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  هللا
  كلیة التربیة الریاضیة / صالح الدین جامعة 

  
  ١٩/٤/٢٠٠٦: ر تاریخ قبول النش  ؛    ٢٨/١١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  

  :ملخص البحث 
  :یهدف البحث الى 

  . في فعالیة رمى الرمح كینماتیكیة یو الباالتعرف على قیم بعض المتغیرات  .١
  .االنجاز  البایو كینماتیكیة  و م بعض المتغیراتیالتعرف على العالقة بین ق .٢

 م بعض المتغیراتی عالقة ارتباط دالة احصائیا بین قودوجوقد افترض الباحث 
  .االنجاز و كینماتیكیة البایو 

ن االوائل في بطولة االندیة للشباب اللعاب یالعب) ٥(اجریت الدراسة على عینة قوامها 
 النهائیة في لمرحلة الرمى العبین لالقوى في فعالیة رمى الرمح واستخدم التصویر الفدیوى

تباط البسیط للوصول الى  واستخدم الباحثون الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالر .السباق
   :اآلتیةستنتاجات اال ىسفرت الدراسة ال وقد أ.النتائج 

  . بین سرعة االنطالق واالنجاز یههناك عالقة ارتباط معنو  .١
 مع )زاویة االنطالق وارتفاع نقطة االنطالق( معنویة لكل منارتباط  قةوجود عال عدم .٢

 .االنجاز 

 .نجاز خطوة االرتكازمع اال)سرعة،من ز ،طول (وجود عالقة ارتباط معنویة لكل من .٣

  للذراع الرامیة مع ) والسرعة  المحیطیةزاویة ال السرعة (عالقة ارتباط معنویة بین وجود .٤
 . نجازاال

 .عدم وجود عالقة ارتباط معنویة بین زاویة ثني الجذع مع االنجاز  .٥
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٢٢٢  

The analysis of biokenamatical of some variables in 
javelin throw activity 

 
Dr. Serwan K . Abdulah Farydoon H. authman Jwan Z. Z.Fatehllah 

University of Slahaldeen - College of Sport Education  
 
Abstract: 
Aim of study  
1. to identify some values of biokenamatical variables in javelin throw 

activity . 
2. to identify the relationship between biokenamatical variables and 

performance . 

hypothesis  
- there is a statistical significant correlation between some 

biokenamatical variables and performance . 
methodlogy  
- a sample of (5) players of youth clubs championship of track and field 

in javelin throw activity . 
- the study was analyzed by using video tape  
- certain statistical methods were used . 

results and recommendations  
on the basis of the analysis of the data , the following conclusion 

were presented  
- there is a significant correlation between starting speed and 

performance . 
-  there was no significant correlation between starting angle and the  

height of starting point with performance . 
-  there is a significant correlation in variables of (length, time and 

speed) of pivot point . 
- there is a significant correlation of angle speed and speed of throwing 

arm with performance . 
-  there was no significant correlation in variables of bending trank 

angle with performance.     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٢٣  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

تهـا اریعا فـي العـاب القـوى بعـد ان وضـعت الـدول المتقدمـة كـل امكانی سـاشهد العالم تطـور 
تها اســـتثمار االمكانیـــات الفنیـــة و اط علمیـــة متقدمـــة یمكـــن بوســـقلرفـــع المـــستوى الریاضـــى بطرائـــ

تمركــز ی وهـو علــم محكــم بقـوانین ثابتــة ومحــددة ةكانیــك الحیویــیو علـم الم،  كافــة ةالبدنیـة الریاضــی
 يت مــن الــضرور حبایومیكانیكیــة والتــي اصــب ا یــؤثر فیــه مــن متغیــرات ومــيفــي دراســة الكــائن الحــ

مــــام بهـــا بغیـــة الوصــــول الـــى معرفــــة دقـــائق الحركــــة ل المدرســـین و المــــدربین و الالعبـــین االىعلـــ
 ىتـداخل العلـوم االخـر ،وبفضل   الحركيالداءلتها الهندسیة و الزمنیة ومعرفة افضل سبیل اومسار 

 يكانیــك و الحاســوب االلكترونــي و التصویرالــسینمانى والفــدیو ییوم فــي مجــال الباالســیماوتطورهــا و 
ین مــسارات یــحلهــا وتعااء الحركــات ومر ز جــ أومــساهمة بــرامج الحاســوب المتطــور فــي دراســة دقــائق

یـــة وكمیـــات القـــوة المـــستخدمة و بفـــضل هـــذا تـــم تبـــادل االراء مـــع ظلحل اتااء الجـــسم و ســـرعهز اجـــ
 لالستفادة منها و یةبرامج التدریبال افضل ىى للوصول المختصین في مجال علم التدریب الریاض

