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دراسة حتليلية لبعط املتغريات البايىكيىماتيكية لفعالية قذف الثقل وعالقتها باإلجناس ألوذية إقليم كىردستان العزاق للىساء

م .د .ممتاز احمد أمٌن  -فاكلتً التربٌة  -سكول الرٌاضة – جامعة سوران

استالم البحث 3026/4/32:
قبول النشر 3026/7/35 :
ملخص البحث
هدف البحث إلى التعرف على قٌم بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة لفعالٌة قذف الثقل للنساء فً أندٌة إقلٌم كوردستان
العراق  .التعرف على نسبة مساهمة المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة المختارة فً انجاز قذف الثقل لدى العبات اقلٌم كوردستان العراق.
تقوٌم اداء الالعبات من وجهة النظر الباٌومٌكانٌكٌة .وافترض الباحث وجود إرتباط معنوي بٌن بعض المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة
واإلنجاز فً فعالٌة قذف الثقل للنساء فً اندٌة إقلٌم كوردستان .وجود تباٌن فً نسبة مساهمة المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة المختارة فً
انجاز قذف الثقل لدى العبات اقلٌم كوردستان العراق .وتكونت مجاالت البحث المجال البشري :العبات اندٌة اقلٌم كوردستان العراق
فً فعالٌة قذف الثقل للنساء .المجال الزمانً :للمدة من  6/3لغاٌة  .3024/6/5المجال المكانً :ملعب فرنسو حرٌري فً اربٌل.
استخدم الباحث المنهج الوصفً بأسلوب دراسة العالقات االرتباطٌة لمالءمته لطبٌعة البحث .وتكونت عٌنة البحث من العبات قذف
الثقل المتقدمات فً إقلٌم أندٌة كوردستان العراق والبالغ عددهن ( )6العبات للموسم الرٌاضً  .3024/3023واستخدم الباحث
وسائل جمع البٌانات االتٌة( :االختبارات – القٌاس – المالحظة العلمٌة التقنٌة – االستبٌان – المقابالت الشخصٌة) واستخدم الباحث
بعض االدوات واألجهزة اآلتٌة (آلة تصوٌر فٌدوٌه سرعة ( )35صورة/ثا – مقٌاس رسم بطول2متر -جهازطبً لقٌاس الوزن
والطول) .واستخدم الباحث الوسائل االحصائٌة اآلتٌة( :الوسط الحسابً– االنحراف المعٌاري – االرتباط البسٌط – نسبة المساهمة).
استنتج الباحث وجود ارتباط معنوي موجب بٌن متغٌرات )ارتفاع نقطة اطالق الثقل – زاوٌة اطالق الثقل – سرعة اطالق
الثقل – السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة الدفع واالنجاز فً قذف الثقل(.وجود قصور لدى عٌنة البحث فً زاوٌة اطالق
الثقل اذ كان المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لها ( )7.70252±3..7.70وبحد ادنى ( )22.76درجة وبحد أعلى
( )47.23درجة .وجود تباٌن فً سرعة اطالق الثقل اذ كان المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لها ()2.45.20±7.4230
وبحد ادنى ( )6.76م/ثا وبحد أعلى ( )2.44م/ثا .وجود تباٌن فً نسبة مساهمة المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة المختارة فً انجاز قذف
الثقل لدى قاذفات الثقل فً اقلٌم كوردستان العراق .وكانت أعلى نسب للمساهمة فً المتغٌرات التً حققت االرتباطات المعنوٌة مع
االنجاز وهً على التوالً (السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة الدفع  -سرعة اطالق الثقل  -ارتفاع نقطة اطالق الثقل – زاوٌة
اطالق الثقل) وكانت قٌم نسب المساهمة على التوالً)0..27- 0..72-0.226 -0.247( :

Abstract
Analysis Study for some Biokinematices Variables to shoot- put and it Relationship with the
Achievements in shoot-put Distance to Women of Kurdistan-Iraq Clubs Put Shooters
Dr. Mumtaz Ahmad Ammen – College of sport Education - University of Soran
Mumtaz3@yahoo.com
Identify the value of some Biokinematices variables to shoot- putto women of Kurdistan-Iraq
clubs put shooters. Identify the relationship with the achievements in shoot-put distance to women of
Kurdistan-Iraq clubs put shooters. Know the contribution percentile of the Biokenamatices variables in
the achievement. Evaluation the technique of the women of Kurdistan-Iraq clubs Put Shooter. The
hypothesis . There is a significance correlation between some Biokinematices variable with the
achievements in shoot-put distance to women of Kurdistan-Iraq clubs put shooters. There is a
difference the contribution percentile some Biokenamatices variables in the achievement in shoot-put
distance. Method . The researcher used the descriptive methods, the sample was (5) woman Shoot
Putters from Kurdistan-Iraq clubs . The researcher used the test, measurement, questioner, and
technical observation. The data statistically by mean, stander division, percentile and simple
correlation. Conclusions . There is a significance correlation between some Biokinematices variable
 with the achievements in shoot-put distance (the linear speed of the right wrist in the throw phasemomentum speed of shot release and - height of shot release,- angle of shot release,). The angle of the
throw of the sample is not at the limited of the normal angles of the throw. There is a height different
in the momentum speed of throwing the put between the samples.

