تقويم متغير مسافة الرمي من الثبات واالقتراب وأثرها عمى قيم بعض
المتغيرات الكينماتيكية في فعالية رمي الرمح لمرماة األبطال
أ.د يعرب عبد الباقي دايخ

عمي هاني عبد وليد

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
جامعة البصرة
ممخص البحث العربي:

يمر العالم التطور السريع بحيث صار من الصعب عمى البعض مواكبة ذلك وىذا بسبب االنفتاح عمى العمم من قبل األنسان
بعدما كان في فترات سابقة ومن أجل تحقيق ذلك وكان لعمم البايوميكانيك الدور الكبير في ىذا االمر فمن خبللو تمكن
المختصين والباحثين في مجال الرياضة االستفادة من القوانين الميكانيكية من أجل اإلنجاز األفضل
أما مشكمة البحث ومن خبلل متابعة الباحث وكونو من رماة الرمح الحظ ىناك ضعف لدى الرماة أذ أن مسافة الرمي من الثبات
ىي نسبة معينة من مسافة الرمي عند أداء مراحل الرمي أالعتيادية أذ أن المعمومات المتوفرة لدينا أن االنجاز يزداد بنسبة ال
بأس بيا أذا ما تم من االقتراب عما أذ ما تم الرمي من الثبات أال أن ما نشاىده لدى الرماة العراقيين مختمف جداً مما يعني
وجود مشكمة تتطمب الكشف عنيا والوقوف عمى أسباب ذلك لدى الرماة األبطال
وىدف البحث الى :
تقويم متغير مسافة الرمي من الثابت والمتحرك في فعالية رمي الرمح لمرماة االبطال
وقد افترض الباحث :
وجود تأثير لمربط بين مرحمة االقتراب والرمي عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية عمى وضع الرمي لفعالية رمي
الرمح
شممت مجاالت البحث :
المجال البشري  :الرماة ابطال العراق ممن يحققون أنجاز أكثر من ()56م
المجال الزماني  :من  2016 / 9 /15لغاية 2017 / 5 /1
المجال المكاني  :نادي النجف الرياضي  ,مبلعب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة البصرة
أما منهج البحث واجراءاته الميدانية أستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ,والعينة التي اختارىا الباحث بالطريقة العمدية
ىم العبي المنتخب الوطني أللعاب القوى في فعالية رمي الرمح لفئة المتقدمين ,
وقد تم عرض وتحميل ومناقشة نتائج المتغيرات الكينماتيكية التي حددت من قبل الباحث والخبراء المختصين وقد تم توضيح
النتائج عمى شكل جداول .
وقد خرج الباحث بعدة استنتاجات متعددة وأهمها :
واستخداميا
كانت لبعض افراد عينة البحث استخدام الصحيح لممتغيرات الميكانيكية وخصوصاً زاوية انطبلق الرمح
خبلل وضع الرمي في الحركة وتحقيق االنجاز الجيد بعكس بعض أفراد عينة البحث كان زاوية انطبلق الرمح كبيرة جداً .
أما اىم التوصيات

ضرورة توجيو المدربين بضرورة االىتمام بالمتغيرات الميكانيكية لبلداء كونيا العامل الموجية لمقوة المنتجو وبالتالي
التاثير في االنجاز المتحقق
Abstract
An evaluation study of the efficiency of the linking phase (throwing steps) between
the approach and throwing stages and their impact on the values of some
biomechanical variables for placing the throwing and achievement in the
effectiveness of throwing the spear
Researchers
Dr.Yarob Abd ALbaqi
Ali Hani Abed Waleed
The message contains the introduction to the world going through the
rapid development so that it has become difficult for some to keep up with that
and this is because of the openness to science by the human after it was in
previous periods and in order to achieve that and had the science of
Biomechanics the great role in this matter, and the importance of study can
contribute to the events of evolution At the level in case of identifying defects
and try to repair them by providing information to the trainers and shooters
themselves, the problem of research and through the follow-up researcher and
being a spearmen noted there is weakness in the shooters that the distance of
the throw of stability is a certain percentage of the distance of throwing at
Performance of regular firing stages.
The researchers aim to:
1. Evaluate the variable distance of throwing the fixed and approaching the
effectiveness of throwing javelin heroes.
2. Evaluate the efficiency of linking the two stages of approaching and throwing
in the effectiveness of throwing javelin for champions.
The researchers assume:
- The effect of linking between the approach phase and throwing on the values
of some biomechanical variables on the position of throwing the effectiveness of
throwing the spear
The results were presented, analyzed and discussed in chapter IV
The researchers concluded that some of the members of the research sample
used the correct mechanical variables, especially the starting angle of the spear
and its use during the placement of throwing in the movement and achieve a
good achievement, unlike some members of the research sample was the
starting angle of the spear is very large.
The researchers concluded by emphasizing the use of the results of the current
study during the training and benefiting from it by the trainers

