
  ) ز-ـ، ه٢٠٠٨عالوي، (                                                                     
  : )٢٠١٠( ، المشهداني ٧-٢-٢
دراسة تحلیلیة مقارنة بین المحاوالت الفاشـلة والناجحـة فـي بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة للمـسار الحركـي للثقـل (

  )في رفعة الخطف
  :هدفت الدراسة إلى 
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 ٢٩٤

التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة للمـسار الحركـي للثقـل للمحـاوالت الفاشـلة والناجحـة فـي رفعـة  -١
   .ة البحثالخطف لعین

التعـرف علـى الفـروق بــین بعـض المتغیـرات الكینماتیكیــة للمـسار الحركـي للثقــل للمحـاوالت الفاشـلة والناجحــة  -٢
 .في رفعة الخطف لعینة البحث

 . لمسببة لفشل الرفعات لعینة البحثتحدید المتغیرات الكینماتیكیة للمسار الحركي للثقل ا  
 .ناجحة في رفعة الخطف لعینة البحثشلة والرسم المسار الحركي للثقل للمحاوالت الفا -٣

  .ثتقویم فن أداء المحاوالت الفاشلة وتحدید أسباب فشل الرفعات لعینة البح  
مته لطبیعة البحـث، وتـم اختیـار العینـة ئاستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المقارن وأسلوب دراسة الحالة لمال

 والمـشاركین فـي بطولـة أندیـة العـراق للمتقـدمین نجحـوا فـي أداء رفعـة الخطـفبالطریقة العمدیة المقیدة ممن فـشلوا ثـم 
  .رباعا) ١٣ (والبالغ عددهم

ـــذاتي ، والقیـــاس، والتحلیـــل، واالختبـــار، واالســـتبیان، والتقنیـــة،واســـتخدم الباحـــث المالحظـــة العلمیـــة الذاتیـــة  والتقـــویم ال
  ثانیة وضعت على الجهة الیمنى للرباع/صورة ) ٢٥( واستخدم الباحث آلة تصویر بسرعةوسائل لجمع البیانات 

 قــانون ، االنحــراف المعیــاري،الوســط الحــسابي( لكــل مــن) SPSS  (عـالج الباحــث البیانــات إحــصائیا باســتخدام حزمــة
  .للعینة المرتبطة )t(، اختبارالنسبة المئویة

  :وقد توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات وهي كما یأتي
مـسافة سـقوط الثقـل بـین أعلـى H8 ) ( ق ذات داللـة معنویـة لمـصلحة المحـاوالت الناجحـة فـي متغیـروجـود فـرو   -١

 ) .وضع القرفصاء(ارتفاع له حتى أوطأ نقطة یصلها في نهایة الحركة 
المـسافة لـسقوط الثقـل مـن أعلـى  ( Ds5)وجود فروق ذات داللة معنویة لمـصلحة المحـاوالت الناجحـة فـي متغیـر -٢

 . تثبیته في أوطأ نقطة له في وضع القرفصاء ارتفاع حتى
المــسافة الكلیــة لرفعــة الخطــف  (Ds6)وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة لمــصلحة المحــاوالت الناجحــة فــي متغیــر -٣
اإلزاحــة العمودیــة لــسقوط  (DisV5)وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة لمــصلحة المحــاوالت الناجحــة فــي متغیــر -٤.

 .ى تثبیته في أوطأ نقطة له في وضع القرفصاء الثقل من أعلى ارتفاع حت
إنحـراف أعلـى ارتفـاع یـصله الثقـل  ( D3)وجود فروق ذات داللة معنویة لمصلحة المحاوالت الناجحة فـي متغیـر -٥

 .عن خط الجاذبیة األرضیة الوهمي 
الـزمن، (الناجحـة لكـل مـن ال توجد فروق ذات داللـة معنویـة فـي المتغیـرات الكینماتیكیـة بـین المحـاوالت الفاشـلة و  -٦

 . )، المحصلةالسرع، التعجیل، اإلزاحة األفقیة
االرتفاعــات، االنحرافــات، المــسافة، األزمنــة، الــسرع، التعجیــل، اإلزاحــة األفقیــة، اإلزاحــة (وجــود اخــتالف فــي قــیم  -٧

 .بین المحاوالت الفاشلة والناجحة )العمودیة، المحصلة
 (H8 مراحل الرفعة سببًا في فشل الرفعات مـن خـالل كبـر قـیم المتغیـرات كثرأكانت مسافة مرحلة سقوط الثقل  -٨
 ،Ds5  ،DisV5.(  ) ، ح-،و٢٠١٠المشهداني(   
  :)٢٠١٠(آل حمو ،دراسة  ٨-٢-٢

  "نموذج االنحدار لمؤشرات عوامل المتغیرات البایومیكانیكیة في إنجاز رفعة الخطف" 
  :إلىهدفت الدراسة   
  . البسیط للمتغیرات المیكانیكیة لرفعة الخطفتحدید البناء العاملي -
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 ٢٩٥