34

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضة

المجلد ( ) 61

 -1املقذمة :

العدد (  ) 6ج6

اذار 6161

وكلمة التحلٌل ٌقصد بها "الوسٌلة المنطقٌة التً ٌجري
بمقتضاها تناول الظاهرة موضوع الدراسة الى اجزاء او
عناصر اساسٌة"(.)3
وٌعرف التحلٌل الباٌوكٌنماتٌكً بأنه "مادة علمٌة تهتم
بدراسة العالقات بٌن حركة جسم ما وزمنها ومكانها من دون
البحث فً القوى المسببة لها ،فهً تعنً بوصف انواع الحركات
المختلفة بمساعدة اصطالحات السرعة والتعجٌل والتغٌرات
الخاصة بها"( .)4كما وٌعرف التحلٌل الباٌومٌكانٌكً "بانه االداة
الفعالة بٌن الباحث والمدرب الستقصاء الحقائق وٌساعد على
تطور الحركة ومعرفة فن ادائها (تكنٌكها) وٌقرب صورة
الحركة النموذجٌة"(.)5

ٌعد المجال الرٌاضً واحد من المجاالت المهمة فً
حٌاة الشعوب ،لذلك كان االهتمام المتواصل بالحركة الرٌاضٌة
لتحقٌق اعلى مستوٌات االنجاز الرٌاضً سواء كان ذلك
باستثمار العلوم الرٌاضٌة النظرٌة والتطبٌقٌة أو الوسائل العلمٌة
والتقنٌات الحدٌثة ،ولم ٌكن هذا االتجاه نحو التفوق الرٌاضً
مقتصراً على الدول المتقدمة فقط وانما تجاوزه إلى الدول
األخرى ،نتٌجة الجهود العلمٌة الحثٌثة للعلماء والتقنٌون فً
جمٌع المجاالت لمعالجة مواطن الضعف والتعرف على الحقائق
واستثمارها (ان كانت مؤثرات داخلٌة او خارجٌة ) وتوظٌفها
لتطوٌر االنجاز ،وكان التجاه العلماء الى المجال الرٌاضً
مساهمة فعالة ،وخاصة فً العاب القوى وفعالٌة قذف الثقل
بالتحدٌد اذ تمٌزت االنجازات الحالٌة بمقارنتها مع االنجازات
السابقة بالمستوٌات العالٌة.

وٌهتم التحلٌل الباٌومٌكانٌكً "بدراسة اجزاء الحركة
ومعرفة تأثٌر المتغٌرات الوصفٌة والسببٌة لالرتقاء بمستوى
اداء الحركة وتحقٌق الهدف منها"(.)6

قد تناولت الكثٌر من الدراسات و البحوث المٌدانٌة
والمختبرٌة معظم الصفات البدنٌة الخاصة بالعبات قذف الثقل
المتقدمات فً العراق بشكل عام و إقلٌم كوردستان العراق
بشكل خاص والتً تؤثر بشكل مباشر فً تطوٌر الجانب البدنً
لالرتقاء بالجانب المهاري ،لذا فإن دراسة فعالٌة قذف الثقل
باستخدام المٌكانٌكا الحٌوٌة لتحقٌق النتائج المتقدمة تمكن
الدارسٌن من التعرف على تفاصٌل مٌكانٌكٌة دقٌقة تعطٌنا
مؤشرات (ضعف االداء الفنً للفعالٌة) لم تكن معروفة فً
السابق بهذه الصورة التً وصلت الٌها الٌوم.
وتعد مرحلة االستعداد والتكور والزحلقة فً قذف الثقل
فً المرحلة التمهٌدٌة والتً ٌنبغً من خاللها الحصول على
الوضع المناسب للتهٌؤ للمرحلة الرئٌسة لقذف الثقل بأداء
الزحلقة بالشكل الصحٌح ثم الوصول إلى وضع(القوة) ومن ثم
القٌام بالقسم الرئٌس فً األداء وهو قذف الثقل ألبعد مسافة
ممكنة إذ تعتمد كل مرحلة من المراحل على السابقة لها وصوالً
الى االنجاز العالً من خالل اكتساب الطاقة الحركٌة المناسبة
ونقلها للثقل لتحقٌق اإلنجاز.