بنصیب اوفر في هذا  القوى یت العابظ وح ،اء الحركة و القابلیة الریاضیة بشكل عامز ر اجیتطو 
  .ي في مجال الرمسیماالتطور و 
 یتمیـز بطـابع  الرمح شكال خاصا یختلـف عـن مـسابقات الرمـي والـدفع اذيعد مسابقة رمت

اذ الـرمح  عـدا فعالیـة رمـي  في دائرة مـاىجمیع فعالیات الرمي تؤدسبب ان و ذلك بتكنیكى معقد 
 الفعالیة والقوة  ان زمنوالسیماتطلب هذة الفعالیة مستوى عال من القوة و السرعة وسرعة طیران ت

  ) ٥٠٨،  ١٩٩٠عثمان .(قصیر )االداة(المستخدمة في رمي الرمح نفسه 
 هئــالریاضــي اثنــاء اد لماتیكیــةنن دراســة المتغیــرات الكیومــن خــالل ماتقــدم یــرى البــاحثون ا

 االخطـاء ومعالجتهـا هثیر ایجابي في الوقوف على هذأالنهائیة لها تته لرمح في مرحل افعالیة رمي
    .عند الالعبین

  
   : مشكلة البحث -٢-١

تي  فـي فعالیـة رمـي الـرمح لـم تـاْ السیماعلى العاب القوى في العالم و أ طر  ان تطورا كبیرا
 و معالجتهــا، وبــذلك حــدد لــضعفعــشوائیا بــل جــاءت نتیجــة الدراســات و االبحــاث وتحدیــد نقــاط ا

 و القطــر يالعــاب القــوى لالعبــ االنجــاز فــي فعالیــاتفــي م بوجــود ضــعف هالبــاحثون مــشكلة بحــث
ة الدراســات و االبحــاث وعــدم االهتمــام بــالنواحى المیكانیكیــة لــ رمــي الــرمح و ذلــك لق فعالیــةالســیما

 . الفعالیة هذهل
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٢٢٤  

  :ھدفا البحث ٣-١
  م بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة في فعالیة رمي الرمح ی قعلىالتعرف . ١
  .كیة واالنجازیم بعض المتغیرات البایوكینماتی التعرف علي العالقة بین ق.٢
  
  : فرضیة البحث ٤-١
  .ماتیكیة واالنجازمتغیرات البایوكینالم بعض ی قبینارتباط دالة احصائیا د عالقةو وجت - 
  
  : مجاالت البحث -٥-١
  .ى العبو الرمح االوائل المشاركین في بطولة شباب القطر بالعاب القو   :المجال البشرى - 
  .٢/٧/٢٠٠٥ ىال/١/٧/٢٠٠٥ الفترة من :المجال الزمني  -
  . ملعب نادي اربیل الریاضي :المجال مكانى  -
  
  : دراسات النظریة و المشابھة  ال٢-٢
  : الدراسات النظریة -١- ٢ 
  . الرمح يفعالیة رمل االسس المیكانیكیة -١-١-٢

 مباشـر علـي بـشكل عند دراسة فعالیات الرمي نجد ان بعض المتغیرات المیكانیكیة تـؤثر 
الفعالیـات ه ثر بعـض مـن هـذأ الفعالیات وهي سرعة االنطـالق وارتفـاع نقطـة االنطـالق كمـا تتـههذ

مــي ان یاخــذ بنظــر ال كبیــر بالعوامــل الهوائیــة ممــا یحــتم علــي الر والــرمح بــشك رمــي القــرص ومنهــا
ة یالنـسب  الـرمح حـسب اهمیتهـا رمـيفي ولو اخذنا العوامل المؤثرة  ،ه واتجاهحاالعتبار سرعة الری

بعــضها مــع بعــض نجــد ان عامــل ســرعة االنطــالق هــو اهــم   بــشكل متــداخل تأثیرهــامــن علــي رغــم
یـؤدي الـى زیـادة كبیـرة   زیـادة بـسیطة فـي سـرعة انطـالق الـرمحث ایـةو حـد لـذا فـان العوامل المؤثرة

  )٨٢ص .١٩٩١واخرون ي العبید( . في المسافة
ـــر مـــن الدقـــة وال ـــاج الـــى كثی ـــة والتوافـــق عیعـــد االقتـــراب مـــن اهـــم مراحـــل الرمـــي و یحت نای

 الــسرعة  الالعــب وصــول علــى مــدى وذلــك یتوقــف،خــرا ىوتختلــف مــسافة االقتــراب مــن العــب الــ
 مكـن الالعـبتفي اقل مسافة ممكنة ، اذن فالمـسافة المناسـبة لالقتـراب هـي المـسافة التـي الالزمة 

