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 ( 2182  يكانون الثان 22......... القبول  2182 تشرين االول 81)االستالم  

 امللخص

 أىداف البحث :
الرممن فري المرحمرة الرةيسرة ب رثف ال  رل  –والكينتيكيرة وقريم دالرة ال روة  ةالتعرف إلى قيم عدد من المتغيررات الكينماتيكير -1

 .  ألمحم ةبطري ة 
 .  ألمحم ة ال  ل بطري ة  إيجاد العالقة بين المتغيرات الكينماتيكية وبين المتغيرات الكينتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف -2
الررممن فرري المرحمررة الرةيسررة ب ررثف ال  ررل بطري ررة  –والكينتيكيررة ودالررة ال رروة  ةإيجرراد العالقررة بررين المتغيرررات الكينماتيكيرر -3

 . ألمحم ة 
اسررتمدم الباح رران المررنيف الوصررفي بعسررموب العالقررات لمالطمتررو لىررداف وطبيعررة البحررث ي امتررار الباح رران العينررة 

( مترًا في قثف ال  ل من الثين م موا منتمب محافظة نينرو  فري  12,11ب العمدي الم يد ممن يجتامون مسافرة  ) بالسمو 
( محراوالت فري قرثف ال  رل حسرب مرا  6( قراثفين ي اث قرام الباح ران بمرنق ال راثفين )  4المشاركات المحمية وكران قواميرا ) 

م تررم تحميررل أفضررل انجررام) مسررافة قررثف (ي كمررا واسررتمدم الباح رران  الت جرراط بال ررانون الرردولي للعرراب الميرردان والمضررمار  رر
يابانيرة الصرنع ي اسررتمدم الباح ران االمتبررار  (sonny) ( صرورة /  انيررة نروع 25( ثات سررع  )  2تصروير فيدويرة عرردد ) 

منصرة قروة رد فعرل  وال ياس والمالحظرة العمميرة الت نيرة والتحميرل كوسراةل لمحصرول عمرى البيانرات ي فضرال عرن موقرع جيرام
االرض ) االرتكررام ( الترري كانررت موضرروعة دامررل داةرررة ال ررثف الماصررة المعرردة ليررثا الغرررض مسررب ًا بمسرراعدة فريررق العمررل ي 

 -لمتوصرل إلرى السمسرمة الحركيرة لفعاليرة قرثف ال  رل بطري رة أوبرراين  كرل حسرب وظيفترو اآلتيرةاسرتمدام البررامف تم  وبعدىا
 Auto CADبرنرامف  -(    Al – Hero soft  2001برنرامف ) -ACD see 10 Photo Manager  2برنرامف 

.   االنحرراف المعيراري -الوسط الحسابي .    -واستمدم الباح ان الوساةل اإلحصاةية اآلتية :  Paintبرنامف  -4 :  2009
 (. S.P.SSف )عولجت البيانات إحصاةيًا باستمدام برناممعامل االمتالف % .   -االرتباط البسيط .    -

 استنتف الباح ان :
وجود عالقة معنوية بين المتغيرات الكينماتيكية إث م مت متغيرات مركرم   رل كتمرة الجسرم واإلماحرة  واالرتفراع والسررعة  -1  

 متغيرات مرن 7)  % ( من االرتباطات المعنوية لممتغيرات الكينماتيكية في المرحمة الرةيسة 41,175والفرق الماوي نسبة ) 
 ( . 17أصل 
وجررود عالقررة معنويررة بررين المتغيرررات الكينتيكيررة فرري الررممم الف رري والطاقررة الحركيررة الف يررة ومحصررمة الررممم والطاقررة  -2    

% ( مرن مجمروع االرتباطرات المعنويرة برين  66,667الحركية الكمية والكامنة بوضعي االمتصرا  وال رثف إث م مرت نسربة) 
 ( . 9رات من أصل متغي 6المتغيرات الكينتيكية ) 

وجررود عالقررة معنويررة بررين المتغيرررات الكينماتيكيررة والكينتيكيررة إث كرران لفماحررة والسرررعة الف يررة ومحصررمة اإلماحررة مررع   -3 
محصمة الرممم والرممم العمرودي والف ري لحركرة مركرم   رل كتمرة الجسرم والطاقرة الحركيرة العموديرة والف يرة ومحصرمة الطاقرة 

  2182 –( 32) –العدد  –( 81) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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 6% ( مررن مجمرروع االرتباطررات المعنويررة بررين المتغيرررات الكينماتيكيررة والكينتيكيررة     )  23,177)  الحركيررة الكميررة نسرربة
 ( . 26متغيرات من أصل 

الرممن إث كران لرممن الوصرول إلرى أقصرى قروة رد فعرل وممرن اسرتمداميا  –وجود عالقة معنوية بين متغيرات دالة ال وة  -4 
مررا تحررت المنحنررى ومسرراحة مررا تحررت المنحنررى / الررممن فرري مرحمررة الرردفع نسرربة الررممن ومسرراحة  –وممررن مراحررل دالررة ال رروة 

 ( 22متغيرًا من أصل 14الممن)  –%( من مجموع االرتباطات المعنوية بين متغيرات دالة ال وة 63,636)
فري المرحمرة  إن لمسرعة الف ية والفرق الماوي واالرتفاع لر م.ث.ك الجسم فري مراحرل االصرطدام ي واالمتصرا  ي والردفع -5

 الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة الممفية الىمية ال صو  في تحديد مستو  االنجام .
 –عندما ي ل ممن ومساحة االمتصا  يكون ثلك ثو مرردود ايجرابي فري مرحمرة الردفع فيمرا يتعمرق بمتغيررات دالرة ال روة  -6

 الممن .
ال  ل بطري ة المحم ة الممفيرة سروف يميرد برثلك قريم مسراحة مرا تحرت  إن بميادة الممن الكمي في المرحمة الرةيسة ب ثف -7

المنحنى / الممن في كل مرحمة من مراحل ) االصطدام ي واالمتصا  ي والدفع ( مما يشكل عاة رًا فري الداط الفنري وتح يرق 
 االنجام المطموب .
 أوصى الباح ان :

 ن بسرعة الداط لتح يق أفضل انجام في قثف ال  ل . التعكيد عمى انجام أقصى قوة في مرحمة الدفع الم رو -1
االىتمام بحركة مركم   ل كتمة الجسم كونو المتغير الثي يرتبط معنويًا بعكبر عدد من المتغيرات الكينماتيكيرة فري المرحمرة -2

 الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة أوبراين . 
 تيا االيجابية عمى المسافة الح ي ية لمسار ال  ل في الطيران .تطوير السرعة الماوية لمجسم في مرحمة الدفع النعكاسا -3 
التعكيد عمى استمدام جانب التصروير الفيرديوي والتحميرل الحركري مرن قبرل المردربين باسرتمدام الجيرمة الحدي رة لموقروف   -4

 عمى أىم ن اط الضعف وال وة لتطوير الداط الفني لمفعاليات الممتمفة  .
ب لم اثفين وبمرا يح رق االنجرام مرن مواصرفات جسرمانية وطرول لمرثراع والطرول الكمري لمجسرم فري فعاليرة االنت اط المناس -5

 قثف ال  ل .
عمى المدربين والعاممين في المجال الرياضي االىتمام بم دار تسميط ال وة في مرحمة االصطدام وت ميرل ممرن االمتصرا   -6

 الدفع .  قدر اإلمكان لالستفادة من ىثا اإلجراط في مرحمة
 إجراط بحوث مشابية عمى عينات اكبر وثات مستو  عالي لتكون النتاةف اعم واشمل . -7

 قثف ال  ل -المتغيرات البايوميكانيكية  –الكممات المفتاحية: دراسة تحميمية 
ANALYTICAL  STUDY OF NUMBER OF  MECHANIC VARIABLES IN THE 

MAIN SHOT – PUT PHASE ACCORDING TO ABAKING GLIDE 

Dr. Nawaf Owaid Abood Al-obaidy 

 

Prof. Dr. Wadei . Yassen . Altikriti 

  

ABSTRACT 

Research’s aims: 

1 . To realize the values of certain variables kinematics , kinetic ,and as well as force-time 

function in the main phase of shot-put according to baking  guide . 

2 . To find the correlation between the kinematics variables and between kinetic variables and 

between force-time function variables for the main phase of shot-put according to baking  guide .  

3 . To find the correlation between the kinematics and kinetics variables , and between the 

kinematics and force-time function variables in the main phase of shot-put according to baking 

guide . 
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  The researchers has applied the descriptive method for its convenience with the nature of the 

research . The research sample has consisted of (4) shot putters who represented the Nineva team 

in the shot-put activity, Each putter was given (6) trials according to the international law of track 

and field games. All the trials were filmed and the best trial was analyzed The researcher has used 

tests, measurement, scientific technical observation and analysis as means for data collecting. The 

sample subjects have been filmed by using three video cameras each of which films a part of the 

activity as well as using the platform of measuring ground reaction prepared for this purpose. as 

well as using programs such like : ACD See 10 Photo program Manager , Al-Hero soft 2001 

program , Auto CAD 2009 program and Paint program , After the analysis was achieved, data 

were statistically handled by applying SPSS application. Statistical means applied in the research 

are as follows: (arithmetic mean, standard deviation, Person simple correlation coefficient, 

variance coefficient and percentage).  

  Research’s  Conclusions: 

1 . There were  significant  relationship  between the kinematics variables body mass center of 

gravity's variables in terms of displacement, distance, height and velocity have represented 

41.175% of the significant correlations of the kinematics variables in the main phase (7 variables 

out of 17). 

2 . There were  significant  relationship between the kinetics variables in horizontal thrust , 

horizontal  energy  power thrust limited , energy  power kidney and implicit in condition the 

absorb and throw out have represented 66.666% of the significant correlations of the kinetics  

variables (6 variables out of 9). 

3 . There were significant  relationship  between the kinematics and the kinetics variables at the 

displace and horizontal velocity ,and displace limited ,and  thrust  limited ,  vertical thrust and 

horizontal ,to movement  body mass center of gravity's and ,  vertical and horizontal  energy 

power, and energy power limited represented 23.77% of the significant correlations between the 

kinematics and the kinetics  variables (6 variables out of 26).  

  4 .  While the time and the area of absorb will be slightly that will be  positive yield in the push 

phase to do with  concern liberty force – time variables .  

7 . If increase the total time in the main phase to  shot – put with method backing glide will be 

growth the rate of  under curve area – time td each phase of phases (hit- absorb- push ) which 

pigeon block in the technical  performance to inquiry  needed achievement  

  The researchers has recommended the following: 

1 . Confirmation on the performance as much as possible achievement of force generation 

associated with velocity during the pushing phase to attain the best achievement in shot-put .  

2 Taking care of the movement of body mass center of gravity as being the variable that 

significantly correlated with the largest number of kinematics variables in the main stage of 

weight shot according to Baking glide .  

3 . Developing the body angular velocity during the pushing phase for its positive reactions on 

real distance of the shot flight trajectory . 

4 . Confirmation to use video filming sight and motion analysis from coaching by using new 

equipment to stand up of the important point of power and feeble to developing technical 

performance for deferent  influences . 

5 . Suitable choosing of the putters according achievement variables such as bodily  physical 

specifics and  arm length and total body length in shut – putt  . 

