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عالقة بعض المتغيرات الكينيتيكية لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع بمسافة القفز 
 وزمن اتزان الرباع في رفعة الخطف

 أ.م.د معد مانع عالوي  
 جامعة كركوك-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الملخص
العالقة بين بعض المتغيرات الكينيتيكية لمسار عمود الثقل في التعرف على  هدفت الدراسة الى:

 .مرحلة السقوط ومسافة القفز للرباع وزمن اتزانه في رفعة الخطف
( رباعين، 1واشتملت عينة البحث على رباعي المنتخب العراقي فئة الشباب والبال  عددهم )

وية لمية التقنية استخدم الباحث التصوير الفيديوي، باستخدام آلتي تصوير فيديولتحقيق المالحظة الع
(م من الجهتين اليمنى واليسرى وذلك 321،إذ وضعت آلتي التصوير على بعد )Copro sportنوع 

(م عن 2لقضيب الثقل وكان ارتفاع بؤرة عدسة ألاتي التصوير ) لحساب المتغيرات الكينيتيكية
الوسط الحسابي -استخدم الباحث) ( صورة /ثا.15مستوى سطح األرض وكان تردد آلتي التصوير )

معامل االرتباط البسيط)بيرسون( كمعالجات احصائية.وتم -النسبة المئوية-االنحراف المعياري -
( في التحليل Kinovea، ACDsee 10 phto manager، Pain،Exel)برامج استخدام

ان زيادة الزخم الخطي لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع له ادى الى -الحركي.واستنتج الباحث:
انخفاض في سرعة حركة القدمين للرباع مما تسبب في عدم قدرة الرباع على االتزان بشكل افضل 

الثقل من اقصى ارتفاع له ادى الى ان انخفاض الشغل المنجز خالل سقوط  - في رفعة الخطف.
 قلة في زمن اتزان الرباع تحت الثقل في رفعة الخطف.

The Relationship between some of the variables Kinetics to Dropp off the weight 

from Maximum height and the distance jump and balance time of weightlifter  in 

the snatch lift 

Asist Prof Maad.M.Allawei-College of Physical education and sport science-Kirkuk 

University   

 (Abstract) 

   The study aims at : Recognize the Relationship between some of the variables 

Kinetics to Dropp off the weight from Maximum height and the distance jump of feet 

and balance time of weightlifter  in the snatch lift The sample of  research compased  

of (7) weightlifters of Iraqi National team for Youth. To achieve the technical scientific 

observation, the researcher has used two video cameras of  type (Copro sport ) the two 

cameras were located (3.5)m from the two sides( right and left). The height of the lens 

of the two video camera was (1)m from the earth and their speed was (50) 

pictures/second. The researcher has using (Arithmetic mean, standard deviation, 

percentage, and T-test for independent samples) statistical handlers. 

   The following programmes were used for the  analysis: (Kinovea, ACD see 10, 

Pain,Exel). 

The researcher conclusions : 
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-The increasing of linear momentum to Dropp off the weight from Maximum height 

which caused reduce the speed of the feet  movement of weightlifter which caused the 

weightlifter unable to balance in better way in the snatch lift . 

-The reduce of work to Dropp off the weight from Maximum height which caused was 

Low which led to areduction in balance time of weightlifter in the snatch lift . 

 :المقدمة -1
يعتبر علم البايوميكانيك من العلوم التي لها دور فعال وأساسي في التقدم العلمي لفداء        

بات البايوميكانيك هو دراسة مسبالحركي بشكل عام والرياضي بشكل خاص ، الن األساس في علم 
الحركة واالهتمام بدراسة كل القوى التي تؤدي الى الحركة وكذلك وصف تلك الحركة ، إذ يعد هذا 
العلم من العلوم الدقيقة التي تعطي مؤشرا صادقا ودقيقا حول موضت الدراسة والتوصل الى حل 

بادي يكيا بتطبيق القوانين والمالمشكلة بشكل علمي ودقيق من خالل وصف الحركة وصفا ميكان
الميكانيكية على سير الحركات في جسم اإلنسان للوصول الى مسار حركي يتخذه الجسم . ويقدم 
البايوميكانيك انسب الحلول الحركية باستخدامه التحليل الحركي الذي يشكل الفروض والمقدمات 

ة فقد في مختلف الفعاليات الرياضي االولية ذات العالقة العلمية الحديثة لترشد المدرب الرياضي
اكدت معظم الدراسات العلمية على اهمية التحليل الحركي "والذي يعتمد على اكتشاف نقاط القوة 
والضعف ومحاولة ايجاد االسباب فضال عن ايجاد المتغيرات السلبية وااليجابية التي تؤثر بالحركة 

