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ممخص البحث

تضمنت مشكمة البحث وجود فروق كبيرة بين االنجازات العربية واالسيوية مقارنة باإلنجازات
العراقية اذ ان التدريبات المستخدمة لم تأخذ بنظر االعتبار الزوايا إذ اعتمدت عمى تطوير
القدرات البدنية والشروط الميكانيكية المصاحبة ليا وىي تدريبات مؤثرة لحدود معينة اال انو يمكن

ان يضيف التدريب باستخدام متغيرات ميكانيكية جديدة كالزوايا التي تدخل في العديد من القوانين

الميكانيكية التي يجب ان تسخر في خدمة االنجاز الرياضي ليذه الفعالية وقد تم اعتماد قياس
ىذه المتغيرات بالتطور باألجيزة التقنية ليذا فقد تناول البحث جياز الكتروني لقياس زوايا الجسم
ومن ضمن أىداف البحث ىو تصميم جياز الكتروني مقترح يمكن أن يستخدم كوسيمة تدريبية

جديدة تساعد في تحديد بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لتطويرىا اثناء األداء وكذلك التعرف
عمى الفروق في دقة قياس بعض المتغيرات البيوكينماتيكية باستخدام الجياز المصمم واستخدام

برنامج التحميل الحركي كينوفيا ،بعد االنتياء من االختبار تم استخدام المعالجات االحصائية

المناسبة لموصول الى النتائج بعدىا تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا وقد توصمت الباحثتان
قادر عمى قياس المتغيرات المبحوثة وبدرجة عالية من الدقة
إلى إن الجياز اإللكتروني المصمم ًا
كذلك إن استخدام الجياز االلكتروني المصمم والحصول عمى المعمومات التصحيحية يؤدي إلى
تطور األداء الحركي واإلنجاز ،ومن خالل ذلك يوصي الباحثان إلى إن استخدام الجياز

اإللكتروني المصمم في إجراء عممية التحميل الحركي لرماة القرص الستخراج بعض المتغيرات

الكينماتيكية الخاصة باألداء الحركي وكذلك إجراء تصميم أجيزة الكترونية أخرى الستخراج

متغيرات بايوميكانيكية سواء كانت كينماتيكية أو كينتيكية كالسرع ،الزوايا ،القوة ،العزوم ،الزخم

الزاوي.

(Measuring Some Biokinmatic Variables Using an Electronic Device
Designed to the Discus Throw Stage for Men Youth(.

Prof. Firdaus Majid Amin، (Ph.D.)

Zainab Abdul Rahim Ismail،

Abstract

The problem of the study includes that there are significant differences

between the Arab and Asian accomplishments compared to Iraq's
accomplishments as the exercises used do not take into consideration the

angles as it relied on the development of physical capacity and the
mechanical conditions which accompanying with،

as they are influential

training to certain limits، but the training can add by using a new mechanical

variables like angels which are used in many mechanical laws that must be
exploited for the sake of sporting accomplishment for this event.

It has been adopted to measure these variables through

development of technical devices ، so the current research deals with an

electronic device to measure body's angles among. The aims of research
includes designing a proposed electronic device can be used as a new means
of training which helps to identify some biokinmatic variables to develop them

during the performance، as well as to identify the differences in measuring of
some biokinmatic variables accurately using the system designed and the use

of Kenova program for kinetic analysis ، after the completion of the test،
appropriate statistical treatments are used to get to the results ، after that the
results are displayed ، analyzed and discussed.

The researchers concludes that the device designed is able to measure

the researched variables and with a high degree of accuracy as well as the

use of electronic device designed and receiving corrective information leads to
the development of kinetic performance and accomplishment، on the basis of
these conclusions، the researchers recommend that the use of an electronic
device designed to make the process of kinetic analysis of discus throwers to

extract some Kinmetekih variables of kinetic performance، as well as

conducting to design other electronic devices to extract biokinmatic variables،
whether it is kinmetekih or kinetical like speed، angles، strength، moments،
angular momentum.

