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دراسة حتليلية لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل بشدد خمتلفة يف رفعة 
 اخلطف

  ١د سعد نافع الدلیمي.م.أ
 

  امللخص

  : یهدف البحث إلى 
لثقـل للمحـاوالت الـثالث بـشدد مختلفـة فـي رفعـة الخطـف التعرف على قیم بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة للمـسار الحركـي ل-١

  . لعینة البحث 
 التعرف على الفروق بین بعض المتغیرات الكینماتیكیة للمـسار الحركـي للثقـل للمحـاوالت الـثالث بـشدد مختلفـة فـي رفعـة -٢

  . الخطف لعینة البحث 
  .الخطف لعینة البحثرسم المسار الحركي للثقل للمحاوالت الثالث بشدد مختلفة في رفعة -٣

 ٢٠١٠(      تكونت عینة البحث من ستة رباعین من فئة المتقدمین والحاصلین على مراكز متقدمة في بطولة القطـر لعـام 
إذ اسـتخدم الباحـث .والذین تـم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـة  لنجـاحهم بالمحـاوالت الـثالث حـسب تسلـسلها فـي رفعـة الخطـف) 

 لجمـع البیانـات للحـصول علـى بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة  ثـم التحلیـل وسـائالحظة العلمیة التقنیـة والمالالقیاسو االختبار 
 للربـاع وكـان ارتفـاع منـىم مـن الجهـة الی) 8(تم استخدم آلة تصویر فیدیویة إذ وضعت علـى مـسافة و .للثقلللمسار الحركي 

تـم اسـتخراج . ثانیـة / صـورة ) 25 (ةالتـصویر الفیدیویـم عن مستوى الطبلة وكانت سرعة آلـة ) 1.50(عدسة آلة التصویر 
مرحلـة (متغیـرات االنحرافـات واالرتفاعـات فـي رفعـة الخطـف لعینـة البحـث مـن مـسار حركـة الثقـل لمراحـل رفعـة الخطـف وهـي 

صائیة واسـتخدم الباحــث المعالجـات اإلحــ) .الــخ...،الـسحب األولــى، مرحلـة الــركبتین، مرحلـة الــسحب الثانیـة، مرحلــة الـسقوط
  ).قانون النسبة المئویة، المرتبطة) ت(الوسط الحسابي،   االنحراف المعیاري، اختبار (اآلتیة

  :       وأستنتج الباحث مایأتي
للمــسار الحركــي للثقــل بــین المحاولــة   )  H7 ، H6 ، H5( المتغیــرات الكینماتیكیــة ي وجــود فــروق ذوات داللــة معنویــة فــ-١

  .ة المحاولة األولى في رفعة الخطفوكذلك بین المحاولة األولى والمحاولة الثالثة ولمصلحاألولى والمحاولة الثانیة 
للمـسار الحركـي للثقـل للمحـاوالت الـثالث فـي رفعـة الخطـف والتـي كانـت  وجود اختالف في قیم بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة -٢

فـي ) H8(فـي االنحرافـات، وكـذلك متغیـر ) D3،D5 ،D6( أكبر من المدیات العراقیة المسجلة في دراسات سابقة منها متغیرات 
  .االرتفاعات

 في رفعـة الخطـف لعینـة البحـث أفـضل مـن المحـاوالت األولـى والثانیـة ، للمحاولة الثالثة كان شكل المسار الحركي للثقل -٣
بینمـا . اء أداء رفـع الثقـلوذلك ألن المسار الحركي قریب جدا الى خط الجاذبیـة األرضـیة والـذي یكـون لـصالح الربـاع فـي أثنـ

  .  المحاولتین األولى والثانیة متشابهايكان شكل المسار الحركي للثقل ف
  . أثناء أداء المحاوالت الثالث في رفعة الخطف لعینة البحث تبین أن جمیع الرباعین العراقیین یقفزون للخلف في-٤

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
saad_aldeamy@yahoo.com 

–––– 
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Analysis study for some kinematical variables of a weight of various intensities in 
snatch lift 

Asist.Prof.Dr.Sa'ad.N.Al-Dulaimi  

Abstract 
The research aims at : 

1. Identifying the values of some kinematical variables of the kinetic track of the 
weight for the three attempts with various intensities in snatch  lift for the research 
sample . 

2. Identifying the differences between some kinematical variables of the kinetic track 
of the weight for the three attempts with various intensities in snatch  lift for the 
research sample . 

3. Drawing the kinetic track of the weight for the three attempts with various 
intensities in snatch  lift for the research sample . 
The sample consisted of (6) advanced weight lifters whom they have and the 

achievers of advanced ranks in Iraq tournament 2010 . So ,they have been selected 
randomly for their success in the three attempts according to their serials in snatch  lift 
. The researcher has adopted the technical scientific observation , the test and 
measurement , and analysis as means of collecting data to obtain some kinematical 
variables of the weight . Video camera has been used and placed on a distance of (8) m 
from the right side , so the height of the lens is ( 1.50)m from the stage .The speed of 
video camera is (25)Picture/second . We have obtained the variables of deviation and 
heights in snatch  lift from weight movement track to the stages of snatch  lift ( the first 
draw , knees , the second draw , flight , downfall stages ).The researcher has used the 
following statistical processors (arithmetical mean , standard deviation , T-test , and 
percentage rule ) . 
The researcher has concluded the following : 

1. There were no significant differences between the kinematical variables ( H5,H6,H7 ) 
of the barbell trajectory between  the first attempt and the second attempt also with 
third attempt advantage to the first attempt in snatch  lift. 

2. There were no differences in the values of some kinematical variables of the barbell 
trajectory for the three attempts in snatch  lift which were larger than Iraqi extents of 
the previous studies like (D3,D5,D6) variable in deviations as well as (H8) variable in 
the heights . 

3. The form of kinematical of the barbell trajectory of the of the barbell for the third 
attempt in snatch  lift for the sample has been better than the first and second 
attempts for the kinetic track has been close to the gravity line which is for the benfit 
of the weightlifter during performing weight lifting. While the form of the kinetic 
trajectory of  the of the barbell trajectory in the first and second attempts was similar.  

4. It has been observed that all Iraqi lifters jump back during performing the three 
attempts in snatch  lift for the sample . 

 
 : التعریف بالبحث-١

  :المقدمة وأهمیة البحث١-١
صیبنا الــضجر والملــل   كثیـرا مــا نــشاهد فعالیــات فــي البطـوالت العالمیــة واألولمبیــة ونــستمتع بهــا وقـسم منهــا مــا یــ      

مــن هــذه الفعالیــات  ..ىمنهــا، ولكــن ســرعان مــا یتالشــى هــذا الــشئ بــسبب حــدة المنافــسة للتنــافس علــى المراكــز األولــ
ریاضة رفع األثقال والتي یصارع فیها الرجال الحدیـد بـصالبة وعـزم كبیـر مـن أجـل تحقیـق الفـوز،ویظهر التـصمیم لـدى 
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أو أكثـر بــشئ بــسیط % ١٠٠ن الرفعـات والتــي یتــدرج فیهـا الربــاع  لیحقـق نــسبة  العالیـة مــلــشددالربـاعین عنــد الوصـول 
وهنـا یمـارس الربـاع عملیـة تـصعید الـوزن فـي أثنـاء اإلحمـاء وزیـادة . األولـىةلیعتلي منصة الفـوز ألحـدى المراكـز الثالثـ

ثـم یتـدرج % ٩٠ة مـا یقـارب الشدة في تحمیل الرفعات وصـوال الـى بدایـة المنافـسة والمـشاركة فـي المحاولـة األولـى بنـسب
  . بزیادة الشدة مع نجاح المحاوالت في المسابقة

  وقد اتجه الباحثون نحو إیجاد الحلول لدقائق المشاكل ،عـن طریـق التطـور الهائـل الـذي شـهده العقـد األخیـر مـن      
ني المتطـور للربـاعین لـم یحـدث القرن الماضي والسنوات األولى من هذا القرن،وأن اإلنجاز الریاضي المتقدم واألداء الف

ب واألعــداد الجیــد واالســتثمار األمثــل للعلــوم الطبیعیــة المختلفــة و نتیجــة صــدفة أو ضــربة حــظ ،وٕانمــا نتیجــة للعمــل الــدؤ 
ذات الــصلة بــالتطبیق الــسلیم للمبــادئ واألســس العلمیــة المعتمــدة علــى البایومیكانیــك،ومن خاللــه تــم دراســة المتغیــرات 

كة عن طریق التحلیـل الحركـي، والـذي یجیـب لنـا عـن كثیـر مـن التـساؤالت حـول شـكل الحركـة وهـدفها الكینماتیكیة للحر 
إن المسار الحركـي للثقـل یتطلـب تجانـسا مـع ).١، ١٩٩٣  ،التكریتي(والمقارنة بین الحركة الجیدة والحركة األقل جودة 

ي تتناسـب مـع مرحلـة مـسار الثقـل وسـرعته وحجـم الفعل الحركي للرباع والثقل بحیث یتخذ الربـاع األوضـاع المتغیـرة التـ
   ).Furnajiv ,1975,5(القوة المستخدمة من أجل الحصول على فن أداء اقتصادي

       وهـــــذه المبـــــادئ تـــــساعد الربـــــاعین فـــــي تحقیـــــق األرقـــــام العتمادهـــــا علـــــى متغیـــــرات ملموســـــة وموضـــــوعیة مثـــــل 
باع نتـائج متقدمـة فـي عملیـة رفـع الثقـل یجـب إن یمتلـك فـن ولكي یحقق الر ).١٩٩٨،١ ،متولي)(الزمن،اإلزاحة،السرعة(

