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ة ت رمي الرمح الثالثدراسة فعالية العالقة بين بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لخطوا
 األخيرة وعالقتها بمسافة االنجاز

 
 م.م شنو ظاهر حكيم          م.د. ديار محمد صديق رشيد                 أ.م. د وليد غانم ذنون

  سكول التربية الرياضية واالساسية –جامعة السليمانية       كلية التربية الرياضية  –جامعة الموصل 
waleed_ghanim_1968@yahoo.com          diar_sediq@yahoo.com 

shnazahir@yahoo.com 
 ملخص البحث

 هدف البحث إلى:
 نماتيكية للخطوات الثالث األخيرة لفعالية رمي الرمح.تعرف قيم بعض المتغيرات الكي -1
 تعرف العالقة بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية في الخطوات الثالثة األخيرة لرمي الرمح. -2
تعرف العالقة بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية ومسافة االنجاز في الخطوات الثالثة األخيرة لرمي  -3

 الرمح.
 احثون :وافترض الب

 هناك فروق ذات داللة معنوية بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية للخطوات الثالثة األخيرة. -1
هناك فروق ذات داللة معنوية بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية للخطوات الثالثة األخيرة ومسافة  -2

 االنجاز. 
قد وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية و واستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالءمته طبيعة البحث 

( 2011تكونت العينة من الطالب المشاركين في بطولة جامعة الموصل باللعاب الساحة والميدان للعام )
والحاصلين على المراكز الخمسة االولى في البطولة وبلغ عددهم خمسة طالب ، واستخدم الباحثون المالحظة 

التحليل وسائال  لجمع البيانات ، واستخدمت آلة التصوير الفديوية إذ وضعت على العلمية التقنية والقياس و 
( متر من الجهة اليمنى لمجال الرمي  لتصوير الخطوات الثالثة األخيرة لرمي الرمح وكان 8،50مسافة )

( 25( متر عن مستوى األرض وكانت سرعة آلة التصوير الفديوية )1،23ارتفاع عدسة  آلة التصوير )
وره /ثانيا ، وتم استخدام المعالجات اإلحصائية )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، ومعامل االرتباط ص
 مايأتي: لبسيط )بيرسون( واستنتج الباحثونا
 تأثير زاوية مفصل الكتف مع زاوية الركبة في الخطوة الثالثة. -
 هم في األداء الحركي.تأثير مستوى االنجاز مع زاوية الركبة وهو متغير كينماتيكي م -
 تأثير زمن ومسافة وسرعة خطوات االقتراب مع بعضها البعض كان له تأثير على مستوى االنجاز. -

 وأوصى الباحثون مجموعة من التوصيات:
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( درجة 180-150ضرورة التأكيد على ان تكون زاوية الركبة رجل االرتكاز لحظة مس األرض ما بين ) -
 وة الدفع من الجذع للذراع الرامية.ألهميتها في االنتقال لق

 التأكيد على ان تكون زاوية ميل الرمي مقاربة من أو اقل من الزاوية المثالية للرمي. -
 التأكيد في التدريب على تحقيق زاوية انطالق مناسبة ألهميتها في تحقيق مسافة أفقية أفضل.  -
 

Study of the Effectiveness of the Relationship between Some Biochemical Parameters of the 

Three Last Javelin Steps and Their Relation to the Distance of Completion 
 

Research Summary 

Search goal to: 
1- The values of some kinetic variables are defined as the last three steps of the javelin effect. 
2 . The relationship between the values of some kinematic variables is defined in the last three 

steps of the spear. 
3- Know the relationship between the values of some kinetic variables and the distance of 

achievement in the last three steps of throwing the spear. 
The researchers hypothesized: 
There are significant differences between the values of some kinematic variables for the last three 

steps. 
2- There are significant differences between the values of some kinetic variables for the last three 

steps and the distance of achievement. 
The researchers used the descriptive approach to suit the nature of the research. The sample of 

the research was chosen in a deliberate manner. The sample consisted of students participating 

in the championship of the University of Mosul in Al-Salama Square and Field for the year 2011 

and obtaining the first five positions in the tournament. (890) meters from the right side of the 

firing range to shoot the last three steps of the spear. The camera lens height was (1،23) meters 

above ground level and the velocity of the camera was (25) copies / second. Statistical treatments 

(mean، standard deviation، and simple correlation coefficient) were used. 
- The effect of the angle of the shoulder joint with the corner of the knee in the third step. 
- Effect of the level of achievement with the knee angle، which is a significant kinetic variable in 

motor performance. 
- The effect of time، distance and speed of approaches to each other had an impact on the level 

of achievement. 
The researchers recommended a set of recommendations: 
- It is necessary to emphasize that the angle of the knee is the man of the moment of touching the 

ground between (150-180) degree of importance for the transfer of momentum from the trunk to 

the arm of the target. 
- Confirm that the tilt angle is an approach of or less than the ideal angle for throwing. 
- Emphasize in training to achieve an appropriate starting angle for its importance in achieving 

a better horizontal distance. 
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  المقدمة:-1
الشك ان للقوانين واالسس الميكانيكية أهمية قصوى في تطوير وتحسين األداء الرياضي وقد دخلت         