ـــرات میكانیكیـــة مختـــصرة  - ـــد مجموعـــة متغی ـــل العوامـــل المستخلـــصة(تحدی یم وصـــف و یكـــون لهـــا صـــالحیة تقـــ) تمث
 .للمتغیرات المیكانیكیة لرفعة الخطف

نجــاز لرفعــة التعــرف علــى نــسب المــساهمة للمتغیــرات المیكانیكیــة المختــصرة المرشــحة عــن العوامــل فــي مــستوى اال -
 .الخطف

للمتغیـرات المیكانیكیـة باالنجـاز فـي رفعـة الخطـف بداللـة معنویـة التحلیـل ومعامـل ) التنبـؤ(نموذج االنحدار ا  إیجاد-
 . التحدید
واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي باألســـلوب أالرتبـــاطي لحـــل مـــشكلة البحـــث، وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن   

، ٦٢، ٥٦(ربــاعین لكــل فئــة والفئــات هــي ) ٨(علــى خمــس فئــات وزنیــة وبواقــع رباعــًا مــن فئــة الــشباب توزعــوا ) ٤٠(
 تـم تـصویر إذ، وقد تم تصویر الربـاعین فـي بطولـة العـراق للـشباب التـي أقیمـت فـي محافظـة النجـف )٨٥، ٧٧، ٦٩

ة بعـــد ذلـــك تـــم اســـتخدام عـــدد مـــن البرامجیـــات الجـــاهز و رفعـــة الخطـــف مـــن الجـــانبین باســـتخدام آلتـــي تـــصویر فدیویـــة 
 تـم اسـتخدام إذ (SPSS)للحصول على البیانات، وتم معالجتها إحصائیًا باستخدام الحاسوب اآللي والبرمجة الجـاهزة 

  :الوسائل اإلحصائیة اآلتیة
لعــاملي التحلیــل ا ، معامــل االرتبــاط البــسیط، معامــل االلتــواء بیرســونالمنــوال، ،لوســط الحــسابي، االنحــراف المعیــاريا

 ، تحلیــل االنحــدار بطریقــة االنحــدار بخطــوات تحلیــل االنحــدار بطریقــة كــل االنحــدارات، ،ساســیةبطریقــة المكونــات األ
  :مجموعات وهي) ٥(متغیرًا إلى ) ٩١(وقد تم تقسیم المتغیرات قید الدراسة والبالغ عددها 

  .متغیرات االنحرافات واالرتفاعات للمسار الحركي للثقل في رفعة الخطف -١
 .زاویة لمفاصل الجسم والجذع في رفعة الخطفمتغیرات السرعة ال -٢
 .متغیرات زوایا مفاصل الجسم والجذع في رفعة الخطف -٣
 .المتغیرات الكینتیكیة للمسار الحركي للثقل في رفعة الخطف -٤
 .متغیرات سرعة الثقل في مراحل رفعة الخطف -٥

  :استنتج الباحث ما یأتي
متغیـرًا لهـا القـدرة علـى تمثیـل بقیـة ) ٢١ (إلـىمتغیـرًا ) ٩١( الخطـف مـن  لرفعـةةتم تلخیص المتغیـرات المیكانیكیـ -١

  .المتغیرات تمثیًال جیدًا مما یتیح للباحثین االقتصاد بالوقت والجهد
   أفرزت نتائج تحلیل االنحدار معادالت لحساب مساهمة المتغیرات المیكانیكیة في انجاز رفعة الخطف -٢
   تحلیل الدراسات المشابهة ٣-٢
اتفقــت الدراســات المــشابهة فــي المتغیــرات المیكانیكیــة واختلفــت معهــا فــي طریقــة حــساب االنحرافــات الن جمیــع       

  .الدراسات المشابهة استخدمت طریقة رومان وشاكرزینوف
  : إجراءات البحث -٣
  . وطبیعة البحثءمتهاستخدم الباحث المنهج الوصفي لمال : منهج البحث ١-٣
ة آســـــیا فــي فــي بطولــللمــشاركة  فئــة الــشباب والمرشــحینربــاعیین ) ٨(ونــت عینــة البحــث مــن تك : عینــة البحــث٢-٣

    . مواصفات عینة البحث یبین) ١(والجدول رقم ، وتوزع الرباعون على الفئات الوزنیة كافة ،٢٠١٠أوزبكستان عام 
  افراد عینة البحثمواصفات ) ١(الجدول رقم 

  طول الرباع  االسم  ت
  سم/

  اعكتلة الرب
  كغم/

الزمني  العمر
 كتلة الثقل المرفوع في رفعة  بالسنة/العمر التدریبي   بالسنة

  كغم/الخطف
  ٩٠ ٦ ١٩  ٦١  ١٦٥  یاسر محمد  ١
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  ١٠٥ ٦ ٢٠  ٦٢  ١٦١  احمد عبد الكریم  ٢
  ١١٠ ٦ ٢٠  ٦٩  ١٦٣  محمد صباح  ٣
  ١٠٠ ٣ ١٨  ٦٩  ١٧٠  عمار ماجد  ٤
  ١٤٠ ٦ ٢٠  ٧٧  ١٦٨  صفاء راشد  ٥
  ١٤٠ ٤ ٢٠  ٨٥  ١٦٥  رعد أمین  ٦
  ١٤٠ ٢ ١٩  ٨٨  ١٦٨  مهند عبد الحسین  ٧
  ١٥٠ ٥ ١٩  ٩٤  ١٧٩  سلوان جاسم  ٨