أداء جید فضال عن استخدام قدراته البدنیة في إنجاح الرفعات المهمة في المنافسات والتـي تعـد مفتـاح لـدخول المنافـسة 
  ).٩ ،٢٠٠٤العمران،(وهذا المفتاح هو رفعة الخطف 

الربــاعین العــراقیین لتحدیــد خــصائص أدائهــم للرفعــات حــسب       ولغــرض الوصــول الــى المتغیــرات الكینماتیكیــة لــدى 
تسلــسلها فــي المــسابقات مــع زیــادة شــدة الثقــل والمقارنــة بیــنهم ، تكمــن أهمیــة البحــث بالتوصــل الــى معرفــة علمیــة حــول 

  .كیفیة تنفیذ حركات رفع الثقل عن طریق مساره في رفعة الخطف 
  : مشكلة البحث٢-١

الرباع بـذل أقـصى ي لرفع األثقال ثالث محاوالت فقط في رفعة الخطف وهذا یتطلب من  الدولالقانون         یحدد 
فـإذا كـان الربـاع ال یتمتـع بفـن أداء جیـد فانـه ال . جهده إلنجاح المحـاوالت الـثالث لكـي یحقـق أعلـى انجـاز لـه

 إمكانیاتـه فـي یستطیع استثمار خصائصه البایومیكانیكیة بشكل أمثل ،وعلیه یجب على الرباع أن یـستغل كـل
أثناء مشاركته في المسابقات وخصوصا  بعد تدرجه  في استخدام الشدد لألوزان في عملیة اإلحمـاء و تتجلـى 
هذه الحالة في تطبیق فن األداء عند وصوله للمحاولة األولى لدخوله في المـسابقة ونجاحهـا ثـم محاولـة نجـاح 

علــى المــستوى الشخــصي أو المحلــي أو الــدولي " ة ســواءالمحــاولتین الثانیــة فالثالثــة وتحقیــق أعلــى شــدة ممكنــ
  .بترتیب سلس ومتقن من قبل المدرب والرباع واعتالء منصة الفوز

     وهذا ما دفع الباحث الى االهتمام باألسس المیكانیكیة التي تمكن الرباع من التغلب على مثل هذه القوى 
ینماتیكیـــة للربـــاعین العـــراقیین للمحـــاوالت الـــثالث وصـــوال بـــه ألفـــضل انجـــاز، عـــن طریـــق دراســـة المتغیـــرات الك

الناجحــة والمقارنــة فیمــا بینهــا مــع اخــتالف شــددها فــي رفعــة الخطــف ،لغــرض الوقــوف علــى االختالفــات التــي 
بینها وتحدید ماهو مفید للربـاعین وفـي أي شـدة كـي یتـسنى للمـدربین مـن رفـع مـستواهم وتحقیـق أفـضل انجـاز 

  .لهم
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   :یهدف البحث إلى :  أهداف البحث ٣-١
التعــرف علــى قــیم بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة للمــسار الحركــي للثقــل للمحــاوالت الــثالث بــشدد مختلفــة فــي  ١-٣-١

  . رفعة الخطف لعینة البحث 
 المحــاوالت الــثالث بــشدد  بــین التعــرف علــى الفــروق فــي بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة للمــسار الحركــي للثقــل٢-٣-١

  .عة الخطف لعینة البحث مختلفة في رف
  . رسم المسار الحركي للثقل للمحاوالت الثالث بشدد مختلفة في رفعة الخطف لعینة البحث ٣-٣-١
  : فرض البحث٤-١

       وجود فروق في المتغیرات الكینماتیكیة للمسار الحركي للثقل للمحاوالت الـثالث بـشدد مختلفـة فـي رفعـة الخطـف 
  .لعینة البحث 

  : البحث مجاالت ٥-١
  . الرباعون المشاركون في بطولة أندیة العراق للمتقدمین : المجال البشري١-٥-١
  ٢٠١٠ / ٧  /  ١٧- ١٦: ألزماني المجال ٢ -٥-١
  . بغداد – قاعة التأمیم لرفع األثقال : المجال المكاني٣- ٥-١
  : الرموز والمصطلحات المستخدمة في البحث٦ -١
  :لبحث  الرموز المستخدمة في ا١-٦-١ 
ارتفــاع الثقــل عــن الطبلــة ُمقاســا   H.cm : االرتفاعــات١-١-٦-١

  .   بالسنتمتر
H1   ارتفـــاع أعـــرض انحـــراف للثقـــل بـــین خـــط الجاذبیـــة األرضـــیة الـــوهمي

   .باتجاه الرباع أول مرة
H2   ارتفــاع قطـــع أو تمـــاس الثقـــل لخـــط الجاذبیـــة األرضـــیة الـــوهمي ألول
  . مرة 
H3  قــل بــین خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوهميارتفــاع أعــرض انحــراف للث )

  ) .ابعد نقطة یصلها الثقل أفقیا بعیدا عن الرباع
 H4  ارتفــاع قطـــع أو تمـــاس الثقـــل لخــط الجاذبیـــة األرضـــیة الـــوهمي للمـــرة

  . الثانیة باتجاه الرباع
H5   أعلى ارتفاع یصله الثقل.   
H6مي   ارتفــاع أعــرض انحــراف للثقــل بــین خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوه )

باتجـــاه الربــــاع فــــي مرحلـــة الــــسقوط تحــــت  ابعـــد نقطــــة یـــصلها الثقــــل أفقیــــا
 ).الثقل

H7  ارتفاع نقطة التثبیت في وضع القرفصاء. 

H8  مسافة سقوط الثقل بین أعلى ارتفاع له حتى أوطأ نقطة یصلها الرباع في وضع القرفصاء.   
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  .یة األرضیة الوهمي مقاسا بالسنتمترانحراف الثقل عن خط الجاذب  D.cm :  االنحرافات ٢-١-٦-١

 D1 أعرض انحراف للثقل بین خط الجاذبیة األرضیة الوهمي باتجاه الرباع أول مرة.  
D2 أعرض انحراف للثقل بین خـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي وابعـد نقطـة یـصلها الثقـل أفقیـا  

 .بعیدا عن الرباع 

D3بیة األرضیة الوهمي إنحراف أعلى ارتفاع یصله الثقل عن خط الجاذ .  
   D4 أعرض إنحراف للثقل بین خط الجاذبیة األرضـیة الـوهمي وابعـد نقطـة یـصلها الثقـل أفقیـا

 باتجاه الرباع ثاني مرة 

D5  أعــرض إنحــراف بــین خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوهمي ونقطــة التثبیــت فــي نهایــة الــسقوط 
 .تحت الثقل في وضع القرفصاء 

D6عرض القوس الخطافي  . 

  :  المصطلحات المستخدمة في البحث ٢- ٦-١
  :  رفعة الخطف١- ٢ - ٦-١
واحدة من الطبلة  التي یؤدیها الرباع بمسافة عریضة بین القبضتین وبمرحلة)Snatch(هي أولى الرفعات األولمبیة 

   ).split)(.W.F. 2000 14(أو بطریقة فتح القدمین) squat(حتى امتداد الذراعین فوق الرأس إما بطریقة القرفصاء
  :المسار الحركي للثقل٢- ٢ - ٦-١

هو خط وهمي یرسم المهارة الحركیة من بدایتها الى نهایتها على طریق نقاط معلمة على الجسم مضافًا إلیها مركز 
   ).٥٨ ، ١٩٩٠جاسم ، (ثقل الجسم واألداء 

  :التحلیل الحركي٣-٢-٦-١
 موضع الدراسة بعد تجزئتهـا إلـى عناصـرها األولیـة األساسـیة هي الوسیلة المنطقیة التي یجري بمقتضاها تناول الظاهرة

  ).٢٥ ، ٢٠٠٤علي، ( المؤلفة لها، إذ تبحث هذه العناصر األولیة كل بمفردها تحقیقا لفهم أعمق للظاهرة ككل
  :سابقةالدراسات الاإلطار النظري و -٢
  : اإلطار النظري١-٢
  : المسار الحركي للثقل في رفعة الخطف ١- ١-٢

   لجأ الباحثون والمدربون الى االحتكام الموضوعي لتقویم فن أداء الرباعین من خالل المالحظة العلمیة       
التقنیة بعد أن كان اعتمادهم في التقویم على الجانب الشخصي أو الذاتي الذي ال یخلو من الخطأ أو االنحیاز وكان 

التي ترجح بدقة كفه األداء الجید والمتمیز ، وبفضل التقدم حكمهم على األداء حكمًا وصفیًا خالیًا من القیم الكمیة 
التقني وظهور العدید من األجهزة التي توثق أداء الالعبین وتصلح للتحلیل الدقیق بدأ میل الباحثین والمدربین الى 

كة من بدایتها معرفة الحقائق المیكانیكیة عن العبیهم ومن هذه الحقائق المسار الحركي لألداء من خالل متابعة الحر 
  .حتى نهایتها ، ثم تحلیلها الى عناصرها األساسیة والحكم جزئیًا أو كلیًا على هذه العناصر 

  إن لألداء الحركي في ریاضة رفع األثقال شأنًا كبیرًا بعد أن طوره علماء الحركة والفیزیاویون الى الشكل        
لعلمیة الحدیثة في تطویر المسار الحركي للثقل عند رفعه الى أعلى الذي هو علیه الیوم وذلك باالستفادة من األجهزة ا