وٌعرف الباٌومٌكانٌك بانه "علم ٌختص أو ٌبحث فً
حقائق القوى الداخلٌة والخارجٌة على االجسام الحٌة"(.)7
ومن هنا جاءت دراستنا لتحدٌد أهم المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة ذات
التأثٌر المباشر على انجاز قذف الثقل .لذا تتجلى اهمٌة البحث
فً دراسة بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لقذف الثقل ودراسة
تحلٌلٌة ،ارتباطٌة ،تقوٌمٌة.
 -2الغزض مه الذراسة :

ان الرض من الدراسة هو التعرف على قٌم بعض
المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة لفعالٌة قذف الثقل للنساء فً أندٌة
إقلٌم كوردستان العراق و التعرف على العالقة بٌن بعض
المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة واإلنجاز لفعالٌة قذف الثقل للنساء فً
أندٌة إقلٌم كوردستان العراق كذلك التعرف على نسبة مساهمة
المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة المختارة فً انجاز قذف الثقل لدى
العبات اقلٌم كوردستان العراق.فضال عن تقوٌم اداء الالعبات
من وجهة النظر الباٌومٌكانٌكٌة.

 -3الطزيقة و االجزاءات :

إن التحلٌل فً المجال الرٌاضً من العلوم المهمة التً
تعتمد على علوم اخرى مثل التشرٌح والمٌكانٌك والفٌزٌاء
والرٌاضٌات لذا ال ٌمكن تحلٌل الحركات الرٌاضٌة دون ان
تكتمل جمٌع العناصر المؤثرة فً االداء .

استخدم الباحث المنهج الوصفً بأسلوبً التحلٌلً و
العالقات االرتباطٌة لمالءمته لطبٌعة البحث.
تكونت عٌنة البحث من العبات قذف الثقل المتقدمات
فً أندٌة إقلٌم أندٌة كوردستان العراق والبالغ عددهن ()6
العبات للموسم الرٌاضً .3024-3023والجدول (ٌ )2بٌن
مواصفات أفراد العٌنة فً هذه المتغٌرات.

اذ كانت فً السابق عملٌة صعبة وٌرجع السبب فً
ذلك الى تنوع الفعالٌات الرٌاضٌة وحركاتها المختلفة وتداخلها
مع بعضها ولعدم توفر اجهزة قادرة على التحلٌل بشكل دقٌق فً
حٌنها ،اما فً الوقت الحاضر وبعد التقدم الملحوظ الذي حصل
فً مختلف المجاالت العلمٌة والهندسٌة منها فقد اصبح باإلمكان
استخدام المعدات الحدٌثة لغرض االستفادة منها فً الحصول
على كم ونوع جٌدٌن من المعلومات واالشكال والصور عن
كٌفٌة قٌام الالعب باألداء ومستوى ذلك االداء بالنسبة ألقرانه
وغٌرها من المعلومات(.)2

( )3رٌسان خرٌبط ونجاح مهدي شلش؛ التحلٌل الحركً( :جامعة البصرة،
3.
دار الحكمة )2223 ،ص .
( )4فؤاد توفٌق السامرائً؛ الباٌومٌكانٌك( :الموصل ،دار الكتب للطباعة
34
والنشر )22.3 ،ص .
( )5وجٌة محجوب؛ التحلٌل الحركً الفٌزٌاوي والفسلجً للحركات
60
الرٌاضٌة( :بغداد ،التعلٌم العالً )2222 ،ص .
( )6سمٌر مسلط الهاشمً؛ الباٌو مٌكانٌك الرٌاضً( :الموصل ،دار الحكمة
55-54
.
للطباعة والنشر )2220 ،ص
(6) Susani. Hall; Basicbiomechanics, Second
13
edition: (USA. new York, (2) mc & raw h. ll, 1995) p .

( )2وجٌة محجوب؛ التحلٌل الحركً( :بغداد ،مطبعة التعلٌم العالً)22.7 ،
304
ص .
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الجدول ()2
االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمواصفات أفراد عٌنة البحث
الوسط الحسابً
وحدة القٌاس
المعالم االحصائٌة
المتغٌرات
20.166
سنة
العمر الزمنً

اذار 6161

االنحراف المعٌاري
2.42

3

الكتلة

كغم

67.8333

4.54

4

العمر التدرٌبً

سنة

3.5

1.5

5

الطول

سم

166.5

4.73

6

أفضل إنجاز

م

8.705

0.52

 5متغريات البحث :