داء المرحلـة أ الـسیطرة علیهـا بحیـث یـتمكن عنـد نهایتهـا مـن ه سرعة یمكنـى اقص الى الوصولمن
حیـث  وان تولید مركبة السرعة االفقیة للرمح اثنـاء الركـضة التقریبـة السرعةاالنتقالیة بقدر كبیرمن 

مــي ا الخطـوات التـي یؤدیهـا الر دد حیـث یتوقـف عـ، التعجیـل االفقـي للـرمح مـن بدایـة الركـضةءیبـدا
 السرعة بشكل جیـد لـذا یجـب حمـلبیضمن التزاید  شكل الذيال بلوغة السرعة القصوى بىعلي مد

 فــوق الكتــف یــسمح بالحركــة ه حملــ اذ ان بالوضــع الــذي الیــؤثر ســلبا فــي میكانیكیــة الــركضالــرمح
ظمــــة و بلوغــــة الوضــــع تمــــي الــــى ان یتحــــرك منا یؤهــــل الر  وحركــــة الــــرجلین تناســــق مــــعبــــشكل م
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٢٢٥  

مجیـد واالنـصار (.قتراب اال اثناء تهیئة الرمح خالل الخطوات االخیرة من والسیماالصحیح للرمي 
  )٢٧٨ص .٢٠٠٢

مل الثاني في االهمیة بعد سرعة االنطالق حیـث تعتمـد المـسافة اوتعد زاویة االنطالق الع
 وهناك اراء ودراسات كثیرة حول الزاویة المثالیة ،زاویة التى ینطلق منها الرمح الكبیر على بشكل 

هــي مقاربــة للزاویــة التــى یرمــي بهــا ابطــال و   درجــة)٣٥(لرمــى الــرمح حیــث ان رمــي الــرمح بزاویــة 
 نـسبة الـى الـى المـستوى) ٣٥( و بـزاو یـة متـساویة ) االسـفل– علـىا(العالم فان قوى الدفع ستكون

مي الجید تتـراوح بـین اوترتبط زاویة الرمي بنوعیة الرمى المستخدم فزاویة الرمح عند الر . العمودى 
  :اع مسكات تستخدم لرمي الرمح منهاوهناك انو درجة  )٣٨-٣٧(
  . المسكة االمریكیة –مسكة االبهام و االصبع االول  .أ

  المسكة الفلندیة  مسكة االبهام واالصبع الثاني . ب
  .  االول والثاني عة االصب مسك.ج

) ٢٤٣، ١٩٨٧حسین و مجید . (رها شیوعا هي النوع الثالث ثومن اشهر المسكات واك
 المتغیر المیكانیكي التى اكتسبها خالل الركضة التقریبة هوبكامل سرعته مي اان استمرار الر 

سم للخلف فقدان جزء من السرعة یسبب میالن الجان  اال ،الرمحي من سرعة انطالق االساس
 هو  والطولى بنفس الوقتيالمحورین العرضودوران الجزء العلوي منه حول ) القوس المشدود(

وعند مد الذراع   ،وهو الجذع  من الجسم االجزء  في اكبرالسیمالتهیئة المجامیع العضلیة و 
فیة الكتف والظهر العلویة الخللمتولدة عن مجموعة عضالت الصدر و ستثمار القوى االلخلف یتم 

ان نقل أثناء الرمي األستثمار الكامل وباالتجاه الذي یحدد المحصلة النهایة التجاه الرمح ، و 
  خالل الى الذراع یتم عبر الرجلین لتنقل الحركة دینامیكیا منهكمیة الحركة بكاملها من الجسم كل

  . میة ومن ثم للرمحا الذراع الر ىع الذالج
  )٨٣ ، ص١٩٩١العبیدي وأخرون ، (

وة طلحظة االخیرة للرمي تكون فیة الخ  جسم الرامي اثناءعیر المیكانیكى لوضی التغان
كبر مدى ممكن من أهو بتهیئة اكبرقاعدة لالستناد كي یتم حركة الجذع بو االخیرة اكبرمایمكن 

 اتزان الجسم وهو في حركة سریعة یتطب قاعدة استناد ىالخلف الى االمام الن المحافظة عل
تؤثر قوة اندفاع الجسم الى االمام بعزمها و اوى عزوم القوى المؤثرة على الجسم ستكبیرة كي ت

موضع ارتكاز ى  مضروبا في بعدها العمودي عن حافة السقوط الة القو هالذي یساوى مقدار هذ
 الوضع بعزم القوة الن الحركة التي ستتم ه یتم التعامل مع القوة في هذ وقدم الرجل االمامیة

 عزم قوة ة ، ولكى تتم المحافظة على االتزان ینبغي ان یتعادلیحركة دائر  هي انتیجة تاثیره
  .  الجسم  وزنوالذي یساوى الجسم عزم وزناالندفاع مع 