مدى وقربه وبعده عن الجسم واختالف سرعته في أثناء عملیة الرفع واألوضاع التي یجب اتخاذها في أثناء القیام 
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مدى إتقان إن من خالل المسار الحركي لقضیب الثقل یمكننا الحكم على ).١٩٩٠،٦٣وآخران، العنبكي(بعملیة الرفع 
  ).٢٩٤، ١٩٨٥التكریتي،(الرباع لفن األداء بأسلوب علمي ومدى تأثیر التمرینات التي یؤدیها الرباع لتطویر األداء

     إن دراسة منحنى المسار الحركي لقضیب الثقل ترینا أن القوس أكثر منطقیة في االستخدام لرفع الثقل األمثل، إذ 
ل یتوقف على التخلص من المفاصل المتنوعة للطریقة الحركیة للرباع ابتداًء أن منحنى المسار الحركي لقضیب الثق

من وضع البدء واستمرارًا الى رفع الثقل حتى نهایة الحركة إلكمال الرفعة ، كما أن منحنى المسار الحركي لقضیب 
ت العضلیة في المراحل الثقل یعكس لنا القیاس الحركي الرتفاع الثقل ومحاولة الرباع لبذل الجهد وسرعة التقلصا

  ).Vorobyev .1978 .86(المختلفة للرفعة
     وللوصول الى مسارات حركیة مثلى لقضیب الثقل البد من تحدید المسارات الحركیة لرباعین یمتازون بفن أداء 

موع خطوط جید ومن خالل هذه المسارات الحركیة للثقل نحصل على الخطوط البیانیة البایومیكانیكیة المثالیة من مج
بیانیة متعددة لحركة واحدة اخذ معدل وسطها ، إن هذه الخطوط تظهر بشكل واحد تقریبًا ، ویوجد اختالف بسیط بین 

وهو الخط الواصل بین أول نقطة تبدأ ).١٣-١٩٩١،١٢الدلیمي،) (٩٤-١٩٧٢،٩٣نصیف ومیزر، (ریاضي وآخر
ویمكن االستفادة منه في تحدید المسافة واالنحراف والزمن بها الحركة حتى نهایتها سواًء كان مستقیمًا أم منحنیًا 

ولدى متابعة الحركة من بدایتها حتى نهایتها تمكننا من إصدار الحكم الكامل حول ) ١٩٩٨،١٠الدلیمي،(والسرعة 
 ،وقد تكون متابعة الحركة من بدایتها)Vorobyev.1988.65(نوعیة وكفایة أسلوب األداء لتمرین ما من قبل الرباع

  )٢٥ ،٢٠٠١العبیدي،.(حتى نهایتها مرتبط باالنحرافات والسرع والتعجیل الخطي والدوراني للثقل في مراحله المختلفة
      وینظر الى المسار الحركي من زاویة أخرى بأنه یشیر الى أن فن أداء الریاضي في حقیقة أمره ظاهرة واقعیة 

ویعد فن األداء أحد المتطلبات األساسیة ).١٩٩١،١١الدلیمي،(يدقیقة ضمن إطار المسار الحركي المیكانیكي الحیو 
لریاضة رفع األثقال وأحد المهارات أو القدرات التي یجب أن یمتلكها الرباع، فلكي یكون الرباع ماهرًا البد أن تتوافر 

  فیه صفات القوة والسرعة والقدرة وفن األداء والمهارة والمرونة والدقة والتوافق
                                                                                      )Wikipedia .2007 .3.(  

ولفهم المسار الحركي هناك مؤشرات تحدد  مستوى أداء الریاضي من خالل تحدید المسارات الحركیة لمفاصل الجسم 
فاصل الجسم المحوریة وخط سیر الثقل في مراحل أو خط سیر األداء وهذا یتطلب المعرفة التامة للمسار الحركي لم

  ).١٠ ،١٩٩٨السوداني،(الرفع المختلفة مع االحتفاظ باتزان الرباع 
  :التحلیل الحركي٢- ١-٢

سواء كان في   یعّد التحلیل الحركي ترجمة حقیقیة لما أفادت به علوم الحركة من التطورات التكنولوجیة       
طرائق البحث،إذ انه یعتمد على مجموعة من المبادئ األساسیة المنتقاة من نظریات األجهزة أو في األدوات أو في 

وقوانین العلوم المرتبطة بنشاط الجسم البشري لتوفیر القدرة الكافیة لتحقیق أفضل طرائق تعلیمیة وتدریبیة لدى القائمین 
حلیل البایومیكانیكي هو التعرف على ویعّد الهدف األساسي للت). ١١٩ ،١٩٩٧حسام الدین وآخران ،(بهذه العملیة 

 والمـهارات الریاضیة في مختلف األلعـاب الریاضیة، ومنها لعبة رفع األثقـال، لیتســنى مستوى أداء الحركـــات

وتقویمه بصورة موضوعیة  للمختصین من مدربین وباحثین التعرف على نقاط القوة والضعف في مستـوى األداء الفنـي
  وسیلة موضوعیة لتقویم األداء والعمل على تطویره فالتحلیل المیكانیكي لألداء الحركـي هـو،وعلى أساس علمـي 

وفضـل التحلیل الحركي على ریاضة رفع األثقال كبُیر جدا، فقد ساعدنا ویساعدنا باستمرار  ).١ ،٢٠٠٨شهاب ،( 
ركي للثقل من خالل أداء الرفعة في معرفة األداء الفني للرباع لغرض كشف األخطاء والمشكالت في المسار الح

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٥٨

والتحلیل هنا لیس غایة في حد . " والعمل على تشخیصها وطرائق معالجتها من أجل الوصول إلى األداء الفني األمثل
ذاته بل وسیلة توصلنا إلى معرفة طریقة األداء الصحیحة للفرد عند قیامه بالحركات المختلفة للوصول باألداء 

  . )١٣، ٢٠٠٨جابر،" (كنة الحركي ألعلى كفاءة مم
  :رفعة الخطف ٣- ١-٢
  : الوصف القانوني لرفعة الخطف ٢-٢

 یقف الرباع خلف قضیب الثقل بحیث یكون القضیب أفقیا، ویتم القبض علیه بحیث تكون سالمیات األصابع        
 امتداد للذراعین فوق إلى األسفل وظهر الكفین إلى الخارج، ویتم سحب الثقل في حركة واحدة من األرض إلى أقصى

الرأس بطریقتین إما بفتح الرجلین أو ثني القرفصاء، ویمر قضیب الثقل أمام الجسم في حركة مستمرة بحیث ال 
یالمس أي جزء من الجسم األرض سوى القدمین في أثناء أداء الرفعة، وبعد انتهاء الرفعة یقف الرباع بدون حركة مع 

القدمان على خط واحد حتى إشارة الحكم بإنزال الثقل على طبلة الرفع، وال یوجد امتداد الرجلین والذراعین وتكون 
    ).١٠٢ ،٢٠٠٨-٢٠٠٥االتحاد الدولي لرفع األثقال ،(توقیت محدد لوقوف الرباع بعد انتهاء الحركة 

  : مراحل رفعة الخطف ١- ٢-٢
 تقسیم رفعة الخطف إلى عدة مراحل، فقد  تباینت وجهات نظر الخبراء والباحثین في لعبة رفع األثقال حول       

اتفقوا جمیعًا على وضع البدء ومرحلة السحب األولى ومرحلة حركة الركبتین ومرحلة السحب الثانیة ووضع االمتداد 
  .الكامل ومرحلة السقوط تحت الثقل ومرحلة النهوض والثبات في وضع الوقوف

  
  
  
  
  
  

    )Zawieja-koch  .2004 .2 (یوضح مراحل الخطف) ١ ( رقمالشكل
  ) مرحلة التعجیل األولى( مرحلة السحب األولى ١-١- ٢-٢

وتبدأ من لحظة انفصال الثقل من الطبلة وتنتهي عند وصول قضیب الثقل مستوى الركبتین   
)Faver.2007.5 ( وتسمى میكانیكیًا بمرحلة التعجیل األول للثقل)،١٩٩٣،٢٣التكریتي.(   
  ):مرحلة االمتصاص(دوج للركبتین  مرحلة االنثناء المز ٢-١- ٢-٢

      هي المرحلة التي یقطع فیها الثقل المسافة بین مستوى الركبتین ومنتصف الفخذ أو ثلثي محسوبة من الركبة 
 .Carlock.2007.7 )(Drechsler.(وهذا یعتمد على عرض المسافة بین القبضتین وزاویة الجذع وزاویتي الركبتین 

1999.27)(  Keelan. 2007.3  (  
  ) : مرحلة التعجیل النهائي( مرحلة السحب الثانیة ٣-١- ٢-٢

    وهي المرحلة التي تبدأ عندما یصل قضیب الثقل الى منتصف الفخذین تقریبًا وتكون زوایا مفاصل الكاحلین 
كانیكیًا وتسمى می  ) .وضع االمتداد الكامل للجسم(والركبتین في أقصى انثناء لها حتى وصولها الى أقصى امتداد 
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) ١٩٩٣،٢٩التكریتي،(بمرحلة التعجیل النهائي وهي تفصل بین مرحلتي الثني المزدوج للركبتین والسقوط تحت الثقل 
  .وفي هذه المرحلة یتطور إنتاج القوة أو یزید عما أنتج في المراحل) ٤٨ ، ٢٠٠١العبیدي ، (
  ): مرحلة االمتصاص الثانیة(مرحلة السقوط ٤-١- ٢-٢

مرحلة التي تبدأ من وضع االمتداد الكامل للجسم نهایة مرحلة السحب الثانیة حتى االستقرار من وضع       وهي ال
القرفصاء والثقل مرفوع بكامل امتداد الذراعین فوق الرأس وتسمى بمرحلة إعادة الترتیب النشط للجسم تحت 