لغرض تحدٌد أهم المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة (الكٌنماتٌكٌة) قام الباحث بوضع استبٌان المؤشرة فقراته فً الجدول ( )3ووزعت هذا
االستبٌان على ( )20من السادة المختصٌن*فً مادتً (الباٌومٌكانٌك والساحة والمٌدان) الختٌار أهم هذه المتغٌرات فضالً عن ما
ٌرونه مهما ً فً تحقٌق أفضل أنجاز لهذه الفعالٌة ،وبعد فرز بٌانات هذه االستمارات تم اختٌار المتغٌرات التً حصلت على النسبة
التً اتفق علٌها  %76فأكثر وحسب نسبة االتفاق ( .، )2وكما مبٌن فً الجدول ( ،)4اذ تم الحصول على ( )20متغٌرات من اصل
(.)27

المراحل
التهٌؤ
االستناد

مرحلة الرمً

مرحلة الدفع

اطالق الثقل

الجدول ()3
ٌبٌن نسبة اتفاق المختصٌن لتحدٌد المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة (الكٌنماتٌكٌة)
نسبة االتفاق %
وحدة
المتغٌرات
ت
القٌاس
% 70
درجة
 2زاوٌة مٌل الجسم لحظة التهٌؤ
% .0
درجة
 3زاوٌة مٌل الجسم لحظة االستناد
 4ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم لحظة
% 20
متر
االستناد
% .0
م /ث
 5السرعة الخطٌة الكلٌة لكتف الٌمٌن
% .0
م /ث
 6السرعة الخطٌة الكلٌة لورك الٌمٌن
% .0
درجة
 7السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن
% 70
م /ث
 7السرعة الخطٌة الكلٌة لركبة الٌمٌن
% .0
درجة
 .الفرق الزاوي للجسم
% 60
درجة
 2زاوٌة الكاحل لرجل الٌمٌن
% 60
درجة
 20زاوٌة مٌل الجسم لحظة القذف
% 60
درجة
 22زاوٌة الكاحل لرجل الٌمٌن
% 60
درجة
 23زاوٌة الرسغ لحظة القذف
% 20
متر
 24ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم لحظة القذف
%200
درجة
 25زاوٌة االطالق
%200
م/ث
 26سرعة االطالق
%200
متر
 27ارتفاع نقطة االطالق

التجزبة الزئيسة :

تم إجراء التجربة ٌومً  3024/ 7 /.-7بعد االنتهاء من * التجربة االستطالعٌة التى تمت فً  3024 /7/2وللتأكد من
صالحٌة األجهزة واالدوات وجرت هذه التجربة على ملعب ألعاب الساحة والمٌدان التابع لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جامعة صال ح
الدٌن – اربٌل وبمساعدة الفرٌق العمل المساعد (*) وقد نصبت آلة التصوٌرعلى ٌسار الالعبة عند أداءها الوقفة االبتدائٌة كون ان
جمٌع الالعبات ٌستخدمن الذراع الٌمنى وعلى بعد  ..20متراً وكان ارتفاع العدسة (منتصف العدسة) عن األرض (2.07متر)
بحٌث كان الخط الوهمً لمنتصف العدسة (البعد البؤري) عمودٌا ً على مسار حركة القذف النهائٌة لضمان متابعة الحركة .وأعطٌت
لكل العبة ( )7محاوالت حسب قانون الفعالٌة

2

بنٌامٌن بلوم وأخرون(  : ) 22.4تقٌٌم تعلم الطالب التقوٌمً والتجمٌعً  ،ترجمة محمد امٌن المفتً واخرون  ،دار ماكروهٌل  ،القاهرة – مصر
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الدولً الذي ٌعطً ستة محاوالت إذا كان عدد الالعبٌن ( ).فأقل( ،)2وبفاصل زمنً بٌن المحاوالت ( )5-4دقائق .واستخدم
الباحث التصوٌر الفٌدٌوي بالة تصوٌر من نوع ) )-3500TM PANASQNNCذات سرعة تردد ( 25صورة/ثانٌة)
وباستخدام كاسٌت فٌدٌو نوع ( .)VHC-RDوقد نصبت آلة التصوٌر الفٌدٌوي على حامل ثالثً كبٌر أنظر الشكل (.)2

الشكل ()2
(ٌوضح مٌدان التجربة و ابعاد و اماكن وضع آلة التصوٌر ألفراد عٌنة البحث)
الىسائل االحصائية املستخذمة :

-2
-3
-4
-5

الوسط الحسابً.
االنحراف المعٌاري.
االرتباط البسٌط(.)3
نسبة المساهمة.