 ١٢١.٨٨ ٤.٧٥ ١٩.٣٨ ٧٥.٦٣ ١٦٧.٣٨  س  ¯الوسط الحسابي
 ٢٢.٩٨ ١.٥٨ ٠.٧٤ ١٢.٣٥ ٥.٥٣  ع ±االنحراف المعیاري

   : المستخدمة في البحثواألدوات األجهزة ٣-٣
  . ثانیة / صورة)٢٥(سرعة  تصویر فدیویة آلة - .غم ) ٥٠( ألقرب یقیس نالرباعی أوزان میزان لحساب -
   . والمحاوالت والوزن المرفوعنالرباعیی لوحة تسجیل -   . شریط فیدیوي-    .إنارة مصابیح -
  . طابعة لیزریة- .مع ملحقاته) Pentium 4(نوع ) كومبیوتر (آلي حاسوب -    . جهاز رفع االثقال-
  . قرص لیزري-
اســتخدم الباحــث القیــاس واالختبــار والمالحظــة العلمیــة التقنیــة والتحلیــل وســائل لجمــع  :البیانــات وســائل جمــع ٤-٣

  .)حركة القدمین( ومسافة القفز )انحرافات الثقل (للثقلالبیانات للحصول على المتغیرات الكینماتیكیة 
لك تم قیـاس اطـوال الربـاعیین  وكذغم)٥٠( اقرب إلىتم قیاس كتلة الرباع بمیزان الكتروني یقیس  : القیاس١-٤-٣

  .بجهاز الرستامیتر
 تــصویر فیدیویــة یابانیــة آلــةلتحقیــق المالحظــة العلمیــة التقنیــة اســتخدم الباحــث : المالحظــة العلمیــة التقنیــة٢-٤-٣

م مـن الجهـة  )٤(علـى بعـد   التـصویرآلـة وضـعت إذ، )Sony Mp 120(وشریط فیـدیوي نـوع ) Sony(الصنع نوع 
 الحامـــل بوســـاطةكانـــت مثبتـــه و م  )١ (األرض التـــصویر عـــن مـــستوى ســـطح آلـــةان ارتفـــاع بـــؤرة الیمنـــى للربـــاع وكـــ

  .ثانیة/صورة) ٢٥( التصویر آلة التصویر وكانت سرعة آللةالخاص 
 محاولـة أفـضل وتـم تحلیـل األثقـالتم منح ثالث محـاوالت لكـل ربـاع وحـسب القـانون الـدولي لرفـع :االختبار ٣-٤-٣

 انجاز للربـاع وذلـك الن الثقـل المرفـوع وخاصـة فـي المـسابقات أقصىمن )% ١٠٠-٩٠  (ودناجحة والتي تمثل بحد
 للخـط العمـودي موازیـا مـساره من قدرة الرباع وذلك الن الثقل في هذه النـسب یحـافظ علـى )%١٠٠-٩٠(یتراوح بین 

كبـــر مـــا یمكـــن مـــن  تكیفـــات وضـــعیة فـــي جـــسم الربـــاع لتقلیـــل اإلـــىصـــعوبة رفـــع الثقـــل تـــؤدي  نإ إذ، بـــشكل تقریبـــي
 قبـل بـدء حركـة الجـذع نأیبتـد، لذا نرى ارتفـاع الـوركین وامتـداد الـرجلین  المعیقة للحركة على مفاصل الجسمالوحدات

التكریتـــي، ( قـــضیب الثقـــل وبهـــذا یتخـــذ الثقـــل مـــساره االعتیـــادي أمـــاملغـــرض تخلـــیص الثقـــل مـــن الـــركبتین الـــواقعتین 
كر التدریبي للمنتخب الوطني للشباب في الكوت مـن قبـل فریـق العمـل في المعسوتم تصویر التجربة ).٣١٥، ١٩٨٥

  .∗المساعد
   : طریقة استخالص البیانات٥-٣

                                                 
  كلیة التربیة الریاضیة                         /صل  جامعة المو -د ودیع یاسین محمد       .  ا-١     ∗

  كلیة التربیة الریاضیة  / جامعة القادسیة -د عادل تركي الدلـوي     .  ا- ٢    
  كلیة التربیة الریاضیة/  جامعة الموصل-د سعد نافع الدلیـمي     .م.  ا- ٣    
                تربیة الریاضیةكلیة ال/ جامعة بغداد-د علي شبوط السوداني  .م.  ا - ٤    
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                                                                 :األتي إجراءتم ) Sony Mi8( تم تسجیل محاوالت الرباعین لرفعة الخطف على شریط فیدیوي نوع أنبعد 
) Pentium-4(نـوع ) الكومبیـوتر (اآللـي الحاسـوب إلى محاولة ناجحة لكل رباع من الشریط الفیدوي أحسن نقل -١