هدف انثربومترية مت االخذ بعين االعتبار ال في ضوء ما يرتبط بذلك من قدرات بدنية او مواصفات
 (.41-44، 2992المراد تحقيقه من الحركة")الهاشمي،

وتعد فعالية رفت االثقال احدى الفعاليات الرياضية التي شهدت تطورا سريعا وارتقاءا في        
ميكانيك وذلك و المستويات الرقمية جراء برمجيات التدريب المستندة على علوم عديدة ومنها علم الباي

عن طريق التحليل الحركي اذ تعتبر دراسة المتغيرات الميكانيكية  للمسار الحركي للثقل في رياضة 
اسها ،وهذه المتغيرات اليمكن معرفتها وقيرفت االثقال احدى الكثير من دراسات علم البايوميكانيك

الل يات العالية ياتي من خبشكل دقيق اال من خالل التحليل الحركي للرفعة، إذ أن تطور المستو 
جملة من االمور منها التحليل الحركي إلن مستوى االنجاز يتوقف على مستوى المعرفة العلمية 

للمسارات الحركية الخاطئة ومستويات ضعف  "باهداف التحليل الميكانيكي بوصفه علما" كاشفا
ي ذ أن حركة القدمين تكون فا القدمين عالقة مهمة بالمسار الحركي للثقل ولحركة ,األداء الحركي

مرحلة السحب الثانية حتى نهاية مرحلة السااااقوط والتثبيت وهذه الحركااااة اما ان تكون إلى الجانااااب 
او األمااااام أو الخلف ولها معان،فضال عن أن هذه الحركة تؤثر على مسار الثقل الحركي حيث 

ي( مما يؤدي الى إخالل توازن الرباع مما تؤدي إلى خروج قضيب الثقل عن مساره )الخط الوهم
لذا تتركز اهمية ,(Newton,2002,42-43يؤثر على زمن اتزانه تحت الثقل وحسب مسافة القفز)
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العالقة بين بعض المتغيرات الكينيتيكية لمسار عمود الثقل ومسافة القفز  الدراسة على معرفة مدى
 .للرباع وزمن اتزانه في رفعة الخطف

 مشكلة البحث
في تكون في حالة الحركة أو إيقافها لفجسام عندما المحرك ي العاملھالمتغيرات الكينتيكية ان   

 االجساااااااااام وهذا ماينطبق على رياضاااااااااة رفت االثقال، الوصاااااااااالت الحركية التي تتطلب ساااااااااكون
تعد اساااس تغير حالة االجسااام فهي التي تحرك الثقل من حالة الثبات على  فالمتغيرات الكينتيكية

الطبلة حتى سااااااااكونه نهاية الرفعة في وضااااااااات القرفصااااااااااء محموال على كامل امتداد الذراعين في 
 الخطف وعلى الكتفين في القسم االول من رفعة النتر.

ومن خالل اطالع الباحث ومراجعته لكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت المتغيرات  
البايوميكانيكية لرفعة الخطف للمنتخب العراقي وجد الباحث ان معظم هذه الدراسااااااااااات قد تطرقت 
الى دراسااااااااااة متغيرات المساااااااااااار الحركي للثقل الكينماتيكية و قليل منها تناولت وبحثت المتغيرات 

ث ان هذه مشاااااااااااااكلة لذا وجد الباح كينماتيكية للرباع ،بايو تيكياة للثقال وعالقتهاا بالمتغيرات الالكيني
الة وذلك بدراسااااااة هذه الحتساااااتحق التقصااااااي واالثبات العلمي من خالل المالحظة العلمية التقنية 
 للتوصل الى نتائج تخدم اللعبة واالرتقاء بمستوى االداء ومن ثم االنجاز.

 هدفا البحث
لمسااااااار سااااااقوط الثقل من اقصااااااى ارتفاع  ف على قيم بعض المتغيرات الكينيتيكية )المركز(التعر 

 ومسافة القفز وزمن اتزان الرباع تحت الثقل في رفعة الخطف. 
العالقة بين بعض المتغيرات الكينيتيكية لمسار سقوط الثقل من اقصى ارتفاع ومسافة التعرف على 

                                                                                                                    .الخطفالقفز للرباع وزمن اتزانه في رفعة 
 فرض البحث

اقصى  لمسار سقوط الثقل من بين بعض المتغيرات الكينيتيكيةوجود عالقة ذات داللة معنوية  -
 .ارتفاع ومسافة القفز للرباع وزمن اتزانه في رفعة الخطف

 المصطلحات المستخدمة في البحث
 رفعة الخطف

رض هذه الرفعة بحيث يرفت الثقل من األ هي الرفعة األولى التي تؤدى في المساابقات"وتؤدى     
 ,Gourgoulisإلى وضااااات تكون فيه الذراعان فوق الرأس وممدودتان في حركة واحدة مساااااتمرة )

and others,2000,643.) 