 -4وتائج البحث :

ت
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.7
..
.2
.20
.22

الجدول ()4
القٌم الفردٌة للمتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لقذف الثقل للنساء اندٌة اقلٌم كوردستان العراق
وحدات
الالعبة4
الالعبة3
الالعبة2
المتغٌرات
القٌاس
75.22
.6..7
62.24
درجة
زاوٌة مٌل الجسم لحظة االستناد
ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم لحظة
.2
.6
25
سم
االستناد
السرعة الخطٌة لكتف الٌمٌن فً مرحلة
4.60
4.06
3.02
م/ثا
دفع الثقل
السرعة الخطٌة للورك الٌمٌن فً مرحلة
3.6
2.76
2.34
م/ثا
دفع الثقل
السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة
7.5
7.42
20.00
م/ثا
دفع الثقل
الفرق الزاوي لمٌل الجسم فً مرحلة
43.22
22.36
23.25
درجة
دفع الثقل
ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم لحظة دفع
20.
202
22
سم
الثقل
220
2.3
2.7
سم
ارتفاع نقطة اطالق الثقل
22.76
46.65
47.23
درجة
زاوٌة اطالق الثقل
2.44
7.0.
..00
م/ثا
سرعة اطالق الثقل
..4.
2.74
2.2.
متر
االنجاز فً قذف الثقل

()2

الالعبة5

الالعبة6

.4.2.

.2.40

20

.7

6.24

4..4

3.23

3.36

20.47

..44

34.27

33.73

224

20

306
33.67
6.76
..77

27.
32.06
7..0
..24

القانون الدولً لأللعاب الساحة والمٌدان( ،ترجمة) :صرٌح عبد الكرٌم الفضلً و(اخرون )( :بغداد ،مطبعة العادل )2002 ،ص.00-64
( ،)3ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً و محمد حسن العبٌدي؛ موسوعة التطبٌقات االحصائٌة واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة:
270-001
.
(االسكندرٌة ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر )2002،ص
(*)الفرٌق العمل المساعد  :تكون الفرٌق العمل المساعد من السادة ( أرام ٌوسف ( محلل ) /السٌد رٌبوار محً الدٌن  /السٌد نامق خضر  /م .احمد
شهاب  /طالب الدكتوراه تحسٌن على شٌروانً  /م .هاشم محمد عزٌز )
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الجدول()5
االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لقٌم المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة فً قذف الثقل لنساء اندٌة اقلٌم كوردستان العراق
االنحراف المعٌاري
الوسط حسابً
المتغٌرات
ت
24.3.470
70.0.50
زاوٌة مٌل الجسم لحظة االستناد.
-2
5.27222
.7.3000
ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم لحظة االستناد.
-3
0.7.072
4.3750
السرعة الخطٌة لكتف الٌمٌن فً مرحلة دفع الثقل.
-4
0.60750
2.2600
السرعة الخطٌة للورك الٌمٌن فً مرحلة الدفع.
-5
2.22222
..3.30
السرعة الخطٌة لرسغ الٌمٌن فً مرحلة دفع الثقل.
-6
7.67745
33.2230
الفرق الزاوي لمٌل الجسم فً مرحلة دفع الثقل.
-7
...2577
203.3000
ارتفاع مركزثقل كتلة الجسم لحظة دفع الثقل.
-7
20.50223
2...3000
ارتفاع نقطة اطالق الثقل.
-.
7.70252
3..7.70
زاوٌة اطالق الثقل.
-2
2.45.20
7.4230
 -20سرعة اطالق الثقل.
02630
..706
 -22االنجاز فً قذف الثقل.
الجدول ( ) 6
ٌبٌن االرتباط ونسب مساهمة المتغٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة فً انجاز قذف الثقل للنساء اندٌة اقلٌم كوردستان العراق
ت
-2
-3
-4

ن
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

قٌمة (ر)
المحسوبة

نسبة
احتمالٌة
الخطأ

داللة االرتباط

نسبة المساهمة
(معامل تحدٌد)

السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة الدفع.
م/ثا
سرعة اطالق الثقل .م/ثا

(*)0.27.

0.007

معنوي

0.247

(*)0.267

0.022

معنوي

0.226

ارتفاع نقطة اطالق الثقل .سم

(*)0.24.

0.022

معنوي

0..72

2.263
3.042

(*)0.205

0.046

معنوي

0..27

0.7.4

0.227

غٌرمعنوي

0.724

3..5.
4.572

0.722

0.374

غٌرمعنوي

0.474

0.702

0.377

غٌرمعنوي

0.470

0.450
0.260
0.224

0.674
0..02
0..77

غٌرمعنوي
غٌرمعنوي
غٌرمعنوي

0.226
0.033
0.023

المتغٌرات

زاوٌة اطالق الثقل .درجة
-5
السرعة الخطٌة للورك الٌمٌن فً مرحلة دفع
-6
الثقل .م/ث
السرعة الخطٌة لكتف الٌمٌن فً مرحلة دفع
-7
الثقل .م/ث
الفرق الزاوي لمٌل الجسم فً مرحلة دفع الثقل.
-7
درجة
ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة االستناد .سم
-.
ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة دفع الثقل .سم
-2
 -20زاوٌة مٌل الجسم لحظة االستناد .درجة
(*) ارتباط معنوي.