.1المقدمة:
أن ابتكااار أو تصااني ىااذه األجيازة يجااب أن يكااون الياادف األساااس فااي ىااذه العمميااة ماان اجاال

مواكبا ااة الجدياااد فا ااي أسااااليب الا ااتعمم و التقاااويم لموصاااول إلا ااى األداء األمثا اال  ،فقا ااد وفا اارت أجي ا ازة
الحاسوب الحديثة والكامرات الرقمية والبرامج التقنية الحديثاة ،الكثيار مان المعموماات الخاصاة عان

المسااار الحركااي لمميااارات الرياضااية لمعاااممين فااي حقاال البايوميكانيااك الرياضااي ،لغاارض ترجمتيااا

إلى قيم رقمية وأشكال ىندسية واخضاعيا إلى قوانين الرياضيات والفيزياء وبالتالي االستفادة منيا

في الوصول إلى أعمى مستويات األداء المياري واالنجاز(محجوب والطالب. )77 :2981:

كما وفرت تمك األجيزة والبرامج الكثير من المعمومات الخاصة بالميارات الرياضية المتنوعة

في العاب القوى ومنيا فعالية رمي القرص فضالً لموصول إلى المستويات الرياضية العالية
يتطمب اعداداً متكامالً لمجوانب (البدنية والميارية والنفسية والوظيفية) التي دعمتيا كثير من
الدول المتقدمة واسيمت بالفوز في البطوالت وتحقيق انجازات رياضية عالية باالعتماد عمى

التطور العممي في المجال الرياضي.

اما مشكمة البحث فقد تضمنت وجود فروق كبيرة بين االنجازات العربية واالسيوية مقارنة

باالنجازات العراقية حيث ان التدريبات المستخدمة لم تاخذ بنظر االعتبار الزوايا إذ اعتمدت عمى
تطوير القدرات البدنية والشروط الميكانيكية المصاحبة ليا وىي تدريبات مؤثرة لحدود معينة اال

انو يمكن ان يضيف التدريب باستخدام متغيرات ميكانيكية جديدة كالزوايا التي تدخل في العديد
من القوانين الميكانيكية التي يجب ان تسخر في خدمة االنجاز الرياضي ليذه الفعالية وقد تم

اعتماد قياس ىذه المتغيرات بالتطور باالجيزة التقنية التي رافقت العممية التقويمية وما ينتج عنيا
لغرض تعديل التدريب عمى أساسيا وليذا فان التأكيد عمى استخدام الجديد والمبتكر من ىذه

االجيزة ُيعد حاجة اساسية .ليذا فقد تناول البحث جياز الكتروني لقياس زوايا الجسم واالستفادة
من نتائج قياس ىذه الزوايا لتعديل االداء الميارى لالعبي القرص وتأتي فعاليات الرمي في
مقدمة تمك االلعاب التي القت اىتماماً من قبل الباحثين والمحممين جاىدين في التوصل إلى
النماذج المثالية ألداء تمك االلعاب ،وتأتي أىمية البحث في تصميم واستخدام جياز يقيس

ويراقب التغير في زوايا مفاصل الجسم خالل االداء الميارى وتحديدا لفعالية رمي القرص من

اجل التصحيح الفوري واآلني لمراحل االداء الفنية المرتبطة بيذه الزوايا وىذا يجعل التدريب اكثر

فاعمية واكثر كفاءة من خالل توفر المعمومات اآلنية عن األداء كما ان االستخدام التطبيقي
لألجيزة يوفر تغذية راجعة مباشرة يمكن لالعب من خالليا تنمية وتطوير الميارة بشكميا األمثل

،وان اداء الحركة المصاحبة لألجيزة العممية يكون اكثر فاعمية كون التركيز في بداية الحركة

يؤكد عمى التكنيك الصحيح لمميارة ومن ثم تطور االنجاز من خالل التكرار والممارسة المعززة

بالتغذية الراجعة.