6 . To worker and coaching in  sports take care about quantity instruction power in hit phase and 

fewness of absorb time prospects destiny to conclude this make in push phase . 
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7. Making research quarrel on biggest samples and highest level to became the result publicly and 

inclusive . 

haseP hotS - ariablesV Biomechanic - tudyS  nalyticalAKeywords:  

 الم دمة وأىمية البحث :  1- 1
استخدام األجيزة الحديثة والوسائل العممية المتطورة فضاًل عن التقنيات المتقدمة التي تسيم في تطبيق نتائج  إن  
اس والمختبرية قد سيل ميمة الباحثين والمدربين في اختبار آلية عممية تتسم بالدقة والموضوعية لمقي الميدانيةالبحوث 

، فقد أكدت الدراسات والبحوث والتقويم وتوجيو األداء الفني لمميارات الرياضية الذي يتم بتحميل الحركة تحمياًل دقيقًا 
عمى أىمية التقويم المستمر باستخدام أنظمة ميكانيكية لمقياس العممي الدقيق لتحسين مستوى األداء ، "وأن ىذه 

التدريب الرياضي الذي يمكن من خاللو  ااآللي أصبحت من تكنولوجياألنظمة الميكانيكية باستخدام الحاسوب 
 ( .  792،  7002الحصول عمى معمومات عن المتغيرات العممية عن األداء " ) حسن ، 

، والطالب )محجوب ق " من أكثر العموم صدقًا بالتقويم لتوضيح الحقائ البايوميكانيكالتحميل الحركي يعد و "     
يجيب عمى العديد من التساؤالت حول شكل الحركة وىدفيا والمقارنة بين الحركة الجيدة  ( ، وىو 82، 8912

المستويات  أنجودة ، ويوضح لنا الفروق بين الحركات الجيدة التي ىي عمى درجات متقاربة "كما  األقلوالحركة 
وكذلك يمّكن المدرب من  ( ، 81 ، 8990،محجوب ) " من خالل التحميل الحركي إالتتطور  أنالعالية ال يمكن 

وتطوير  ةجيد صورةالحصول عمى مجموعة كبيرة من المعمومات الفنية لمميارة الحركية التي تفيد في التعميم والتدريب ب
 .  ( 781، 8991) بيومي ، المستوى الفني

باألداء المياري فقد استمر الباحثون في التقصي من أجل حل المشكالت المتعمقة  فعالية قذف الثقلونظرًا لتطور 
البدني والمياري لالرتقاء بيذين  الجانبينوذلك بتشخيصيا ثم عالجيا وقد تناولت بحوث ودراسات كثيرة  واالنجاز
ما  السيماالمرتبط بمتطمبات األداء و  الميكانيكي أما الجانب ، من خالل إعداد برامج تعميمية وتدريبية كثيرة الجانبين
فعالية فقد تضمنت دراسات قميمة ال تتسم ىذه المراحل األكثر أىمية في  انتعد انتمالو بوضعي القوة والقذف يتعمق 

 الزمن . –بالشمولية من خالل ربط الجانب الكينماتيكي بالكينتيكي والسيما متغيرات دالة القوة 
كن أن أن اليدف الرئيس واألساس في مسابقة القذف مع االختالف في طريقتي رمييا ىو المسافة التي يم  

تقطعيا األداة ، ولتحقيق ىذا المبدأ يجب توفر عاممين أساسيين ىما مستوى رفيع لطريقة األداء الفني وعناصر لياقة 
بدنية وحركية متطورة ، إذ تعتمد المسافة التي يمكن تحقيقيا في مسابقات القذف عمى عدد من العوامل منيا ، سرعة 

 Straight – Lineة اإلطالق ، " وتأثير خط التعجيل المستقيم  ) اإلطالق ، وزاوية اإلطالق ، وارتفاع نقط

Acceleration   ( ومجموع القوى ، )Summation of Forces  والتحكم بالتعجيل التقصيري لمجزء السفمي ، )
(  Contact with the Ground( ، واالتصال باألرض )  Deceleration of the Lower Bodyمن الجسم ) 

 ( "Tom , 1986 , 13 فضال عن باقي المتغيرات الكينمايتيكي ، )قيد الدراسة المزمع البحث فييا .   ةوالكينيتيكي ة 
إن فن أداء )  تكنيك ( الدفع يتأثر بقوة دفع القدم الخمفية أواًل ثم األمامية إلى األرض إلى أن تنتيي الذراع الرامية  

محصول عمى أكبر مقدار لرد الفعل لحركة الرجمين وفي لحظة دفع من الدفع أو الرمي وبذلك تصبح األرض القاعدة ل
القدم الخمفية لألرض وانتياء الدفع إلى األعمى بالذراع يتم رد الفعل لمذراع األمامية لمتحرك إلى األمام من خالل 

ركي لمقوة من القدم االستفادة من رد فعل االرتكاز  ببذل أقصى قوة لمرمي والدفع مع االستفادة الكاممة من النقل الح
أوبراين ( اآلن ىي طريقة الزحمقة الخمفية )إلى اليد القاذفة . ولعل ابرز الطرائق الشائعة االستعمال في بطوالت العالم 
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 (Technique of the shot put O'Brian Method ، 810،  8997( وطريقة الدوران ، )مجيد وشمش -
818 . ) 

ومتغيرات دالة القوة  ةمن خالل التعرف إلى قيم بعض المتغيرات الكينمايتيكيمما تقدم يكتسب البحث أىميتو   
 .  الزمن وعالقتيما ببعضيما المستحصمة من منصة قياس قوة رد فعل االرض )االرتكاز( المعدة ليذا الغرض –
 مشكمة البحث :  2 – 1

لموصول إلى أقصى أنجاز ممكن تكمن مشكمة البحث عمى معرفة مقدار القوة المولدة  من جراء رد الفعل  
واالستفادة منيا من خالل تسميط ىذه القوة عمى أألرض ومدى إسيام ىذه القوة ابتداًء من الوصول إلى وضع القوة 
ومرحمة الرمي لتميد الطريق لقاذف الثقل في المسابقة لموصول إلى وضع رمي يمكنو من تحقيق أفضل أنجاز من 

التي سيتناوليا الباحث من زوايا وارتفاعات وسرع  ةتثمار المتغيرات الكينمايتيكيخالل اختيار أنسب الوسائل الس
 ومسارات لمفاصل الجسم في المرحمة الرئيسة لتحقيق اإلنجاز الرقمي العالي في فعالية قذف الثقل بطريقة الزحمقة

الزمن  –متوصل إلى دالة القوة وباستخدام منصة قياس قوة رد فعل االرض )االرتكاز( في المرحمة الرئيسة لالخمفية 
ث ( من زمن الحركة والقوة المبذولة والمسمطة عمى السطح مقدرة بالنيوتن  0.008والتي تقيس ألقرب من )

واالستفادة منيا في الجانب التدريبي لتطوير ورفع مستوى اإلنجاز لدى عينة البحث ومما يعزز لحل مشكمة البحث 
( مترًا عممًا أن الرقم 87نجاز لدى قاذفي الثقل لمنتخب المحافظة دون مستوى) في التراجع الكبير في مستوى اال

( مترا عام  81.70العراقي بيذه الفعالية مسجاًل باسم احد أعضاء منتخب المحافظة وال زال لحد اآلن وكان قدره )
لمستوى الالعبين من خالل  ،  ويرى الباحثان ان السبب الحقيقي وراء ىذا التراجع ىو عدم المعالجة الدقيقة 8919

معرفة مقادير القوة المتولدة في مرحمة قذف الثقل ، وان معرفة المتغيرات البايوميكانيكية لالعب يسيم في تحسين 
 طرائق التدريب المتبعة . 

 أىداف البحث :  3 – 1
 ييدف البحث إلى التعرف إلى ما يأتي : 

 . الزحمقة تيكية في المرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة والكين ةقيم عدد من المتغيرات الكينماتيكي -8
إيجاد العالقة بين المتغيرات الكينماتيكية ، وبين المتغيرات الكينتيكية في المرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة  -7

 . الزحمقة 
  لرئيسة بقذف الثقل بطريقة الزحمقةالزمن في المرحمة ا –والكينتيكية ودالة القوة  ةالعالقة بين المتغيرات الكينماتيكي -7
 فرض البحث :  4 – 1

الزمن ذاتيا ، وبين  –افترض الباحثان وجود ارتباط معنوي بين المتغيرات الكينماتيكية والكينتيكية ودالة القوة 
 الزمن .  –المتغيرات الكينماتيكية والكينتيكية ، وبين المتغيرات الكينماتيكية ودالة القوة 

 ت البحث : مجاال 5 -1
نخبة من قاذفي الثقل يمثمون منتخب محافظة نينوى بالعاب الميدان والمضمار في  المجال البشري : 1 – 5 -1

  فعالية قذف الثقل .
 ممعب كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل .المجال المكاني :  2 – 5 -1
  . 7087/  8/  7ولغاية   7088/  1/ 81: المدة من المجال ألمماني   3 – 5 -1
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 الذراساث النظزيت والذراساث المشابهت :  2-1

 السس الميكانيكية المؤ رة في انجام قثف ال  ل :  2-1-1
تعد فعالية قذف الثقل من فعاليات الرمي والدفع األساسية في العاب الميدان والمضمار ويكون اليدف قذف الثقل 

قوانين الفعالية ، وىذه المبادئ التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار ىي التي ألبعد مسافة ممكنة بدون خرق لمبادئ و 
تحدد الطريقة أو الكيفية التي يتم فييا قذف الثقل بحيث يسقط داخل قطاع القذف والكيفية التي يجب أن ييبط بيا 

 . (Hay, 1978 , 456 - 459الثقل والمكان الذي سوف يدفع منو القاذف بحيث ال يتعداه ) 
 اتفق المختصون عمى أن إزاحة قذف الثقل تعتمد عمى األسس الميكانيكية اآلتية :  
 سرعة اإلطالق .  - 1
 ماوية اإلطالق . - 2
 ( .  Dyson , 1977 , 195ارتفاع اإلطالق .  )  -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الشكل رقم )                                                               
 ق السس الميكانيكية المؤ رة في انجام قثف ال  ليوض

فضاًل عن العوامل المثكورة  نفًا ىناك عوامل أمر  مؤ رة في مستو  االنجام لفعاليات الرمي وال ثف  2-1-2
 الممتمفة وىي : 

وى ( : والتي يجب أن يكون عمل جميع الق Straight-Line Accelerationتأثير التعجيل الخطي المستقيم )  -
 التي يحدثيا قاذف الثقل عمى وجو الخصوص توجو عمى الثقل مباشرًة لتحقيق االنجاز .

( : وىي مجموعة القوى التي سيحققيا قاذف الثقل من الرجمين  Summation of forcesمجموع القوى )  -
 والذراعين بدون حدوث ىدر في تمك القوى والمقدرة عمى االستفادة منيا في رمية مثالية . 

( : عمى Deceleration of the Lower Body   التحكم بالجانب التقصيري من الجزء السفمي من الجسم ) -
قاذف الثقل أن يتمكن من إيقاف سرعة الطرف السفمي واالستفادة من التعجيل الذي أحدثو في الزحمقة لينقميا إلى 

يسار ليواجو قطاع القذف ولتحقيق قذفة ممتازة الطرف العموي من الجسم بوساطة قوة وسرعة المف من اليمين إلى ال
 وانجاز جيد.