   )٨٣ ، ص١٩٩١ العبیدي و أخرون،(
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٢٢٦  

  : الدراسات المشابھة ٢-٢
  :١٩٨٥ دراسة كومي ومیرو -١-٢-٢

  "التحلیل البیومیكانیكى لریاضي رمي الرمح"
 و  الرمحفي میاتامقارنة نسبة الخصائص المیكانیكیة لكل من الرماة و الر  : ف البحثهد -

  . نسبة تلك الخصائص ىالتعرف عل
  .المنهج الوصفى لمقارنة النتائج الباحثان  استخدم:منهج البحث -
 ىمیات علامحاولة خمس محاوالت للرماة الدولین وست محاوالت للر ) ١١: (عینة البحث -

  .لعالمى مستوى اال
) متر٢٤(ثانیة وضعت علي بعد / صورة ) ٢٠٠(ذات تردد عالى ألة تصویر :أدوات البحث  -

  ) .Hpzimkx(جهاز كومبیوتر نوع اسطة حلل الفلیم السینمائي بو . 
  :نتائج البحث  -
 .میاتاعندالر ) ٤٢( بلغت ن في حی درجة)٣٨( تبلغ  عند الرماةان متوسط زاویة االنطالق .١
 عند درجة) ٣٨( بلغت ن في حی درجة)٤١ ( تبلغیة الهجوم عند الرماةان متوسط زاو  .٢

  .الرامیات
 
  ١٩٨٦ھانز .  دراسة ج -٢-٢-٢

  :حم الر يبیومیكانیكا رم:
   .تحلیل المراحل االربعة لرمي وتحدید أهم المتغیرات البیومیكانیكیة المؤثرة:هدف البحث  -
سیمهم الى متخصصین مشاركین في العشاري وتم تق) رجال ،نساء(ابطال العالم : عینة البحث -

  ).١٨(بلغ عدد افراد عینة البحث . والخماسي 
  . المنهج الوصفي  استخدم الباحث :منهج البحث -
 من سرعة االقتراب عند النهایة وزیادة السرعة ىلحد االقص ایتطلب تحقیق : أهم النتائج -

 هي اما سرعة االنطالق والتى  .اء الجسمز بجانب أهمیة اتخاذ الوضع االمثل بمختلف اج
 و ه اهمیتها من خالل الوصول الى أفضل زاویة توجیىأهتمام هذا البحث فقد أشار المحور 

ى  یتطلب الحد االقصىان الوصول الى السرعة القصو  .انطالق عند نهایة مرحلة االنطالق
 –ع ذالج– الحوض(. اء الجسم المختلفة ز لالنتقال الدافع عن طریق سلسلة عمل من اج

  ) الذراع
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٢٢٧  

   اجراءات البحث-٣
  : منھج البحث ١-٣

 لطبیعة مشكلة البحث هاستخدم الباحثون المنهج الوصفى باالسوب المسحى لمالءمت
حیث یعد االسلوب المسحي واحد من المناهج االساسیة في البحوث الوصفیة ، ویعتمد على 

  )٢٧٩ص ،١٩٧٩ ،احمد بدر(.تجمیع البیانات والحقائق الجاریة
  
  :عینة البحث -٢-٣

الذین و  القطرشباب  العبین من فئة) ٥(اجري البحث علي عینة عمدیة تكونت من 
   .مراتب متقدمة في السباق) ٥(افضل  علي احصلو 
  االنجاز  نادي  االسم  ت
  ٥٣.٢٥  دیوانیة  حسین نایف  ١
  ٥٢.٢٠  بشكه وتن  سامان محمد  ٢
  ٤٨.١٠  بصرة  عبدالعزیز عبدالمجید  ٣
  ٤٧.٢٥  كاروان   أحمدصهیب  ٤
  ٤٣.١٥  بشمه ركه  بختیار میرزا  ٥

  
  : وسائل جمع البیانات ٣-٣
  . المصادر والمراجع .١
   االجهزة واالدوات .٢
  
  : االجھزة واالدوات المستخدمة في البحث ١-٣-٣
  ٢عدد) م٥٠(رى طولت شریط القیاس م.١
  .یابانیة الصنع ) ونىس( نوع یهو یفید  الة التصویر.٢
  .التصویر  ألة  مسند.٣
   .ي  شریط فیدیو .٤
  .) CD( اقراص لیزریة.٥
  .) سم١٢٠( مقیاس رسم بطول .٦
  . ه ملحقات ألي مع الحاسوب.٧
  ) ٥(ددي ع رمح قانون.٨
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٢٢٨  