: التعريف بالبحث-1

: المقدمة وأهمية البحث1-1

يمر العالم بشتا نواحيو بفترة من التطور السريع بحيث صار من الصعب عمى البعض مواكبة ذلك وىذا بسبب
أالنفتاح عمى العمم من قبل أإلنسان بعدما كان في فترات سابقة يعد ذلك أالنفتاح أم اًر معقداً نظ ار لتعقيدات
الحياة وبذلك أالنفتاح تم أخداع العموم لخدمة أالنسان في كل نواحي الحياة وأصبح أم اًر ضرورياً أالىتمام

بالمجال الذي يمكن لئلنسان من خبلليا التعرف عمى قدراتو البدنية والحدود التي من الممكن أن تصميا تمك

القدرات وىو مجال التربية البدنية وعمى ىذا أالساس بدء بتسخير العموم المختمفة من أجل تحقيق ذلك وكان

لعمم البايوميكانيك الدور الكبير في ىذا أالمر فمن خبللو تمكن المختصين والباحثين في مجال الرياضة

أالستفادة من القوانين الميكانيكية من أجل أالنجاز أالفضل بل صار تطبيق القوانين والنظم الميكانيكية عمى

الجسم البشري وفقاً لما يمتمكو أإلنسان من أمكانية بيولوجية أحد أىم ما يتميز بو ىذا العصر وبذلك تحطمت

القياسية في شتا أاللعاب الرياضية وخاصة فعاليات الساحة والميدان التي تعد من المعيار أالكثر وضوحاً عن

إمكانيات أالنسان في التأقمم مع البيئة سابقاً وعندما كانت الحياة بدائية أال أن ىذه الفعاليات بقيت كما ىي أال
أن أالنجازات تطورت بشكل مذىل مما رفقو تغيرات قياسات أالدوات المستخدمة كما في رمي الرمح تمك

الفعالية التي وصمت حد من أالنجاز الكبير مما حدا بالقائمين عمى أاللعاب أالولمبية من تغير مركز ثقل الرمح

وبالتالي زيادة مقاومة أالداة .

وأن ىذه الفعالية التي تتألف من مراحل أداء فنية يتخمميا بعض التعقيد خاصة في مرحمة أالقتراب وبالتحديد

خطوات الرمي وىذا ما يعني أن ىذه الفعاليات من فعاليات الحركات المركبة والتي تكون معقدة نوعاً ما لما

تحويو من تغيير لنوع الحركة وتغيير المحور الذي تتم عميو الحركة وخاصة في مرحمة الرمي وبالرغم من ذلك

تحققت أالنجازات الكبيرة فييا .

ومما تتقدم تتجمى أىمية الدراسة في إخضاع ىذه الفعالية لمتحميل والتقويم لدى أبطال العراق والوقوف عمى

مستوى الذي ىم فيو وبالتالي يمكن أن نسيم في أحداث تطور في المستوى في حالة تحديد العيوب ومحاولة

أصبلحيا من خبلل توفير المعمومات لممدربين والرماة نفسيم وتعزيز نقاط القوة لدييم وأالستفادة منيا في

أالرتقاء بالمستوى ومحاولة تعويض الضعف بنقاط القوى لدى الرماة وىذا ال يمكن أن يحصل أال بعد الدراسة

والوقوف عمى تمك النقاط .