( : أن بعض قاذفي الثقل الجيدين والحاصمين عمى أفضل  Contact with the Groundاالتصال باألرض )  -
االنجازات ومسافات بعيدة في االنجاز انو عند اإلطالق نالحظ بان كمتا القدمين يجب أن تتصال باألرض لحظة 

 ( .   Tom , 1986, 13عمى أية حال فان ىذه الحالة لم تطبق عند أفضل القاذفين  ) القذف ، و 
 

 أعمى ن طة الرتفاع لم  ل
 height point to pot 

 ارتفاع اإلطالق ) المغادرة (  
 متران 2= 

 مذي اإلساحت

( Blazevich , 2007 , 29 ) 
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 الدراسات المشابية :  2-2
 " التحميل الكينماتيكي ل ثف ال  ل لنمبة من ال اثفين "  )دراسة الحالة (   2-2-1

Kinemataca Analysis of Shot Put in Elite Athletes – Acase study"   " 

(Weimin Liu and Minxuan Wang 2008  ) 

 ىداف البحث لمتعرف عمى ما يأتي :
 فقد اإلزاحة في االنجاز .-8
 مرجحة الرجل )المسافة بين مقدم القدم اليمنى والقدم اليسرى قبل لحظة الزحمقة (-7

 ارتفاع الثقل لحظة اإلطالق.-7

 ى أوطىء ارتفاع ليا .  أسموب التموج في مرجحة الذراع الحرة من أعمى ارتفاع ليا حت -4

 الفروق بين انعكاس السرعة وزاوية اإلطالق لمثقل والزاوية المثمى .  -1

 تأثير قيم القياسات الجسمية عمى االنجاز وجوانب التحميل الميكانيكي . -6

 توظيف نتائج البحث  بوصفيا معمومات لتطوير انجاز الرياضيين  . -2

 إجراءات البحث :
المنيج الوصفي وتكونت عينة البحث من نخبة من قاذفي وقاذفات الثقل وسيمة لجمع  استخدم الباحثان 

( 81( وكانت آلة التصوير عمى بعد )HZ 50بتردد )  AG  Dp200,palالبيانات باستخدام  آلة تصوير باناسونيك
 ( مترا .  8.70مترا وبارتفاع )

 متغيرات البحث :
 لمثقل لحظة اإلطالق ولوحة اإليقاف من األمام .المسافة األفقية بين المسقط العمودي  -
 المسافة بين مقدمة القدم اليمنى والقدم اليسرى قبل لحظة بدء الزحمقة .  -
 المسافة الميكانيكية لمقذف من المسقط العمودي لمثقل لحظة إطالقو ومكان لمس الثقل األرض .  -
 ارتفاع إطالق الثقل . -الثقل .         السرعة المحظية إلطالق  -زاوية إطالق الثقل .       -

 واستنتج الباحثان ما يأتي :                           
لتقميللل اليللدر فللي إزاحللة قللذف الثقللل يجللب تقميللل اإلزاحللة األفقيللة بللين المسللقط العمللودي لمثقللل لحظللة نقطللة اإلطللالق  -8

 وحافة دائرة القذف الخارجية )لوحة اإليقاف (.

 بوساطة القوة المنتجة من مرجحة الذراع الحرة عكس اتجاه عقرب الساعة ومسار الثقل تقل اإلزاحة  -7

 الزخم األمامي لمجسم يتأثر بالجيد النيائي لمقذف . -7 

إن قللوة الللذراع وحللدىا ليسللت المسللالة الميمللة فللي القللدرة عمللى القللذف ولكللن لفللن األداء الللدور الميللم فللي القللدرة عمللى -4
 القذف .

 ل أيضا باستثمار  مرجحة الذراع الفعالة المكافئة لمزخم الزاوي لمجسم .اإلزاحة تق -1

إن المدى الكبير لمرجحة الرجل يزيد من الزخم األملامي والسلرعة لمجسلم وىلذا يلؤدي إللى ثنلي سلريع لمرجلل اليمنلى  -6
 ( Liu and Wang , 2008 , 1-5ويحقق إسنادًا جيد لمجيد النيائي .) 
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الررممن مررالل المرحمررة الرةيسررة ب ررثف  –قررة بررين بعررض المتغيرررات الكينماتيكيررة  ودالررة ال رروة " دراسررة العال 2-2-2
 (   2111ال  ل بطري ة أوبراين " ) نواف عويد العبيدي ي 

 أىداف البحث : 
الللزمن  خللالل المرحمللة الرئيسللة لقللذف  –التعللرف إلللى قلليم بعللض المتغيللرات الكينماتيكيللة والجينومتريللة و دالللة القللوة  -8

 الثقل بطريقة أوبراين . 
 الزمن لممرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . –التعرف إلى شكل دالة القوة  -7 
 التعرف إلى المسار الحركي لمثقل خالل المرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين   -7   
 بقذف الثقل بطريقة أوبراين . إيجاد العالقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لممرحمة الرئيسة -4   

 الزمن لممرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . –إيجاد العالقة بين متغيرات دالة القوة  -1   
 يسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين الزمن لممرحمة الرئ –إيجاد العالقة بين المتغيرات الكينماتيكية ومتغيرات دالة القوة  -6
 .     نالزمن لممرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين لقاذفي الثقل العراقيي –ة القوة بناء نموذج لدال -2

( قلاذفين لمثقلل مملن  6استخدم الباحث المنيج الوصفي وذلك لمالءمتو وطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من   ) 
الثقلللل فئلللة المتقلللدمين لمموسلللم الرياضلللي مثملللوا المنتخلللب اللللوطني العراقلللي بألعلللاب ألميلللدان والمضلللمار فلللي فعاليلللة قلللذف 

، واسللتخدم الباحللث االختبللار والقيللاس والمالحظللة العمميللة التقنيللة والتحميللل وسللائل لجمللع البيانللات ،   7080/  7009
وتللم تصللوير عينللة البحللث مللن خللالل اسللتخدام ثللالث آالت تصللوير فيدويللة ، فضللاًل عللن اسللتخدام منصللة قيللاس قللوة رد 

الغرض بعد االنتياء من عممية التحميلل عولجلت البيانلات إحصلائيًا وذللك علن طريلق اسلتخدام  فعل األرض المعدة ليذا
. ) الوسللط الحسللابي ، واالنحللراف المعيللاري ، ومعامللل االرتبللاط البسلليط ) بيرسللون () ر(  SPSSالحزمللة اإلحصللائية 

 ومعامل االختالف   ) خ ( %  .
 استنتج الباحث :

الللزمن فللي  –لمنحنللى لمرحمللة االمتصللاص يللنعكس إيجابللًا عمللى متغيللرات دالللة القللوة إن قمللة زمللن ومسللاحة مللا تحللت ا-8
 مرحمة الدفع والقسم الرئيسي بشكل كمي .

وجللود عالقللة معنويللة بللين المتغيللرات الكينماتيكيللة مركللز ثقللل كتمللة الجسللم فللي متغيللرات اإلزاحللة والمسللافة واالرتفللاع  -7
متغيللرات مللن  1ويللة لممتغيللرات الكينماتيكيللة فللي المرحمللة الرئيسللة ) % مللن االرتباطللات المعن10والسللرعة مثمللت نسللبة 

 ( .   86أصل 
الللزمن إذ كللان لللل ) زمللن الوصللول إلللى أقصللى قللوة رد فعللل وزمللن  –وجللود عالقللة معنويللة بللين متغيللرات دالللة القللوة  -7 

 –ن متغيلرات داللة القلوة% ملن مجملوع االرتباطلات المعنويلة بلي21اللزمن ( نسلبة  –استخداميا وزملن مراحلل داللة القلوة 
 ( . 2 – 8،  7080( ) ألعبيدي ،  76متغيرًا من أصل 72الزمن) 

 منيف البحث :  1 -7

 استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب العالقات لمالءمتو ألىداف وطبيعة البحث .  
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 عينة البحث :  2 -3
ب العمللللدي المقيللللد ممللللن يجتللللازون مسافلللللة           اختللللار الباحثللللان العينللللة مللللن أبللللرز قللللاذفي الثقللللل النخبللللة باألسللللمو   
(  4( متللرًا فللي قللذف الثقللل مللن الللذين مثمللوا منتخللب محافظللة نينللوى فللي المشللاركات المحميللة وكللان قواميللا ) 87,00) 

 .   الخاصة بمواصفات عينة البحث اإلحصائيةقيم بعض المعالم  بيني(  8رقم ) الجدولو   قاذفين
 ( 1 )رقم الجدول 

 الماصة بمواصفات عينة البحث اإلحصاةيةقيم بعض المعالم يبين 

ختبللار والمالحظلة العمميللة التقنيللة والتحميللل وسللائل لجمللع اسللتخدم الباحثللان القيللاس واالوسرراةل جمررع البيانررات :   3 -3
 البيانات والحصول عمى بعض المتغيرات الكينماتيكية .  

تم قياس الطول بالسنتيمتر بوساطة شريط قيلاس والكتملة بلالكيمومرام بميلزان طبلي يقليس ألقلرب   ) ال ياس :  1–3-3
 (  مرام .  10
( محاوالت في قذف الثقل حسب ما جلاء بالقلانون اللدولي أللعلاب  6القاذفين ) قام الباحثان بمنح االمتبار :  3-3-2

 الميدان والمضمار ثم تم تحميل أفضل انجاز ) مسافة قذف (  . 
 المالحظة العممية الت نية : 3–3-3

صلنع ، يابانيلة ال (sonny) ( صلورة / ثانيلة نلوع 71( ذات سرع  )  7استخدم الباحثان آالت تصوير فيدوية عدد ) 
( أمتلار علن القلاذف وكانلت عموديلة عميلو ، وكلان  6.00وكانت آلة التصوير األولى بجانب القلاذف األيملن وعملى بعلد) 

( مترًا عن األرض  ، وكذلك بالنسبة لموقلع آللة التصلوير الثانيلة والتلي كانلت عملى يسلار القلاذف  8.71ارتفاع العدسة ) 
لكينماتيكيللة الخاصللة بكللل قللاذف عنللد المرحمللة الرئيسللة بقللذف الثقللل بطريقللة ،  وكللان الغللرض منيمللا اسللتخراج المتغيللرات ا

ألزحمقة الخمفيلة ، فضلال علن موقلع جيلاز منصلة قلوة رد فعلل االرتكلاز التلي كانلت موضلوعة داخلل دائلرة القلذف الخاصلة 
عاليللة وتييئللة دائللرة ( وحسللب المواصللفات القانونيللة ليللذه الف 8المعللدة ليللذا الغللرض مسللبقًا بمسللاعدة فريللق العمللل ممحللق ) 

 ( :   7(،  وكما موضح بالشكل رقم )  7الرمي كما في الممحق ) 
                                                 


 وهم مظفز عصمج / احمذ انحاصىد / صهٍب أحمذ / عمز ٌىسف .  

*

 222× انحصىل عهى معامم االخخالف خ % مه خالل انقاوىن وانذي ٌىص عهى  = االوحزاف انمعٍاري / انىسط انحسابً  حم 

 

 
 ت

المعالم      
 اإلحصاةية  

 العينة 

 الطول الكمي
 ) سم (

 الكتمة 
 ) كغم (

 الومن
 ) نيوتن (

 العمر
 ) سنة (

 أفضل انجام لم اثف 
 ) م (

 87,66 70 8070,01 801 816 ال اثف الول 8
 87,77 71 918,12 92 810 ال اثف ال اني  7
 87,87 72 990,18 808 817 ال اثف ال الث 7
 87,07 79 8872,96 886 897 ابع ال اثف الر  4

 12,76 71,1 1127,598 114,75 811,710 س  
 1,721 8,798 81,248 8,181 1,272 ع±

  7,092 7,819 7,819 4,170 5,643خ %  



 ....دراسة حتليلية لعذد من املتغريات البايوميكانيكية يف املزحلة الزئيسة بقذف...