 1-4مىاقشة وتائج البحث :

نسبة
المساهمة
التراكمٌة

0.247

4..45
5.305
5.422
5.452
5.454

جمٌعا من مقدار واتجاه متجها السرعة االبتدائٌة لٌنطلق بها
فضال عن تعجٌل الجاذبٌة فً مكان االطالق(.)2
وٌكون ارتفاع نقطة قذف الثقل تأثٌرا هاما على اعلى ارتفاع
ٌصله الثقل وبالتالً التأثٌر االٌجابً لتحقٌق ابعد مسافة افقٌة فً
القذف اذ ان أقصى ارتفاع (ذروةالمسار) :هوأعلى نقطة
(موضع) ٌصل إلٌها المقذوف عن المستوى األفقً المار بنقطة
القذف ،وعندها تكون سرعته الرأسٌة تساوي صفر).(3
كما تحقق االرتباط المعنوي الموجب بٌن زاوٌة اطالق الثقل
واالنجاز فزاوٌة القذف :هً الزاوٌة المحصورة بٌن متجه

ٌقتضً الوصول الى ازاحة افقٌة كبٌرة تتماشى
والقدرات البدنٌة والحركٌة لالعبة ومدى استثمارها للقوانٌن
الباٌومٌكانٌكٌة خالل مراحل الرمً خصوصا انجاز القسم
الرئٌس بالحركة (مرحلة الرمً) اذ ٌتطلب من الالعبة تحقٌق
قٌم اقرب الى المثالٌة فً ارتفاع قذف الثقل وزاوٌة اطالقه
وسرعة اطالقه وهذا ما اراد الباحث التحقق منه من خالل عدد
من المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة واالنجاز فً قذف الثقل.
وقد افرزت نتائج البحث تطابق النتائج مع المنطلقات
النظرٌة للباٌومٌكانٌك فٌما ٌتعلق بالمقذوفات اذ تحقق االرتباط
المعنوي الموجب بٌن ارتفاع اطالق الثقل واالنجاز "إن
خصائص حركة المقذوف – كشكل المسار (الطرٌق التً ٌسٌر
علٌها وأعلى نقطة ارتفاع ٌصل إلً المدى األفقً – تتحدد

(1) http://www.xzx4ever.com/vb/archive/index.php/t10930.html.
)(2
http://easyscience.org/school/phys215/teach/one/proj
ectile7.jpg.
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السرعة االبتدائٌة ومحورالسٌنات.وعادة نختارنقطة القذف،
أونقطة بدء حركة الجسم لتكون مركز اإلحداثٌات (
نقطةاألصل)).(2
اذ ان من العوامل التً تؤثرعلى المقذوفات-:
السرعة االبتدائٌة.
-2
القوة الدافعة او (قوة الدفع).
-3
زاوٌة الدفع.
-4
ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم.
-5
الزمن.
-6
الشكل الهندسً.
-7
مقاومة الهواء.
-7
وتعتمد زاوٌة الطالق على تعلم فن األداء (التكنٌك)
الصحٌح ،وكلما اقتربت زاوٌة اإلطالق من ( ،)˚56نحصل
على االرتفاع األمثل لالداة وأبعد مسافة افقٌة والزاوٌة المثالٌة
والتً نحصل من خاللها على أكبر مسافة أفقٌة واعلى ارتفاع
هً بزاوٌة ( )˚56وتتساوى فٌها (المركبة العمودٌة مع المركبة
األفقٌة) .وتعد زاوٌة اإلطالق والوصول إلٌها بشكل مثالً وجٌد
من االمورالمهمة فً أثناء العملٌة التعلٌمٌة فهً عملٌة إتقان
تتعلق بالجانب(التكنٌكً) لضبط المهارة .وتتساوى المركبة
العمودٌة مع المركبة االفقٌة إال إن هذه الزاوٌة ال تتحقق فً
الرمً كون إرتفاع األطالق ٌختلف عن إرتفاع هبوط الثقل .
كما تحقق االرتباط المعنوي الموجب بٌن سرعة اطالق
الثقل واالنجاز فالسرعة االبتدائٌة للمقذوف هً السرعة التً
ٌنطلق بها المقذوف .وتعد حركة المقذوف حركتان آنٌتان
باتجاهٌن متعامدٌن.
والمسارالذي ٌسلكه الجسم المقذوف (الثقل) ٌمثل الخط الواصل
بٌن جمٌع نقاط المماس لمتجهات السرعات اللحظٌة عند كل
نقطة).(3
وهناك سرعتان إلطالق المقذوف-:
أوالً :الحركة فً االتجاه األفقً .وهً حركة بسرعة ثابتة ال
تتغٌر وذلك لعدم وجود قوى مؤثرة على الجسم (محصلة القوى
األفقٌة تساوي صفر) .أي أن السرعة فً االتجاه األفقً ثابتة فً
المقدار واالتجاه وال تتأثر بالجاذبٌة األرضٌة .مما ٌدل على كون
سرعة المقذوف على المحور السٌنً ثابتة المقدار).(4
ثانٌاً :الحركة فً االتجاه الرأسً .وهً حركة معجلة بانتظام فً
االتجاه الرأسً أي أن المقذوف ٌتحرك بسرعة متغٌرة بانتظام
ع ص تحت تأثٌر تعجٌل الجاذبٌة األرضٌة (ج) ،وعلى هذا
المحور فقط تنطبق معادالت الحركة الثالث .إن اتجاه المركبة
الرأسٌة للسرعة ٌكون فً النصف األول من رحلة القذٌفة إلى
أعلى ،وبعكس قوة الجاذبٌة األرضٌة ولذلك تتأثر بفعل قوة
الجاذبٌة األرضٌة ،وعندما تصل القذٌفة إلى أعلى نقطة "أقصى
ارتفاع" أو "الذروة" تكون سرعتها الرأسٌة صفر ،فً حٌن تبقى
ىسرعتها األفقٌة ثابتة).(5