  ).Hard disk (    وخزنها على القرص الصلب(Avermedia MPEG Wizard) كارت تحویل  بوساطة
  ).Hard Disk( وخزنها علىیة ونهایة رفعة الخطفوذلك لتحدید بدا) I Film( تم استخدام برنامج -٢
  ).Frame(وذلك لتقطیع الفلم الى صور ) Adobe Photoshop-8( تم استخدام برنامج -٣
القــیم ( تــم ضــرب أنفــي حــساب القــیم الحقیقــة للمــسار الحركــي لقــضیب الثقــل بعــد ) Excel( تــم اســتخدام برنــامج -٤

  ). مقیاس الرسمXالنقطیة 
  ).Excel(لثقل باستخدام برنامج  تم رسم المسارات الحركیة لقضیب ا-٥
   طریقة حساب المتغیرات ٦-٣

  : بعیدًا عن الرباع األرضیة انحراف خارجي عن خط الجاذبیة أقصىالذي یمثل ) D2(حساب انحراف  : أوال
  . المتمثلة بنهایة قضیب الثقل التصویرآلة یحدد الباحث مركز ثقل كتلة الثقل منتصف الدائرة القریبة من -١
  .األرضیةم خط عمودي على مركز ثقل كتلة الثقل وهذا الخط یمثل الخط الوهمي للجاذبیة  یرس-٢
والتــي مــن خاللهــا تحــدد مــسافة ) الــصفر( اذ تعــد هــذه النقطــة هــي نقطــة البدایــة  یحــدد الباحــث نهایــة قــدم الربــاع -٣

  .القفز
قــف الباحــث حركــة مــسار الثقــل ، ثــم یو )D2 ( انحــراف خــارجي لــهأقــصى یتــابع الباحــث حركــة الثقــل حتــى یــصل -٤

  .عند هذه النقطة
  . عند هذه النقطة یحدد الباحث نهایة قدم الرباع بالتزامن مع حركة الثقل-٥
 أوقـف القفز حتى النقطـة التـي أوها القدم من لحظة بدء حركة الزحلقة ت التي قطعاألفقیة  یحسب الباحث المسافة-٦

  . )D2       ( انحراف خارجي له بعیدًا عن الرباعأقصىوغه الباحث فیها حركة مسار قضیب الثقل عند بل
 أو األمــام إلــى یبعــد بالمــسافة نفــسها التــي قفــز فیهــا الربــاع األرضــي یقــوم الباحــث برســم خــط مــواز لخــط الجاذبیــة -٧

  .الخلف
 المعـدل األرضـیة انحـراف لـه عـن خـط الجاذبیـة أقـصى انحـراف الثقـل عنـد األفقیـة مـسافةال یقوم الباحث بحـساب -٨

)١) (D2 (وهو مرتبط بالطریقة المقترحة.  
نــستمر ) ١٩٨٢(حــسب طریقــة رومــان وشــاكرزینوف )  D3 ،D4، D5، D6( لحــساب بــاقي انحرافــات الثقــل أمــا    

  :بحساب المتغیرات كما یأتي 
  . الكلیة لحركة القدمین من لحظة حركتها حتى استقرارهااألفقیة  یقوم الباحث بحساب المسافة-٩

  . التي یقطعها القدماألفقیة  بقدر المسافةاألرضیة یقوم الباحث برسم خط مواز لخط الجاذبیة -١٠
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  مركز ثقل الثقل(1) 

   مقدار مسافة القفز بالطریقة المقترحة ) (6

مقدار مسافة قفز القدمین في 
  )6*(الطریقة المقترحة 

D5  

D4  

  )2(خط الجاذبیة األرضي الوھمي 

D6 

)D2  ( نقطة أقصى انحراف
اع خارجي للثقل بعیدا عن الرب

)4(  

خط الجاذبیة األرضي الوھمي 
 )7) (لطریقة المقترحةل(

خط الجاذبیة األرضي الوھمي ) 10(
 ) طریقة رومان وشاكرزینوفل(الثاني 

 

D1 

9)(  

D2 (8) 

  األثقال رفع طبلة

انحراف أعلى ارتفاع یصلھ الثقل عن خط الجاذبیة 
 األرضیة الوھمي

 قدم الرباع

  ).٢( المعدل األرضیة یتم حساب انحرافات الثقل عن خط الجاذبیة -١١
   .والطریقة المقترحة) رومان وشاكرزینوف( مراحل حساب المتغیرات حسب طریقة یوضح )١ ( رقمالشكلو 

  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1 ( رقمالشكل
 مراحل یوضح

والطریقة ) رومان وشاكرزینوف(حساب المتغیرات حسب طریقة  
  المقترحة

  
 فـــي إنوالطریقـــة المقترحـــة هـــو ) رومـــان وشـــاكرزینوف(یبـــین طریقـــة ) D2(الفـــرق فـــي خطـــوات احتـــساب  :مالحظـــة 