082 

 

 
 (  2الشكل رقم ) 

 يوضق موقع  الت التصوير ومنصة قياس قوة رد فعل أالرض وطري ة الداط الفعمي ل ثف ال  ل بطري ة المحم ة الممفية لعينة البحث 
 مة والدوات المستمدمة في البحث :الجي 3-4 -3
 الجيمة المستمدمة في البحث : 3-4-1 -3 
 ( مع ممحقاتيا .  7صورة / ثانية عدد )  71آلة تصوير فيدوية ذات سرعة  - 
 ث0.008متر تحسب الزمن بدقة 8× متر  8.70منصة قياس قوة رد فعل أالرض قياس  -  
 ( ياباني الصنع  . TOSHIBAحاسوب آلي ) البتوب ( نوع )  -  
 مرام .  10ميزان طبي يقيس ألقرب  -طابعة ليزرية .       -  
 حاسبة يدوية صينية الصنع استخدمت الستخراج بعض المعالجات الحسابية .  -
 الدوات المستمدمة في البحث : 2- 3-4 -3
 ( بألوان مختمفة  .  7ثقل رجال قانوني عدد )  - 
 (    7بفعالية قذف الثقل انظر الممحق ) استمارات قانونية خاصة  - 
 أقراص ليزرية . -شريط قياس .    -( لتسجيل البيانات الخاصة بالقاذفين من عمر وطول ووزن .  A4أوراق )  - 
 أدوات ومواد بناء إلنشاء دائرة الرمي  -مادة البورك لرسم وتحديد دائرة وقطاع القذف .    -  
سللم لتثبيللت المنصللة داخمللو وبللداخل دائللرة القللذف التللي أعللدت ليللذا 877× سللم 807صللندوق خشللبي أممللس بأبعللاد  - 

 الغرض 
 م ياس الرسم :  -

( متر تم تصويره فلي منتصلف دائلرة الرملي مجلال حركلة القلاذف ومنتصلف  8استخدم الباحثان مقياس رسم ) 
 PXL(  90.60لحقيقلة   ) ( متلر فلي ا 8قطاع القذف مجلال حركلة الثقلل وبالوضلعين األفقلي والعملودي عمملا أن ) 

 (  .   0.088071في الصورة إذ ظير معامل التحويل بمقدار  ) 
 منصة قياس قوة رد فعل ألرض المستمدمة في ىثه الدراسة :  4 -3 

م ( التلي تعكلس القلوة المسلمطة عملى الجيلاز ملزودة  8.70× م  8تم إنشاء منصة قياس قوة رد فعلل أألرض)
– V  (AC 770( ، تعملل بالتيلار الكيربلائي بفولتيلة  TOSHIBAابلاني الصلنع نلوع ) بحاسلوب آللي ) البتلوب ( ي

DC  ( مللع االحتفللاظ بالشللحن الكيربللائي ولمللدة )سللاعة (  ، إذ تقللوم المنصللة بنقللل المؤشللرات الكيربائيللة  7إلللى  8.1

منصت قياص قىة 

 األرض فعلرد 

 الثانيت آلت التصىيز
 دائزة الزمي

 األولً ت التصىيزآل مسار الثقل

 قطاع الزمي
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عمميا ملن لحظلة لملس  ( يبدأ Strain gaugesإلى الحاسوب اآللي ) الالبتوب ( بوساطة عدد من مؤشرات اإلجياد )
قللدم االرتكللاز ) قللدم الزحمقللة ( الموحللة الخارجيللة وتتوقللف عللن قللراءة البيانللات لحظللة طيللران الرياضللي نيايللة القللذف .أمللا 

 ( وتم تعيير المنصة في دراسة .  7أجزاء المنصة فتكونت من األجزاء الموضحة في الشكل رقم ) 
 (  66-67، 7080) العبيدي ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3قم ) الشكل ر 
 يوضق منصة قياس قوة رد فعل ألرض وممح اتيا

( الموجلودة فلي   View chartقيم الشكل المستحصل يتم النقر عملى أيقونلة كلارت ملدى النظلر)  إلىلمتعرف 
واجية البرنامج المعد ليذا الغرض، سوف يظير لنا الشكل وباحداثيين السيني والذي يمثلل اللزمن والصلادي اللذي يمثلل 

 ( . 4وة رد فعل أألرض المسجمة وكما في الشكل رقم ) مقدار ق
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (  4الشكل رقم )  

    االحدا ي السيني ) الممن ( والصادي)م دار قوة رد فعل ألرض المسجمة (حسب ظيورىا في الحاسوب اآللي
رنلامج اللل ) ىذا فيملا يخلص طريقلة معرفلة قليم متغيلرات منصلة قيلاس قلوة رد فعلل أألرض والتلي تسلجل عملى ب

Excel  ( فللي صللفحة )Sheet 1  ( أسللفل برنللامج الللل )Excel  امللا فيمللا يتعمللق بطريقللة الحصللول ومعرفللة شللكل ، )
( سلوف يظيلر لنلا شلكل  Chart 1( وىلي  )   Excelالمنحنى البيلاني ، فبمجلرد النقلر عملى العبلارة أسلفل برنلامج اللل )

 ( .   1ظر الشكل رقم ) المنحنى البياني وألي حركة مسجمة فوق المنصة ان
 

                   الحاسوب -4        ومعالجتها اإلشارات قارئ-3اإلشارات       جامع -Strain gauges (       2) حساسات الوزن -1
         

 طابعة ليزرية  -7    البيانات وصيللتأسالك  -6      منصة القوة-5
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 ( 5لشكل رقم ) ا
   Excel 2003الممن ونظام الومن لحد أفراد العينة بالنيوتن حسب ظيورىا عمى برنامف الر  -يوضق المنحنى البياني لدالة ال وة 

 البرامف المستمدمة في تحميل البيانات :  3-5
اسللتخدام تللم  وبعللدىا. CDليزريللة  أقللراصإلللى  يللةالفيدو األفللالم تحويللل  تللمعمميللة التصللوير الفيللدوي  إجللراءبعللد   
 (   7لمتوصل إلى السمسمة الحركية لفعالية قذف الثقل بطريقة أوبراين كما في الممحق )  كل حسب وظيفتو اآلتيةالبرامج 

 : (   Al – Hero soft  2001برنامج )  -ACD see 10 Photo Manager  :               7برنامج  -8
 اإلحصائي :   spssبرنامج  -Paint           :1برنامج  -Auto CAD 2009  :          4برنامج  -7
 تجارب البحث :  3-6
 التجربة االستطالعية :  3-6-1

العاشلرة صلباحًا السلاعة تملام فلي يلوم االثنلين  7009/  2/  87بتاريخ األولى التجربة االستطالعية  إجراءتم 
الميلللدان  جامعلللة الموصلللل أللعلللابملللن منتخلللب  قلللاذفين اثنلللين لمثقلللل فئلللة المتقلللدمينوصلللل عملللى جامعلللة الم فلللي ممعلللب
 ىو: ة التجرب إجراءوكان اليدف من والمضمار 

 التأكد من صالحية منصة قوة رد فعل األرض لمعمل في موقعيا داخل دائرة القذف .  08   
 رد فعل األرض .  وضوح المخططات التي يتم الحصول عمييا من تسجيل منصة قوة 07

 تحديد وتصفير وقت عمل المنصة بما يتناسب وزمن األداء .  07   
 التأكد من موقع منصة قياس قوة رد فعل األرض داخل دائرة القذف . 04   
 التجربة الرةيسة :  3-6-2 

وحتلى في السلاعة العاشلرة صلباحًا  7009/ 2/  76تمت التجربة الرئيسة عمى ممعب جامعة الموصل بتاريخ  
كساب فريق العملل المسلاعد الدقلة فلي العملل  الساعة الثالثة عصرًا ، إذ تم االستفادة من خبرات التجربة االستطالعية وا 

( محللاوالت وتللم تحميللل أفضللميا فللي  6واإلجللراءات والمعمومللات وبمللا يخللدم أىللداف البحللث ، إذ تللم إعطللاء كللل قللاذف ) 
 االنجاز ) مسافة القذف ( . 
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 لبحث : متغيرات ا  3-7
مللن خللالل اطللالع الباحثللان عمللى عللدد مللن الدراسللات السللابقة وتحميللل لمحتللوى األدبيللات والمقللاالت والكتللب لممتغيللرات 

 المدروسة فييا ورأي المختصين تم اختيار المتغيرات الكينماتيكية و الكينتيكية وىي كما يأتي :
 حمة الرةيسة ب ثف ال  ل:المتغيرات التي درسيا الباح ان لم اثف والداة في المر  1–3-7
 اإلزاحة األفقية لل م.ث.ك.الجسم / متر  . -زمن المرحمة الرئيسة  / ثانية .                  -
 محصمة اإلزاحة لل م.ث.ك.الجسم / متر . -اإلزاحة العمودية لل م.ث.ك.الجسم / متر .        -
 رعة العمودية لل م.ث.ك.الجسم / متر /ثانية .الس -السرعة األفقية لل م.ث.ك.الجسم / متر /ثانية .    -
 الزخم األفقي لمجسم / جول .  -محصمة السرعة لل م.ث.ك.الجسم / متر .         -
 محصمة الزخم لمجسم / جول. -الزخم العمودي لمجسم / جول.                     -
 لمجسم بمرحمة االمتصاص / جول  الطاقة الكامنة -الطاقة الكامنة لمجسم بمرحمة االصطدام / جول .  -
 الطاقة الحركية االفقية لمجسم / جول . -الطاقة الكامنة لمجسم بمرحمة الدفع / جول .       -
 محصمة الطاقة الحركية لمجسم / جول .  -الطاقة الحركية العمودية لمجسم / جول .          -
 لسرعة المحيطية لمجسم نياية وضع القذف  / قطاع .ا-السرعة الزاوية لمجسم / درجة / ثانية .            -
ارتفلاع م.ث.ك.الجسلم بمرحملة االمتصلاص  -ارتفاع م.ث.ك.الجسم في وضع القوة ) بمرحمة االصلطدام ( / متلر .  -

 / متر
 الفرق الزاوي لمجسم / درجة .  -ارتفاع م.ث.ك.الجسم نياية وضع القذف ) بمرحمة الدفع ( / متر .  -
 االنجاز )إزاحة القذف األفقية ( / متر .  -الستخراج السرعة المحيطية / متر .  نصف القطر -
 زاوية اإلطالق / درجة .  -السرعة المحظية إلطالق الثقل / متر / ثانية         -
مسللافة إطللالق الثقللل المحظيللة ) المسللافة التللي يقطعيللا الثقللل فللي زمللن صللورة  -ارتفللاع نقطللة إطللالق الثقللل / متللر .   -

 الممن في المرحمة الرةيسة :  –متغيرات دالة ال وة  2–7 –3 واحدة (  
 زمن الوصول إلى أدنى قوة مسجمة في مرحمة االمتصاص / ثانية . -
 زمن الوصول إلى أقصى قوة مسجمة في مرحمتي االصطدام والدفع / ثانية . -
ى قللوة مسلللجمة فللي مرحمتللي االصلللطدام زمللن أقصلل -أقصللى قللوة مسللجمة فلللي مرحمتللي االصللطدام والللدفع / نيلللوتن .  -

 والدفع/ ثانية 
زمن أدنى قلوة مسلجمة فلي مرحملة االمتصلاص / ثانيلة  -أدنى قوة مسجمة في مرحمة االمتصاص / نيوتن .          -
. 
 / ثانية   7مساحة ما تحت المنحنى / الزمن . / سم -.                       7مساحة ما تحت المنحنى  / سم - 
 / ثانية .  7سمير   نيوتن / سم- ؤشر وديع م -  
 
 
 
 
  



 ....دراسة حتليلية لعذد من املتغريات البايوميكانيكية يف املزحلة الزئيسة بقذف...