  )DHFK.1980.10.(الثقل
  -: أربعة أقسام ى   وتقسم هذه المرحلة ال

ویبدأ في نهایة وضع االمتداد الكامل إذ یقوم الرباع بثني بسیط لمفاصل : التهیؤ للسقوط : سم األول الق-  
التكریتي (األطراف السفلى من أجل أداء حركة انتقال القدمین الى الجانبین وتقل فیها قیم زوایا مفاصل وأجزاء الجسم 

بة أو الحرج االرتفاع بالثقل نحو األعلى ، فمن خالل إن الكتلة الكبیرة للثقل تجعل من الصعو ).١٧-١٤ ، ١٩٩٦، 
السرعة العالیة لحركة ذراعي الرباع المصحوبة بالسقوط الى وضع القرفصاء تحت الثقل تجعل الثقل یأخذ مساره 

 Carre(هیؤ للسقوط والسقوط بدون االرتكازللحصول على االرتفاع الكافي وهذه العملیة تتم بشكل مشترك بین الت

,1997 ,183( 

ویبدأ من لحظة ترك القدمین الطبلة حتى إعادة لمسها بالقدمین مرة أخرى : السقوط بدون ارتكاز : القسم الثاني -  
یحددها من أقصى انثناء للركبتین بعد وضع االمتداد ) ١٤، ١٩٩٦التكریتي،(ویكون الجسم في حالة طیران، إال أن 

 حركة السقوط معاكسة لحركة الثقل في هذا القسم إذ یتجه الثقل الى الكامل حتى لحظة لمس القدمین الطبلة، وتكون
وفیها یصل الثقل .األعلى من جراء الزخم الذي اكتسبه في مرحلة السحب الثانیة في حین یتجه الجسم الى األسفل 

تسمى ثم تبدأ سرعته بالتعجیل التقصیري حتى تصل الى الصفر و ) Medvedjev  1988 .36(الى أعلى ارتفاع له
إن ارتفاع الثقل بعد لحظة انتهاء تأثیر القوة ال یسیر بحسابات ) Drechsler.1999.28(بمرحلة انتهاء الزخم

المقذوفات الحرة بسبب عملیات متعددة من التفاعل بین الجسم والطبلة والجسم والثقل لذا تختلف القیمة النظریة عن 
  .القیمة الحقیقیة الرتفاع الثقل

بفعل جذب األرض للجسم وضغطه تحت الثقل بالتفاعل بین الثقل والذراعین : السقوط باألرتكاز: ث  القسم الثال-  
 تلمس قدما الرباع الطبلة عندها یبدأ القسم الثالث الذي یرتكز فیه الرباع بقدمیه على ارتكازفي قسم السقوط بدون 

اعین فوق الرأس وفي هذا القسم یسقط الثقل من الطبلة، وینتهي في وضع القرفصاء والثقل مرفوع بكامل إمتداد الذر 
  .أعلى ارتفاع له حتى نقطة التثبیت في وضع القرفصاء
                                                    )Vorobayev and others.1975.35)(Carlock 007.8(  

  :      وهناك فرق بین 
 وصول الرباع إلى وضع االمتداد الكامل لمفاصل الجسم حتى وهي تبدأ من لحظة:   مرحلة سقوط الرباع-     أ

  .وضع القرفصاء 
وهي تبدأ من لحظة وصول الثقل إلى أعلى ارتفاع له حتى أقصى انثناء في مفاصل :  مرحلة سقوط الثقل-     ب

  ).٦، ١٩٩٣التكریتي،(األطراف السفلى في وضع القرفصاء
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 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٦٠

عندما تنتهي عملیة السقوط باالرتكاز باالنطباق الكامل لزوایا : فصاء التثبیت في وضع القر :  القسم الرابع -   
مفاصل الطرفین السفلیین ونعني أقصى إنثناء ممكن لهذه المفاصل یحاول الرباع ترتیب جسمه محافظًا على مركز 

  .ضمن قاعدة االتزان ) مركز كتلة الثقل+ مركز ثقل كتلة الرباع (الثقل المركب 
                                                                          )Frank and others .2007 .279( 

 هو الوضع الذي یتخذه الرباع تحت الثقل ویكون هنالك تقوس بسیط بالظهر : الثبات في وضع القرفصاء ٣-٢
ان مستقیمان إلى نهایة المد القصوى واتجاه القدمین والفخذین للخارج ولمس الجزء السفلي من البطن للفخذین والذراع

الدلیمي، (لمفاصل الذراعین ویكون الثقل خلف الرأس ویمیل الرأس قلیال إلى األمام ویتجه الذقن الذراعان األسفل 
٨، ١٩٩١.(   

 بعد استقرار الثقل وتثبیته في وضع القرفصاء یؤدي الرباع حركة : مرحلة النهوض من وضع القرفصاء ٤-٢
 الى وضع الوقوف وتكون ذراعاه بكامل امتدادهما والقدمان على خط واحد والثقل والقدمان على خط النهوض وصوالً 

  ). IWF,2000,60(واحد أیضًا 
 بعد أن ینتهي الرباع من النهوض یصل الى وضع الثبات ، یراعى أن یكون مركز :وضع الثبات في الوقوف ٥-٢

ركز كتلة الثقل یسقط عمودیًا على مفاصل الكتفین والوركین الثقل المركب یقع ضمن قاعدة االرتكاز ، وان م
وأن یكون قضیب الثقل والصدر والوركین بخط مواز . والركبتین والكاحلین وان تكون القدمان على مسافة واحدة 

  ).Takano.1988.58)(I.W.F.2000.59-60(وتكون المسافة بین القدمین بقدر عرض الكتفین تقریباً 
  :ث إجراءات البح-٣
:منهج البحث ١- ٣

     .استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المقارن لمالءمته لطبیعة البحــث 
 تكونــت عینــة البحــث مــن ســتة ربــاعین مــن فئــة المتقــدمین والحاصــلین علــى مراكــز متقدمــة فــي : عینــة البحــث٢-٣

نجـاحهم بالمحـاوالت الـثالث حـسب تسلـسلها والذین تم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـة المقیـدة ل ) ٢٠١٠(بطولة القطر لعام 
  .مواصفات عینة البـــحث  ) ١ (  رقمالجدولبین وی. في رفعة الخطف
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 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٦١

المعالم اإلحصائیة ألطوال الرباعین وكتلة الجسم والثقل المرفوع والنسبة المئویة من الشدة في ) ١(الجدول رقم   
  )سم(رفعة الخطف ألفراد عینة البحث 

  
  :  وسائل جمع البیانات٣-٣

 العلمیــة التقنیــة فالتحلیــل وســائال لجمــع البیانــات للحــصول علــى اســتخدم الباحــث االختبــار والقیــاس والمالحظــة
  .  للثقل للمسار الحركيبعض المتغیرات الكینماتیكیة

  :المالحظة العلمیة التقنیة١-٣-٣
م مــن ) 8(لتحقیــق المالحظــة العلمیــة التقنیــة اســتخدم الباحــث آلــة التــصویر الفیدیویــة إذ وضــعت علــى مــسافة 

م عـــن مـــستوى الطبلـــة وكانـــت ســـرعة آلـــة التـــصویر ) 1.50(ن ارتفـــاع عدســـة آلـــة التـــصویر  للربـــاع وكـــامنـــىالجهـــة الی
  .ثانیة / صورة ) 25(الفیدیوي 

  :القیاسات٢-٣-٣
  .غم والمستخدم في المسابقات الرسمیة )50(تم قیاس الكتلة بمیزان یقیس إلى اقرب :الكتلة١-٢-٣-٣
  . یاس أطوال الرباعینلق) الرستامیتر(استخدم الباحث جهاز  :الطول٢-٢-٣-٣
 : متغیرات البحث  ٤-٣

       تــم اســتخراج متغیــرات االنحرافــات واالرتفاعــات مــن مراحــل المــسار الحركــي للثقــل فــي أثنــاء أداء رفعــة الخطــف 
        :ألفراد عینة البحث وهي كاألتي 

   السحب الثانیة مرحلة- مرحلة الركبتین                  - مرحلة السحب األولى         -    
   مرحلة النهوض ثم الثبات-       الثبات في وضع القرفصاء-                  مرحلة السقوط-    

  :  طریقة إجراء االختبار٥-٣
      مــن خــالل مــشاركة الربــاعین فــي البطولــة الرســمیة لالتحــاد المركــزي لرفــع األثقــال  وحــسب القــانون الــدولي للعبــة 
مـــنح لكـــل ربـــاع ثـــالث محـــاوالت فـــي رفعـــة الخطـــف ، وأجـــري التحلیـــل للمحـــاوالت الثالثـــة للربـــاع الـــذي نجحهـــا حـــسب 

تـم التـصویر  .) المحاولـة الثالثـة(ل وزن حتى یتدرج ألخـر وزن تسلسلها، ابتداًء من المحاولة األولى للرباع الذي یرفع اق
 بغـداد للربـاع المـشاركین فـي بطولـة محافظـات القطــر -فـي قاعـة التـأمیم لرفـع األثقـال ) ٧/٢٠١٠/  ١٧-١٦(بتـاریخ 

  .للمتقدمین
 : طریقة استخالص البیانات ٧-٣

علـى شـریط فیـدیو وبعـدها تـم ) Sony digital(نـوع         تم تسجیل محاوالت الرباعین بوساطة آلـة تـصویر فیدویـة 
) Pentium-4(نــوع) كومبیـوتر(الخـاص بالحاسـوب اآللــي )  hard disk(نقـل هـذه المحــاوالت علـى القـرص الــصلب 