2-1مشكمة البحث

تعد فعالية رمي الرمح من الفعاليات الميمة في العاب الساحة والميدان وتحظى باىتمام كبير جداً من قبل

الجميور والمتابعين لما يتحقق من أرقام وانجازات كبيرة عمى المستوى العالمي واإلقميمي أال أن المستوى

المحمي الزال متواضعاً جداً وبالرغم من توفر األساليب والمعسكرات التدريبية وتوفر األدوات التدريبية الحديثة

أال أن أالنجاز الزال متواضع كون أن الرقم العراقي القديم كان (  )73,30م في السبعينات وأصبح في عام

 )74,16( 2015م أي بفارق قميل جداً يبمغ (  )0,56م وبالرغم من مواصفات الرمح قد تغيرت حديثاً أال أن
ذلك ايضاً يعتبر تطو اًر ضئيبلً أذا ما قورنت بالمستويات العالمية والقارية ومن متابعة الباحث وكونو من رماة

الرمح الحظ ىناك ضعف لدى الرماة أذ أن مسافة الرمي من الثبات ىي نسبة معينة من مسافة الرمي عند أداء
مراحل الرمي أالعتيادية أذ أن المعمومات المتوفرة لدينا أن أالنجاز يزداد بنسبة ال بأس بيا أذا ما تم من

أالقتراب عما أذ ما تم الرمي من الثبات أال أن ما نشاىده لدى الرماة العراقيين مختمف جداً مما يعني وجود
مشكمة تتطمب الكشف عنيا والوقوف عمى أسباب ذلك لدى الرماة األبطال .

3-1أهداف البحث

-تقويم متغير مسافة الرمي من الثابت والمتحرك في فعالية رمي الرمح لمرماة االبطال

 -التعرف عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية المؤثرة بنسبة أكبر عمى وضع الرمي لفعالية رمي الرمح .

4-1فرضية البحث

 -وجود تأثير لمربط بين مرحمة أالقتراب والرمي عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية عمى وضع الرمي

لفعالية رمي الرمح .

5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري  :الرماة األبطال ممن يحققون أنجاز أكثر من ()56م .
 2-5-1المجال الزماني  :من  2016 / 9 /15لغاية . 2017 /5 /1

 3-5-1المجال المكاني  :نادي النجف الرياضي  ,مبلعب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة البصرة

 -2الدراسات النظرية

1-2مفهوم البايوميكانيك
لقد تمكنت جميع العموم المختمفة في الوقت الحاضر من تقديم تفسيرات عممية ميمة عن ماىي أسباب حدوث
بعض الظواىر التي تحيط بنا والتي تحدث في الطبيعة بأشكال مختمفة  ,فنجد ان طيران المركبات وتصميم

اآلالت والمكائن واألجيزة تعتمد عمى القوانين العممية التي اىتمت بدراسة الحركة دراسة عممية مستفيضة بعد
فيم أشكال القوى المؤثرة الواجب استخداميا إلدارة اآللة  ,ولكن االختبلف بين طبيعة الحركة لآللة  ,وجسم

اإلنسان يكمن ىنا في ان الجسم البشري ىو كائن عضوي تدخل في حركتو كثير من االعتبارات المتمثمة بدور

العموم المختمفة التي ترتبط ارتباطاً مباش اًر او تؤثر تأثي ار فاعبلً في الحركة .

2-2فعالية رمي الرمح

مسابقات العاب القوى عبارة عن مجموعة من المسابقات الفردية التي تتضمن في الوقت نفسو

سباقات لمتتابع يقوم بيا أفراد الفريق وىي بيذا تجمع بين الفردين والجماعية"

()1

" وتعد فعالية رمي الرمح من أكثر فعاليات الرمي في مسابقات العاب القوى أثارة وتشويقاً لمجميور
لكونيا أكثر فعاليات الرمي التي تحتاج إلى الرشاقة وسرعة الحركة ,ويعد رمي الرمح من مسابقات

( )1عبد الرحمن عبد الحميد زاىر  :موسوعة فسيولوجيا مسابقات الرمي  1000تدريب لمكفاءة الفسيولوجية والحركية والميارية ,ط , 1القاىرة ,مركز الكتاب
لمنشر 2001 ,م  ,صـ5