بشكل مباشر وفعال لتطوير االنجازات الرياضية المختلفة لأللعاب وأسهمت في تقديم الحلول المختلفة للمساعدة 
ق م تحت إطار قوانين األجسام المقذوفة بزاوية مع األفففعالية رمي الرمح تت متقدمة.في الحصول على نتائج 

والقوانين الفيزيائية الثالث لنيوتن وتطبيقاتها على المسار الهندسي سواء كان هذا المسار خطيا او دورانيا ، 
خاصة في الخطوات الثالثة األخيرة على مجموعة من المتغيرات بوتخضع مسافة االنجاز في رمي الرمح و 

داد أن هناك عدة عوامل منها االستع اذحسب أهميتها للحصول على أفضل مسافة لإلنجاز. باها يمكن استثمر 
ضال  فالشخصي لالعب من النواحي االنثروبومترية والمورفولوجية وتطبيق الشروط البايوميكانيكية الصحيحة 

 رمح تعتمد بالدرجةخطة التدريب المستخدمة ومدى اعتمادها على األسلوب العلمي. أن فعالية رمي ال عن
األساس على الكثير من المتغيرات البدنية والبايوميكانيكية بهدف رمي الرمح ألبعد مسافة أفقية وفي إطار 

( وأن تحقيق ابعد مسافة رمي بتطلب سرعة اقتراب Jones .M،1992،35القوانين التي تحدد طريقة األداء.)
ء األول منها ، ومن ثم الحصول على الوضع األمثل مثالية التي يحصل فيها الرامي على تعجيل في الجز 

للجسم والرمح في الجزء الثاني )الخطوة الموزونة( والتي تكون في نهايتها عميلة التحضير للرمي خطوة 
 (.54،1550الرمي)الهاشمي،

فة التي اوان هناك عالقة وثيقة جدا بين سرعة الركضة التقريبية وعملية انطالق الرمح وبالتالي فان المس    
( أن الخصائص الميكانيكية المميزة Biosfeldيقتطعها الرمح تعتمد على السرعة وزاوية االنطالق وقد أشار )

لرماة الرمح الجيدين هي طول الخطوة األخيرة )خطوة الدفع( وزاوية الركبة األمامية لحظة لمس األرض 
سرعة انطالق الرمح وزاويته ولحظة ظهور القوس المشدود وأخيرا لحظة انطالق الرمح وكذلك 

(G.Tidow.1996.50 من هنا تجلت أهمية البحث في الكشف وتحليل الخطوات الثالثة األخيرة وألهميتها )
وتأثيرها على مسافة االنجاز وكذلك ضعف المستوى الرقمي في جامعة الموصل ارتئ  الباحثون الى تحليل 

 مسافة اإلنجاز وكذلك تحديد مكامن الضعف وتشخيص الخللالخطوات الثالثة األخيرة كينماتيكيا وعالقتها ب
 من الجانب الميكانيكي ليكون احد العوامل التي تساعد في النهوض بواقع هذه الفعالية .

الشك ان الخطوات التقريبية األخيرة في فعالية رمي الرمح مهمة ومؤثرة في تحقيق ابعد مسافة للرمي       
ن والباحثين ة من قبل المدربيري االهتمام بهذه الخطوات الرئيسذا كان من الضرو وتحقيق الفوز في المنافسة ل

نما من ناحية االرتقاء بمستوى األداء الفني )التكنيك( لهذه  ليس فقط من ناحيتي البرامج التعليمية والتدريبية وا 
دة في مساعنيات المتطورة الالمهارة وكذلك الحال الجيد من خالل التركيز على تدريبها واستخدام األجهزة والتق

ن على العديد من النتائج لمسابقات رمي الرمح على مستوى جامعة الموصل يذلك ومن خالل اطالع الباحث
الحظ ان هناك تدنيا في المستوى الرقمي وكذلك عدم اهتمام بتدريب هذه الفعالية واكتشاف المواهب الجيدة 

 ان هناك أخطاء ال ترى بالعين اذلمصاحبة ألداء هذه المهارة وتدريبها على هذه الفعالية وكذلك األخطاء ا
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ئ الباحثون دراسة هذه المشكلة والبحث والتقصي لتحديد مكامن الضعف االمجردة ومالحظتها وتميزها لذا ارت
وتشخيص الخلل من الجانب الميكانيكي وتحليل الخصائص الميكانيكية المميزة للخطوات الثالثة األخيرة 

 ألهميتها في التهيؤ واستغالل الشروط  الميكانيكية لتحقيق الوضع األنسب للرمي . بمسافة اإلنجازوعالقتها 
 إجراءات البحث: -2
 منهج البحث: 2-1
 استخدم المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعة البحث. 
 عينة البحث: 2-2
للعام  لعاب الساحة والميدانتم اختيار عينه البحث من الالعبين المشاركين في بطولة جامعه الموصل بال  
( والحاصلين على المراكز المتقدمة في رمي الرمح  وتم اختيارهم بالطريقة العمدية البالغ 2012 -2011)