) D2(انحــراف  یـر صـحیح النعلـى نهایـة حركـة القــدمین وهـذا غ)D2(تغیــریحـسب الم) رومـان وشـاكرزینوف(طریقـة 
یقـع فـي قـسم الـسقوط بـدون ارتكـاز ) D2( متغیـر أن نهایـة حركتهـا كـون إلـى الثقـل والقـدمین لـم تـصل بعـد إلیـهیصل 

  .أي في حالة طیران
   .  )٦-٣( في  تسلسل خطوات حساب المتغیرات الموجودة في الشكلاألرقامتمثل * 
   :اإلحصائیة المعالجات ٧-٣
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   :اآلتیةحث المعالجات استخدم البا    
  .الوسط الحسابي  -
 .االنحراف المعیاري  -

 .النسبة المئویة -

  )٢٥٧-١٠٣، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، (للعینات المرتبطة ) T(اختبار  -
  : عرض ومناقشة النتائج-٤
  : عرض النتائج-١-٤

 وكـذلك مـسافات القفـز D2  لمتغیـراإلحـصائیة الباحـث التعـدیالت الالزمـة للحـصول علـى المعـالم أجرى أن     بعد 
للرجلین حسب طریقة رومان وشـاكرزینوف والطریقـة المقترحـة تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة والتـي علـى ضـوئها 

یوضـــح السلـــسلة ) ١ ( رقـــموالملحـــق ، رســـم المـــسارات الحركیـــة للربـــاعیین وكـــذلكالطـــریقتین المقارنـــات بـــین إجـــراءتـــم 
  .بحث  عینة الأفراد ألحدالحركیة الصوریة 
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  يالرباع  الثان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرباع  الثالث
 

 
 
 
 
 
 
  
  

  خط الجاذبیة األرضي الوھمي
  ةـــــرحـــــة المقتـــــــــالطریق

 مان وشاكـــرزینوف طریقة رو

 اتجاه قدمي الرباع

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1201101009080706050403020100102030405060708090100110120

 سـم/وحدة القیاس 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............تقويم املسار احلركي للثقل على وفق اخلطوط املعدلة 

 ٣٠١

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  الرباع الرابع
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرباع الخامس
  

  
  
  
  
  
  

  خط الجاذبیة األرضي الوھمي
  الطریقـــــــــة المقتـــــرحـــــة
 اتجاه قدمي الرباع طریقة رومان وشاكـــرزینوف
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  الرباع السادس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرباع السابع
  

  
  
  
  
  
  

  خط الجاذبیة األرضي الوھمي
  الطریقـــــــــة المقتـــــرحـــــة
 طریقة رومان وشاكـــرزینوف

 اتجاه قدمي الرباع
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  الرباع الثامن                                              
 حساب انحرافات الثقل أسالیبقیم المتغیرات المیكانیكیة لمسار الثقل وحركة قدمي الرباع بعدد من ) ٢(جدول رقم ال

  سم/ومسافة الرباع

 D2
 

D2
 

D2
 


 


 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
±      

رومــــان ( بطریقـــة  فـــي القـــیم تطـــابقفـــان الباحـــث وجــــد هنـــاك  ) D3،D4،D5،D6(بالنـــسبة للمتغیـــرات : مالحظـــة
  لتي تقطعها القدمین في المتغیرات والطریقة المقترحة وذلك بسبب انه عند احتساب المسافة ا)كرزینوفوشا

)D3،D4،D5،D6 (  یطرأ علیها أي تغییر عند احتسابها ولهذا النفسها لكلیة اهي مسافة القفز.   
باع بین طریقتي رومان وشاكرزینوف  انحراف للثقل بعیدًا عن الر أقصىالفروق المطلقة والنسبیة لحساب  )٣(رقم الجدول 

  والطریقة المقترحة

  خط الجاذبیة األرضي الوھمي
  الطریقـــــــــة المقتـــــرحـــــة
 طریقة رومان وشاكـــرزینوف

 اتجاه قدمي الرباع

 سـم/ وحدة القیاس 
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 ٣٠٤

تسلــــــــــــــــسل 
  الرباع

حــــــسب ) D2(قــــــیم 
ــــــــــة رومــــــــــان  طریق

  سم/وشاكرزینوف

 حـــسب D2قـــیم 
طریقــــــــــــــــــــــــــــــة 

  سم/المقترحة

بــین المطلــق الفــرق 
  سم/الطریقتین 

الفــــــــــــــــروق 
  %نسبة التغییر    %النسبیة

١٩.٢٦  ١٦.١٥  ٠.٦٨  ٤.٢١  ٣.٥٣-  ١  
٥٨.٥٤  ١٤١.٢٢  ٣.٩٤  ٢.٧٩-  ٦.٧٣-  ٢  
٧٥.٨٤  ٣١٣.٩٨  ٥.٨٤  ١.٨٦  ٧.٧٠-  ٣  
٦٣.٧٧  ٣٨.٩٤  ١.٧٦  ٤.٥٢  ٢.٧٦  ٤  
١٤.٣٠  ١٦.٦٩  ١.١٧  ٧.٠١-  ٨.١٨-  ٥  
١٩.٨٢  ١٦.٥٤  ٢.٦٠  ١٥.٧٢-  ١٣.١٢-  ٦  
٣٧.٤٧  ٥٩.٩٢  ٥.٩٢  ٩.٨٨-  ١٥.٨٠-  ٧  
١٤.٣٢  ١٦.٧٢  ٢.٢٤  ١٣.٤-  ١٥.٦٤-  ٨  
  ٣٧.٩٢  ٧٧.٥٢  ٣.٠٢  ٤.٧٨-  ٨.٤٩-  س-
  ٢٤.٨٥  ١٠٤.٦٤  ٢.٠٢  ٧.٩٣  ٦.٣٤  ع±