الرمي ويختمف عن باقي الفروع األخرى مثل القرص والثقل والمطرقة فالرمح يرمي بعد سمسمة من
الحركات المتكاممة وتبدأ بأجراء العممية التقربية بينما الفروع األخرى ترمى من دائرة

وصول البلعب إلي األداء المثالي يجب عميو إن يوفق بين صفتين بدنيتين أساسيتين ىما السرعة

والقوة فضبل عن التوافق واالتزان الحركي"

 ,حيث إن

()2

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية -:
 1-3منهج البحث -:

أن المنيج ىو " الطريقة التي ينتيجيا الفرد حتى يصل إلى ىدف معين"

()1

أستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ويزودنا ىذا المنيج من معمومات دقيقة عن واقع الظاىرة المراد
دراستيا كما يوضح ويفسر العبلقات بين الظواىر المختمفة كالعبلقة بين األسباب والنتائج والعبلقة بين الجزء

والكل.

 2-3مجتمع وعينة البحث
أن عممية اختيار العينة من الخطوات الرئيسة لجمع البيانات والمعمومات وكثي ار ما يمجأ الباحث لتحديد مجتمع
بحثو بناءا عمى الظاىرة أو المشكمة التي يختارىا .أي " إن يختار الباحث عينة يرى فييا أنيا تمثل المجتمع

األصمي الذي يقوم بدراستو تمثيبل صادقا "

()1

.

والعينة التي اختارىا الباحثان بالطريقة العمدية ىم العبي المنتخب الوطني أللعاب القوى في فعالية رمي الرمح

لفئة المتقدمين  ,وكان عددىم ( )5العبين وانجازىم من ( -56فما فوق) .

 3-3وسائل جمع المعمومات واألدوات واألجهزة المستخدمة-

من اجل تحقيق أىداف البحث وحل مشكمتو يجب عمى الباحث آن يوفر األدوات والوسائل المناسبة وبشكل
يضمن نجاح بحثو.

" جميع الوسائل التي يستخدميا الباحث لجمع البيانات وحل مشكمتو لتحقيق أىداف البحث ميما كانت تمك
األدوات واألجيزة والبيانات  ....الخ "

()2

 1وسائل جمع المعمومات -:
- 3
- 3
 .1المصادر العربية واألجنبية.

 .2القياسات المستخدمة في البحث.
 .3استمارة استبيان

 .4المبلحظة.والتجريب
( )2عامر فاخر شغاتي وأسماء حميد كميش وآخرون  :موسوعة العاب الساحة والميدان لمبنات  ,بغداد  ,المكتبة الوطنية لمنشر 2009 ,م ,صـ184

()1

ص189
أكرم خطابية  :المناىج المعاصرة في التربية الرياضية  ,عمان  :دار الفكر العربي  ,ط ,1997 ,1ـ

ص.222
( )1محمد حسن عبلوي ومحمد نصر الدين رضوان  :القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي ,عمان :دار الفكر العربي ,2000,ـ
( )2قاسم المندوالوي وآخرون  :االختبارات والقياس في التربية البدنية  ,الموصل  ,مطابع التعميم العالي  , 1989 ,صـ. 178

 .5شبكة المعمومات (االنترنت).
 .6المقاببلت الشخصية

(*)

 .7البرامج والتطبيقات العممية المستخدمة في الحاسوب .

 2-3-3األجيزة واألدوات المستخدمة-:

 .1رمي عدد ( )4زنو ( )800غرام نوع ( )NORDIC CHAMPIONسويدية الصنع .
 .2كامي ار تصوير نوع ( )SONYذات سرعة  100صورة/ثانية عدد (. )2
 .3شريط قياس طولو ( )100متر عدد (. )1

 .4حاسبة الكترونية (البتوب) نوع ( )TOSHIBAبانتيوم

 .5برمجيات التحميل الحركي (  )DART FISHوبرمجيات تحويل صيغ مقطع الفيديو (

 )HDو برنامج ( )Allok3GP PSP MP4 iPod Video

CONVERTER

 .6حامل ثبلثي االبعاد .