 ( العبين الحاصلين على المراكز الخمسة األولى 5عددهم )
 األجهزة واألدوات المستخدمة: 3-3

 لبيانات:لعلى أفضل دقة صول تم استخدام األجهزة واألدوات اآلتية من اجل الح
 لقياس الطول والكتلة Detectorجهاز  -
 (. Digital. Sony ( نوع )  1آلة تصوير فيدوية عدد )  -
 حامل لتثبيت آلة التصوير.  -
 شريط الصق. -
 ( LAP TOPحاسوب محمول مع ملحقاته )  -
 طابعة ليزرية. -
 متر(. 1مقياس رسم ) بطول  -
 شريط قياس . -
 (. 2) رمح عدد -
 وسائل جمع البيانات: 2-7

ت للحصول وسائل لجمع البيانا التقنية وتحليلة والمالحظة العلمية تم استخدام تحليل محتوى المصادر العلمي
 على بيانات البحث.

 القياسات  2-3
 الكتلة:   2-5-1

 (  يقيس ألقرب غرام واحد . Detectorتم قياس كتلة الجسم بجهاز الكتروني  نوع ) 
 الطول:   2-5-2

 ( لقياسات أطوال الالعبين Detectorاستخدم الباحثون جهاز الكتروني  نوع ) 



 432074-6032 :ISSN

 
 

29 
 

 المالحظة العلمية التقنية: 2-3
( متر 8،50لتحقيق المالحظة العلمية التقنية استخدم الباحثون آلة التصوير الفديوية إذ وضعت على مسافة )

الثالثة األخيرة لرمي الرمح وكان ارتفاع عدسة  آلة من الجهة اليمنى لمجال الرمي  لتصوير الخطوات 
 ( صوره /ثانيا. 25( متر عن مستوى األرض وكانت سرعة آلة التصوير الفديوية )1،23التصوير )

 اختيار متغيرات البحث:  2-4
ت ما لعتماد على تحليل محتوى المصادر العلمية في اختيار المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة وقد شمالتم ا

 يأتي :
 المتغيرات المقاسة :  2-4-1 
طول الخطوة :  وهي المسافة األفقية المحصورة بين مقدمة القدم في بداية الخطوة إلى مقدمة القدم  -1

 األخرى في نهاية الخطوة.
زاوية الركبة : وهي الزاوية المحصورة بين عظم الفخذ من جهة وعظم الساق من جهة أخرى لحظة ثني  -2
 التي تلمس األرض أوال في أثناء االرتكاز. لرجلا
زاوية ميل الجسم : وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من م.ث.ك.ج إلى قاعدة االرتكاز من  -3 

 جهة ومستوى األرض  من جهة أخرى وتقاس هذه الزاوية في بداية النهوض )أول لمس لألرض(
رة بين خط سير الرمح ومستوى الخط الوهمي األفقي الصادر زاوية انطالق الرمح : وهي الزاوية المحصو  -4 

 من لحظة ترك اليد للرمح.
سرعة انطالق الرمح : هي سرعة االنطالق )اللحظية( لحظه ترك يد الرامي. ويتم حساب هذا المتغير  -5 

 لمن خالل تحديد صورتي المسافة المستخدمة في مقياس الرسم نحصل على المسافة الحقيقية ومن خال
 قسمة المسافة الحقيقية للصورتين على زمن الصورتين نحصل على سرعة االنطالق اللحظية.

زاوية االنطالق: هي الزواية المحصورة بين الخط األفقي المار بمركز ثقل الرمح والموازي لسطح األرض  -6 
ي ل تأشير ضلعلحظه ترك الرمح من يد الرامي مع مسار مركز ثقل الرمح في الهواء تم حسابها من خال

 الزاوية.
ارتفاع نقطة االنطالق: هو المسافة العمودية بين يد الالعب الرامية للرمح )أخر اتصال( وسطح األرض  -:

ويتم قياسه من خالل استعمال )مقياس الرسم( وتحويله إلى ما يعادله بالطبيعة بوحدة األطوال ) المتر 
 وأجزائه(.

ثم تسجيلهما ميدانيا  بواسطة شريط القياس وقد اعتمدت أفضل محاولة اإلنجاز )مسافة الرمي( بالمتر:  -8
 من مجموع ثالث محاوالت.