    : متغیرات البحث-٤-٣
باحثون علي عدد من المتغیرات البایوكنیماتیكیة وذلك حسب اهمیتها بوصفها الاعتمد 

  : الفعالیة وقد شملت على مایاتى همتغیرات رئیسة في هذ
  .رمح الانطالق  سرعة -١
 .نطالق الرمح ازاویة  -٢

 .زاویة میل الجذع  -٣

   .ارتفاع نقطة انطالق الرمح -٤

 .طول خطوة االرتكاز  -٥

 .زمن خطوة االرتكاز  -٦

  .سرعة خطوة االرتكاز -٧

  .رامیةالزاویة للید الالسرعة  -٨

 .رامیة الطیة للید ی السرعة المح -٩

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١( شكل
   الرمحيالمرحلة النهائیة لفعالیة رم

  
  :نیة تق المالحظة العلمیة ال٥-٣

 النهائیـــة لفعالیـــة رمـــي الـــرمح تـــم وضـــع ألـــة مرحلـــةال مـــن تـــصویر ونلكـــى یـــتمكن البـــاحث
  للرمــي المرحلــة النهائیــةيغطــتبحیــث ) م١٠(لالعــب و علــى بعــد  جانــب االیمــنال علــى التــصویر

  .) سم١١٠(وعلى ارتفاع ) ١(كما في الشكل 
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٢٢٩  

  : البرامج المستخدمة فى التحلیل ٦-٣
 الباحثون الى مكتب خاص فى االنتاج الفنى اذ أتصویر الفیدیوى لجالبعد اجراء عملیة 
بعدها قام الباحثون باستخدام البرامج االتیة  CD الى اقراص لیزریة یةقام بتحویل االفالم الفدیو 

  .تهكل حسب وظیف
اء صغیرة وحسب ز اء الفلم الى اجز ل هذا البرامج تقطیع اج یمكن من خالIflima :برامج  .١

 Mpegالي DAtذلك تحویل نوعیة الفلم منكالرغبة و 

 .ع الحركة الى صور منفردة متسلسلةمج تقطینایمكن من خالل هذا البر :Premeatبرامج  .٢

 یمكن من خالل هذا برنامج عرض كل صورة من الصور المقطعة : ACD Seeبرنامج  .٣
 .اء المهمة التى یراد تحلیلها ز  من تحدید بدایة ونهایة االجوناحثلیتمكن الب

وهو برنامج عالمى یستخدم فى التطبیقات و التصحیحات : AUTO CAD 2000برنامج  .٤
الهندسیة واستفاد الباحثون من هذا البرنامج في استخراج البیانات الخام لكل من المسافات و 

ى كل صورة علل  الالعبجسمالجذب االرض لراج مركز  و استخااالبعاد واالرتفاعات و الزاوی
 .حدى

 من هذا البرنامج فى معالجة ون واستفاد الباحثOfficeوهو احد برامج : Excelبرنامج  .٥
 .البیانات الخام 

  
  : المعالجات االحصائیة ٧-٣

  : استخدم الباحثون المعالجات االحصائیة االتیة 
  الوسط الحسابى  -
 االنحراف المعیارى -

 ) ٢٠٣ ١٠١ ،ص ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،( باط البسیطاالرت -

  )Spss(وقدم تم استخدام الحاسوب االلى لغرض معالجة البیانات احصائیا باستخدام برنامج  -
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٢٣٠  

  عرض النتائج و تحلیلھا ومناقشتھا  -٤
 تائج وتحلیلھا ن عرض ال١-٤
   باالنجاز ھا عرض و تحلیل نتائج متغیرات االنطالق و عالقت-١-١-٤

  
  )١(جدول ال

  االنجاز نقطة انطالق للرمح مع )السرعة ،الزاویة ، ارتفاع( العالقة بین كل من یبین
  المتغیرات  )م (االنجاز  المتغیرات

  ع+  س    ع+  س  
  )ر(قیمة 

  حتسبةالم
  *٠.٩٤  ١.٤٩  ١٨.٨٦  ث/  م الرمحنطالقاسرعة 

   الرمح نطالقازاویة 
  ٠.٥٩  ٤  ٣١  )درجة(

   نقطة االنطالقارتفاع
  ٠.١١٥  ١.٦٩  )م(

٣.٧٧  ٤٨.٧١  

٠.٧٩  

  ٠,٨٧٨=٠,٠٥و مستوى الداللة ) ٣=٢-٥(الجدولیة تحت درجة حریة ) ر(قیمة  *
ــــین  ــــي الجــــدول تب ــــر ســــرعة  الحــــسابيان قیمــــة الوســــط) ١(ف ــــرمح بلــــغنطــــالقأ لمتغی   ال