 .7مقياس رسم بطول (1م)
 .8أقراص ليزرية (. )CD

 4-3التجربة االستطبلعية

تعد التجربة االستطبلعية " تدريب عممي لمباحث لموقوف عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو في أثناء إجراء

االختبار لتفادييا " (.)1

قام الباحثان بأجراء التجربة االستطبلعية في يوم الخميس المصادف ( )2016/12/1عمى عينة مكونة من

( )3العبين من طمبة كمية التربية الرياضية في تمام الساعة العاشرة صباحا في كمية التربية الرياضية  ,وتم
أجراء التصوير الفيديوي ,وكان ىدف التجربة االستطبلعية ما يأتي-:

- 1

التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي يمكن إن تواجو الباحث خبلل التجربة الرئيسية.

- 2

التعرف عمى سبلمة االجيزة واألدوات.

- 3

التعرف عمى اإلبعاد التي ستوضع عمى أساسيا آلة التصوير .

 5-3تصوير التجربة
قام الباحثان بتصوير عينة البحث في المرحمة األخيرة من الثبات ومن االقتراب وذلك الستخراج نتائج
المتغيرات الميكانيكية وتم أجراء التجربة الرئيسية يوم الجمعة المصادف
(*)
()1

 2016/12/2الساعة الثانية ظي اًر

ممحق ()1
قاسم المندالوي  :االختبار والقياس والتقويم في التربية الرياضية  ,الموصل ,مطابع التعميم العالي ,1990 ,ص107

وعمى ممعب نادي النجف الرياضي  ,استخدم الباحث الو التصوير فيديو نوع (

 )SONYذات سرعة ( 100

صورة/ثا) موضوعة عمى حامل ثبلثي االبعاد ومن جية اليد الرامية وبزاوية عمودية عمى منتصف حركة الرامي
ضمن مجال حركة البلعب وتبعد عن منتصف عرض مجال االقتراب بمسافة (  )7,10متر وباالرتفاع ()1,30
متر مقاسو من األرض وحتى مركز عدسة آلة التصوير وكانت ىذه اإلبعاد تغطي وكفيمة بإظيار المتغيرات

التي يرغب الباحث في دراستيا  ,وتسجل عممية رمي الرمح الى القسم االول من طيران الرمح وتم تصوير
جميع المحاوالت لبلعبين وقياسيا

 6-3التحميل بالحاسوب لممتغيرات البيوكينماتيكية
بعد أكمال من إجراءات التصوير والتأكد من وضوح الصور لكافة المحاوالت  .تم تحديد أفضل المحاوالت

الثبلث من حيث مسافة أنجاز لكل العب  ,ليتم تحميميا بعد تخزينيا  ,كوسيمة لتجزئة الكل إلى أجزاء صغيرة
لدراستيا بشكل عممي وبدقة لكشف نقاط التسمسل الحركي من جية ولموقوف عمى األخطاء ونقاط الضعف

خبلل مراحل األداء  ,أن خطوات التحميل الكينماتيكي لمحركة تضمنت استخدام برنامج (  )DART FISHوىو
برنامج متطور خاص بالتحميل الحركي لحساب اإلزاحات واالزمان والزوايا

بالخطوات اآلتية:

حيث تم إجراء التحميل بالحاسوب

 .1حولت المادة المصورة من آلة التصوير إلى الحاسبة مباشرة ثم تحويل المقاطع المصورة من االمتداد

) )mtsإلى( ) Aviباستخدام البرنامج Allok3GP PSP MP4 iPod Video Converterيتفاعل معو
برنامج التحميل .