  :بین ما یأتي ت) ٣(من خالل الجدول رقم 
  ±وبـانحراف معیـاري) ٨.٤٩-( بوسـط حـسابي قـدره ) رومـان وشـاكرزینوف(حـسب طریقـة) D2(م یبلغت قـ

 حـسب الطریقـة المقترحـة بوسـط )D2(، في حـین بلغـت قـیم مدیات المسجلة في بحوث سابقة وهو ضمن ال) ٦.٣٤(
 قیمـة الفـرق أمـا. ضمن المدیات المسجلة في بحوث سابقةوهو) ٧.٩٣ ( ±يوبانحراف معیار ) ٤.٧٨-(حسابي قدره 

 معیــاري بــانحرافو ) ٣.٠٢( والطریقــة المقترحــة فقــد بلــغ الوســط الحــسابي )رومــان وشــاكرزینوف(المطلــق بــین طریقــة 
± وبـــــانحراف معیـــــاري قـــــدره )  %٧٧.٥٢( الفـــــروق النـــــسبیة بـــــین الطـــــریقتین ، فـــــي حـــــین بلغـــــت)٢.٠٢(± قـــــدره 

  ).٢٤.٨٥(±  وبانحراف معیاري قیمته )%٣٧.٩٢(وكانت نسبة التغییر بوسط حسابي بلغ ) ١٠٤.٦٤(
  
  
  
  
  
  

 انحراف للثقل بعیدًا عن الرباع أقصى مختلفة من حساب ألسالیب الحسابیة األوساطالفروق بین )٤(رقم الجدول 
  سم/ومسافة قفز الرباع

المعالجــــــــــــــــــات 
  اإلحصائیة

 الخــــام D2قـــیم 
  )بدون معالجة(

) D2(یم قــــــــــــــــــ
ـــــة  حـــــسب طریق
رومــــان وشــــاكر 

  زینوف

 حـــسب D2قــیم 
  طریقة المقترحة

مــــــسافة القفــــــز 
  الكلیة

مــــــسافة القفــــــز 
حــسب الحقیقیــة 
ـــــــة  ـــــــي الطریق ف

  المقترحة
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 ٣٠٥

  ٦.٣٩  ١١.٣٥  ٤.٧٨-  ٨.٤٩-  ٦.١٧  -س
  ٣.٧٥  ٢.٨٤  ٧.٩٣  ٦.٣٤  ٤.١٦  ع±

  ت

  

٤.٢٨*  

  ٢.٣٦٥=  قیمة ت الجدولیة) ٧ ( درجة حریةوأمام ٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطا ق وفر  •
   :یأتيدلت نتائج البحث على ما ) ٤(من خالل الجدول رقم 

 رومــــان و(حـــسب طریقـــة ) D2(وقـــیم ) بـــدون معالجـــة( الخــــام (D2)قـــیم  وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین -
 )٠.٠٥≤( الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــا )ت(وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة ) ٧.٧٨ (المحـــسوبة) ت( بلغـــت إذ )شـــاكرزینوف

  ).٢.٣٦٥(والبالغة ) ٧( درجة حریة وأمام
 بلغـت إذحسب الطریقـة المقترحـة ) D2(وقیم ) بدون معالجة(الخام ) D2( وجود فروق ذات داللة معنویة بین قیم -

 درجــة حریــة وأمــام )٠.٠٥≤(الجدولیــة عنــد نــسبة خطــا ) ت(وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ٤.٥١ (المحــسوبة) ت (قیمــة
  ).٢.٣٦٥(والبالغة ) ٧(

) الــوهمي(وهـو اعـرض انحــراف للثقـل عـن خــط الجاذبیـة االرضـیة ) D2( وجـود فـروق ذات داللــة معنویـة بـین قــیم -
) ت(حسب الطریقة المقترحة حیث بلغـت قیمـة ) D2( وقیم )رومان وشاكر زینوف( حسب طریقة بعیدا عن الرباع

والبالغـة ) ٧( ودرجـة حریـة وأمـام )٠.٠٥≤(الجدولیـة عنـد نـسبة خطـا ) ت(وهي اكبر من قیمة ) ٢.٦٨ (سوبةالمح
)٢.٣٦٥.(  

) ت( بلغـت قیمـة إذحـسب الطریقـة المقترحـة  الكلیـة ومـسافة القفـز القفـز وجود فروق ذات داللة معنویة بین مسافة -
 والبالغـة  )٠.٠٥≤(وعنـد نـسبة خطـأ ) ٧( درجـة حریـة أمـامالجدولیـة ) ت( وهي اكبر من قیمة )٤.٤٨(المحسوبة 