وييدف البحث إلى تصميم جياز الكتروني مقترح يمكن أن يستخدم كوسيمة تدريبية جديدة

تساعد في تحديد بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لتطويرىا اثناء األداء وكذلك التعرف عمى

الفروق في دقة قياس بعض المتغيرات البيوكينماتيكية باستخدام الجياز المصمم واستخدام برنامج
التحميل الحركي كينوفيا ،وتفترض الباحثتان إلى عدم وجود فروق في قياس الزوايا المبوحثة
باستخدام الجياز المصمم وبرنامج التحميل الحركي كينوفيا.

.2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:

.1.2منهج البحث :استخدمت الباحثتان المنيج الوصفي بأسموب المقارنة لمالئمتو طبيعة
المشكمة المراد حميا ،أما عينة البحث قامت الباحثتان باختيار العينة بالطريقة العمدية من العبي

رمي القرص فئة الشباب وباعمار ( 28إلى ما دون  12سنة) من المركز الوطني لرعاية الموىبة

الرياضية في بغداد والبالغ عددىم ( 22العبين) الذين يمثمون  %66من المجتم األصمي
لممدارس الرياضية في بغداد والمحافظات وأجري التجانس ليذه العينة في متغيرات العمر والعمر

التدريبي والطول والوزن واالنجاز باستخدام معامل االلتواء.

جدول ( )1يبين تجانس العينة
المتغيرات

الوسط

الخطا

الوسيط

االنحراف

معامل

2.588

0.363
0.566

المعياري

االلتواء

الحسابي

المعياري

الطول (سم)

170.800

1.158

170.000

الكتمة(كغم)

70.000

1.581

69.000

3.536

العمر(سنة)

18.200

0.374

18.000

0.837

-0.512

العمر التدريبي(سنة)

2.700

0.200

3.000

0.447

-1.258

يتبين من الجدول ( )2أن جمي قيم معامل االلتواء أقل من ( )3 ±مما يثبت تجانس عينة

البحث.

.2.2االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:
 -المصادر العممية العربية واألجنبية ،الدراسات والبحوث المرتبطة ،شبكة المعمومات العالمية

(االنترنيت) ،المقابالت الشخصية ،البرمجيات الخاصة بالتحميل ،االختبارات والقياسات
المستخدمة ،قرص رجالي قانوني دولي عدد 4/بوزن 1كغم ،حامل ثالثي لمكامرة عدد  ،3دوائر
رمي قانونية عدد ،3/عالمات فسفورية ،مقياس رسم بطول 2م ،برنامج تحميل حركي

( ،)Kinovea0.8.7كاميرات عدد  3نوع كاسيو سرعة الكامرة  322صورة  /ثانية ،جياز
الكتروني لقياس زوايا الجسم.

 .3.1الجهاز االلكتروني المصمم:
يتكون الجياز من المواد االلكترونية اآلتية:ا ا

االردوينو -شاشة  -بورد الكتروني -مقاومات ثابتة -مقاومات متغيرة -سماعة -بطارية-

مجموعة من المفاتيح ا أسالك توصيل ا صندوق بالستيكي.

والشكل ( )2يوضح الجياز االلكتروني المصمم.

شكل( )1يوضح الجهاز االلكتروني المصمم

 .2.3.1طريقة عمل الجهاز

يتم تشغيل الجياز من خالل المفتاح الرئيسي والذي يكون بالجية العميا من الصندوق

البالستيكي وكما موضح في الشكل (:)1

شكل ( )2يوضح المفتاح الرئيسي لمتشغيل
سوف تظير القائمة الرئيسية الموضحة في الشكل( .)3والتي تطالب المستخدم بأختيار احدى
الخيارات الخمسة المبينة في الشاشة والتي ىي:

ا ا : Bothا ا ويستخدم لغرض قياس زاوية (الكتف  ،الركبة) في آن واحد.
ا ا : Armا ا ويستخدم لغرض قياس زاوية (الكتف).
ا ا : Legا ا ويستخدم لغرض قياس زاوية (الركبة).