ــــى شــــكل ملفــــات  ــــزري ). files( عل ــــى قــــرص لی ــــات تــــم نقلهــــا عل ــــف هــــذه الملف ــــضمان عــــدم تل   وســــاطة ب CDول
 )writer. (   

  وخزنهــــــا فــــــي القــــــرص الــــــصلب  )  frams(لتقطیــــــع الفلــــــم إلــــــى صــــــور  ) Xing(رنــــــامج        تــــــم استخـــــــدام ب
)hard disk ( ، بعـدها تـم اسـتخدام برنـامج)adobe photo shop-4  (  للحـصول علـى إحـداثیات المحـورین الـسیني

اثیات وبعــد التعــرف علــى إحــد  )pixelحــسب نقــاط الــشاشة ( حــسب إحــداثیات الحاســبة النقطیــة  ) y ،x( والــصادي 
وذلــك لغـرض تحویــل هــذه  )  Excel –97(مـسارات الثقــل ألنـواع النتــر المختلفـة تــم إدخــال هـذه البیانــات فـي برنــامج 
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 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٦٢

البیانات إلى نظام السنتیمتر عن طریق ضربها بقیمة مقیاس الرسم الحقیقي وهو قرص جهاز رفـع األثقـال والبـالغ قطـره 
نقطـة وذلـك بـسبب اخـتالف فـي )  36 (Xنقطـة ، والقیمـة األفقیـة ) 40 ( Yاذ ظهـرت القیمـة العمودیـة ، سـم  ) 45(

عدد نقاط الشاشة األفقیة والعمودیة ، أما حساب زمن المراحل واألداء الكلي فقد تم من خالل حـساب عـدد النقـاط التـي 
یر ثــا وتــم حــساب هــذا الــرقم مــن خــالل قــسمة ســرعة آلــة التــصو ) 0.04(ثبتــت فــي المــسار الحركــي للثقــل مــضروبة ب 

  .على الثانیة الواحدة ) ثا/  صورة 25(والبالغة
لغـرض رســم المــسارات  )  Harvard Graphics(الــى برنـامج  )  Excel-97(       تـم نقــل البیانـات مــن برنـامج 

لغرض التعرف على السلسلة الحركیـة الـصوریة للربـاعیین وتـم  )  Ward-97(الحركیة للثقل وأخیرا تم استخدام برنامج 
   ). Canon-1800(وساطة طابعة لیزریة نوع طبعها ب

  :  ویتم حساب السرعة من خالل القانون األتي 
   ) ٦٧، ١٩٨٧الصمیدعي ،.( الزمن/اإلزاحة =                      السرعة المتجهة 

  :  األدوات المستخدمة في البحث٨-٣
  عین میزان لحساب كتل الربا-    جهاز رستامیتر لقیاس أطوال الرباعین  -
   ) 1( شریط  فیدیوي عدد -  مع حامل   Sony آلة تصویر فیدیویة نوع-
  استمارة لتسجیل تسلسل الرباع والمحاولة والوزن المرفوع  -                            صباح إضاءة   -
   شریط  قیاس   -    مع األقراص وقانوني)Aleko( جهاز رفع األثقال نوع-
   CD قرص لیزري -                   م)١( مقیاس رسم بطول -
  )Canon –1800( طابعة لیزریة نوع-      حاسوب آلي مع ملحقاته              -
  : استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة اآلتیة :المعالجات اإلحصائیة ٩-٣
  )  س  (  الوسط الحسابي -
  )    ع±(  االنحراف المعیاري -
  المرتبطة     ) ت(  اختبار -
  قانون النسبة المئویة                     -

  :عرض وتحلیل نتائج البحث -٤
  :  البحثةألفراد عینعرض نتائج متغیري االنحرافات واالرتفاعات للثقل في رفعة الخطف ١- ٤

 ألفراد الوصف اإلحصائي لألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر انحرافات الثقل في رفعة الخطف)٢(الجدول رقم 
  )سم (عینة البحث

 المحاوالت

 الثالثة الثانیة األولى

  
  االنحرافات

 
 ع± -س ع± -س ع± -س

D1 ٥.٣٣ ٩.٩١ ٧.٣١ ١١.٢٩ ٧.١٥ ١٠.٧١ 

D2 -١.٤٢- ٦.٨٨ ٤.١٧- ٩.٣٤ ٣.١١
 

٨.١٦
 

D3 ٧.٨٣ ٩.٧٨ ٦.٤٠
 

٨.٩٧
 

٢.١٠
 

١١.٠٦
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 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٦٣

D4 ١٣.٣٣
 

١٢.٢١
 

١٠.٠٧ ١٣,٢٩ ١٠,٣٩ ١٤,٠٣
 

D5 ١٣.٣٣
 

١٢.٢١
 

١٠.٠٧ ١٣,٢٩ ١٠,٣٩ ١٤,٠٣
 

D6 ٢٠.٢٣
 

٢٠.١٩ ١٦,٣٢
 

١٤.٤٧
 

١٩.٣١
 

١٤.٣٢
 

 
  الوصف اإلحصائي لألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر ارتفاعات) ٣ ( رقمالجدول

  )سم(الثقل في رفعة الخطف ألفراد عینة البحث 
 المحاوالت

 الثالثة الثانیة األولى

  
 االرتفاعات

 ع± -س ع± -س ع± -س

H1 ٥.٣ ٨٤.٥٦٦ ٨.٠٠٧ ٨٣.٧ ١٠.٣٧٨ ٨٦.٠٦٦ 

H3
 

١٨.٠٨٧ ١٠٩.٦٣ ١٠.٩٧٦ ١١٧.١٣ ٤٩.٥٨ ١٠١.٦٩ 

H5
 

٨.٨٢٣ ١٣٢.١٣ ٨.٧٠١ ١٣٥ ٨.٨٧١ ١٣٧.٩٥ 

H6
 

١٠.٨١٣ ١١٢.٨٥ ١٤.٧٥٥ ١١٦.٣٥ ١٤.٢٧٣ ١٢١.٢٣ 

H7
 

١٢.٠٥٥ ١١٢.٠٣ ١٣.٨٥٦ ١١٥.٣١ ١١.٧٣٥ ١١٩.٤ 

H8
 

٤.٩٥ ٢٠.١ ٧.٥٥٢ ١٩.٦٨٣ ٥.٠٤٢ ١٨.٥٥ 

یبینـــان ) ٣(و) ٢ ( المـــرقمینبعـــد عملیـــة التحلیـــل حـــصل الباحـــث علـــى قـــیم المتغیـــرات الكینماتیكیـــة والجـــدولین
الوصــف اإلحــصائي لألوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة النحرافــات وارتفاعــات الثقــل فــي المحــاوالت الــثالث فــي 

  . ف أثناء أداء رفع الثقل للرباعیین العراقیین في رفعة الخط
  
  
  
  

  : الثقل عرض ومناقشة نتائج فروق متغیر انحرافات١- ٢-٤
بین المحاوالت الثالث في أثناء أداء رفعة الثقل المرتبطة النحرافات ) ت(الوصف اإلحصائي الختبار )٤( رقم الجدول 

  الخطف
 رمز

 المحاوالت االنحراف
  -س

 للفروق
  ع±

 للفروق
  )ت ( 

المحسوبة

 

  درجة االحتمالیة
 )خطأ نسبة ال( 

 ٠.٩٦ ٠.٥٩ -  الثانیة- األولى 
-١.٥٠٥  

 
٠.١٩٣ 

 ٠.٤٤٣ ٠.٨٣٣ ٢.٣٥٢ ٠.٨  الثالثة- األولى 
  
D1 
 ٢.٨١ ١.٣٩  الثالثة-الثانیة  

١.٢١١  
 

٠.٢٨٠ 

٠.٧٧١ ٣.٣٥٨ ١.٠٥٦  الثانیة- األولى   
 

٠.٤٧٦ 
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 ٦٤

 ٠.٤٤٧ ٠.٨٢٦- ٥.٠٢٢ ١.٦٩٣ -  الثالثة- األولى 

١.١٧٥- ٥.٧٣ ٢.٧٥ -  الثالثة-الثانیة 
 

٠.٢٩٣ 

١.٢٣٢- ٢.٨٤٦ ١.٤٣١ -  الثانیة- األولى 
 

٠.٢٧٣ 

 D3 ٠.٣٨١ ٠.٩٦١ ١١.٠٧ ٤.٣٤١  الثالثة- األولى 

١.٢٠٢ ١١.٧٦ .٥ ٧٧٣  الثالثة-الثانیة 
 

٠.٢٨٣ 

١.٦٥٧- ٢.٥٩١ ٠.٦٩٥ -  الثانیة- األولى 
 

٠.٥٤٠ 

 D4 ٠.٩٧٨ ٠.٠٢٩ ٣.٩٥ ٠.٠٤٦  الثالثة- األولى 

٠.٥٦٢ ٣.٢٣١ ٠.٧٤١  الثالثة-ة الثانی
 

٠.٥٩٨ 

١.٦٥٧- ٢.٥٩١ ٠.٦٩٥ -  الثانیة- األولى 
 

٠.٥٤٠ 

 ٠.٩٧٨ ٠.٠٢٩ ٣.٩٥ ٠.٠٤٦  الثالثة- األولى 
  
D5  

٠.٥٦٢ ٣.٢٣١ ٠.٧٤١  الثالثة-الثانیة  
 

٠.٥٩٨ 

٠.٠٢٢ ٤.٦٤٤ ٠.٠٤١  الثانیة- األولى 
 

٠.٩٨٣ 

 D6 ٠.٥٩٩ ٠.٥٦٢ ٤.٠١١ ٠.٩٢  الثالثة- األولى 

٠.٥٧٤ ٣.٧٤٧ ٠.٨٧٨  الثالثة-الثانیة 
 

٠.٥٩١ 

 بـین المحـاوالت الـثالث فـي أثنـاء  الثقـلالذي یبین عدم وجود فروق معنویـة النحرافـات) ٤(من الجدول المرقم 
 أن جمیــع إلــىأداء رفعــة الخطــف ألفــراد عینــة البحــث ، ویعــزو الباحــث عــدم وجــود فــروق معنویــة لمتغیــر االنحرافــات 