 المتغيرات المستخرجة: 2-4-2
 الزمن: تم حساب الزمن استنادَا إلى سرعة آلة التصوير وعدد الصور خالل األداء. -1
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 / سرعة آلة التصوير.  1إذ أن زمن الصورة الواحدة = 
 (.1 -)عدد الصورة خالل األداء × زمن الصورة الواحدة  زمن األداء = -2
 (85، 1555)عبد الوهاب،  
 متوسط السرعة: تم احتساب متوسط السرعة من خالل القانون اآلتي:  -3

 (2001،32متوسط السرعة = المسافة المقطوعة/ الزمن       )بوش وجيرد، 
 تجربة البحث:  6 -2

 ( في ملعب كلية التربية الرياضية/ جامعة الموصل.22/11/2011) تم التصوير يوم الثالثاء الموافق
 البرامج المستخدمة في التحليل:  2-5

إن التحليل بشكل عام هو وسيلة لتجزئة الحركة الكلية إلى أجزاء ودراسة هذه األجزاء بعمق لكشف دقائقها     
 (.  51، :158) الصميدعي، 

 . CDالباحثون بتحويل األفالم إلى أقراص ليزرية  بعد إتمام عملية التصوير الفيديوي قام
 حسب وظيفته. ببعدها استخدمت البرامج اآلتية كل 

 (: Adobe Premiere 6.5برنامج ) -1
 يمكن من خالل هذا البرنامج تقطيع الحركة إلى صور منفردة متسلسلة.  
 (:  ACD See 10 Photo Managerبرنامج ) -2 
مج عرض كل صورة من الصور المقطعة ليتمكن الباحث من تحديد بداية ونهاية يمكن من خالل هذا البرنا 

 األجزاء المهمة التي يراد تحليلها. 
(:  وهو برنامج عالمي يستخدم في التطبيقات والتصحيحات الهندسية AutoCAD 2007برنامج )  -3 

 واستفاد الباحث من هذا البرنامج في استخراج المسافات واالرتفاعات. 
واستفاد الباحث من هذا  Office(:  وهو احد برامج  Microsoft Office Excel 2003برنامج ) -4 

 البرنامج في معالجة البيانات الخام حسابيا .
 المعالجات اإلحصائية: 2-10

 استخدمت المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 الوسط الحسابي.  -
 االنحراف المعياري.                  -
 ختالف            معامل اال -
 (154، 101، 1555معامل االرتباط البسيط )بيرسون( )التكريتي والعبيدي،  -

 (.SPSSوقد تم استخدام الحاسوب أآللي لغرض معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج )
 



 432074-6032 :ISSN

 
 

31 
 

 عرض النتائج ومناقشتها -7
 ها:تفي رمي الرمح ومناقش عرض نتائج المتغيرات الميكانيكية للخطوة الثالثة واالنجاز 7-1

 ( يوضح مصفوفة االرتباط للمتغيرات الكينماتيكية للخطوة الثالثة واالنجاز2الجدول المرقم )

 ( يتضح ما يلي:2من الجدول المرقم )
( ويعزو :0،54-باط معنوي سالب بين زمن الخطوة وبين سرعة الخطوة بلغ )وجود ارت -1

 كلما قل الزمن زاد بالمقابل السرعة والعكس اذالباحثون ذلك إلى ان للزمن عالقة عكسية بالسرعة 
 صحيح.

 ( 0،543وجود ارتباط معنوي موجب بين زمن الخطوة وبين ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم بلغ ) -2
باحثون ذلك إلى ان الزمن كلما قل ارتفع الجسم إلى األعلى وبالتالي يرتفع مركز ثقل كتلة ويعزو ال

الالعب عن األرض بسبب قلة المسافة للخطوة وذلك لالستعداد ألداء الخطوة المزدوجة والتي 
 تحتاج إلى توافق جيد بين حركات الرجلين.

( 0،50-فاع مركز ثقل كتلة الجسم بلغ )وجود ارتباط معنوي سالب بين سرعة الخطوة وبين ارت -3
م/ ثا( وهذه سرعة  6،55ويعزو الباحثون ذلك ان طول الخطوة قبل خطوة االرتكاز المزدوج بلغ )

قليلة استعدادا للخطوة المزدوجة والتي تحتاج إلى سرعة اكبر وطول خطوة اكبر وعليه يزداد ارتفاع 
 مركز ثقل كتلة الجسم.

طول  المتغيرات
 الخطوة

زمن 
 الخطوة

زاوية ميل  سرعة الخطوة
 الجسم

زاوية مفصل 
 الكتف

زاوية  زاوية الركبة
 الجذع

ارتفاع م. ن. 
 ك. ج

زاوية ميل 
 الرمح

 االنجاز

 0،320 0،330 0،745- 0،433 0،773 0،220 0،130- 0،427 0،734-  طول الخطوة

 0،035 0،316- *0،573 0،150 0،160 0،225 0،463- *0،574-   زمن الخطوة

 0،0133 0،763 *0،50- 0،131 0،331 0،351- 0،333    سرعة الخطوة

زاوية ميل 
 0،361- 0،32 0،164- 0،360- 0،332- 0،731-     الجسم

زاوية مفصل 
 الكتف

     0،537* 0،371 0،22 0،747 0،164 

 *0،663 0،323 0،166 0،416       زاوية الركبة

 0،323 0،333 0،053        زاوية الجذع

ارتفاع م، ن. 
 0،223 0،332-         ك. ج

زاوية ميل 
 الرمح

         0،217 
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( 0.564وجب عالي بين زاوية مفصل الكتف وبين زاوية الركبة بلغ )وجود ارتباط معنوي م -4
ويعزو الباحثون ذلك ضرورة التوافق بين حركات الرجلين وبين الذراع الرامية وذلك للتوافق في 