 .2بعد أن تم تحديد المقاطع المراد تحميميا تم نقل ىذه ا لمقاطع إلى برنامج التحميل الحركي

dart fish

والمنصب عمى حاسبة بانتيوم) 4 (Pentium IIII)(2.26 MHzوىو برنامج متخصص في تحميل الحركات
الرياضية .
 10-3الوسائل اإلحصائية:

استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي  SPSSإصدار ( )16في معالجة البيانات (.)6

 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائج

 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج الفرق بين االنجاز من الثبات ومن االقتراب
جدول ()1

يبين نتائج االنجاز من الثبات ومن االقتراب والفرق بينهما والنسبة االفتراضية
ت

الثبات

االقتراب

الفرق

النسبة االفتراضية

( )6وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي  :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  ,جامعة الموصل :دار الكتب
لمطباعة والنشر  , 1994 ,صـ. 161

1

48,80

64,99

16,19

2

48,70

65,60

16,90

3

43,22

64,84

21,62

4

41,80

62,47

20,67

5

41,50

56,69

15,67

25 – 20م

ومن الجدول (  )1يبين أن الفرق بين االنجاز من الثبات واالقتراب لبلعب االول بمغ (
بينما بمغ الفرق بين االنجاز من الثبات واالقتراب لبلعب الثاني حيث كان (

االنجاز من الثبات لبلعب الخامس (

 )16,19م ,

 )16,90م  ,كذلك بمغ

 )15,67م  ,وقد كان الفرق لدى البلعبين الثبلث أقل من

النسبة االفتراضية والتي يجب أن تنحصر بين (

 )25-20م لرماة الرمح كما حددتو العديد من

المصادر  .وىنا يشير (قاسم حسن حسين) " أن ىذا التقييم أخذ نسبة الى اىمية مراحل حيث تظير
أيجابياتو عند مقارنة نتائج الرمي من حالة الوقوف وحالة الحركة  ,وكقيمة لمعرفة المستوى البد من

التحميل التالي واعتباره كفرق بين الحالتين  ,أي الرمي من حالة الثبات عنو في حالة اداء الحركة

النظامية الكاممة من الحركة يظير الفرق التالي في فعالية رمي الرمح وىو من ( )28-20م "
ويذكر (قاسم حسن حسين ,

 " )1998أن اختبلف المسافة بين الرمح من الثبات والحركة (استعمال

ركضة االقتراب) تقدر عند أحسن الرياضيين الرماة أكثر من ()20م"
بينما كان الفرق لمرامي الثالث (

الطبيعي  ,وتبين من الجدول (

()1

.

()1

 )21,62م  ,ولمرامي الرابع (  )20,67م  ,وىي ضمن المعدل

 )1ومن سبق ذكره أن الرماة (

الحقيقي والذي يكون ضمن النسبة من (

 )1و ( )2و ( )3لم يحققوا المستوى

 )25 – 20م كفارق بين االنجاز من الثبات ومن االقتراب

أن اداء الرمي من الثبات يكون أقل بما يقارب (

 )25 – 20م من الرمي باالقتراب وىذا يعني أن

ىناك صعوبة في عممية الربط بين مرحمة االقتراب ومرحمة خطوات الرمي وىذا يؤثر ضعفاً في

الخطوات الخمسة التي تسبق الرمي.
ويذكر (ريسان خريبط مجيد ,

 " )1989تعتبر الخمس خطوات التي يقطعيا البلعب في المسافة

المحصورة من العبلمة الضابطة وبالقرب من قوس الرمي ويتراوح طوليا ما بين (

 )11-9م وتعتبر

ىذه المسافة حمقة االتصال أو عامل الربط بين القوة المستمدة من االقتراب ورمي الرمح واطبلقو "

()2

()1

.

قاسم حسن حسين  :األسس النظرية والعممية لفعاليات العاب الساحة والميدان لممراحل الثالثة لكميات التربية الرياضية  ,الطبعة االولى  ,بغداد  ,دار

الكتب لمطباعة والنشر  , 1980 ,صـ33

()1
()2

قاسم حسن حسين  :موسوعة الميدان والمضمار  :الطبعة االولى  ,االردن  ,دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  , 1998 ,صـ. 368
ريسان خريبط مجيد  :العاب القوى  ,الطبعة االولى  ,العراق  ,مطبعة التعميم العالي في الموصل  , 1989 ,صـ264

 3-4عرض وتحميل ومناقشة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري فرق االوساط
الحسابية ووسط الخطأ المعياري وقيمة ( )tالمحتسبة لمتغيرات الرمي من الثبات واالقتراب