عینــة البحــث هــم مــن أبطــال القطــر للمتقــدمین ولعــدة ســنوات وهــذا ممــا یجعــل أداء الربــاع  قــد اكتــسب الثبــات الربــاعین ل
وأوتوماتیكیة الحركة إذ یقول ماینل أن ثبات الحركة هو في المحافظة علـى شـكل أدائهـا فعنـد إعـادة الحركـة عـدة مـرات 

وكــذلك ). ١٧٨،١٩٨٧ماینــل ،(یعبــر عنهــا بالقیــاس نجــد أن عناصــرها وأجزاؤهــا تكــون متــشابهة وخاصــة النتیجــة التــي 
تفكیر وتصمیم الرباع على نجاح المحاولة الواحدة تلو األخرى مـع  وجـود عنـصر المنافـسة لغـرض الحفـاظ علـى الفـوز 

  .والصدارة في البطولة 

م إذ یؤكـــد هـــاره علـــى أن التفكیـــر الفعـــال للربـــاع مطلــــوب فـــي عملیـــة التثبیـــت حتـــى إذا تحولـــت بعـــض أقــــسا   
 األوتوماتیكیـة أي عـدم التركیـز الموجـه فـي محـاوالت الرفـع االعتیادیـة، ولكـن تنظـیم التـصرفات إلـىالتصرفات الحركیـة 

الحركیة ذا المستوى العـالي تتطلـب مـن الربـاع الـوعي والتوجیـه الـصحیح فـي أثنـاء األداء الفنـي لمحـاوالت المنافـسة فـي 
  ).٢٧٢ ،١٩٩٠هاره ، (رفعة الخطف 

  : الثقل  ومناقشة نتائج فروق متغیر ارتفاعات  عرض٢-٢-٤
   بین المحاوالت الثالث في أثناء أداء رفعة الخطف الثقلالمرتبطة الرتفاعات) ت(الوصف اإلحصائي الختبار) ٥(الجدول رقم 
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 ٦٥

 رمز
 المحاوالت االرتفاع

  -س
 للفروق

  ع±
 للفروق

  )ت ( 
المحسوبة

 

  درجة االحتمالیة
 )نسبة الخطأ ( 

 ١٤.٢٣ ٢.٣٦٦  الثانیة-  األولى
٠.٧٠١  ٠.٤٠٧ 

 ١١.٢٤٨ ١.٥  الثالثة- األولى 
٠.٣٢٧  

 
٠.٧٥٧ 

  
H1 
٠.٢٧٤- ٧.٧٥٧ ٠.٨٦٦-  الثالثة-الثانیة  

 
٠.٧٩٥ 

٠.٧٥٧- ٤٩.٩٤٢ ١٥.٤٤-  الثانیة- األولى 
 

٠.٤٨٣ 

٠.٣٥٥- ٥٤.٧٣ ٧.٩٤١-  الثالثة- األولى 
 

٠.٧٣٧ 

  
H3 
 
٢.١٨٥ ٨.٤٠٧ ٧.٥  الثالثة-الثانیة  

 
٠.٠٨١ 

*٢.٧٨٩ ٢.٥٩ ٢.٩٥  الثانیة- األولى 
 

٠.٠٣٨ 

*٨.٤١١ ١.٦٩٤ ٥.٨١٦  الثالثة- األولى 
 

٠.٠٠٠ 
  
H5 
٢.٣٥١ ٢.٩٨٦ ٢.٨٦٦  الثالثة-الثانیة  

*** 
٠.٠٦٥ 

*٣.٠٦٢ ٣.٩٠٦ ٤.٨٨٣  الثانیة- األولى 
 

٠.٠٢٨ 

*٤.٦- ٤.٤٥٧ ٨.٣٨٣  الثالثة- األولى 
 

٠.٠٠٦ 

  
H6 
 
١.٤١٣ ٦.٠٦٩ ٣.٥  الثالثة-الثانیة  

 
٠.٢١٢ 

*٣.٤١٢ ٢.٩٣١ ٤.٠٨٣  الثانیة- األولى 
 

٠.٠١٩ 

*٦.٧٦٣ ٢.٦٦٨ ٧.٣٦٦  الثالثة- األولى 
 

٠.٠٠١ 
  
H7 
١.٦٧٧ ٤.٧٩٦ ٣.٢٨٣  الثالثة-الثانیة  

 
٠.١٥٤ 

٠.٩٧٩- ٢.٨٣٦ ١.١٣٣-  الثانیة- األولى 
 

٠.٣٧٣ 

٢.٣٠٣- ١.٦٤٨ ١.٥٥-  الثالثة- األولى 
 

٠.٠٧٠ 

  
H8 
 
٠.٣٥٤- ٢.٨٨٥ ٠.٤١٦-  الثالثة-ثانیة ال 

 
٠.٧٣٨ 

   )٢,٥٧١= (  الجدولیة ) ت(، قیمة )5(أمام درجة حریة ) 0.05 (≤معنوي عند نسبة خطأ (*)                 

 بـین المحـاوالت الـثالث فـي أثنـاء أداء  الثقـلالذي یبین وجود فروق معنویـة الرتفاعـات) ٥(من الجدول المرقم 
  :اد عینة البحث ، دلت نتائج البحث ما یأتيرفعة الخطف ألفر 

بـــین المحاولـــة األولـــى والمحاولـــة الثانیـــة وكـــذلك بـــین ) H5( وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي المتغیـــر-١
ـــة األولـــى والمحاولـــة الثالثـــة ولمـــصلحة المحاولـــة األولـــى فـــي الحـــالتین فقـــد بلغـــت قیمـــة  المحـــسوبة  علـــى )ت(المحاول

علـــى التــــوالي، وهـــي أكبــــر مـــن قیمــــة ) ٠.٠٠(و ) ٠,٠٣٨(±وبــــانحراف معیـــاري مقــــداره ) ٨.٤١١) (٢،٧٨٩(التـــوالي
، ویعـزو الباحـث ذلـك أنـه كلمـا صـغرت كتلـة الثقـل كلمـا كـان التغلـب علـى المقاومـة   ) ٢,٥٧ ١(الجدولیة والبالغة)ت(
قطــة یــصلها نتیجــة زیــادة أفــضل وأســهل مــن قبــل الربــاع ممــا یــؤدي ســهولة ارتفــاع الثقــل الــى أعلــى ن) الثقــل المرفــوع(

ــأثیر القــوة المــسلطة علــى الثقــل ، فعنــد ازدیــاد  ــا یــؤدي الــى حركتــه بعــد انتهــاء ت الــسرعة التــي  تكــسب الثقــل زخمــا عالی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٦٦

في المحاولتین الثانیة والثالثة یقل االرتفاع ألعلـى نقطـة یـصلها الثقـل وعلـى التـوالي بـسبب هـذه ) الثقل المرفوع(المقاومة
جهد الذي یحتاجه الرباع إلیـصال الثقـل الـى أعلـى نقطـة ممكنـة فـي أثنـاء االمتـداد الكامـل للجـسم وقبـل الزیادة وكذلك ال
  )  Isaac.2007.3-4( Carr.1997.32).(    البدء بالطیران

بــین المحاولــة األولــى والمحاولــة الثانیــة وكــذلك بــین المحاولــة  ) H6( وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي المتغیــر-٢
) ٢،٧٨٩(المحـسوبة )ت(والمحاولة الثالثة ولمصلحة المحاولة األولـى فـي الحـالتین الحـالتین إذ بلغـت قیمـة األولى 

، ویعــــزو   ) ٢,٥٧١(  (  الجدولیــــة والبالغــــة)ت(وهــــي أكبــــر مــــن قیمــــة ) ٠,٠٣٨(± وبــــانحراف معیــــاري مقــــداره 
والت األولـى یـؤدي الـى ارتفـاع أقـصى فـي المحـا) H5(الباحث ذلك الى أن زیادة ارتفـاع الثقـل فـي أعلـى ارتفـاع لـه

إذ یــرتبط هــذا االرتفــاع مــع أعلــى ارتفــاع للثقــل طردیــا وهــذا الفــرق فــي  ) D4(انحــراف لــه فــي مرحلــة ســقوط الثقــل 
االرتفــاع یرجــع الــى االخــتالف فــي وزن الثقــل المرفــوع فكلمــا قــل وزن الثقــل اســتطاع الربــاع رفــع الثقــل الــى ارتفــاع 

  )Spits.1981.29.(أعلى
بــین المحاولــة األولــى والمحاولــة الثانیــة وكــذلك بــین المحاولــة  ) H7( وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي المتغیــر-٣

) ٢،٧٨٩(المحـسوبة )ت( بلغـت قیمـة فقداألولى والمحاولة الثالثة ولمصلحة المحاولة األولى في الحالتین الحالتین 
، ویعــزو الباحــث   )٢,٥٧١((  الجدولیــة والبالغــة)ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) ٠,٠٣٨(± وبــانحراف معیــاري مقــداره