ا ا : Arm steupا ا تستخدم لغرض تصفير زاوية الكتف.
ا ا : Leg steupا ا تستخدم لغرض تصفير زاوية الركبة.

شكل ( )3يوضح القائمة الرئيسية
يتم التنقل بين ىذه الخيارات من خالل الضغط عمى مفتاح القائمة ( )Menuحيث يتحرك
المؤشر بالتسمسل ابتداءاً من الخيار االول الى الخيار الخامس وحسب التسمسل اعاله حيث
يظير المؤشر في شاشة العرض امام الخيار حيث يتم اختيار اي من الفقرات اعاله من خالل

الضغط عمى مفتاح (. )Select
 .2.3.2كيفية قياس الزوايا.

اوال .قياس زاوية الكتف ()Arm
بعد تشغيل الجياز يتم الضغط عمى مفتاح القائمة ( )Menuحيث ينتقل المؤشر الى الخيار

الثاني ( )Armحيث انو سيقوم بقياس زاوية الكتف فقط وكما موضح في الشكل (: )4

شكل ( )4يوضح زاوية الكتف
ونضغط مفتاح ( )Selectسوف يقوم الجياز بعرض رسالة تبين خيار الالعب وكما موضح
في الشكل (.)5

شكل ( )5يوضح الرسالة التي تبين خيار الالعب

وننتظر الضغط عمى زر البدء ( )Startالذي يكون مثبت عمى معصم الالعب وبنفس الوقت

يصاحب ىذا االنتظار تنبيو صوتي لالعب.وكما موضح في الشكل (.)6

شكل ( )6يوضح زر البدء
والذي سوف يعطي ثالث نغمات قبل ان يبدأ بقراءة الزاوية المطموبة وذلك ألعطاء فرصة
لالعب لمتييء قبل اداء المرجحة وبعد ضغطو زر البدء ((Startعندىا سوف يقوم الجياز
بالقراءة اآلنية لزاوية الكتف والتي تكون ضمن مدى محدد (82ا ا ا )92درجة وفي حالة تخطي
الالعب اثناء االداء ليذا المدى فأن الجياز سوف يصدر صوت تنبييي دليل خروج الزاوية عن

المدى المحدد كما يتم عرض زاوية الكتف في لحظة انطالق القرص من يد الرامي من خالل

متحسسات تم وضعيا في يد الالعب وكما موضح في الشكل (.)7

شكل ( )7يوضح المتحسسات
وىناك ميزة ميمة في استخدام ىذا الجياز حيث يمكن تغيير المدى المحدد لمزوايا وبحسب
مستوى الالعب حتى يتم الوصول الى الزاوية المثالية في الرمي .فضالً عن ذلك يقوم الجياز
بعرض عدد المرات (األخطاء) التي تجاوز الالعب بيا مدى الزاوية المحدد في اثناء االداء

وكذلك يعرض الجياز زاوية الكتف لحظة ترك القرص يد الرامي.وكما موضح في الشكل (.)8

شكل ( )8يوضح زاوية الكتف وعدد االخطاء

وفي حالة رغبة الالعب بأعادة التجربة يتطمب ذلك سوى الضغط عمى زر ( )Selectلغرض
إعادة التجربة مرة اخرى وبكامل تفاصيميا لنفس الزاوية.

كما ُيمكننا الجياز من رف او خفض صوت التنبيو من خالل المقاومة الموجودة في الكارت
االلكتروني وايضاً يمكن الغاء الصوت نيائياً من خالل المفتاح الموجود في الكارت االلكتروني

أيضاً اما طريقة قياس زاوية الركبة وزاوية الكتف والركبة معاً فيتب نفس اآللية المتبعة في قياس

زاوية الكتف .