من اجل الوقوف عمى ما يحدث من تغير نتيجة االقتراب حاول الباحث التأكد من تمك الفروقات

والتي قد يكون االقتراب او الثبات مؤث ار واضحا وبشكل كبير مما يعني ان تمك المتغيرات تؤثر عمى

احداث فرق كبير بين اإلنجاز من الحركة والثبات بالتالي ال يكون االقتراب وعممية الربط ىي السبب
في ذلك والجدول يبين الفرق في المتغيرات البايوكينماتيكية قيد الدراسة .
جدول ()3

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري فرق االوساط الحسابية ووسط الخطأ المعياري
وقيمة ( )tالمحتسبة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

المعياري

االوساط

الثبات

0,62

0,025

0,011

0,24

االقتراب

0,86

0,137

0.061

زاوية ركبة لمرجل األمامية

ثبات

االقتراب

144,8
146

0,83

0,37

زاوية ركبة لمرجل االمامية

ثبات

174,2

1,30

0,58

لحظة الرمي (درجة)

االقتراب

156,4

15,4

7,36

زاوية ركبة لمرجل الخمفية

ثبات

141,2

5,4

2,4

قوس المشدود (درجة)

االقتراب

150,2

11,4

5,1

زاوية ركبة لمرجل الخمفية

ثبات

االقتراب

149,2
140

3,5

8,53

1,5
3,8

ثبات

0.27

0,028

0,012

حركة

0,36

0,032

0,014

ارتفاع نقطة انطبلق الرمح

ثبات

1,91

0,11

0,05

(سم)

حركة

1,83

0,16

0,07

ت

المتغيرات

1

مسافة خطوة الرمي (سم)

2
3
4
5

الرمي

بالقوس مشدود (درجة)

لحظة الرمي (درجة)

أقصى مدى حركي لمفصل
6

الكتف أثناء القوس المشدود
(سم)

7

الوسط

19,9

8,9

وسط

فرق

الخطأ

()t

sig

المعياري
0,067

3,55

0,02

1,2

8,8

0,14

0,89

17,7

7,8

2,26

0,08

9,06

3,7

2,4

0,07

9,1

4,4

2,05

0,110

0,08

0,07

0,01

0,02

5,04

2,77

0,007

0,05

* الدرجة الجدولية لـ(ت)عنده درجة حرية ( )4ومستوى داللة ( )0,05تبمغ ()2,776
ظير من الجدول (

لمثابت واالقتراب

 )3األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لممتغيرات

ويبلحظ ان جميع قيم (ت) المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية مما يعني وجود

الكينماتيكية

فروق معنوية في مسافة الخطوة الرمي وكان الفرق لصالح الرمي من االقتراب ويرى الباحث ان ىذا

االمر يعد طبيعيا وذلك بسبب ان الرمي بعد الخطوات التقريبية واالندفاع لؤلمام وصعوبة االيقاف
تتطمب زيادة في طول الخطوة اذ ان ما يكتسبو الرامي من كمية حركة نتيجة سرعتو يتطمب في

خطوة الرمي قوة مكافئة لما اكتسبو من كمية حركة وىذا يعني ان تزداد المسافة في خطوة الرمي من

اجل معادلة مقدار تمك الكمية من الحركة " كمية الحركة الخطية =
()1

كتمة الجسم × سرعتو "

بينما كانت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لممتغيرات الكينماتيكية لمثابت واالقتراب ويبلحظ
ان جميع قيم (ت) المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية مما يعني وجود فروق معنوية

في متغير أقصى مدى

حركي لمفصل الكتف أثناء القوس المشدود  ,ويرى الباحث ان تكون بسبب ان عممية االيقاف بعد االقتراب

تسبب زيادة في المدى الحركي لمفصل الكتف اذ ان ايقاف االقتراب بالرجل المتقدمة يسبب دوران الجزء العموي

من الجسم حول المحور الطولي وىذا احد انواع تكوين الحركة الدورانية ويذكر (ناىي الخفاجي) " ان احد

انواع تكوين الحركة الدورانية ىو كبح الحركة "

()1

.