ذلــك الــى أن االرتفــاع العــالي للثقــل فــي أعلــى ارتفــاع لــه یهیــئ الــزمن الكــافي للربــاع للــسقوط تحــت الثقــل وبالتــالي 
ـــة انهیـــار الثقـــل مـــن  )Drechsler.1999.23)(DHFK.1980.10)ترتیـــب وضـــعه تحـــت الثقـــل     خـــالل مرحل

) catch position(حتـى وضـع الالعـب كفیـه أسـفل الثقـل فـي وضـع المـسك  )crash phase(أعلـى ارتفـاع لـه 
ممــا یمكنــه مــن امتــصاص زخــم الثقــل فــي أثنــاء ســقوطه الــى األســفل فــي وقــت مبكــر ممــا یــؤدي الــى ارتفــاع نقطــة 

  )(Five.2007.5تثبیت الثقل في وضع القرفصاء
قي المتغیرات بین المحاوالت الثالث في أثنـاء أداء رفعـة  عدم وجود فروق ذات داللة معنویة في ارتفاعات الثقل لبا-٤

یعزوها الباحث الى أن قلة االرتفاعـات التـي یقطعهـا الثقـل فـي مرحلـة الـسحب األولـى .الخطف ألفراد عینة البحث 
ي وانخفاض السرعة في المرحلة االنتقالیة التي یطلق علیها االنثناء المزدوج للـركبتین ال یـؤدي الـى ظهـور فـروق فـ

).Isaac.2007.2( المتغیرات األولیة للمسار الحركي للثقل في رفعة الخطف 
  

  :لعینة البحث ألفراد  تحلیل المسار الحركي للثقل للمحاوالت الثالث في رفعة الخطف٤-٤
  
  
  
  
  
  
  

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ........................دراسة حتليلة لبعض املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي للثقل

 ٦٧

  
  
  
  
  
  

  
  عینة البحث ألفراد یوضح المسارات الحركیة للمحاوالت الثالث في رفعة الخطف) ٢(الشكل

  
  : نحرافات اال  ١-٤-٤

D1-إذ  كــان المتوســط الحــسابي باتجــاه الربــاع أول مـرةعـرض انحــراف للثقــل بـین خــط الجاذبیــة األرضــیة الـوهمي   أ ،
ســم، وهــو ضــمن المــدیات العراقیــة  ) ٩.٩١، ١١.٢٩، ١٠.٧١( عینــة البحــث علــى التــوالي  ألفــرادللمحــاوالت الــثالث
   .سم) ١١.١٣-٦.٧٧(والتي تتراوح بین 

D2- انحراف للثقل بـین خـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي وابعـد نقطـة یـصــلها الثقـل أفقیـا بعیـدا عـن الربـاع، إذ   أعرض
ســم، وهــو ) ١،٤٢- ، ٤.١٧-، ٣.١١-( عینــة البحــث علــى التــوالي  ألفــرادكــان المتوســط الحــسابي للمحــاوالت الــثالث
  .سم) ٥.٥٩-١.٧٥(ضمن المدیات العراقیة والتي تتراوح بین 

D3- اف أعلــى ارتفــاع یــصله الثقــل عــن خــط الجاذبیــة األرضــیة الــوهمي، اذ كــان المتوســط الحــسابي للمحــاوالت   انحــر
العراقیـة والتـي تتـراوح  سـم، وهـو أكبـر مـن المـدیات ) ٢.١٠ ، ٧, ٨٣ ، ٦.٤٠( عینـة البحـث علـى التـوالي  ألفرادالثالث
  أعــرض إنحــراف للثقــل بــین خــط -D4. العراقیــةســم، إال فــي المحاولــة الثالثــة كانــت ضــمن المـدیات  ) ٤ -١.٧١(بـین 

الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي وابعـد نقطـة یــصلها الثقـل أفقیـا باتجـاه الربـاع ثــاني مـرة، إذ كـان المتوسـط الحـسابي للمحــاوالت 
 سـم، وهــو ضـمن المـدیات العراقیـة والتـي تتـراوح بــین  )١٣,٢٩،  ١٤,٠٣، ١٣.٣٣ (الثالثـة لعینـة البحـث علـى التـوالي  

  .سم  ) ١٤.٢٥-٧.٤٠(
D5- اعــرض انحــراف بـــین خــط الجاذبیــة األرضـــیة الــوهمي ونقطــة التثبیـــت فــي نهایــة الـــسقوط تحــت الثقــل، إذ  كـــان  

 ســم، وهــو أكبــر  )١٣,٢٩،  ١٤,٠٣، ١٣.٣٣ ( عینــة البحــث علــى التــوالي  ألفــرادالمتوســط الحــسابي للمحــاوالت الــثالث
 .سم  ) ١٢.٢٥-٦.٩٢(من المدیات العراقیة والتي تتراوح بین 

-D6عینــــة البحــــث علــــى التــــوالي    ألفــــراد، إذ  كــــان المتوســــط الحــــسابي للمحــــاوالت الــــثالث   عــــرض القــــوس الخطــــافي 
. ســــم ) ١٦.٩٨-١٠.٥٤(ســــم، وهــــو أكبــــر مــــن المــــدیات العراقیــــة والتــــي تتــــراوح بــــین  ) ١٩.٣١،  ٢٠.١٩، ٢٠.٢٣(
ـــــدلیمي ،( ـــــي ، )( ٨٨-٨٠ ،١٩٩١ال ـــــدي ،( )٧٦- ٧٤ ، ١٩٩٣التكریت  ٢٠٠٧رضـــــا ، )( ١١٠ -١٠٨ ، ٢٠٠١العبی
وهـــذا یـــدل علــــى أن الربـــاع العراقـــي فـــي الوقــــت الحاضـــر یبـــذل جهـــدا كبیــــرا  ) .٨٦-٨٥ ،٢٠٠٨عـــالوي ،)(٩٨-٩١،

خصوصا في مرحلة السقوط لغرض المحافظة على استقرار وتثبیت الثقـل نتیجـة كبـر القـوس الحاصـل فـي بدایـة الـسحبة 
لى كبر عرض القـوس الخطـافي، وهـذا نتیجـة خطـأ فـي األداء الفنـي لرفعـة الخطـف أثنـاء التعلـیم الثانیة وبالتالي سیؤدي ا

 .ثم التدریب
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    :االرتفاعات ٢-٤-٤
H1-  اذ كـان المتوسـط الحـسابيباتجـاه الربـاع أول مـرةارتفاع أعرض إنحراف للثقل بـین خـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي ، 

ســم، وهــو ضــمن المــدیات العراقیــة ) ٨٤.٥٦٦ ، ٨٣.٧ ،٨٦.٠٦٦(علــى التــوالي عینــة البحــث للمحــاوالت الــثالث ألفــراد 
  .سم  ) ٨٤.٤-٦٧.١(والتي تتراوح بین 

H2 - تبـین أن عینـة البحـث كلهـا تقـوم بعملیـة ارتفـاع قطـع أو تمـاس الثقـل لخـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي ألول مـرة، إذ 
األرضیة وعلیه ال توجد قیمة لقیاس هذا ارتفاع ولم یـتم إدراجـه فـي القفز الى الخلف مما یؤدي الى عدم قطع خط الجاذبیة 

   .جدول متغیر االرتفاعات
    -H3إذ  )ابعـد نقطـة یـصلها الثقـل أفقیـا بعیـدا عـن الربـاع( أعرض انحراف للثقـل بـین خـط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي ،

سـم وهـو ضـمن ) ١٠٩.٦٣ ،١١٧.١٣ ، ١٠١.٦٩(كان المتوسط الحسابي للمحاوالت الثالث لعینة البحث علـى التـوالي
 .سم ) ١٢٠.٩-١٠١.٨(المدیات العراقیة والتي تتراوح بین 

H4-  ارتفاع قطع أو تماس الثقل لخط الجاذبیة األرضیة الوهمي للمرة الثانیة، لنفس السبب السابق في متغیر H2.  

H5-١٣٧.٩٥(ثالثــة لعینــة البحــث علــى التــوالي     أعلــى ارتفــاع یــصله الثقــل، اذ كــان المتوســط الحــسابي للمحــاوالت ال 
 .سم) ١٤٠.١-١٢٠.٦(سم،وهو ضمن المدیات العراقیة والتي تتراوح بین ) ١٣٢.١٣ ،١٣٥،

H6-   ابعـد نقطـة یـصلها الثقـل أفقیـا باتجـاه الربـاع فـي ( ارتفاع أعرض انحراف للثقل بین خط الجاذبیـة األرضـیة الـوهمي
، ١٢١.٢٣(  المتوســــط الحــــسابي للمحــــاوالت الثالثــــة لعینــــة البحــــث علــــى التــــوالي ، إذ كــــان)مرحلــــة الــــسقوط تحــــت الثقــــل

  .سم) ١٢٦.٧-١١٣.٣(سم، وهو ضمن المدیات العراقیة والتي تتراوح بین ) ١١٢.٨٥ ،  ١١٦.٣٥
H7- عینــة البحــث علــى  ألفــراد ارتفـاع نقطــة التثبیــت فــي وضــع القرفـصاء، إذ كــان المتوســط الحــسابي للمحــاوالت الـثالث 

  .سم) ١٢٦.٢-١٠٧.٥(سم، وهو ضمن المدیات العراقیة والتي تتراوح بین ) ١١٢.٠٣، ١١٥.٣١، ١١٩.٤(لتوالي ا
H8-  إذ كــان ) وضــع القرفــصاء (مــسافة ســقوط الثقــل بــین أعلــى ارتفــاع لــه حتــى أوطــأ نقطــة یــصلها فــي نهایــة الحركــة ،