 .1.4برنامج التحميل الحركي (:)Kinovea 0.8.7
استعمل الباحثان برنامج التحميل الحركي ( )Kinovea0.8.7الستخراج متغيرات البحث وتحميميا
وتبدأ خطوات البرنامج بفتح ايقونة البرنامج فتظير الواجية كما في الشكل( .) 9

الشكل (  (Kenova 0.8.) ) 9يوضح واجهة برنامج التحميل الحركي

 .5.2متغيرات الدراسة.

-2زاوية الكتف  :وىي الزاوية المحصورة بين خط العضد (من نقطة مفصل المرفق الى نقطة
مفصل الكتف ) وخط الجذع (من نقطة مفصل الكتف الى نقطة مفصل الورك ).

-1زاوية الركبة :وىي الزاوية المحصورة بين خط الفخذ (من نقطة مفصل الورك الى نقطة
مفصل الركبة ) وخط الساق (من نقطة مفصل الركبة الى نقطة مفصل الكاحل ).

-3زاوية االنطالق  :ىي الزاوية المحصورة بين الخط األفقي المار من مركز ثقل المقذوف في
أثناء بدء الطيران والمسار الذي يرسمو مركز ثقل الطيران(الياشمي.)217:2992:

-4سرعة انطالق األداة :ىو معدل السرعة المحسوب من قسمة مسافة االنطالق المحسوبة من
لحظة ترك القرص من يد الرامي إلى ما بعد االنطالق عمى زمن االنطالق (1976 :Hang

. ) :494

.6.2التجربة االستطالعية.
أجرت الباحثتان التجرباة االساتطالعية بتااري  1226 / 1 /22عماى ( )1مان رمااة القارص مان

افراد العينة ،وىاذه التجرباة تمات لغارض التأكاد مان فاعمياة الجيااز فاي قيااس الزواياا وكاذلك لمتأكاد

م اان س ااالمة االجيا ازة واالدوات المس ااتخدمة وتع اارف االخط اااء والمعوق ااات م اان اج اال تجاوزى ااا .وت اام

تصااويرىم لمتعاارف عمااى مكااان وابعاااد الكاااميرات وارتفاعيااا ،ووضااوح الصااورة والاازمن الااالزم لكاال

تصوير والوقت المناسب الجراء التصوير.

 .7.2التجربة الرئيسة:

تم إجراء االختبار الميداني بتاري

 1226/1/29في

في ممعب الساحة والميدان في

المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية عمى العينة األساسية من رماة القرص وعددىم ()22

العبين ،حيث تم التحميل الحركي باستخدام الجياز االلكتروني المصمم واستخراج المتغيرات قيد

البحث وقد أجري التحميل الحركي من خالل التصور الرقمي حيث تم استخدام ثالث كامرات
لتصوير العينة وقد تم تثبيت اماكن الكاميرات في مواضعيا وفقا لمعطيات التجربة االستطالعية
،إذ كانت الكاميرة االولى موضوعة من الجانب االيسر لمرامي وكانت من نوع (كاسيو) وبسرعة

(322ص/ثا) وكانت عمى بعد ( )6.42م من منتصف دائرة الرمي وارتفاع الكامرة ( )2.42م
من منتصف بؤرة الكامرة الى االرض اما الكامرة الثانية وضعت في الجانب االيمن لمرامي

وكانت من نوع (كاسيو) وبسرعة (322ص/ثا) وكانت عمى بعد ( )5.92م من منتصف دائرة

الرمي وارتفاع الكامرة ( )2.42م من منتصف بؤرة الكامرة الى االرض اما الكامرة الثالثة فقد

وضعت في نياية دائرة الرمي ومواجية لقطاع الرمي وكانت من نوع كاسيو وبسرعة(322ص/ثا)
وكانت عمى بعد ( )5.22م من منتصف دائرة الرمي وارتفاع الكامرة (2.15م)

واعطى لكل

فرد من افراد العينة (  ) 3محاوالت وتم تصويرىا جميعيا  ،واعتمدت الباحثتان عمى افضل

محاولة لكل العب من ناحية االنجاز لغرض تحميميا واستخراج قيم المتغيرات الكينماتيكية

الخاصة بالبحث وكما تم ايضاحيا في المباحث السابقو.