ان  أثناء أداء الخطوات، كمافي عملية النقل الحركي في الحركة من الرجلين إلى الجذع والذراعين 
تعد صفة مهمة في القدرة على التحكم بالسرعة النهائية النطالق الرمح  تطوير سرعة االقتراب

ء وكذلك تطوير التوافق بين اجزا هومسار  وذلك من خالل تناسب العالقة بين هدف األداء الحركي
 (.23، 1555الجسم )يحيى، 

( ويعزو 0.883وجود ارتباط معنوي موجب بين زاوية الركبة وبين مستوى االنجاز بلغ ) -5
ان زاوية الركبة للرجلين عند التوقف واالنتقال إلى الى ( 2004الباحثون ذلك وكما تشير ايمان )

الخطوة المزدوجة تعبر عن قدرات الرياضي لتحويل الطاقة إلى الرمح وتعتقد ان أهمية الوقوف 
 ىعلى الخصائص الكيمتاتيكية عن مكونات الرجلين مع حركة دوران الحوضو الكتفين على المستو 

االفقي يعد من األهمية للوقوف على قابلية الرامي واستمرار حركته على مراحل الحركة النهائية 
 (.11، 2004والالزمة لتحقيق ابعد مسافة ممكنة )شاكر، 

 تها:عرض نتائج المتغيرات الميكانيكية للخطوة المزدوجة واالنجاز ومناقش 7-2
 خيرات الكينماتيكية للخطوة الرابعة ) القفز المزدوج ( واالنجاز( يوضح مصفوفة االرتباط للمت3الجدول المرقم )

 ( يتضح ما يأتي:3من الجدول المرقم )

طول  المتغيرات
 الخطوة

زمن 
 الخطوة

سرعة 
 الخطوة

زاوية ميل 
 الجسم

زاوية مفصل 
 الكتف

ارتفاع م. ن.  زاوية الجذع زاوية الركبة
 ك. ج

زاوية ميل  زاوية المرفق
 الرمح

 االنجاز

 0،381- 0،181 0،868- 0،1:5 0،112 *0،523 0،418 0،355 0،422 0،251  طول الخطوة

 :0،82- 0،155- 0،653- 0،300- *0،548 :0،62 0،842- 0،125 0،611-   زمن الخطوة

 0،232 11:،0 0،021 0،032 :0،58 0،142 0،633 0،024    سرعة الخطوة

 0،556 0،662- 0،281- *0،533 0،335 0،234 0،418-     زاوية ميل الجسم

زاوية مفصل 
 الكتف

     -0،625 -0،:02 -0،255 0،:33 0،543 0،422 

 0،553- :0،16 *0،5:6- 0،038- 0،4:5       زاوية الركبة

 :0،83- 0،218 0،5:4- 0،414-        زاوية الجذع

ارتفاع م. ن. ك. 
 ج

        -0،055 -0،645 0،:46 

 :0،56 0،0:8          زاوية المرفق

 0،363-           زاوية ميل الرمح
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( 0،523وجود ارتباط معنوي موجب بين طول الخطوة للخطوة المزدوجة وبين زاوية الركبة بلغ ) -1
كون تل الخطوات قبل خطوة الرمي وعليه ويعزو الباحثون ذلك إلى ان هذه الخطوة تكون من أطو 

 ي،للخطوة األخيرة خطوة الرم ا  ستعدادأذ اكبر طول خطوة اخقيمتها زيادة في زاوية الركبة من اجل 
( ويعزو الباحثون 0،548وجود ارتباط معنوي موجب بين زمن الخطوة وبين زاوية الجذع بلغ ) -2

ذلك إلى ان هذه الخطوة تكون زمنها اكبر من الخطوات السابقة وذلك لالنتقال إلى خطوة الرمي 
ه وذلك لالستعداد إلى خطوة الرمي وعلي ا  هذه الخطوة يكون مهمكما ان االنتقال الحركي للجسم في 

كلما زادة زاوية الجذع، كان هناك توافق جيد للنقل الحركي بين الرجلين  والحوض والجذع إلى 
 الذراع الرامية،

( 0،533ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم بلغ )ي موجب بين زاوية ميل الجسم و وجود ارتباط معنو  -3
حثون ذلك إلى ان اتقان الميالن للجسم سوف يحقق للرامي مسار رمي طويل لزيادة في ويعزو البا

التوافق جيد في المجاميع العضلية العاملة في األطراف العليا حيث  اذ انمسافة تعجيل رمي الرمح 
القوة والمرونة لهذه العضالت وحصيلة ذلك يساعد  فضال  عنتعمل على ظهور القوس المشدود 

ان ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم سواء كان بالزيادة أو النقصان و لى اتخاذ أفضل األوضاع الرامي ع
سوف يساعده في توجيه الرمح باالتجاه الصحيح واالنتقال إلى الخطوة االخيرة خطوة الرمي بشكل 

 (،214، 1551جيد وكذلك اتخاذ زاوية انطالق صحيحة )العبيدي واخرون، 
( ويعزو الباحثون ذلك 0،5:6-لب بين زاوية الركبة وبين المرفق بلغ )وجود ارتباط معنوي سا -4