022 

 

 طري ة حساب متغيرات البحث :   3-8
 المتغيرات الم اسة :  3-8-1
بعررض المتغيرررات الكينماتيكيررة الم اسررة فرري المرحمررة الرةيسررة ب ررثف ال  ررل بطري ررة ألمحم ررة الممفيررة  3-8-1-1

 ( :    Auto CAD 2009بوساطة  برنامف الر)
وىو اإلزاحلة المقاسلة ملن مركلز ثقلل كتملة القلاذف فلي وضلع القلوة م   ل كتمة الجسم في وضع ال وة : ارتفاع مرك 11

 (. 6بصورة عمودية مع األرض كما في الشكل رقم ) 
 
 
 

 
 

 والذي يمثل بمرحمة االصطدام ( يوضح طريقة قياس ارتفاع مركز ثقل كتمة الجسم في وضع القوة 6الشكل رقم ) 
 

وىو المسافة المقاسة من مركز ثقل كتملة القلاذف عنلد  لرمركم   ل كتمة الجسم نياية مرحمة ال ثف : أعمى ارتفاع 12
 ( .   2نياية وضع القذف بصورة عمودية مع األرض  كما في الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 
 

 مة الرئيسة نياية وضع القذف في المرح ( يوضح طريقة قياس أعمى ارتفاع لمركز ثقل كتمة الجسم في 2الشكل رقم ) 
 

وىي الزاوية المحصورة ما بين وضع القوة ووضع القذف الفرق الماوي بين وضع ال وة ونياية مرحمة ال ثف :  07
كما في الشكل  الناتجة من تقاطع الخطين المارين بمركز ثقل كتمة القاذف لكال الوضعين  بنقطة واحدة مع األرض

 ( .1رقم )
 

 

 

 

 
 

 في المرحمة الرئيسة  قة قياس الفرق الزاوي بين وضع القوة ونياية مرحمة القذف( يوضح طري 1الشكل رقم ) 
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 طري ة حساب المتغيرات الكينماتيكية المستمرجة :    3-8-2
 احتسب مقدار السرعة الزاوية من خالل استخدام القانون اآلتي:  :السرعة الماوية  -

 التغير الماوي                 
  درجة/ انية   =                  =  السرعة الماوية

     الممن                   
 

 نصف ال طر× السرعة الماوية                        
                                       (Hall. 1999. 349  )         سرنتيمتر / انيرة                                    = السررعة المحيطيرة-

    ال طاع                                    
عممًا أن الباحثان اعتمد نصف القطلر ) نلق ( لمجسلم نيايلة لحظلة القلذف والمتمثلل بلالخط الواصلل بلين ) م. ث. ك ج 

  . ( و  )م. ث. ك(  قدم رجل االرتكاز األمامية لحظة نياية القذف
وعلدد الصلور خلالل آللة التصلوير منة اسلتنادا  إللى سلرعة تم قياس المتغيرات الخاصة باألز  -: متغيرات الممن -

 األداء.
 واحد                                               

  انية   الواحدة                             زمن الصورة إذ إن 
   آلة التصويرسرعة                                  

 ا               
 عدد الصورة)×  ) زمن االنتقال ( الصورة الواحدة األداء   زمنزمن   انية  0.04                        

      (11 ، 8999)عبد الوىاب ،                   .(8 - خالل األداء                         71         
ملن المرحملة   الرئيسلة ة لمجسلم فلي تللم اسلتخراج محصلمة اإلزاحل -محصمة اإلماحة لمجسرم فري المرحمرة الرةيسرة :  -

 خالل القانون اآلتي :
) بووىو و رٍووزد    متللز    =  ²+ )اإلساحللت العمىديللت   ²=  )اإلساحللت األفقيللت  ²محصلل ت اإلساحللت                 

0222   22  - 22 )                                                    
حـم اسخخزاج محصوهت انسوزعت نهمسوم بوٍه  -ل وة وال ثف )لممرحمة الرةيسة (:وضعي ا محصمة السرعة لمجسم بين -

                          وضعً انقىة وانقذف )نهمزحهت انزئٍست (  مه خالل انقاوىن اَحً :
 متز / ثانيت   =   ²+ )المزكبت العمىديت   ²= )المزكبت األفقيت   ²محص ت السزعت                  

    
 الوساةل اإلحصاةية :  3-9

 استمدم الباح ان الوساةل اإلحصاةية اآلتية : 
 معامل االختالف % .  -االرتباط البسيط .    -االنحراف المعياري .    -الوسط الحسابي .    -

 (   712 - 807،  7087) التكريتي والعبيدي ،                                                               
( Person( إذ تم من خالللو حسلاب قليم معاملل االرتبلاط البسليط )SPSSعولجت البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج )

   . والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث
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 عرض النتاةف : 4-1
                              ممرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث:            عرض قيم الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات الكينمايتيكية ل 4-1-1

 ( يبين قيم المتغيرات الكينمايتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث 2الجدول رقم ) 

 ( يبين قيم المتغيرات الكينمايتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث 2تابع لمجدول رقم ) 

     
 المتغيرات 
 العينة 

 ارتفاع م.ث.ك.الجسم
 بوضع ال وة /متر

ارتفاع م.ث.ك. 
 الجسم
بوضع 

 االمتصا /متر

ارتفاع م. ث. ك. 
الجسم بوضع ال ثف 

 /متر

ماوية إطالق 
 ال  ل/درجة

مسافة إطالق ال  ل 
 المحظية /متر

سرعة إطالق 
ال  ل المحظية 

 متر/ث

ارتفاع ن طة 
إطالق ال  ل / 

 متر

 
 االنجام /متر

  87.90 8.117 87.211 0.188 46 8.096 0.926 0.127 ال اثف الول
 88.67 7.016 1.771 0.777 71 8.817 8.074 0.977 ال اثف ال اني
 88.47 8.161 80.679 0.476 41 8.049 0.968 0.169 ال اثف ال الث
 87.46 7.868 80.487 0.482 71 8.719 8.027 0.991 ال اثف الرابع

 87.807 8.999 80.147 0.477 48.21 8.8461 8.088 0.9811 -س
 0.696 0.841 8.189 0.027 6.771 0.097 0.017 0.060 ع±

 
 
 
 

      
 المتغيرات 

 العينة

ممن المرحمة 
 ث

إماحة أف ية  لر 
م.ث.ك الجسم 

 متر

إماحة عمودية  لر 
 م.ث.ك الجسم 

 متر

محصمة اإلماحة 
الكمية لر م.ث.ك 

 ألجسم /متر

سرعة أف ية  لر 
م.ث.ك الجسم 

 متر/ث

سرعة عمودية  لر 
م.ث.ك الجسم 

 متر/ث

محصمة السرعة 
لر م.ث.ك الجسم 

 متر/ث

الفرق الماوي 
 لمجسم /درجة

 نق لمجسم 
 سم

 99.469 76 9,918 4,148 2.128 0.689 0.774 0.177 0.069 ال اثف الول
 802.681 71 1.742 1.471 6.777 0.661 0.471 0.471 0.010 ال اثف ال اني
 92.771 70 6.418 4.741 4.191 0.429 0.784 0.767 0.024 ال اثف ال الث
 886.68 78 6.620 4.774 1.867 0.112 0.727 0.414 0.011 ال اثف الرابع

 115.256 23 7.621 4.686 5.99 1.588 1.364 1.443 1.178 -س
 8.772 2.944 1.236 1.575 1.225 1.181 1.153 1.166 1.118 ع±
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                                      عرض قيم الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات الكينتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث: 4-1-2  

 ين قيم المتغيرات الكينتيكية لممرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة الزحمقة لعينة البحث( يب 7الجدول رقم ) 

       
 المتغيرات 

 العينة

الطاقة الكامنة 
لمجسم بوضع ال وة 

 جول

 الطاقة الكامنة لمجسم
بوضع االمتصا  

 جول

الطاقة الكامنة 
لمجسم بوضع 
 ال ثف جول

الطاقة الحر 
كية ألف ية 
 لمجسم جول

اقة الحر الط
كية  العمودية 
 لمجسم جول

محصمة الطاقة 
الحركية الكمية لمجسم  

 / جول

الممم الف ي 
  جول لمجسم /

الممم 
العمودي 
 لمجسم / جول

محصمة الممم  
الكمي لمجسم / 

 جول
 947.8917 102.117 294.966 7749.112 8776.112 7009.711 8879.717 8001.074 199.671 مظفر عصمت
 297.971 186.194 608.167 7766.187 8404.121 8904.684 8807.242 967.102 119.207 صييب محمد
 112.714 761.771 470.912 8719.180 226.008 8070.719 114.988 180.279 277.784 احمد الحاصود
 227.261 490.076 191.178 8160.826 8071.074 8141.677 8477.709 8770.209 8876.678 عمر يوسف

 766.821 469.885 614.177 2191.589 1111.614 1872.473 1137.563 999.995 917.319 -س
 158.853 71.566 152.759 831.378 269.323 838.611 225.521 169.213 168.517 ع±
الدفع ( في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة –االمتصا  –الممن في مراحل) االصطدام  –عرض قيم الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات دالة ال وة 4-1-3   

 ( 4الجدول رقم )                                             لعينة البحث:
 الممن في مرحمة االصطدام لعينة البحث-يبين قيم متغيرات دالة ال وة 

               
 ت

      
 المتغيرات
 العينة

 نظام الومن 
تن نيو   

أقصى قوة رد 
 فعل/ نيوتن

ممن أقصى 
قوة رد فعل / 

 ث

ممن الوصول إلى 
أقصى قوة رد فعل/  

 ث

مساحة ما 
تحت المنحنى 

²/سم  

مساحة ما تحت 
/ ²المنحنى / الممن سم

 ث

 –مؤشر وديع 
سمير 
/ث²نيوتن/سم  

 ممن االصطدام 
 ث 

 0.880 2.969 871.818 81.7 0.020 0.800 7161 8808.728 مظفر عصمت  8
 0.810 1.110 882.777 82.6 0.880 0.840 7470 8007.828 صييب محمد 7
 0.870 1.111 864.681 78.4 0.090 0.870 7140 984.118 احمد الحاصود  7
 0.710 1.187 872.7 74.7 0.780 0.740 7111 8709.818 عمر  يوسف  4

 1.161 7.723 139.332 22.125 1.121 1.151 2616.5 1157.126 -س 
 1.162 1.486 19.399 8.519 1.162 1.162 196.892 126.773 ع± 
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 الممن في مرحمة االمتصا  لعينة البحث -( يبين قيم متغيرات دالة ال وة  5الجدول رقم ) 
 
 ت

 المتغيرات      
 العينة 

 نظام الومن 
 نيوتن 

أدنى قوة رد 
 فعل /نيوتن

 ممن أدنى قوة
رد فعل /ث   

  ممن الوصول إلى
 أدنى قوة رد فعل /ث

مساحة ما تحت 
²المنحنى/ سم  

مساحة ما تحت 
/ ²المنحنى / الممن سم

 ث

-مؤشر وديع
سمير 

/ث ²نيوتن/سم  

 ممن االمتصا  ث

 0.770 1.116 871.768 79.1 0.040 0.740 140 8808.728 مظفر عصمت 8
 0.780 1.080 871.771 76.7 0.040 0.760 616 8007.828 صييب محمد 7
 0.770 1.987 814.217 71.6 0.040 0.760 119 984.118 حمد الحاصودا 7
 0.090 1.878 841.119 87.4 0.070 0.740 277 8709.818 عمر  يوسف 4
 1.191 7.657 139.293 26.2 1.351 1.351 714.5 1157.126 -س 
 1.167 1.189 14.734 9.365 1.111 1.112 146.361 126.773 ع± 

 الممن في مرحمة الدفع لعينة البحث-يبين قيم متغيرات دالة ال وة  ( 6الجدول رقم ) 
 
 ت

 المتغيرات     
 العينة 

نظام الومن 
 نيوتن

أقصى قوة رد 
 فعل/ نيوتن

ممن أقصى قوة 
 رد فعل /ث

 ممن الوصول إلى
 أقصى قوة رد فعل/ ث

مساحة ما 
تحت المنحنى 

²/سم  

مساحة ما تحت 
/ ²المنحنى / الممن سم

 ث

سمير -عمؤشر ودي
/ث²نيوتن/سم  

 ممن الدفع 
 ) ث (

 0.770 1.276 876.068 48.6 0.040 0.410 7041 8808.728 مظفر عصمت 8
 0.470 9.984 808.898 47.1 0.040 0.410 7778 8007.828 صييب محمد 7
 0.770 1.001 884.747 42.6 0.040 0.170 7140 984.118 احمد الحاصود 7
 0.170 4.497 769.7 62.7 0.040 0.670 7227 8709.818 عمر  يوسف 4
 1.413 7.788 152.674 49.75 1.111 1.518 2671.5 1157.126 -س 
 1.191 2.333 78.346 11.995 1.111 1.174 312.186 126.773 ع± 
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 مناقشة النتاةف  :  4-2
(  76ت البحث عن وجود ) (  بين متغيرا 87،  88،  80،  9،  1دلت نتائج االرتباطات من الجداول المرقمة )  

( ارتباطات سالبة وسيتم مناقشة كل منيا بمفرده والبد من اإلشارة  1( ارتباطًا معنويًا موجبًا و )  78ارتباطًا معنويًا منيا ) 
 إلى أن كثرة عدد المتغيرات في مصفوفة االرتباطات دعت الباحثان إلى ذكر االرتباطات المعنوية فقط  وكما يأتي :  

      :                          االرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينماتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث 4-2-1
 (1جدول رقم )

 بحث  يبين االرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينماتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة العينة ال