ـــانحراف معیـــارى /م) ١٨.٨٦( ـــغ قیمـــة الوســـط الحـــسابى) ١.٤٩(ث ب م ) ٤٨.٧١(النجـــاز  لو بل
) ر(وهــــي اكبــــر مــــن قیمــــة ) ٠.٩٤(المحتــــسبة ) ر( و بلغــــت قیمــــة م)٣.٧٧(نحراف معیــــارى بــــا

ـــین ســـرعة االنطـــالق) ٠.٨٧٨ (ةالجدولیـــة البالغـــ ـــاط معنـــوى ب ـــى وجـــود ارتب ـــرمحممایـــدل عل  و  لل
  .االنجاز 

نحراف معیــــارى أدرجــــة بــــ) ٣١ ( الــــرمحوبلــــغ الوســــط الحــــسابى لمتغیــــر زاویــــة االنطــــالق
 وبلغـت قیمـة م)٣.٧٧(قـدره بـانحراف معیـارى م)٤٨.٧١(لحسابى لالنجـاز  وبلغ الوسط ادرجة)٤(
ممایـــدل علـــى عـــدم ) ٠.٨٧٨ (ةالجدولیـــة البالغـــ) ر(وهـــي اقـــل مـــن قیمـــة ) ٠.٥٩(المحتـــسبة )ر(

   .هماوجود ارتباط معنوى بین
نحراف معیـــارى أم بـــ) ١.٦٩(امـــا متغیـــر ارتفـــاع نقطـــة االنطـــالق فبلـــغ الوســـط الحـــسابى 

) ر(المحتــسبة هــي اقــل مــن قیمــة ) ر( ان قیمــة تبــین مقارنتهــا بنتیجــة االنجــاز وعنــدم ) ٠.١١٥(
   . معنوي بینهماالجدولیة مما یدل على عدم وجود ارتباط
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٢٣١  

 عرض و تحلیل النتائج متغیرات خطوة االرتكاز و عالقتھا -٢-١-٤
   :باالنجاز

  )٢(جدول ال
  از مع االنجاز خطوة االرتك)طول وزمن و سرعة( العالقة بین كل من یبین

  المتغیرات  )م (االنجاز  خطوة االرتكاز
  ع+  س    ع+  س  

  )ر(قیمة 
  حتسبةالم

  طول خطوة االرتكاز
  ٠.٩٩  ٠.١١٧  ١.١٣  م

  زمن خطوة االرتكاز
  ٠.٩٥  ٠.٠٤٦  ٠.٣٣  ثا

  سرعة خطوة االرتكاز
  ثا/م

٠.١٧٥  ٣,٤٢  

٣.٧٧  ٤٨.٧١  

٠.٩٩  

  ٠,٨٧٨ = ٠,٠٥ مستوى الداللة  و٣=٢-٥الجولیة تحت درجة الحریة ) ر(قیمة *
 بلغان قیمـــــة الوســـــط الحـــــسابى لمتغیـــــر طـــــول خطـــــوة االرتكـــــاز ) ٢(مـــــن الجـــــدول یتبـــــین 

راف حم بــــأن)٤٨.٧١(لالنجــــاز ي وبلــــغ الوســــط الحــــساب) ٠.١١٧(نحراف معیــــارى أ و بــــم)١.١٣(
 ةلغـالجدولیة البا) ر(وهى اكبر من قیمة ) ٠.٩٩(المحتسبة ) ر( بلغت قیمة م و)٣.٧٧ (يمعیار 

  .النجازامما یدل على وجود ارتباط معنوى بین طول خطوة االرتكاز و ) ٠.٨٧٨(
ثـا وبـأنحراف معیـاري ) ٠.٣٣( الوسط الحسابي لمتغیر زمن خطـوة االرتكـاز بلـغ قیمة اما

م )٣.٧٧(م وبـــأنحراف معیـــاري )٤٨.٧١(ثـــا وبلـــغ قیمـــة الوســـط الحـــسابي لالنجـــاز ) ٠.٠٠٤٦١(
ممـا یــدل ) ٠,٨٧٨ (ةالجدولیـة البالغـ) ر( قیمـة مناكبــر وهـي ) ٠,٩٥(سبة حتـ الم)ر(وبلغـت قیمـة 

  . بین من خطوة االرتكاز االنجاز يارتباط معنو  على وجود
ـــغ  ـــأنحراف /م)٣.٤٢(امـــا قیمـــة الوســـط الحـــسابي لمتغیـــر ســـرعة خطـــوة االرتكـــاز بل ـــا وب ث

ــــا وبلــــغ قیمــــة الوســــط الحــــسابي لالنجــــاز /م)٠.١٧٥(معیــــاري  یــــاري م و بــــأنحراف مع)٤٨.٧١(ث
) ٠.٨٧٨( الجدولیة البالغة )ر(وهي أكبر من قیمة ) ٠.٩٩(المحتسبة ) ر(م وبلغت قیمة )٣.٧٧(