                                                           

 (2بعدددددد اسدددددتخراا قددددديم بعدددددض المتغيدددددرات الكينيتيكيدددددة للجهتدددددين اليمندددددى واليسدددددرى تدددددم جمعهدددددا وقسدددددمتها علدددددى )
 الستخراا المركز   
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 الكينيتيك
وهو العلم الذي يدرس القوى التي تسبب الحركة وانه يهتم بحركة االجسام من جوانب الوزن والكتلة 

 (.112، 1522شغل والطاقة )عمر وعبد رحمن،والزخم والقوة وال
 خط الجاذبية األرضية المعدل للثقل

هو الخط الوهمي الموازي لخط الجاذبية األرضية ويبعد عنه بمقدار حركة قدمي الرباع عن  
                                         وضعهما االبتدائي حسب قفزة الرباع إلى األمام أو إلى الخلف.                                             

((Roman and Shakerzenov ,1980,30-40 
 خط الجاذبية األرضية للثقل

الثقل وهو مستقر قضيب هو الخط الوهمي المرسوم عموديا على األرض والذي يمر خالل      
 (. 2992،2على الطبلة )الدليمي،

 اجراءات البحث -2
 منهج البحث 2-1

 استخدم الباحث المنهج الوصفي باسلوب الدراسات االرتباطية لمالءمته وطبيعة البحث.
 عينة البحث 2-2

( رباعين والجدول 1اشتملت عينة البحث على رباعي المنتخب العراقي فئة الشباب والبال  عددهم )
 ( يبين بعض مواصفات العينة.2)

 ( 1الجدول )
 يبين مواصفات عينة البحث 

 
 الرباع

 
 الطول
 )سم(

 
 الكتلة
 )كغم(

 
سنة 
 الميالد

العمر 
التدريبي 
 سنة

كتلة الثقل 
المرفوع في 
 االختبار)كغم(

كتلة الثقل 
المرفوع في 
اخر 

 منافسة)كغ(

النسبة المئوية 
للثقل المرفوع من 
أقصى انجاز 

 للرباع
 25,25 115 .11 3 1220 22 122 كرار حميد
 21,22 .12 .11 2 1220 31 .13 محمد جاسم
 12,.2 122 .11 3 1223 33 134 مجيب كريم
 22,52 135 125 3 1223 04 .13 سيف عادل
 .21,3 115 1.5 3 1223 04 104 يوسف خليل
 33,.2 135 122 3 1223 24 132 سجاد عباس
 21,22 .13 .12 4 1223 112 122 عمر علي
 21,21 124,53 114,53 5,14  03,02 132 -س
 5,33 2.,0 5.,3 2,22  14,14 0,42 ع+-
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 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث 3 – 2
 م(.4×م4طبلة قانونية)- )قضيب،اقراص مختلفة االوزان ،اقفال(ادوات رفت األثقال.-
 (.1عدد ) CDقرص ليزري -( 2متر عدد) 2مقياس رسم طوله -
 (. 1عدد ) Copro sportآلة تصوير فديوية نوع -جهاز )رستاميتر( لقياس أطوال الرباعين-
 (.coputerحاسوب شخصي محمول)-لوحة تسجيل المحاوالت  -ميزان لقياس كتلة الالعبين-
 وسائل جمع البيانات 2-4

استخدم الباحث القياس والمالحظة العلمية التقنية وتحليل محتوى الدراسات والبحوث وادبيات رفت 
للثقل  ات الكينيتيكية للمسااااار الحركياالثقال وسااااائل لجمت البيانات للحصااااول على بعض المتغير 
 ومسافة القفز للقدمين وزمن اتزان الرباع في رفعة الخطف. 