 .9.2الوسائل االحصائية :استخدمت الباحثتان الوسائل االحصائية المناسبة ووفقا لبرنامج

.spss

.3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:

جدول ( )2يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار بين نتائج الجهاز
االلكتروني ونتائج التحميل الحركي ببرنامج الكينوفيا لممتغيرات البيوكينماتيكية لعينة البحث

المتغيرات

المعالجات

وحدة

القياس

القياس بواسطة الجهاز المصمم
س

-

القياس بواسطة التحميل
-

الحركي

ع

ع

س

زاوية الكتف

درجة

76.800

2.168

76.400

2.074

زاوية الركبة

درجة

163.400

3.507

163.600

4.278

زاوية االنطالق

درجة

39.000

3.464

39.400

2.881

سرعة االنطالق

م/ثا

17.562

0.818

17.554

0.733

أظيرت النتائج في الجدول (  )1أن الوسط الحسابي لزاوية الكتف في القياس بواسطة الجياز

المصمم كان ( )76.800وبانحراف معياري مقداره ( ،)2.168أما الوسط الحسابي لزاوية الكتف
في القياس بواسطة التحميل الحركي كان ( )76.400وبانحراف معياري مقداره ( ،)2.074فيما

بمغ الوسط الحسابي لزاوية الركبة في القياس بواسطة الجياز المصمم كان ()163.400
وبانحراف معياري مقداره ( ،) 3.507أما الوسط الحسابي لزاوية الركبة في القياس بواسطة

التحميل الحركي كان ( )163.600وبانحراف معياري مقداره ( ،)4.278أما الوسط الحسابي

لزاوية االنطالق في القياس بواسطة الجياز المصمم كان ( )39.000وبانحراف معياري مقداره

( ،)3.464أما الوسط الحسابي لزاوية االنطالق في القياس بواسطة التحميل الحركي كان
( )39.400وبانحراف معياري مقداره ( ،) 2.881أما الوسط الحسابي لسرعة االنطالق في
القياس بواسطة الجياز المصمم كان ( ) 17.562وبانحراف معياري مقداره ( ،)0.818أما

الوسط الحسابي لسرعة االنطالق في القياس بواسطة التحميل الحركي كان ( )17.554وبانحراف
معياري مقداره (.)0.733

جدول ( )3يبين فرق االوساط والخطأ المعياري لمفروق وقيم (ت) بين نتائج الجهاز
االلكتروني ونتائج التحميل الحركي ببرنامج الكينوفيا لممتغيرات البيوكينماتيكية لعينة البحث
المتغيرات

وحدة

القياس

س -ف

عف

هــــ

قيمة (ت)

DR

نسبة

مستوى

الخطا

الداللة

زاوية الكتف

درجة

0.20

1.61

0.51

0،391

9

0.705

غير معنوي

زاوية الركبة

درجة

0،10

1.79

0،55

0.176

9

0.864

غير معنوي

زاوية االنطالق

درجة

0.40

1.64

0،52

0.768

9

0.468

غير معنوي

سرعة االنطالق

م/ثا

0.40

2.01

0.63

0.629

9

0.545

غير معنوي

يشير الجدول( )3اعاله الى عدم وجود فروق في قياس نتائج المتغيرات قيد البحث باستخدام
الجياز االلكتروني المصمم والنتائج باستخدام برنامج التحميل الحركي ( )Kinovea0.8.7وىذا
يعطي مؤش ار الى ان الجياز االلكتروني المصمم يتمت

المتغيرات الكينماتيكية وبدقة عالية ايضا.