  .مما یدل وجود ارتباط معنوي بین متغیر سرعة خطوة االرتكاز و االنجاز 
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٢٣٢  

  عرض و تحلیل نتائج متغیرى سرعة زاویة و سرعة المحیطیة٣-١-٤
  .الرامیة مع االنجاز للذراع 

  )٣(جدول ال
   للذراع الرامیة مع االنجاز)السرعة الزاویة ،السرعة المحیطیة( العالقة بین كل منیبین

  المتغیرات  )م (االنجاز  خطوة االرتكاز
  ع+  س    ع+  س  

  )ر(قیمة 
  حتسبةالم

 للذراع سرعة زاویةال
  *٠.٩٩٨  ٢٥.١٦  ١٩٨.٣٣  )ث/درجة(الرامیة 

  للذراعسرعة المحیطیةال
  )عقطا(الرامیة 

  
١٣٥.٥٦  

  
٣٠.٩٩  

٣.٧٧  ٤٨.٧١  
٠.٩٥*  

  ٨٧٨، ٠ = ٠,٠٥ ومستوى الداللة ٣= ٢-٥الجدولیة تحت درجة الحریة ) ر(قیمة  *
 الرامیـة كـان  للـذراعزاویـة الـسرعة الان قیمة الوسط الحسابى لمتغیـر )٣(من جدول یتبین 

سرعة بینمــا بلــغ الوســط الحــسابى للــثــا /درجــة )٢٥.١٦(نحراف معیــارى أثــا و بــ/درجــة )١٩٨.٣٣(
 وعنـد مقارنتـه باالنجـاز البـالغ قطاع)٣٠.٩٩(نحراف معیارى أو بثا /قطاع) ١٣٥.٥٦(المحیطیة 

المحتــــــسبة ) ر( اتــــــضح ان قیمــــــة م)٣.٧٧( و بــــــانحراف معیــــــارى م)٤٨.٧١(وســــــطه الحــــــسابى 
 ةالجدولیـــة البالغـــ) ر (ةوهمـــا اكبـــر مـــن قیمـــ) ٠.٩٥(و )٠.٩٩٨( علـــى التـــوالى ةللمتغیـــرین البالغـــ

  .معنوى بین المتغیرین واالنجاز ما یدل على وجود ارتباطم) ٠,٨٧٨(
  . عرض و تحلیل نتائج متغیر زاویة الجدع مع االنجاز ٤-١-٤

  )٤(جدول ال
  االنجاز العالقة بین زاویة میل الجذع مع یبین

  المتغیرات  )م (االنجاز  خطوة االرتكاز
  ع+  س    ع+  س  

  )ر(قیمة 
  حتسبةالم

  ٠.٧٩٩  ٣.٧٧  ٤٨.٧١  ٣.٧٦٨  ١٠٩  )درجة(زاویة میل الجذع 
  ٠,٨٧٨ = ٠,٠٥ ومستوى الداللة ٣= ٢-٥الجدولیة تحت درجة الحریة ) ر(قیمة * 

 الجــذع  میــلان قیمــة الوســط الحــسابى لمتغیــر زاویــةدلــت نتــائج البحــث  )٤( الجــدول فــي
) ٤٨.٧١(لالنجـاز  وبلـغ الوسـط الحـسابى) ٣.٧٦٨ ( قـدرةنحراف معیـارىأ بودرجة) ١٠٩(بلغت 

ـــة ) ٠.٧٩٩(المحتـــسبة ) ر(مـــة یوكـــان ق) ٣.٧٧(نحراف معیـــارى بـــأ وهـــى أقـــل مـــن قیمـــة الجدولی
   . زاویة میل الجذع واالنجاز عدم وجود أرتباط معنوى بین علىیدل مما) ٠.٨٧٨(البالغة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٣٣  

  : مناقشة النتائج ٢-٤
ان الهدف المیكانیكى لفعالیات الرمى هو تحقیق ابعد مسافة افقیة ممكنة مع توفر 

) ١(شروط المیكانیكیة والبدنیة لتحقیق الهدف المطلوب وحیث أظهرت النتائج في جدول رقم ال
 لمتغیر سرعة االنطالق بوجود عالقة ارتباط معنویة بینة وبین االنجاز الن سرعة االنطالق تعد

و بین ر المؤثر في مسافة المقذوف والتى یتم التاكید علیها من قبل المد من اهم العوامل الرئیسة
 ضوء ذلك یجب غلى المدرب و الالعب العمل على زیادة سرعة االنطالق و علىو ، الالعبین 