ا مينتكون زاوية الركبة الجيدة وب اذخاصة في هذه الخطوة بإلى ان العالقة العكسية هي طبيعية و 
زاوية المرفق تكون قليلة وذلك لالستعداد إلى مرحلة الرمي واتخاذ خطوة الرمي بشكل جيد كما ان 

ة تعبر عن قدرات الرياضي لتحويل الطاقة إلى الرمح وان الخصائص الكيمناتيكية الخطوة المزدوج
زمة لتحصيل الالكيته إلى مراحل الحركة النهائية لوقوف على قابلية الرامي واستمرار حر اأهمية لها 

 .(11، 2004ابعد مسافة ممكنة )شاكر، 
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 تها:واالنجاز ومناقشعرض نتائج المتغيرات الميكانيكية لخطوة الرمي  7-3
 ( يوضح مصفوفة االرتباطات الخاصة بالمتغيرات الكينماتيكية لخطوة الرمي7الجدول المرقم )

 ت المعنوية فقط في الجدولحجم المصفوفة تم اخذ االرتباطا مالحظة: لكبر
 ( يتضح ما يأتي:4من الجدول المرقم )

( ويعزو 0،55-وجود ارتباط معنوي سالب بين زمن الخطوة وزاوية المرفق في االرتكاز بلغ ) -1 
متر/ ثا( اما زاوية المرفق فقد بلغ متوسط الزاوية  0،25الباحثون ذلك ان متوسط زمن الخطوة بلغ )

وية منفرجة تكون خطوة الرمي هي اقصر الخطوات وذلك لالستعداد إلى درجة( وهي زا 114،8)
مرحلة الرمي اما زاوية المرفق فتكون كبيرة من خالل ارجاع الذراع الرامية إلى الخلف لالستعداد 
إلى مرحلة الرمي واكساب الجسم الطاقة الالزمة ألطالق الرمح وكذلك الحصول على القوس 

تقل  كلها هواجزاء رمح الطاقة األولية لالنطالق كما ان مفاصل الجسمالمشدود والجيد إلكساب ال
سرعة حركتها نتيجة تثبيت قدم االيقاف وهذا عامل مهم في عملية نقل القوة الدافعة من األطراف 

 (.12، 2001السفلى والجذع إلى الذراع الرامية مع االنسيابية في النقل الحركي )محمد، 
الب بين سرعة الخطوة وبين زاوية مفصل الكتف عند القوس المشدود وجود ارتباط معنوي س -2 

كلما تقل سرعتها وذلك نتيجة  هواجزاء( ويعزو الباحثون ذلك ان مفاصل الجسم 0،586-بلغ )
تثبيت قدم االيقاف وهذا العامل مهم في عملية نقل القوة الدافعة من األطراف السفلى والجذع إلى 

ابية في عملية النقل الحركي وعليه تقل سرعة الخطوة اما زاوية مفصل الذراع الرامية مع االنسي
 (.12، 2001الكتف عند القوس المشدود فتكون منفرجة وعليه جاءت هذه العالقة عكسية )محمد، 

( 0،555-وجود ارتباط معنوي سالب بين سرعة الخطوة وبين زاوية الحركة في الرمي بلغ ) -3 
لوبة تزداد قيم زاوية المد في الركبة المطاذ العكسية في نهاية التوقف ويعزو الباحث هذه العالقة 

درجة( لحظة الرمي مؤثرا على متغيرات االنطالق وتشير ايمان شاكر  146حيث بلغ متوسطها )

 المتغيرات

زاوية 
مفصل 
الكتف في 
القوس 
 المشدود

زاوية الجذع 
في القوس 
 المشدود

زاوية المرفق 
 في االرتكاز

زاوية المرفق 
 عند الرمي

زاوية الركبة عند 
 الرمي

قطة ارتفاع ن
 االنطالق

زاوية ميل 
الرمح في 
 الوضع الخلفي

زاوية 
 االنطالق

المسافة اللحظية 
 للرمح

السرعة 
 اللحظية للرمح

           طول الخطوة
        *-0،553   زمن الخطوة

-0،585 سرعة الخطوة
** 

   0،555-**      

         **-0،560  زاوية الذراع عند الرمي
      *-0،530 *:0،52    كاززاوية الجذع في االرت

زاوية الجذع في القوس 
     **-0،506      المشدود

   *0،882        زاوية المرفق عند الرمي
    **-0،580       زاوية ميل الجسم عند االرتكاز
 *-0،512 *-0،512         زاوية الركبة في االرتكاز
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، 2004ان زاوية الركبة تعبر عن قدرات الرياضي لتحويل الطاقة إلى الرمح )شاكر، الى ( 2004)
11.) 
غ   زاوية الجذع في القوس المشدود وبلو معنوي سالب بين زاوية الذراع عند الرمي وجود ارتباط  -4 
( ويعزو الباحثون ذلك ان الذراع في حالة الرمي تمتد إلى الخلف وذلك من اجل 0،560-)