قيمة ) ر (  االرتباطات المعنوية ت
 المحسوبة

 االحتمالية

 0,077 0,922 محصمة السرعة لمجسم × السرعة األفقية لل م.ث.ك الجسم  -8
 0,047 0,911 الفرق الزاوي لمجسم × السرعة األفقية لل م.ث.ك الجسم  -7
 0,001 0,991 الفرق الزاوي لمجسم× محصمة السرعة الكمية لمجسم  -7
 0,000 8,000 سرعة إطالق الثقل المحظية × مسافة إطالق الثقل المحظية  -4
 0,077 0,921 ارتفاع نقطة إطالق الثقل× ارتفاع م.ث.ك الجسم نياية وضع القذف  -1
ارتفاع م.ث.ك الجسم في نياية وضع × ارتفاع م.ث.ك الجسم في وضع القوة  -6

 القذف 
0,961 0,071 

 0,070 0,920 ارتفاع م.ث.ك الجسم في وضع االمتصاص × الجسم في وضع القوة ارتفاع م.ث.ك  -2
 ( يتبين ما يعتي :  8من الجدول رقم ) 

االرتباط المعنوي الموجب بين السرعة األفقية لل م.ث.ك الجسم ومحصمة السرعة في المرحمة الرئيسة بقلذف الثقلل بطريقلة  -8
لسلرعة تعتملد عملى متغيلرين فلي زيادتيلا أو نقصلانيا إذ تلنص معادللة محصلمة أوبراين يعزوه الباحثان إلى ان محصلمة ا

 السرعة عمى : 
( .فبزيلللادة السلللرعة  69،  8912) الصلللميدعي ،   ²+ ) السلللرعة العموديلللة ( ²  ) السلللرعة األفقيلللة ( ²محصلللمة السلللرعة     

 األفقية لل م.ث.ك الجسم سوف تزداد محصمة السرعة والعكس صحيح . 
اط المعنللوي الموجللب بللين السللرعة األفقيللة لللل م.ث.ك الجسللم والفللرق الللزاوي لمجسللم فللي المرحمللة الرئيسللة بقللذف الثقللل االرتبلل -7

بطريقللة أوبللراين يعللزوه الباحثللان إلللى إن الفللرق الللزاوي لمجسللم ىللو مقللدار الزاويللة المتكللون بللين وضللعين أو أكثللر وبمللا أن 
ثالث مراحللل ىللي ) االصللطدام ، واالمتصللاص ، والللدفع ( ولمتغمللب المرحمللة الرئيسللة بقللذف الثقللل بطريقللة أوبللراين تمللر بلل

عمى ىذا الفرق في الزاوية كان البد من زيادة السرعة األفقية ، فكمما زاد الفرق الزاوي زادت معو اإلزاحة األفقيلة لمجسلم 
رق اللزاوي زادت معلو التي ىي بسلط معادللة السلرعة األفقيلة كملا ورد ذللك فلي ارتبلاط معنلوي سلابق ، للذلك كمملا زاد الفل

 السرعة األفقية لمقاذف . 
االرتباط المعنلوي الموجلب بلين محصلمة السلرعة والفلرق اللزاوي لمجسلم يعلزوه الباحثلان إللى ان زيلادة الفلرق اللزاوي معنلاه  -7

ا زادت قطللع الجسللم زاويللة كبيللرة تللؤدي إلللى زيللادة االزاحتللين األفقيللة والعموديللة ، فكممللا زادت إحللدى االزاحتللين أو كالىملل

                                                 

 حم إبقاء االرحباطاث انمعىىٌت فقط فً كافت انمذاول . 



 ....دراسة حتليلية لعذد من املتغريات البايوميكانيكية يف املزحلة الزئيسة بقذف...

022 

 

المحصمة ومحصمة السرعة تعتمد في قيميا عمى المركبة األفقية للل م.ث.ك الجسلم والمركبلة العموديلة للل م.ث.ك الجسلم 
 ( ، والعكس صحيح .  61،  8996) الحساوي ، 

سلرعة  االرتباط المعنوي الموجب بين مسافة إطالق الثقل المحظية وسرعة إطلالق الثقلل المحظيلة يعلزوه الباحثلان إللى ان-4
اإلطللالق المحظيللة تعتمللد عمللى مسللافة اإلطللالق المحظيللة والللزمن ، فبزيللادة مسللافة الثقللل تللزداد السللرعة فللي وحللدة زمنيللة 

 ثابتة حسب معادلة السرعة : 
 ( .   76،  7002) ألفضمي ،                   السرعة المحظية = اإلماحة المحظية / الممن المحظي      
ب بين ارتفاع م.ث.ك الجسم نياية وضع القذف وارتفاع نقطة إطالق الثقل يعزوه الباحثلان إللى االرتباط المعنوي الموج -1

انو كمما كان ىناك ارتفاع في م.ث.ك الجسم نياية وضع القذف كان مقابمو ارتفاع في نقطة إطالق الثقلل وتلامين احلد 
ن أن نقطلة انطلالق الثقلل تعتملد عملى امتلداد شروط تحقيق االنجاز في ىذه الفعالية ، وىذا يؤدي إلى ارتفاع الجسم كلو 

 ( . 861،  8911الجسم وطول الذراع وزاوية اإلطالق ) الطالب ، 
االرتباط المعنوي الموجب بين ارتفاع م.ث.ك الجسم بوضع القوة وارتفاع م.ث.ك الجسلم نيايلة وضلع القلذف فلي المرحملة  -6

إلى متطمبات األداء الفنلي السلميم ، فعنلدما يصلل القلاذف إللى وضلع الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين يعزوه الباحثان 
القوة كان ملن الضلروري المحافظلة عملى ارتفلاع م.ث.ك جسلمو ليتييلأ ملن خلالل مرحملة االمتصلاص إللى رفلع م.ث.ك 
جسمو في مرحمة الدفع والسيما نياية وضع القذف ليحصل القاذف عمى ارتفلاع مناسلب لمقلذف واللذي يعلد احلد األسلس 
الميكانيكيللة لتحقيللق أفضللل انجللاز فللي فعاليللات الرمللي والقللذف فضللاًل عللن سللرعة القللذف وزاويللة القللذف وكمللا ورد فللي 

 المصدر المذكور آنفًا .
االرتباط المعنوي الموجب بين ارتفاع م.ث.ك الجسم بوضع القوة وارتفاع م.ث.ك الجسم بوضلع االمتصلاص فلي المرحملة  -2

بللراين يعللزوه الباحثللان إلللى انللو كممللا كللان ىنللاك ارتفللاع فللي م.ث.ك الجسللم بوضللع القللوة الرئيسللة بقللذف الثقللل بطريقللة أو 
سللوف يعقبلللو ارتفلللاع فلللي م.ث.ك الجسلللم بوضلللع االمتصلللاص وحسللب التسمسلللل الحركلللي لممرحملللة الرئيسلللة بقلللذف الثقلللل 

 بطريقة أوبراين والعكس صحيح . 
:                                     رحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحثاالرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينتيكية في الم 4-2-2

 ( 9جدول رقم ) 
 يبين االرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث

قيمة ) ر (  االرتباطات المعنوية ت
 المحسوبة

 تماليةاالح

 0,087 0,911 محصمة الزخم الكمي لمجسم× الزخم األفقي لمجسم  -8
 0,070 0,920 الطاقة الحركية األفقية لمجسم× الزخم األفقي لمجسم  -7
 0,077 0,962 محصمة الطاقة الحركية الكمية لمجسم× الزخم األفقي لمجسم  -7
 0,046 0,914 الكمية لمجسم  محصمة الطاقة الحركية× محصمة الزخم الكمي لمجسم   -4
 0,002 0,997 محصمة الطاقة الحركية الكمية لمجسم × الطاقة الحركية األفقية لمجسم  -1
 0,008 0,999 الطاقة الكامنة لمجسم نياية وضع القذف× الطاقة الكامنة لمجسم بوضع االمتصاص  -6
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 ( يتبين ما يعتي :  9من الجدول رقم ) 
الموجللب بللين الللزخم األفقللي لمجسللم ومحصللمة الللزخم الكمللي لممرحمللة الرئيسللة بقللذف الثقللل بطريقللة االرتبللاط المعنللوي  -8

أوبلراين يعلزوه الباحثلان إللى ان الزيلادة فلي اللزخم األفقلي لمجسلم سلوف يلؤدي اللى زيلادة محصلمة اللزخم الكملي لتمللك 
 المرحمة والعكس صحيح .

 نلطاقلة الحركيلة األفقيلة يعلزوه الباحثلان إللى ان كلال المتغيلرياالرتباط المعنوي الموجب بين اللزخم األفقلي لمجسلم وا -7
يعتمللدان عمللى كللل مللن الكتمللة والسللرعة األفقيللة فبزيللادة السللرعة سللوف يللزداد الللزخم األفقللي والطاقللة الحركيللة األفقيللة 

 والعكس صحيح .

ثلان إللى السلبب عينلو فلي االرتباط المعنوي الموجب بين الزخم األفقي لمجسم ومحصمة الطاقة الحركية يعزوه الباح  -7
 ( . 7الفقرة ) 

االرتباط المعنوي الموجب بين محصمة الزخم الكمي لمجسم ومحصمة الطاقة الحركية لمجسم يعزوه الباحثلان إللى أن  -4
محصمة الزخم ومحصمة الطاقة الحركيلة يعتملدان عملى السلرعة األفقيلة والعموديلة فضلال علن اعتمادىملا عملى كبلر 

يادة ىذه المتغيرات الكينماتيكيلة سلتزيد بلذلك محصلمة اللزخم الكملي ومحصلمة الطاقلة الحركيلة وحجم كتمة القاذف فبز 
 لمجسم والعكس صحيح .

االرتبللاط المعنللوي الموجللب بللين الطاقللة الحركيللة األفقيللة ومحصللمة الطاقللة الحركيللة الكميللة يعللزوه الباحثللان إلللى أن  -1
 ية الكمية ، فبزيادة الجزء يزداد الكل والعكس صحيح .الطاقة الحركية األفقية ىي جزء من محصمة الطاقة الحرك

االرتبلللاط المعنلللوي الموجلللب بلللين الطاقلللة الكامنلللة لمجسلللم بوضلللع االمتصلللاص والطاقلللة الكامنلللة لمجسلللم نيايلللة وضلللع  -6
القذف يعزوه الباحثان إلى أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث ولكن ممكن أن تتحول من شلكل إللى آخلر )الصلميدعي 

( وان الطاقة الكامنة ىي طاقة وضع لتجميلع القلوى داخلل الجسلم واالسلتفادة منيلا فلي الحركلات  812،  8912، 
الرياضية المختمفلة ومنيلا المرحملة الرئيسلة بقلذف الثقلل بطريقلة أوبلراين كمملا كلان ىنلاك اتصلال الجسلم ملع األرض 

ى الللذراع الراميللة ومنيللا إلللى األداة ونقللل ىللذه القللوة مللن األسللفل إلللى األعمللى مللن الللرجمين مللرورًا بالجللذع ومللن ثللم إللل
 لتحقيق أفضل انجاز ممكن .

االرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينماتيكية والكينتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة  4-2-3
 ( 11جدول رقم )  :                       المحم ة لعينة البحث

 رات الكينماتيكية والكينيتيكية في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة  لعينة البحثيبين االرتباطات المعنوية بين المتغي

قيمة ) ر (  االرتباطات المعنوية ت
 المحسوبة

 االحتمالية

 0.009 0.918 محصمة الزخم لمجسم × اإلزاحة األفقية لل م.ث.ك الجسم  -8
 0,040 0,960 لمجسم الزخم العمودي × محصمة اإلزاحة الكمية لمجسم  -7
 0,086 0,914 الطاقة الحركية العمودية لمجسم × محصمة اإلزاحة الكمية لمجسم  -7
 0,076 0,924 الطاقة الحركية األفقية لمجسم × السرعة األفقية للم.ث.ك الجسم  -4
 0,070 0,910 محصمة الطاقة الحركية الكمية لمجسم× السرعة األفقية للم.ث.ك الجسم  -1
 0,009 0,998 الزخم األفقي لمجسم × اإلزاحة األفقية لل م.ث.ك الجسم   -6
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 ( يتبين ما يأتي :  80من الجدول رقم ) 

االرتباط المعنوي الموجب بين اإلزاحة األفقية للم.ث.ك الجسم ومحصمة الزخم الكمي في المرحمة الرئيسة لقذف الثقل  -8
حصمة الزخم تتأثر سمبًا أم ايجابًا مع كل من اإلزاحة األفقية واإلزاحة العمودية بطريقة أوبراين يعزوه الباحثان إلى أن م

، الن في زيادتيما تزداد السرعة األفقية والسرعة الزاوية والسرعة المحصمة ، وزيادة السرعة تنعكس ايجابًا عمى الزخم 
 ²+  جر د  ²جر =  ب ²أباألفقي والعمودي والمحصمة وحسب معادلة فيثامورس لممحصالت:     

 (  70-8،  7008) بوش وجيرالد ،                                                         
االرتباط المعنوي الموجب بلين محصلمة اإلزاحلة لمجسلم واللزخم العملودي لمجسلم يعلزوه الباحثلان إللى أن األخيلر يعتملد فلي  -7

رعة ممكنلة كلان يجلب التغملب عملى أيلة مسلافة   ) إزاحلة ( بأقلل زملن قيمو عمى مقدار الكتمة والسرعة ولتوليد انسب س
 من خالل معادلة السرعة المتجية  : 

 (    Bartlett ، 2001،  58  )          السرعة المتجية = مركبة اإلماحة الف ية / الممن                   
ن وبزيلللادة السلللرعة يلللزداد اللللزخم وبزيلللادة اللللزخم األفقلللي أو فبزيلللادة اإلزاحلللة تلللزداد السلللرعة طرديلللًا ملللع ثبلللات أو قملللة اللللزم      

 العمودي أو كالىما فسوف تزداد قيمة المحصمة .
االرتباط المعنوي الموجب بين محصمة اإلزاحة الكمية والطاقة الحركية العموديلة يعلزوه الباحثلان إللى كلون الطاقلة الحركيلة  -7

ممللا كانلللت الحركللة سللريعة تطملللب األمللر إلللى التغملللب عمللى  اإلزاحلللة تحتللاج لزيادتيللا إللللى سللرعة عاليللة فلللي األداء ، وك
بأقصللر زمللن ، وان احللد طرفللي الطاقللة الحركيللة ىللي السللرعة والتللي تعتمللد عمللى زيللادة أو قمللة قيمللة اإلزاحللة فللي قيمتيللا  

يللة العموديللة فزيللادة السللرعة تزيللد مللن الطاقللة الحركيللة ، وىنللا الكتمللة ثابتللة فكممللا زادت السللرعة زادت قلليم الطاقللة الحرك
 واألفقية وحسب زيادة أو قمة قيم محصمة اإلزاحة .

االرتبللاط المعنللوي الموجللب بللين السللرعة األفقيللة لللل م.ث.ك الجسللم والطاقللة الحركيللة األفقيللة لمجسللم يعللزوه الباحثللان إلللى أن  -4
ن ملن الضلروري توليلد قاذف الثقل يحتاج إلى قطلع اكبلر مسلافة ممكنلة ملن دائلرة الرملي وصلواًل إللى لوحلة اإليقلاف فكلا
( سللم مللن  880-90طاقللة حركيللة أفقيللة إضللافية لمتغمللب عمللى طللول ىللذه المسللافة فللي الزحمقللة الخمفيللة والتللي تقللدر بللل ) 

( ، وفللن األداء فللي ىللذه  816،  7088متللر ( ) ألفضللمي ،  7,87,1قيللاس دائللرة الرمللي القانونيللة والتللي يبملل  طوليللا ) 
ع ىذه المسافة والتي تتناسب طرديًا مع السرعة وعكسيًا مع الزمن وحسلب معادللة الفعالية يتطمب سرعة في الحركة لقط

 السرعة :  
 ( .   76،  7002) ألفضمي ،                              السرعة الف ية = المسافة الف ية / الممن                  

م ومحصلمة الطاقلة الحركيلة الكميلة لمجسلم  يعلزوه الباحثلان االرتباط المعنلوي الموجلب بلين السلرعة األفقيلة للل م.ث.ك الجسل -1
إلى أن السرعة األفقية للل م.ث.ك الجسلم ىلي إحلدى المكونلات التلي تحلدد كميلة الطاقلة الحركيلة التلي سليحتاجيا الجسلم 
يللة عنللد أداء مجيللود بللدني النجللازه وبسللرعة عاليللة وتحقيللق أفضللل انجللاز فكممللا زادت السللرعة زادت كميللة الطاقللة الحرك

 ومحصمتيا والعكس صحيح . 
االرتبللاط المعنللوي الموجللب بللين اإلزاحللة األفقيللة لللل م.ث.ك الجسللم والللزخم األفقللي لمجسللم فللي المرحمللة الرئيسللة بقللذف الثقللل  -6

بطريقللة الزحمقللة الخمفيللة يعللزوه الباحثللان إلللى أن الللزخم األفقللي يمكللن التعللرف عمللى قيمتللو مللن خللالل الكتمللة والسللرعة ، 
 فقية ىي بسط معادلة السرعة فكمما طالت اإلزاحة زادت السرعة وزادت بذلك كمية الحركة ) الزخم ( .  واإلزاحة األ
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الممن  في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة  –االرتباطات المعنوية بين متغيرات دالة ال وة  4-2-4  

 ( 11جدول رقم )                         البحث:     
 الممن  في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث –يبين االرتباطات المعنوية بين متغيرات دالة ال وة 

قيمة ) ر (  االرتباطات المعنوية ت
 المحسوبة

 االحتمالية

 0.049 0,918 مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة االصطدام× زمن أقصى قوة رد فعل في مرحمة االصطدام  -8
مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة × زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل في مرحمة االصطدام -7

 االصطدام 
0,918 0,049 

زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل في مرحمة × زمن أقصى قوة رد فعل في مرحمة االصطدام  -7
 االصطدام 

8,000 0,000 

 0,000 8,000 زمن االصطدام× في مرحمة االصطدام زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل  -4
 0,049 0,918 زمن االصطدام × مساحة ما تحت المنحنى/ الزمن في مرحمة االصطدام  -1
 0,046 0,914- مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة الدفع × زمن االمتصاص  -6
 0,074 0,966- مساحة ما تحت المنحنى/الزمن في مرحمة الدفع× زمن االمتصاص  -2
 0,041 0,917 زمن الدفع× مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة االمتصاص  -1
 0,089 0,918 مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة الدفع× زمن أقصى قوة رد فعل في مرحمة الدفع  -9

 0,070 0,920 مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة الدفع× زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل في مرحمة الدفع  -80
 0,076 0,964 مساحة ما تحت المنحنى/الزمن في مرحمة الدفع× مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة الدفع   -88
 0,070 0,920 سمير في مرحمة الدفع –مؤشر وديع × زمن مرحمة الدفع  -87
 0,078 0,968 سمير في مرحمة الدفع–مؤشر وديع × مساحة ما تحت المنحنى/الزمن في مرحمة الدفع  -87
 0,008 0,999 زمن أقصى قوة رد فعل في مرحمة الدفع ×زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل في مرحمة الدفع  -84

 ( يتبين ما يأتي :  88من الجدول ) 
 ²االرتبلللاط المعنلللوي الموجلللب ببلللين زملللن أقصلللى قلللوة رد فعلللل باالصلللطدام /ثانيلللة ومسلللاحة ملللا تحلللت المنحنلللى /سلللم -8

الباحثان إللى أن الزيلادة بلزمن أقصلى قلوة رد فعلل / نيلوتن باالصلطدام سلوف يعقبلو زيلادة معلدل باالصطدام يعزوه 
باالصللطدام كممللا زاد الضللغط عمللى منصللة قيللاس قللوة رد الفعللل زادت  ²القللوة ثللم فللي مسللاحة مللا تحللت المنحنللى /سللم

 .مساحة ما تحت المنحنى وزاد معو زمن أقصى قوة رد فعل في تمك المرحمة والعكس صحيح 
االرتبلللاط المعنلللوي الموجلللب بلللين زملللن الوصلللول إللللى أقصلللى قلللوة رد فعلللل / ثانيلللة باالصلللطدام ومسلللاحة ملللا تحلللت  -7

باالصلللطدام يعلللزوه الباحثلللان إللللى أن زملللن الوصلللول إللللى أقصلللى قلللوة رد فعلللل /ثانيلللة ىلللو اللللزمن  ²المنحنلللى /سلللم
المنصة حتى الوصول إللى أقصلى المستغرق لتسجيل تمك القوة من قبل منصة قياس قوة رد الفعل ابتداًء من لمس 

 قوة ، فعميو كمما زاد ىذا الزمن زادت معو مساحة ما تحت المنحنى في تمك المرحمة والعكس صحيح .
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االرتباط المعنلوي الموجلب بلين زملن أقصلى قلوة رد فعلل / ثانيلة فلي مرحملة االصلطدام وزملن الوصلول إللى أقصلى  -7
باحثللان إلللى أن زمللن الوصللول إلللى أقصللى قللوة رد فعللل / ثانيللة فللي قللوة رد فعللل / ثانيللة فللي المرحمللة ذاتيللا يعللزوه ال

مرحمة االصطدام ىلو اللزمن المسلتغرق لموصلول إللى أقصلى قلوة رد فعلل باالصلطدام ، فكمملا زاد اللزمن المسلتغرق 
 لموصول إلى أقصى قوة رد فعل زاد الزمن المستغرق لتسجيل أقصى قوة رد فعل .

الوصلللول إللللى أقصلللى قلللوة رد فعلللل / ثانيلللة فلللي مرحملللة االصلللطدام وزمللللن االرتبلللاط المعنلللوي الموجلللب بلللين زملللن  -4
االصطدام / ثانية يعزوه الباحثان إلى أن زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل في مرحمة االصطدام ىلو جلزء ملن 

 مرحمة االصطدام الكمية ، فكمما زاد الجزء أدى ذلك إلى زيادة الزمن الكمي لممرحمة والعكس صحيح .
باالصطدام وزمن االصطدام / ثانيلة يعلزوه الباحثلان  ²باط المعنوي الموجب بين مساحة ما تحت المنحنى /سماالرت -1

 والعكس صحيح. ²إلى أن زيادة زمن االصطدام يعمل عمى زيادة مساحة ما تحت المنحنى /سم
فلي  ²تحلت المنحنى/سلماالرتباط المعنوي السالب بين زمن االمتصاص / ثانية في مرحمة االمتصاص ومساحة ما  -6

مرحمة الدفع يعزوه الباحثان إلى أن زيادة أو قمة زمن مرحمة االمتصاص سوف يحدد قيمة المرحملة الالحقلة وىلي اللدفع 
فانخفاض زمن االمتصاص يعني ان القمة في القوة يكلون قملياًل فلي مرحملة االمتصلاص وعنلدما تلأتي مرحملة اللدفع ملن 

كبيلرة فلي مرحملة اللدفع ، فكمملا قلل  ²فإنيلا تسلجل مسلاحة ملا تحلت المنحنلى /سلمنقطلة أعملى ملن قملة قلوة االمتصلاص 
 زمن مرحمة االمتصاص سيؤدي ذلك إلى زيادة مساحة ما تحت المنحنى في مرحمة الدفع والعكس صحيح .