 النقل من خالللة السرعة التى یحصل علیها الرامى اثناء الركضة التقریبیة ید حصعت التى
    .الى الرمح الحركى من الجسم الالعب الى الذراع الرامیة ومن ثم

   )٨٢ص ، ١٩٩١، العبیدى و اخرون (
 وبین ه بوجود عالقة ارتباط غیر معنوى بین النتائجاما بالنسبة لزاویة الرمى فأظهرت

درجة هي قلیلة نسبیا ) ٣١(االنجاز ویرى الباحثون بان الوسط الحسابى لزاویة الرمى البالغ 
درجة او اقل من ) ٤٠( الزاویة المثالیة لرامي الرمح هي بحدود  انلزاویة االنطالق المثلى اذا

اذ یعزو الباحثون صغر الزاویة هو السبب ) ٣٠٨ص ، ١٩٨٧، الطالب ، حسین (ك بقلیل ذل
  .لعدم وجود فرق معنوي 

 االنجاز اذو هرت النتائج ایضا بوجود ارتباط غیر معنوى بین ارتفاع نقطة االنطالق أظ
توقف هي قلیلة حیث ی) ١,٦٩( نقطة االنطالق البالغعیرى الباحثون ان الوسط الحسابى الرتفا

ارتفاع نقطة االنطالق على طول الالعبین اذ ان كلما ارتفعت نقطة االنطالق زادت مسافة الرمي 
 .  

أظهــرت النتــائج بوجــود ارتبــاط معنــوي فــي متغیــرات طــول وزمــن و اذ ) ٢(امــا فــي جــدول 
ســرعة خطــوة االرتكــاز مــع االنجــاز اذ ان طــول خطــوة االرتكــاز یجــب ان یكــون كبیــرا لكــى یــتمكن 

ي من اتمام تحریك الجذع بمدى كبیر والذي یزید مقـدار قـوة انـدفاع الجـزء العلـوي مـن الجـسم الرام
  )٨٤ ،ص١٩٩١العبیدي وأخرون (والذي یؤثر بالتالي في القوة التي تنقل الى الذراع الرامیة 

بوجود عالقة ارتباط معنوي بین السرعة الزاویة ) ٣(جدول الوأظهرت النتائج أیضا في 
حیطیة للذراع الرامیة مع االنجاز ، حیث ان السرعة التي اكتسبتها الذراع الرامیة والسرعة الم

جاءت من خالل سرعة خطوة االرتكاز من خالل أنتقال الحركي بقوة وسرعة عالیة من الطرف 
  .السفلي الى الجذع ومن ثم الى الذراع الرامیة ومنها الىالید الرامیة 

 میل الجذع فكان االرتباط غیر معنوي بینه وبین فیما یتعلق بزاویة) ٤(وفي الجدول 
االنجاز ، ویرى الباحثون ان درجة زاویة میل للجذع هي كبیر نسبیا الن الرامي یجب علیه ان 

  .یمیل جذع للخلف وللجانب بأنحراف بسیط عن المجال الحركي العام 
  )٣٠٨ ، ص ١٩٨٧حسین والطالب ، (
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٢٣٤  

   :االستنتاجات والتوصیات-٥
  :ستنتاجات  اال١-٥

  :من خالل تحلیل النتائج و مناقشتها توصل الباحثون الى االستنتاجات االتیة 
  .وجود عالقة ارتباط معنوي بین سرعة االنطالق الرمح واالنجاز  .١
عدم وجود عالقة أرتباط معنوي بین زاویة االنطالق الرمح وأرتفاع نقطة االنطالق مع  .٢

  .االنجاز 
 . خطوة االرتكاز مع االنجاز )طول و زمن وسرعة(ن كل من وجود عالقة أرتباط معنوي بی .٣

وجود عالقة ارتباط معنوي بین كال من السرعة الزاویة والسرعة المحیطیة للذراع الرامیة مع  .٤
  .االنجاز 

  .عدم وجود عالقة ارتباط معنوي بین زاویة میل الجذع و االنجاز  .٥
  
  : التوصیات ٢-٥

یها وضع الباحثون عدة توصیات یأمل االفادة منها في ضوء النتائج التي تم التوصل ال
  :وهى

تأكید المدربین والالعبین على أهمیة بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة كسرعة  ضرورة .١
  .االنطالق ومتغیرات خطوة االرتكاز 

اجراء التحلیل الحركي على االداء الفني و بشكل دوري لمعرفة مدى التطور وتقویم االخطاء  .٢
. 

رمي القرص  قذف الثقل  رمي (اسات اخرى مشابهة على فعالیات العاب القوى اجراء در  .٣
 .)المطرقة
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٢٣٥  
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 .١٩٩٠ ، كویت ، دار القلم ، الموسوعة في العاب القوى: عثمان ، محمد  .٥
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