العدد (  ) 6ج6

اذار 6161

كما تحقق االرتباط المعنوي الموجب بٌن السرعة
الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة الدفع واالنجاز .وهذه السرعة
تعتمد علٌها سرعة المقذوف الن السرعة التً تتكون فً مرحلة
الدفع تعتمد علٌها السرعة اللحظٌة إلطالق الثقل والمدى:
هوأقصى (أبعد) مسافة أفقٌة ٌقطعها الجسم المقذوف عندما ٌصل
إلى مستوى إطالقه نفسه .وٌمكن ان تتحقق من مكونات الشكل
(.(6))6

الشكل ()6
ٌوضح المتغٌرات التً تساهم اٌجابٌا فً مدى المقذوف
وبنا ًء على ما تقدم فان المتغٌرات المؤثرة اٌجابٌا ً فً مدى
المقذوف قد تحققت من خالل االرتباطات المعنوٌة مع االنجاز
كما اثبتت نسب المساهمة العالٌة فً االنجاز بقذف الثقل.
5االستىتاجات والتىصيات :
 1-5االستىتاجات :

وجود ارتباط معنوي اٌجابً بٌن االنجاز فً قذف الثقل
-2
وكل من ( ارتفاع نقطة اطالق الثقل  ،زاوٌة اطالق الثقل،
سرعة اطالق الثقل و السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة
الدفع ) .
وجود قصور لدى عٌنة البحث فً زاوٌة اطالق الثقل
-3
اذ كان المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لها
( )7.70252±3..7.70وبحد ادنى ( )22.76درجة وبحد
أعلى ( )47.23درجة.
وجود تباٌن فً سرعة اطالق الثقل اذ كان المتوسط
-4
الحسابً واالنحراف المعٌاري لها ()2.45.20± 7.4230
وبحد ادنى ( )6.76م/ثا وبحد أعلى ( )2.44م/ثا.

(1) http://www.xzx4ever.com/vb/archive/index.php/t10930.html.
(2) http://easyscience.org/school/phys215/teach/on.
)(3
http://easyscience.org/school/phys215/teach/one/proj
ectile_3.jpg.
)(4
http://easyscience.org/school/phys215/teach/one/proj
ectile_7.jpg.

)(5
http://www.phys4arab.net/vb/images/attach/mq9.jpg.
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وجود تباٌن فً نسبة مساهمة المتغٌرات
-5
الباٌوكٌنماتٌكٌة المختارة فً انجاز قذف الثقل لدى قاذفات الثقل
فً اقلٌم كوردستان العراق .وكانت أعلى نسب للمساهمة فً
المتغٌرات التً حققت االرتباطات المعنوٌة مع االنجاز وهً
على التوالً (السرعة الخطٌة للرسغ الٌمٌن فً مرحلة الدفع -
سرعة اطالق الثقل  -ارتفاع نقطة اطالق الثقل – زاوٌة اطالق
الثقل) وكانت قٌم نسب المساهمة على التوالً-0.247( :
.)0..27 -0..72 - 0.226