)٢.٣٦٥.(  
  : مناقشة النتائج٤-٢

 طریقـة بـین) D2( نتـائج البحـث بوجـود فـروق فـي قـیم انحـراف الثقـل بعیـدًا عـن الربـاع أظهرتـه على ما ًبناء
 وضـع االمتـداد الكامـل یعنـي إلـى وصـول الربـاع أن إلـىوالطریقة المقترحة یعزو الباحث ذلك ) رومان وشاكرزینوف(

لعـدم ) D1( مـرة أولي حساب متغیر انحـراف الثقـل باتجـاه الربـاع  أي تغیر لم یحصل فأنعدم تحریك القدمین، أي 
 هـو التهیـؤ للـسقوط الـذي یعقـب أولهـا بعد قیام الرباع بالسقوط تحت الثقـل فانـه یمـر بعـدة مراحـل أماتحریك القدمین، 

 أنكـــاز أي ارتوالثانیــة الـــسقوط بــدون ) ١٩٩٣،١٩التكریتـــي، (االمتــداد الكامـــل للجــسم نهایـــة مرحلــة الـــسحب الثانیــة 
 تعــود أوالرفعــة  األمـام حــسب متطلبـات أو الخلــف إلـىالحركــة  القــدمین مـستمرة أنالربـاع یكــون فـي حالــة طیـران أي 

 ارتفـاع لـه أعلـىقبل وصـوله ) D2( انحراف له بعیدًا عن الرباع أقصى، في هذه المرحلة یبلغ الثقل الرباع على ذلك
)H5( علـى الخـط المعـدل الموضـوع مـن قبـل ، لذا ال یجوز حساب قیمة هذا االنحـراف)نهایـة )  وشـاكرزینوفرومـان

 الخلـف إلـىالحركة الن انتهاء مرحلة السقوط بدون ارتكـاز یعقبهـا الـسقوط باالرتكـاز وفیهـا تثبـت القـدمین دون زحـف 
قـل باتجـاه  انحـراف للثأقـصى ثالث متغیرات النحراف الثقـل هـي دینا، وفي هذه المرحلة یتكون ل الجانبینأو األمام أو

٧.٧٨*  
٤.٥١*  

٢.٦٨* 
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 ٣٠٦

 الخطــافيوعــرض القــوس ) D5( انحــراف للثقــل فــي وضــع القرفــصاءوأقــصى) D4(الربــاع فــي مرحلــة ســقوط الثقــل 
  ).٢٧-٢٢، ١٩٨٠،رومان وشاكرزینوف(، وهذه المتغیرات یصح حسابها على الخط الذي وضعه كل من )D6(في

 نطلـق علیهـا أنالتي مـن حقنـا  یحسب على وفق الطریقة المقترحة و أنیجب ) D2(لذا فان حساب المتغیر   
 أن اإلشــارةوالبــد مــن .لتكــون منهاجــًا للبــاحثین فــي حــساب متغیــرات مــسار الثقــل بدقــة) ٢٠١٠لیــث العبیــدي،(طریقــة 

بـین ) D2( حسابه في ضوء الخـط المعـدل الـسابق الخـتالف قـیم افي یتمالذي یمثل عرض القوس الخط) D6(متغیر
 قطــع الثقــل لخــط  وعنــد عــدم)D4+D2=D6(ثقــل لخــط الجاذبیــة مــرتین الطــریقتین وكمــا هــو معــروف عنــد قطــع ال

-D4( وعنــد قطــع الثقــل خــط الجاذبیــة مــرة واحــدة بعیــدًا عــن الربــاع یجــب )D2-D4=D6(حــسبیالجاذبیــة وال مــرة 

D2=D6(،) ،٢٠٠٩،١١العبیدي.(  
   : االستنتاجات والتوصیات-٥
   : االستنتاجات١-٥
رومــان ( طریقتــي بــین ) D2( انحــراف للثقــل بعیــدًا عــن الربــاع أقــصىقــیم  وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي -١

  .)الطریقة المقترحة( و)وشاكرزینوف
  . للطریقة المقترحة) D2( الخام وقیم ) D2( وجود فروق ذات داللة معنویة بین قیم -٢
  .)زینوفرومان وشاكر ( لطریقة ) D2( الخام وقیم ) D2( وجود فروق ذات داللة معنویة بین قیم -٣
بـین ) D2( انحـراف للثقـل بعیـدًا عـن الربـاع أقـصى وجود فروق ذات داللـة معنویـة فـي قـیم مـسافة القفـز لحـساب -٤

  .والطریقة المقترحة) رومان وشاكرزینوف(طریقة 
   والطریقة المقترحة )رومان وشاكرزینوف( ة بین طریق)D3،D4،D5،D6(یوجد فروق في المتغیرات   ال-٥
   : التوصیات٢-٥
  . تمثل القیم الحقیقیة لهذا المتغیر ألنها )D2( اعتماد الطریقة المقترحة في احتساب قیم المتغیر -١
  )D2( اعتماد مسافة القفز حسب الطریقة المقترحة في احتساب قیم المتغیر -٢
  .)D3،D4،D5،D6( اعتماد طریقة رومان وشاكرزینوف في احتساب المتغیرات -٣
  .حفاظًا على الملكیة الفكریة) ألعبیديلیث (ة المقترحة باسم طریقة ة الطریقمیست اعتماد -٤
  