" عند اتصال الجسم باألرض ومن المعروف ان بزيادة سرعة االقتراب تزداد سرعة حركة الجزء
العموي عند االيقاف كرد فعل وذلك حسب قانون نيوتن الثالث في الحركة الدورانية"

()2

بينما كانت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لممتغيرات

الكينماتيكية لمثابت

واالقتراب ويبلحظ ان جميع قيم (ت) المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية مما يعني وجود فروق

معنوية في متغير ارتفاع نقطة االنطبلق  ,يعزو الباحث الى ىناك عبلقة طردية بين ارتفاع نقطة
االنطبلق وارتفاع مركز ثقل الجسم حيث كمما ارتفع مركز ثقل الجسم يؤدي الى ارتفاع نقطة

االنطبلق وتؤثر ارتفاع نقطة االنطبلق في االنجاز ويبلحظ أن المسافة االفقية في المقذوفات التي
تتباين فييا مستويات االنطبلق واليبوط تتأثر بفرق االرتفاع بين المستويين .

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 .1ظيرت عبلقات االرتباط معنوية لبعض

المتغيرات الكينماتيكية لمثابت واالقتراب

( مسافة خطوة

الرمي  ,أقصى مدى حركي لمفصل الكتف أثناء القوس المشدود  ,ارتفاع نقطة االنطبلق  ,سرعة

()1
()1
()2

سمير مسمط الياشمي  :البايوميكانيك الرياضي  ,الموصل  ,دار الكتب لمطباعة والنشر ,ط  .1999 ,2صـ. 118
طالب ناىي الخفاجي :فيزياء الرياضة البدنية  .بغداد  ,دار الحرية لمطباعة  , 1984 ,صـ98
سوسن عبد المنعم وآخرون  :سوسن عبد المنعم وآخرون  :البايوميكانيك في المجال الرياضي ,جامعة االسكندرية  ,مصر  ,دار المعارف . 1977 ,

ص56
ـ

انطبلق الرمح  ,المسافة االفقية المقطوعة لمرمح  ,زمن لحظة الرمي من الخمف الى مرحمة ترك
الرمح)

 .2كانت لبعض افراد عينة البحث استخدام الصحيح لممتغيرات الميكانيكية وخصوصاً زاوية انطبلق
الرمح واستخداميا خبلل وضع الرمي في الحركة وتحقيق االنجاز الجيد بعكس بعض أفراد عينة

البحث كان زاوية انطبلق الرمح كبيرة جداً .

 .3تحقيق النسبة االفتراضية بين الثابت والمتحرك لبعض افراد عينة البحث كان الفرق لمرامي الثالث

( )21,62م  ,ولمرامي الرابع (

 )20,67م  ,وىي ضمن المعدل الطبيعي  ,أما الرماة الباقين لم

يحققوا المستوى الحقيقي والذي يكون ضمن النسبة من (

ومن االقتراب أن اداء الرمي من الثبات يكون أقل بما يقارب (

 )25 – 20م كفارق بين االنجاز من الثبات

)25 – 20م من الرمي باالقتراب

وىذا يعني أن ىناك صعوبة في عممية الربط بين مرحمة االقتراب ومرحمة خطوات الرمي وىذا يؤثر

ضعفاً في الخطوات الخمسة التي تسبق الرمي .

 2-5التوصيات

 .1التأكيد عمى استخدام نتائج الدراسة الحالية خبلل التدريب واالستفادة منيا من قبل المدربين .

 .2ضرورة توجيو المدربين بضرورة االىتمام بالمتغيرات الميكانيكية لبلداء كونيا العامل الموجية لمقوة المنتجو
وبالتالي التاثير في االنجاز المتحقق .

 .3التأكيد عمى تخصيص وقت اكبر لتدريب التكنيك لزيادة االنجاز خصوصاً في الفعاليات التي تعتمد عمى

األداء الفني .

 .4التأكيد عمى المدربين عمى استخدام التصوير والتحميل الحركي المستمر خبلل فترات التدريب المختمفة لتحديد
نواحي القوة و الخمل والضعف في األداء الحركي وتركيز التدريب عمييا خصوصاً في الفعاليات التي تعتمد

عمى األداء الفني.
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