قل بالمقابل زاوية القوس المشدود من خالل تقة حركية جيدة لرمي الرمح وعليه الحصول على طا
من المتغيرات المهمة و  الفاعلة  دزاوية الذراع عند االرتكاز تع لخلف، انارجاع الجذع إلى ا

بمستوى األداء مع التوافق الجيد بين عمل الرجلين والحوض والكتفين والذراع من اجل زيادة سرعة 
الرمح بقدر االمكان وتظهر أهمية عمل الذراع للوصول إلى االمتداد الخلفي تمهيدا للوصول إلى 

 (.:، 2011لمزدوج والقوس المشدود  )حسن، االرتكاز ا
لغ  زاوية الركبة عند الرمي حيث بين زاوية الجذع في االرتكاز و وجود ارتباط معنوي سالب ب -5 
( ويعزو الباحثون ذلك ان هناك عالقة قوية بينهم وذلك من خالل انتقال قوة الدفع إلى 0،53-)

ركبة رجل االرتكاز لحظة ظهور القوس المشدود  الجذع ثم الذراع الرامية والمحافظة على زاوية
وذلك للحفاظ على استمرار سرعة الجسم ويتحقق ذلك من خالل تقليل في زاوية الجذع )حسن، 

2011 ،:.) 
( ويعزو :0،52زاوية المرفق بلغ )بين زاوية الجذع في االرتكاز و وجود ارتباط معنوي موجب  -6

يكية خالل مرحلة االقتراب تساهم في سرعة حركة الرمي الباحثون ذلك ان حركة المرفق الكيمنات
وقوة انطالق الرمح وعليه من خالل ارجاع الذراع الرامية إلى الخلف إلى ابعد مدى تزداد زاوية 

 (.2010، 12المرفق ويزداد بالمقابل زاوية الجذع في االرتكاز االمامي )شاكر، 
ح ارتفاع نقطة انطالق الرمالقوس المشدود و وية الجذع في وجود ارتباط معنوي سالب بين زا -:

ان زاوية القوس المشدود تكبر من خالل النقل الحركي الى ( ويعزو الباحثون ذلك 0،506-بلغ )
ها كلما تقل سرعة حركت هواجزاءمن الرجلين إلى الجذع إلى الذراع الرامية، كما ان مفاصل الجسم 

 ملية نقل القوة الدافعة من األطراف السفلى والجذعنتيجة تثبيت قدم االيقاف وهذا عامل مهم في ع
 (.11، 2001إلى الذراع الرامية مع االنسيابية في النقل الحركي )محمد، 

( 0،882وجود ارتباط معنوي موجب بين زاوية المرفق عند الرمي وبين زاوية االنطالق بلغ ) -8
ه المرحلة من مراحل األداء والتي ان أهمية متغير زاوية المرفق في هذالى ويعزو الباحثون ذلك 

من خاللها يتم زيادة نصف قطر الدوران لكي يتم زيادة السرعة المحيطة للذراع الرامية وما له من 
 المحك والمؤشر الموضوعي لمسافة الرمي والتي دسرعة االنطالق للرمح والتي تع تأثير في زيادة

 (.:، 2011، بدورها تتأثر بالمقابل زاوية االنطالق للرمح )حسن
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وجود ارتباط معنوي سالب بين زاوية ميل الجسم عند االرتكاز وبين زاوية ميل الرمح في  -5
( ويعزو الباحثون ذلك ان زاوية ميل الجسم عند االرتكاز تقل نتيجة 0،58-الوضع الخلفي بلغ )

المقابل زاوية ب تثبيت قدم االيقاف والتي بدورها يقل بالمقابل سرعة اجزاء الجسم وحركتها ويزداد
 لعملية الرمي. ا  ميل الرمح في الوضع الخلفي استعداد

ح كل من المسافة اللحظية للرمن زاوية الركبة في االرتكاز و وجود ارتباط معنوي سالب بي -10
( 0،512( و )0،512-والسرعة اللحظية النطالق الرمح )سرعة االنطالق( بلغ على التوالي )

ن ضرورة هذا المتغير وذلك النتقال قوة الدفع إلى الجذع ثم الذراع االى ويعزو الباحثون ذلك 
الرامية والمحافظة على زاوية ركبة رجل االرتكاز لحظة ظهور القوس المشدود وذلك للمحافظة 
على استمرار سرعة الجسم ويظهر تقوس الجذع على المحور العرضي وفي عكس اتجاه الحركة 

لحركة الرمي ويتحرك الكتف االيمن لالمام في حركة كرباجية  ا  دبما يعمل على اقصى اطالة استعدا
على المحور العرضي وذلك لتحقيق الهدف األساسي لمرحلة الرمي وهو الوصول إلى اقصى سرعة 

ة احد المتغيرات الرئيس (Barlonietz) عدهامسافة رمي مثالية، والذي  لالنطالق وذلك لتحقيق
 (.6، 2011، التي تؤثر على مسافة الرمي )حسن