  
  
  

 :األجنبیةو المصادر العربیة 
 .٢٠٠٨ -٢٠٠٥، ، ترجمة جمیل حناالقانون واللوائح الدولیة لرفع األثقال: االتحاد الدولي لرفع األثقال  •

ـــرات المیكان: )٢٠١٠(آل حمـــو، عمـــر ســـمیر • یـــة فـــي مـــستوى االنجـــاز لرفعـــة یكنمـــوذج االنحـــدار لعوامـــل المتغی
 .، دكتوراه غیر منشورة، جامعة الموصل، اطروحةالخطف

، ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر٢، ج١النظریـــة والتطبیـــق فـــي رفـــع االثقـــال ج: )١٩٨٥(التكریتـــي، ودیـــع یاســـین •
  .معة الموصلجا
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فـي رفعـة الخطـف، اطروحـة دكتـوراه دراسة العالقة بین المتغیرات البامیكانیكیة : )١٩٩٣(التكریتي ، ودیع یاسین •
  . منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلغیر

 الــسقوط تحــت الثقــل فــي رفعــة لمراحلــة) فوتــو دینمــو غرافیــة ( دراســة تحلیلیــة ):١٩٩٦(التكریتــي، ودیــع یاســین •
  .الخطف، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة، المجلد الثاني، العدد الرابع

ة الجزئیــة، االتحــاد تعلــم الرفعــات االولمبیــة باألســلوب العكــسي مــن الطریقــ: )  ١٩٩٩( ع یاســینالتكریتــي، ودیــ •
 .القطري لرفع االثقال

لحاسـوب فـي بحـوث التطبیقـات االحـصائیة واسـتخدامات ا: )١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حـسن محمـد •
   .التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

ت البایومیكانیكیــة فــي رفعــة النتــر، اطروحــة دكتــوراه العالقــات بــین بعــض المتغیــرا: )١٩٩٨(الــدلیمي، ســعد نــافع •
   .غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة البصرة

سافة بـــین دراســة تحلیلیـــة لـــبعض المتغیــرات المیكانیكیـــة لطرائـــق مختلفــة مـــن المـــ: ) ٢٠٠٧(رضــا، صـــمد محمـــد •
 .،فعة الخطف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة صالح الدینالقبضتین في ر 

ـــي شـــبوط • ـــویم المـــسار الحركـــي للثقـــل فـــي رفعـــة ال: ) ١٩٩٨(الـــسوداني، عل ـــال تحلیـــل وتق ـــدى رافعـــي االثق نتـــر ل
 .العراقیین، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة بغداد

 . ،دار الفكر العربي،القاهرة ٣ وقیاس الغقل البشري ،طاإلحصائيعلم النفس :)١٩٧٩(البهي السید، فؤاد  •

 .، جامعة الموصلمدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، البایومیكانیك والریاضة: )١٩٨٧(الصمیدعي، لؤي غانم •

لكینماتیكیـة للثقـل فـي تحلیـل اثـر البعـد بـین القبـضتین فـي بعـض المتغیـرات ا: ) ١٩٩٧( إسـماعیلالعبیدي، لیث  •
  .سحب في رفعة الخطف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلمراحل ال

ثقـل دراسـة مقارنـة لـبعض المتغیـرات الكینماتیكیـة بـین مـساري طرفـي قـضیب ال: )٢٠٠١(إسماعیلالعبیدي، لیث  •
  .، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلةور شن دكتوراه غیر مأطروحة، في الرفعات االولمبیة للرجال

عالقـــة المـــدى الحركـــي لمفاصـــل الجـــسم بـــبعض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة لمـــسار : ) ٢٠٠٨(، معـــد مـــانععـــالوي •
یب الثقــــل للجــــانبین فــــي رفعــــة الخطــــف، رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة، جامعــــة قــــض

  .الموصل
ة التعلــیم العــالي، ، مطبعــاألثقــالالنظریــة والعملیــة فــي رفــع األســس : )١٩٩٠(نوآخــراالعنبكــي، منــصور جمیــل  •

  .جامعة الموصل
دراسة تحلیلیة مقارنة بـین المحـاوالت الفاشـلة والناجحـة فـي بعـض المتغیـرات : )٢٠١٠(المشهداني، معتصم منعم •

لیة التربیـة الریاضـیة، جامعـة مسارالحركي للثقل في رفعة الخطف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كالكینكاتیكیة لل
  .الموصل

، مطبعـــة التعلـــیم العـــالي، األثقـــاللمهـــارات والتـــدریب فـــي رفـــع ا: )١٩٨٨( ، عبـــد علـــي وعبـــدي ، صـــباحنـــصیف •
  .جامعة بغداد

• , Tamas and Baroga, Lazar:Weight lifting fitness for all sports. I.W.F, Budapest. 

1988. 
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