بقدر عالي من الثقة قي قياس

اذ يمكن استخدامو في التحميل الحركي في قياس المتغيرات الكينماتيكية وكذلك في عممية

التعميم والتدريب لرماة القرص في التدريب عمى الزوايا والمتغيرات الكينماتيكية المثالية ،أذ ان
استخدام التقنيات المساعدة في العممية التدريبية والتعميمية تمعب دو ار أساسيا وفاعالً في نجاح
العممية التدريبية وكيفية نقل المعرفة والمعمومة لممشاركين بالبرامج التدريبية .والتي يفترض ان
تنعكس عمى تطوير المتغيرات البيوميكانيكية المرتبطة باالداء وليذا فان التقدم المستمر في
تطوير وتحديث التقنيات المتعمقة بالتدريب والعمل عمى أعادة بنائيا بما ينسجم م التطور

التكنولوجي الحديث ساعد عمى تحسين جودة وفاعمية العممية التدريبية (السكارنة)292:1222:

والتي يجب ان تدخل في أجزاء الميارات الحركية ودقائقيا وتفصيالتيا شكالً ومضموناً  ،واليدف

منيا خدمة الميارات الحركية وتعمميا بصورة أفضل "(عمي.)9:1222:

وترى الباحثتان إِ َّن استخدام الجياز االلكتروني المصمم يساعد من خالل اعطاء التغذية

الراجعة والمعمومات التصحيحية حول زويا االداء الحركي وخاصة مرحمة الرمي حيث يساعد

استخدام الجياز المصمم عمى تطوير المسارات الحركية و تطوير الشروط الميكانيكية لألَداء،
ِ
َّما زاوية وسرعة االنطالق التي تؤثر حتما في تحقيق المستوى الرقمي الجيد
والسي ْ
(. ) 46:1999:Bartlett
ان استخدام جياز يقيس ويراقب التغير في زوايا مفاصل الجسم خالل االداء الميااري وتحديادا

لفعالية رمي القرص من اجل التصحيح الفوري واآلناي لم ارحال االداء الفنياة المرتبطاة بياذه الزواياا

وى ااذا يجع اال الت اادريب اكث اار فاعمي ااة واكث اار كف اااءة م اان خ ااالل ت ااوفر المعموم ااات اآلني ااة ع اان األداء
باالضافة الى انيا تعمل عمى دعم الجوانب النفسية لالعبين وكذالك إن تحقق االنجاازات العالياة

في المجاالت الرياضية جاء نتيجة مساايرة لمتقادم التكنولاوجي الاذي وفار الكثيار مان أجيازة القيااس

الحديثااة لمراقبااة الحركااات الرياضااية المتنوعااة ،س اواءا فااي م ارحاال الااتعمم أو التاادريب أو المسااابقات
وفي كافة المستويات .وقد وفرت تمك المعدات واألجيزة الحديثة الوقت والجيد لإلجابة عماى كثيار

من التساؤالت لحل المشاكل في تعمم وتطوير األداء وصوال لالنجاز المطموب .

.4الخاتمة:

بعد إجراء المعالجة اإلحصائية والحصول عمى النتائج إستنتجت الباحثتان إلى إن الجياز

قادر عمى قياس المتغيرات المبحوثة وبدرجة عالية من الدقة كذلك إن
األلكتروني المصمم ًا
إستخدام الجياز االلكتروني المصمم والحصول عمى المعمومات التصحيحية يؤدي إلى تطور
األداء الحركي واإلنجاز ،أما التوصيات فقد توصمت الباحثتان إلى إن إستخدام الجياز

األلكتروني المصمم في إجراء عممية التحميل الحركي لرماة القرص لإلستخراج بعض المتغيرات
الكينماتيكية الخاصة باألداء الحركي وكذلك إجراء تصميم أجيزة الكترونية أخرى إلستخراج

متغيرات بايوميكانيكية سواء كانت كينماتيكية أو كينتيكية كالسرع ،الزوايا ،القوة ،العزوم ،الزخم

الزاوي.
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