 الخاتمة: االستنتاجات-7
 تأثير زاوية مفصل الكتف مع زاوية الركبة في الخطوة الثالثة، -1
 تأثير مستوى االنجاز مع زاوية الركبة وهو متغير كينماتيكي مهم في األداء الحركي، -2
وى تمع بعضها البعض كان له تأثير على مس تهاوسرع تهاومسافتأثير زمن خطوات االقتراب  -3

 االنجاز
تأثير سرعة الخطوات الثالثة لالقتراب بزاوية ميل الجسم وكذلك بزاوية الجذع وزاوية الركبة  -4

 وزاوية المرفق،
ظهور فروق معنوية عالية في بعض المتغيرات الكينماتيكية للخطوات الثالثة األخيرة مما دل  -5

 .تيكي لعينة البحثعلى عدم تطبيق الشروط الميكانيكية وذلك بسبب الضعف التك
 :التوصيات

خاصة عند الخطوة االخيرة خطوة بالتأكيد على تحقيق طول خطوات مناسبة عند االقتراب و  -1
 االرتكاز،

-150ضرورة التأكيد على ان تكون زاوية الركبة رجل االرتكاز لحظة مس األرض ما بين ) -2
 ع الرامية،( درجة ألهميتها في االنتقال قوة الدفع من الجذع للذرا180
 .و اقل من الزاوية المثالية للرميالتأكيد على ان تكون زاوية ميل الرمي مقاربة من أ -3
 التأكيد في التدريب على تحقيق زاوية انطالق مناسبة ألهميتها في تحقيق مسافة أفقية أفضل. -4
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 والمراجعالمصــــــــــــــادر 
 ( أساسيات2001بوش ، فريدريك وجيرد ، دافيد :)  الفيزياء ، ترجمة سعيد الجزيرى وأخرون ،الدار

 الدولية لألستثمارات الثقافية  ش ،م،م ، القاهرة ،
 ( تطبيقات األحصائية وأستخدام الحاسوب 1555التكريتي ، وديع ياسين والعبيدي ، حسن محمد :)

 في بحوث التربية الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصــــــــــــل، 
 (:تحليل الميكانيكا الحيوية في العاب الساحة والميدان ، البصرة 1551ين ، قاسم حسن وأخرون )حس

 ، جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة، 
 (مبادئ األسس الميكانيكية للحركات الرياضية 1558حسين ، قاسم حسن والشيخلي ، أيمان شاكر: )

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،
 (: طرق البحث في تحليل الحركي ، دار الفكر 1558ين ، قاسم حسن والشيخلي ، أيمان شاكر)حس

 .للطباعة والنشر، عمان 
 ( كيمناتيكية الحركة لنخبات الرمح، بحث منشور، جامعة 2011حسن ، عصام الدين شعبان علي :)

 أم القرى، المملكة العربية السعوية،
 ( العاب  القوى في الرمي والمسابقات المركبة، دار ::15درويش ، زكي وعبد الحافظ ، عادل: )

 المعارف مصر،
 ( دراسة بعض القياسات الجسمية والتغيرات الميكانيكية على المستوى الرقمي 2004شاكر، ايمان :)

 .، جامعة قطر16لرمح الرمح مجلة كلية التربية، العدد 
 ( دراسة مقارنة لمرحلة انطالق الرمح2010شاكر، ايمان :)  بين إبطال قطر وبعض إبطال العالم

 ، بحث منشورة، كلية التربية، جامعة قطر،2005المشاركين في برلين 
 ( المكانيكية الحيوية التطبيقية ، دار المكتب للطباعة والنشر ، 1550عطية ، صائب وأخرون:)

 جامعة الموصل 
 ( عالقة القوة الخاصة بالذراعين والكتف1555عبد الوهاب ، بسمان :)يكية ين ببعض المتغيرات الكينمات

أثناء أداء بعض المهارات على جهاز المتوازي ، اطروحة  دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الرياضية 
 ،جامعة بغداد،

 ( الميكانيكية الحيوية التطبيقية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة 1551العبيدي، صائب عطية :)
 الموصل،

 (دار مير للطباعة والنشر ، موسكو1568ليفنسون ، ليف :). 
 ( مطابع جامعة الموصل،1588محجوب ، وجيه ، )(:علم الحركة )التعلم 
 ( طرق البحث العلمي ومناهجه في التربية الرياضية ، بغداد ، مطبعة :158محجوب ، وجية :)

 التعليم العالي ،
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 ( اثر منهج تدريبي مقترح على وفق أهم ا2001محمد، محمد جاسم :) لمتغيرات الكيميناتكية في
 .انجاز رمي الرمح، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بابل

 (الميكانيكية الحيوية ،البصرة ، مطابع دار الحكمة1550الهاشمي ، سمير:). 
 ( ابرز التمارين الفرضية في تعلم فن رفعة الخطفة باالسلوب العكسي من 1555يحيى، عقيل :)

 .لطريقة الجزئية رسالة ماجستير، غير منشورة، الموصل، كلية التربية الرياضيةا
 Jones M :Athletics coach ، volume 20 nol ( 1992)  
 Gunter Tidow : Model Technique  analysis sheets part X ،The javeling   

Throw ، Quar Mag vol:11 ، no: 1،1996    
 
 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