سـم، وهـو أكبـر مـن المـدیات ) ٢٠.١ ،١٩.٦٨٣، ١٨.٥٥(المتوسط الحسابي للمحاوالت الثالث عینة البحث على التـوالي 
رضــا  ) ( ٧٦ - ٧٤ ، ١٩٩٣التكریتـي ،  )  ( ٨٨-٨٠ ،١٩٩١الــدلیمي ،. (سـم) ١٧.٦-١٢(العراقیـة والتـي تتــراوح بـین 

   )٨٦-٨٥ ،٢٠٠٨عالوي ، ) (٩٨-٩١ ،٢٠٠٧،
  
  
  : االستنتاجات والتوصیات-٥

    :ا  االستنتاجات-٥
  :       وأستنتج الباحث مایأتي

ــــة فــــ-١ ــــة معنوی ــــرات الكینماتیكیــــة ي وجــــود فــــروق ذوات دالل ــــین   )  H7 ، H6 ، H5( المتغی للمــــسار الحركــــي للثقــــل ب
المحاولـــة األولـــى والمحاولـــة الثانیـــة وكـــذلك بـــین المحاولـــة األولـــى والمحاولـــة الثالثـــة ولمـــصلحة المحاولـــة األولـــى فـــي رفعـــة 

  .الخطف لعینة البحث
للمـسار الحركـي للثقـل للمحـاوالت الـثالث فـي رفعـة الخطـف والتـي المتغیرات الكینماتیكیـة  وجود اختالف في قیم بعض -٢

فــي االنحرافــات، وكــذلك  ) D3،D5 ،D6( كانــت أكبــر مــن المــدیات العراقیــة المــسجلة فــي دراســات ســابقة منهــا متغیــرات 
  .في االرتفاعات) H8(متغیر
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ي رفعــة الخطــف لعینــة البحــث أفــضل مــن المحــاوالت األولــى  فــللمحاولــة الثالثــة كــان شــكل المــسار الحركــي للثقــل -٣
والثانیـة ، وذلــك ألن المـسار الحركــي قریـب جــدا الـى خــط الجاذبیــة األرضـیة والــذي یكـون لــصالح الربـاع فــي أثنــاء أداء 

  .  المحاولتین األولى والثانیة متشابهايبینما كان شكل المسار الحركي للثقل ف. رفع الثقل
  . أثناء أداء المحاوالت الثالث في رفعة الخطف لعینة البحثالرباعین العراقیین یقفزون للخلف في تبین أن جمیع -٤
  :  التوصیات٢-٥

  :     أوصى الباحث مایأتي
متابعـة تـصحیح   التأكید في التدریب على  ضبط األداء الفني في أثناء أداء رفعة الخطـف، مـن خـالل التأكیـد علـى-١

  .ت التدریبیة الیومیة في أثناء الوحداءاألخطا
 التأكیــد فــي التــدریب علــى تحدیــد عملیــة قفــز الربــاعین للخلــف فــي أثنــاء أداء رفعــة الخطــف ، باســتخدام المخطــط -٢

  .األرضي للقدمین 
ـــاعین فـــي أثنـــاء -٣ ـــة تـــصویر الرب ـــة لیـــسهل عملی ـــه داخـــل القاعـــات التدریبی ـــوفیر آالت تـــصویر فیدیوی ـــد علـــى ت  التأكی

عرضــها مباشــرة بعــد االنتهــاء مــن أداء الرفعــة لتــصحیح األخطــاء إن وجــدت أو تعزیــز األداء الفنــي الوحــدات التدریبیــة و 
  .ككل أو مرحلة ما من مراحل الرفع

  . إجراء دراسة مشابهة في رفعة الخطف ولكن لمتغیرات بایومیكانیكیة أخرى-٤
) Force platform (األرضد فعـل  ر   قیـاس قـوة  النتـر، وكـذلك اسـتخدام منـصةرفعـة فـي دراسـة مـشابهة إجـراء -٥

  . العالقة بین المتغیراتوٕایجاد
  : العربیة واالجنبیةالمصادر

القــانون واللــوائح الدولیــة لرفــع األثقــال ، ترجمــة جمیــل  ) : ٢٠٠٨ -٢٠٠٥(االتحــاد الــدولي لرفــع األثقــال  •
  .حنا ، مطابع األهرام بكورنیش النیل ، مصر، القاهرة 

استخدام جهـاز میكـانیكي مقتـرح فـي تقـویم المـسار الحركـي للثقـل ) : ٢٠٠٨(ل األزدي، ثائر سعد اهللا بال •
 .في رفعة الخطف للناشئین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة األساسیة، جامعة الموصل 

النظریـة والتطبیـق فـي رفـع األثقـال ، الجـزءان األول والثـاني ، مطبعـة ) : ١٩٨٥(التكریتي ، ودیع یاسین  •
 .عة الموصل جام

فـــي رفعـــة ) البایومیكانیكیـــة ( دراســـة العالقـــة بـــین بعـــض المتغیـــرات ) : ١٩٩٣(التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین  •
 .الخطف ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد 

ولمبیــة دراســة لتحدیــد أســباب فــشل الرفعــات اال) : ١٩٨٩(التكریتــي ، ودیــع یاســین وذیــاب ، صــادق فــرج  •
 .في المسابقات لدى رافعي األثقال العراقیین ، مجلة دراسات وبحوث التربیة الریاضیة ، جامعة البصرة 

مبــادئ المیكانیكــا الحیویــة وتطبیقاتهــا فــي المجــال الریاضــي ، الطبعــة األولــى ، ) : ٢٠٠٨(جــابر ، أمــال  •
 .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اإلسكندریة 

مبـــادئ المیكانیكـــا الحیویـــة وعلـــم الحركـــة التطبیقـــي ، ) : ١٩٩٧(طلحـــة حـــسین وآخـــران حـــسام الـــدین ،  •
 .الطبعة األولى ، مركز الكتاب للنشر، مصر 

 .، دار الجیل للطباعة ، القاهرة ) ٥(رفع األثقال ، مجموعة التربیة البدنیة ) : ١٩٧٠(حنا، جمیل  •

 للثقــل فـــي رفعــة الخطـــف لــدى رافعـــي األثقـــال تقـــویم المــسار الحركـــي ) : ١٩٩١( الــدلیمي ، ســـعد نــافع  •
 .العراقیین، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
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دراســة تحلیلیــة لــبعض المتغیــرات المیكانیكیــة لطرائــق مختلفــة مــن المــسافة ) : ٢٠٠٧(رضــا، صــمد محمــد •
، كلیــة التربیــة الریاضــیة، جامعــة صــالح بــین القبــضتین فــي رفعــة الخطــف، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة

 .الدین

البایومیكانیـك ، قائمـة المنتـدیات ، قـسم العلـوم النظریـة ، كلیـة التربیـة ) : ٢٠٠٨(شبر، احمد عبد األمیر  •
 .الریاضیة ، جامعة القادسیة 

ة التحلیـــل الحركـــي وأهمیتـــه ، قائمـــة المنتـــدیات ، قـــسم العلـــوم النظریـــة ، كلیـــ) : ٢٠٠٨(شـــهاب ، هـــدى  •
 . التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة بغداد 

البایومیكانیــــك والریاضــــة ، مدیریــــة دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، ) : ١٩٨٧(لــــصمیدعي ، لــــؤي غــــانم ا •
 .جامعة الموصل 

علـم الحركـة والمیكانیكـا الحیویـة بـین ) : ٢٠٠٧(عبد اهللا ، عصام الدین متولي وبدوي ، عبد العال بدوي  •
 .ق ، الطبعة األولى ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اإلسكندریة النظریة والتطبی

دراســـة مقارنـــة لـــبعض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة بـــین مـــساري طرفـــي ) : ٢٠٠١(العبیـــدي، لیـــث إســـماعیل  •
قضیب الثقل في الرفعات االولمبیة للرجال، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیـة الریاضـیة، جامعـة 

 .الموصل

عالقة المدى الحركي لمفاصـل الجـسم بـبعض المتغیـرات الكینماتیكیـة لمـسار ):٢٠٠٨(عالوي، معد مانع  •
قــضیب الثقــل للجــانبین فــي رفعــة الخطــف، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، جامعــة 

 .الموصل

) أسـسه وتطبیقاتـه ( نـسانالتحلیل البایومیكانیكي لحركـات جـسم اإل) : ٢٠٠٤(علي ، عادل عبد البصیر  •
 .، المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ، اإلسكندریة 

تطبیقــات البایومیكانیــك فــي التــدریب الریاضــي واألداء الحركــي ، ) : ٢٠٠٧(الفــضلي ، صــریح عبــد الكــریم  •
 .مطبعة عدي العكیلي ، بغداد 

الكینماتیكیـة واسـتراتیجیات سـباق تتـابع دراسة تحلیلیة لبعض المتغیرات ) : ١٩٩٨(متولي ، مختار حسن  •
، كلیــة التربیــة ٣١متــر حــرة للرجــال بالــدورات االولمبیــة ، مجلــة نظریــات وتطبیقــات، العــدد ) ٢٠٠ × ٤(

 .الریاضیة للبنین، جامعة اإلسكندریة

المهــارات والتــدریب فــي رفــع األثقــال ، مطبعــة التعلــیم ) : ١٩٨٨(نــصیف ، عبــد علــي وعبــدي ، صــباح  •
 .، بغداد العالي 
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