العدد (  ) 6ج6

اذار 6161

-7علً سلوم جواد؛ التحلٌل المٌكانٌكً لبعض المتغٌرات فً
مهارة االرسال بنوعٌة المستقٌم والقوس الواطئ( :اطروحة
دكتوراه ،جامعة البصرة /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.)2227 ،
 -.فؤاد توفٌق السامرائً؛ الباٌومٌكانٌك( :الموصل ،دار الكتب
للطباعة والنشر.)22.3 ،
 -2القانون الدولً لأللعاب الساحة والمٌدان( ،ترجمة) :صرٌح
عبد الكرٌم الفضلً و(اخرون )( :بغداد ،مطبعة العادل،
.)3003
 -20محمد عثمان؛ موسوعة األلعاب القوى ،ط( :2الكوٌت ،دار
القلم للنشر و التوزٌع.)2220،
 -22وجٌة محجوب؛ التحلٌل الحركً الفٌزٌاوي والفسلجً
للحركات الرٌاضٌة( :بغداد ،التعلٌم العالً.)2222 ،
 -23وجٌة محجوب؛ التحلٌل الحركً( :بغداد ،مطبعة التعلٌم
العالً.)22.7 ،
المصادر األجنبٌة :
;13-Dorisl. Miller and Riehard C. Nelson
;Biomechanics of sport (14-Girgalka ,O.
Moderne kugeistosste chink, (leichtlik,
1967).Philadelphia, lea and febigfr,1973 ).
15-Miller, d. l; computer in biomechanics
research: (USA, human kinetics publisher,
1986).
16-Susani. Hall; Basicbiomechanics, Second
edition: (USA. new York, (2) mc & raw h. ll,
1995).

 2-5التىصيات :

التأكٌد على تطوٌر القوة االنفجارٌة للذرعٌن خصوصا
-2
الذراع الرامٌة من اجل انتاج قوة انفجارٌة تنعكس اٌجابٌا على
سرعة الثقل إلكسابه الزخم الالزم للحصول على ازاحة افقٌة
اكبر للثقل.
استخدام تمرٌنات الرمً فوق العارضة لتطوٌر زاوٌة
-3
الرمً ووصولها الى المستوٌات المثالٌة لالقتراب من زاوٌة
رمً  56درجة.
التأكٌد على قٌام الرامٌة بالبدء بعملٌة الدفع الفعال للثقل
-4
من وضع ٌقترب من الوضع العمودي للحصول على اعلى
ارتفاع ممكن لمغادرة الثقل ٌد الرامٌة واالستمرار بعملٌة مٌل
الجسم اماما لالنتقال الى وضع تبادل القدمٌن لتحقٌق االتزان.
التأكٌد على ترابط مراحل الرمً من اجل عدم اهدار
-5
الثقل جزء من تعجٌله وبالتالً خسارة فً كمٌة الحركة المنتجة
(الزخم).
تطوٌر التوافق بٌن حركات اجزاء الجسم من اجل
-6
الحصول على اقصى انتاج من النقل الحركً من االطراف
السفلى الى الجذع الى الذراع ثم الى الثقل.

مصادر الشبكة العاملية للمعلىمات :

17http://www.xzx4ever.com/vb/archive/index.p
hp/t-10930.html.
18http://easyscience.org/school/phys215/teach/
one/projectile7.jpg.
19http://www.xzx4ever.com/vb/archive/index.p
hp/t-10930.html.
20http://easyscience.org/school/phys215/teach/
on.
21http://easyscience.org/school/phys215/teach/
one/projectile_3.jpg.
22http://easyscience.org/school/phys215/teach/
one/projectile_7.jpg.
23http://www.phys4arab.net/vb/images/attach/
mq9.jpg.

املصادر

املصادر العزبية :

 -2ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً،و محمد حسن العبٌدي؛ موسوعة
التطبٌقات االحصائٌة واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌة
البدنٌة والرٌاضٌة( :االسكندرٌة ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة
والنشر.)3023،
 -3بنٌامٌن بلوم  ،واخرون (  : ) 22.4تقٌٌم تعلم الطالب
التقوٌمً والتجمٌعً  ،ترجمة محمد امٌن المفتً واخرون  ،دار
ماكروهٌل  ،القاهرة – مصر .
-4جٌردهوخموث؛ المٌكانٌكا الحٌوٌة وطرق البحث العلمً
للحركات الرٌاضٌة( ،ترجمة) :كمال عبد الحمٌد( :القاهرة،
مركز الكتاب للنشر.)2222 ،
 -5رٌسان خرٌبط ونجاح مهدي شلش؛ التحلٌل الحركً:
(جامعة البصرة ،دار الحكمة.)2223 ،
 -6سمٌر مسلط الهاشمً؛ الباٌو مٌكانٌك الرٌاضً( :الموصل،
دار الحكمة للطباعة والنشر.)2220 ،
 -7طلحة حسام الدٌن؛ المٌكانٌكا الحٌوٌة( :القاهرة ،دار الفكر
للطباعة.)2224 ،
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