/ثانيللة فللي ²االرتبللاط المعنللوي السللالب بللين زمللن مرحمللة االمتصللاص / ثانيللة ومسللاحة مللا تحللت المنحنللى /الللزمن سللم -2
 ( . 6رحمة الدفع يعزوه الباحثان إلى األسباب الواردة في الفقرة السابقة ) م

فللي مرحمللة االمتصللاص وزمللن الللدفع / ثانيللة فللي  ²االرتبللاط المعنللوي السللالب بللين مسللاحة مللا تحللت المنحنللى /سللم -1
ن المرحملة في مرحمة االمتصلاص يعنلي أ ²مرحمة الدفع يعزوه الباحثان إلى أن زيادة مساحة ما تحت المنحنى /سم

أنجزت بزمن قصير وبأقل فقد لمقوة مما يزيد من مساحة ما تحت المنحنى وىذا يييئ إللى أداء مرحملة اللدفع بلزمن 
 اقصر والعكس صحيح .

 ²االرتباط المعنوي الموجب بين زمن أقصلى قلوة رد فعلل / ثانيلة فلي مرحملة اللدفع ومسلاحة ملا تحلت المنحنلى /سلم -9
ن إلللى أن طللول الللزمن يللؤدي إلللى تحقيللق مسللاحة كبيللرة فضللاًل عللن ان الزيللادة فللي فللي مرحمللة الللدفع يعللزوه الباحثللا

 مساحة ما تحت المنحنى تزيد من قيمة مساحة ما تحت المنحنى / الزمن والعكس صحيح .
االرتباط المعنوي الموجب بين زمن الوصول إللى أقصلى قلوة رد فعلل / ثانيلة فلي مرحملة اللدفع ومسلاحة ملا تحلت  -80

 في مرحمة الدفع يعزوه الباحثان إلى السبب الوارد في الفقرة السابقة . ²مالمنحنى /س
فللي مرحمللة الللدفع ومسللاحة مللا تحللت المنحنللى /  ²االرتبللاط المعنللوي الموجللب بللين مسللاحة مللا تحللت المنحنللى /سللم-88

بسلط للدفع ىلي فلي مرحملة ا ²/ثانية فلي مرحملة اللدفع يعلزوه الباحثلان إللى أن مسلاحة ملا تحلت المنحنلى /سلم ²الزمن سم
 حت المنحنى / الزمن فكمما كبرت مساحة ما تحت المنحنى كبرت مساحة ما تمعادلة مساحة ما تحت المنحنى/الزمن،

سلمير فلي المرحملة ذاتيلا يعلزوه الباحثلان –االرتباط المعنوي السالب بلين زملن مرحملة اللدفع / ثانيلة ومؤشلر وديلع  -87
 ) المقام ( والتي تنص عمى : إلى أن الزمن ىو احد طرفي معادلة المؤشر

فكمملا قلل اللزمن زادت قيملة المؤشلر والبلد ملن اإلشلارة ىنلا إللى  نظام الومن / مساحة ما تحرت المنحنرى / الرممن     
( ، للذا فلان قملة اللزمن  70،  7000أن القيمة األصغر في مؤشر وديع ، سمير ىي األفضلل ) التكريتلي والياشلمي ، 

 ة مؤشر وديع ، سمير .تحت المنحنى / الزمن وكمما زاد مقام المعادلة قمت درج يؤدي إلى زيادة مساحة ما
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–/ ثانيلة فللي مرحملة اللدفع ومؤشلر وديللع  ²االرتبلاط المعنلوي السلالب بللين مسلاحة ملا تحلت المنحنللى / اللزمن سلم -87
 سمير في المرحمة ذاتيا يعزوه الباحثان إلى السبب الوارد في الفقرة السابقة  .

رتباط المعنوي الموجب بلين زملن الوصلول إللى أقصلى قلوة رد فعلل /ثانيلة فلي مرحملة اللدفع وزملن أقصلى قلوة اال -84 
رد فعل /ثانية في مرحمة الدفع يعزوه الباحثان إلى أن قصلر زملن الوصلول إللى مرحملة اللدفع أن القلاذف يلؤدي الفعاليلة 

يعنللي انجللاز قللوة انفجاريللة يقصللر مللداىا عنللد اعمللى  بسللرعة عاليللة والسللرعة ىللي نتللاج القللوة ، فكممللا زادت السللرعة فيللذا
 ارتفاع ليا والعكس صحيح . 

الممن  في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل  –االرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينماتيكية و متغيرات دالة ال وة  4-2-5
 بطري ة المحم ة لعينة البحث :

 ( 12جدول رقم )                                              
 الممن  في المرحمة الرةيسة ب ثف ال  ل بطري ة المحم ة لعينة البحث –يبين االرتباطات المعنوية بين المتغيرات الكينماتيكية و متغيرات دالة ال وة 

قيمة ) ر (  االرتباطات المعنوية ت
 المحسوبة

 االحتمالية

 0,079 0,928 قوة رد فعل في مرحمة االصطدام  زمن أقصى× ارتفاع م.ث.ك الجسم في وضع القوة  -8
زمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل في مرحمة × ارتفاع م.ث.ك الجسم في وضع القوة   -7

 االصطدام
0,928 0,079 

 0,079 0,928 زمن االصطدام × ارتفاع م.ث.ك الجسم في وضع القوة  -7
 ( يتبين ما يأتي : 87من الجدول رقم ) 

معنللوي الموجللب بللين ارتفللاع م.ث.ك الجسللم بوضللع القللوة وزمللن أقصللى قللوة رد فعللل /ثانيللة فللي مرحمللة االرتبللاط ال -8
االصطدام يعلزوه الباحثلان إللى أن ارتفلاع م.ث.ك الجسلم بوضلع القلوة يعنلي اسلتقرار أقصلى قلوة نتيجلة ثبلات زوايلا 

 االصطدام .الرجمين في وضع القوة قبل أداء مرحمة االمتصاص ووضع القوة ىو جزء من مرحمة 
االرتبللاط المعنللوي الموجللب بللين ارتفللاع م.ث.ك الجسللم بوضللع القللوة وزمللن الوصللول إلللى أقصللى قللوة رد فعللل /ثانيللة  -7

 ( . 8في مرحمة االصطدام يعزوه الباحثان إلى االرتباط المعنوي الموجب في الفقرة ) 
ام الكمللي فللي مرحمللة االصللطدام االرتبللاط المعنللوي الموجللب بللين ارتفللاع م.ث.ك الجسللم بوضللع القللوة وزمللن االصللطد -7

يعزوه الباحثان إلى أن وضع القوة ىو جزء من مرحملة االصلطدام وبزيلادة الجلزء يلزداد الكلل فضلال علن أن القلاذف 
يحتللاج إلللى مللدة زمنيللة يللتم مللن خالليللا التثبيللت لالنتقللال إلللى المرحمللة الالحقللة وىللي االمتصللاص وان كانللت قصلليرة 

المتولدة من جراء تكنيكلو وحركتلو داخلل دائلرة الرملي والتلي تلم اكتسلابيا كلذلك ملن  جدًا ليتمكن من عدم فقدان القوة
األرض في وضع القوة والذي ىو جزء ملن مرحملة االصلطدام واللذي سليؤثر عملى كلل متغيلرات تملك المرحملة ومنيلا 

  زمن المرحمة الكمي . 
 االستنتاجات والتوصيات :  -5
 االستنتاجات :  5-1
مثملللت متغيلللرات مركلللز ثقلللل كتملللة الجسلللم واإلزاحلللة  واالرتفلللاع  معنويلللة بلللين المتغيلللرات الكينماتيكيلللة إذ وجلللود عالقلللة -8    

% ( من االرتباطات المعنوية لممتغيرات الكينماتيكية فلي المرحملة الرئيسلة )  48,821والسرعة والفرق الزاوي نسبة ) 
 ( . 82متغيرات من أصل  2
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يرات الكينتيكية في الزخم األفقي والطاقة الحركية األفقية ومحصمة الزخم والطاقة وجود عالقة معنوية بين المتغ -7    
% ( من مجموع االرتباطات  66,662الحركية الكمية والكامنة بوضعي االمتصاص والقذف إذ مثمت نسبة ) 

 ( . 9متغيرات من أصل  6المعنوية بين المتغيرات الكينتيكية ) 
كللان لازاحللة والسللرعة األفقيللة ومحصللمة اإلزاحللة مللع   المتغيللرات الكينماتيكيللة والكينتيكيللة إذوجللود عالقللة معنويللة بللين  -7   

محصلمة الللزخم والللزخم العمللودي واألفقللي لحركلة مركللز ثقللل كتمللة الجسللم والطاقلة الحركيللة العموديللة واألفقيللة ومحصللمة 
بلللللين المتغيلللللرات الكينماتيكيلللللة % ( ملللللن مجملللللوع االرتباطلللللات المعنويلللللة  77,022الطاقلللللة الحركيلللللة الكميلللللة نسلللللبة ) 

 ( . 76متغيرات من أصل  6والكينتيكية ) 
كان لزمن الوصول إلى أقصى قوة رد فعل وزملن اسلتخداميا  الزمن إذ –وجود عالقة معنوية بين متغيرات دالة القوة  -4   

فللي مرحمللة الللدفع الللزمن ومسللاحة مللا تحللت المنحنللى ومسللاحة مللا تحللت المنحنللى / الللزمن  –وزمللن مراحللل دالللة القللوة 
متغيرًا ملن أصلل 84الزمن       )  –% ( من مجموع االرتباطات المعنوية بين متغيرات دالة القوة 67,676نسبة ) 

77 . ) 
إن لمسرعة األفقية والفرق الزاوي واالرتفاع لل م.ث.ك الجسم في مراحل االصطدام ، واالمتصاص ،والدفع في  -1

 قة ألزحمقة الخمفية األىمية القصوى في تحديد مستوى االنجاز .المرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطري
عندما يقل زمن ومساحة االمتصاص يكون ذلك ذو مردود ايجابي في مرحمة الدفع فيما يتعمق بمتغيرات دالة القوة  -6

 الزمن . –
زيلد بلذلك قليم مسلاحة ملا تحلت إن بزيادة الزمن الكمي في المرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة ألزحمقة الخمفية سلوف ي -2

المنحنى / الزمن في كل مرحمة من مراحل ) االصطدام ، واالمتصاص ، والدفع ( مما يشكل عائقًا فلي األداء الفنلي 
 وتحقيق االنجاز المطموب .

 التوصيات : 2 -5
  قذف الثقل . التأكيد عمى انجاز أقصى قوة في مرحمة الدفع المقرون بسرعة األداء لتحقيق أفضل انجاز في -8
االىتمام بحركة مركز ثقل كتمة الجسم كونو المتغيلر اللذي يلرتبط معنويلًا بلأكبر علدد ملن المتغيلرات الكينماتيكيلة فلي -7

 المرحمة الرئيسة بقذف الثقل بطريقة أوبراين . 
لمسللار الثقللل فللي تطللوير السللرعة الزاويللة لمجسللم فللي مرحمللة الللدفع النعكاسللاتيا االيجابيللة عمللى المسللافة الحقيقيللة  -7 

 الطيران .
التأكيللد عمللى اسللتخدام جانللب التصللوير الفيللديوي والتحميللل الحركللي مللن قبللل المللدربين باسللتخدام األجيللزة الحديثللة   -4

 لموقوف عمى أىم نقاط الضعف والقوة لتطوير األداء الفني لمفعاليات المختمفة  .
صللفات جسللمانية وطللول لمللذراع والطللول الكمللي لمجسللم فللي االنتقللاء المناسللب لمقللاذفين وبمللا يحقللق االنجللاز مللن موا -1

 فعالية قذف الثقل .
عمللى المللدربين والعللاممين فللي المجللال الرياضللي االىتمللام بمقللدار تسللميط القللوة فللي مرحمللة االصللطدام وتقميللل زمللن  -6

 االمتصاص قدراإلمكان لالستفادة من ىذا اإلجراء في مرحمة الدفع . 
 ينات اكبر وذات مستوى عالي لتكون النتائج اعم واشمل .إجراء بحوث مشابية عمى ع -2
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 ( 7ممحق ) 
 يق العمل والباحثانر ف أعضاءدائرة الرمي بمساعدة  إنشاءصور 
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    3م حق ) 

  قت الخ فيت ألحذ أفزاد العينتالس س ت الحزكيت لقذف الثقل بطزيقت ألشح
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