 القياس 2-4-1
(غم واستخدم الباحث جهاز )الرستاميتر( لقياس طول 15تم قياس الكتلة بميزان يقيس الى اقرب )

 الرباع.
 المالحظة العلمية التقنية 2-4-2

لتحقيق المالحظة العلمية التقنية استخدم الباحث التصوير الفيديوي، باستخدام آلتي تصوير فيديوية 
(م من الجهتين اليمنى واليسرى 321،إذ وضعت آلتي التصوير على بعد )Copro sportنوع 

(م عن 2وذلك لحساب المتغيرات الميكانيكية المدروسة وكان ارتفاع بؤرة عدسة ألاتي التصوير )
لكل آلة و وكان  ( standمستوى سطح األرض وكانت اآلالت مثبتة بوساطة الحامل الخاص)

 ( صورة /ثا.15تردد آلتي التصوير )
 اختيار المتغيرات الكينيتيكية للمسار الحركي للثقل 2-5
تم تحديد المتغيرات )الكينيتيكية( للثقل في رفعة الخطف عن طريق تحليل محتوى الدراساااااااااااات    

ة والدراساااات النظرية المتعلقة بالمساااار الحركي للثقل لرفعة الخطف وتم اعتماد المتغيرات المشاااابه
اذ تشاااااير الدراساااااات الى ان اعتماد القيم  النساااابية وليسااااات المطلقة)نسااااابة الى طول وكتلة الرباع(

النسااااااابية في حسااااااااب المتغيرات هو اكثر مالئمة في التعامل بين افراد عينة متعددة ومتباينة)عبد 
 (.22، 1521الوهاب،

 الزخم الخطي لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع حتى نقطة التثبيت في وضع القرفصاء 2-5-1
M(H8). 

)عمر وعبد  M(kg×m/sec)( M=m×vالسرعة()×)الزخم=الكتلةتم حساب الزخم باستخدام القانون
 (.241، 1522رحمن،
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الحركية الخطية لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع حتى نقطة التثبيت في وضع  الطاقة  2-5-2
 .E(H8) القرفصاء 
 2/1)الطاقة الحركية= باستخدام القانون الطاقة الحركية الخطيةتم حساب            

 .( 219،  2999)الهاشمي، E )2 (E=1/2 m×v(kg×m/sec)(1السرعة×الكتلة
الشغل المنجز خالل سقوط الثقل من اقصى ارتفاع حتى نقطة التثبيت في وضع  2-5-3

 W(H8) القرفصاء
 (W=force×displacementاالزاحة()×تم ايجاد الشغل باستخدام القانون االتي)الشغل=القوة 
 القدرة خالل سقوط الثقل من اقصى ارتفاع حتى نقطة التثبيت في وضع القرفصاء) 2-5-4

P(H8 
عمر وعبد ) /time ( P=workتم حساب القدرة باسخدام القانون)القدرة=الشغل/الزمن()     

 (.243-245، 1522رحمن،
 زمن االتزان)االستقرار( 2-5-5

وهو الزمن المحصور من لحظة وصول الرباع الى اوطأ نقطة له في وضت القرفصاء تحت الثقل 
، محاضرات الدراسات 1524حتى لحظة بداية حركة ارتفاع الثقل لحظة نهوض الرباع )العبيدي،

 العليا(. 
 الخطف رفعة محاوالت أداء طريقة 2-5
 محاولة افضل تحليل وتم األثقال لرفت الدولي القانون حسب رباع لكل محاوالت ثالث منح تم

 وذلك الثالث، المحاوالت من للرباع انجاز أقصى من % 255-95بحدود  تمثل والتي ناجحة
 في الثقل الرباع وان قدرة من % 255-95بين  يتراوح المسابقات في وبخاصة المرفوع الثقل ألن
 تؤدي لثقل رفت صعوبة تقريبي،ألن بشكل العمودي للخط موازيا مساره على يحافظ النسب هذه
 نرى لذا للحركة، المعيقة الوصالت من مايمكن أكبر لتقليل الرباع جسم في وضعية تكيفات الى

 الركبتين من الثقل تخليص لغرض الجذع حركة بدء قبل يبدئان الرجلين وامتداد الوركين ارتفاع
 (.2921،321) التكريتي،ي االعتياد مساره الثقل يتخذ وبهذا الثقل قضيب امام الواقعتين

 البيانات استخالص طريقة 2-2
 الفيديوية التصوير آلتي الخطف لعينة البحث بوساطة لرفعة االنجاز محاوالت تصوير تم بعد أن

 الخطف وكما يلي :  لرفعة الحركي التحليل إجراء تم
الحاسوب   الى ( Memory Card)(آلتي التصوير الفيدوية )بطاقة الذاكرة من البيانات نقلت -2

 .(Hard Disc)الصلب القرص في حفظها تم ثم ومن
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الخطف  لرفعة بالنسبة الحركة ونهاية بداية وتحديد الفلم لتقطيت ( وذلكKinova) برنامج استخدم-1
 متسلسلة.. ( منفردةFrameصور ) الى الحركة وكذلك لتقطيت

 صورة كل لعرض ( وذلك ACDsee 10 phto managerبرنامج ) استخدام ومن ثم تم -3
 دقيقة. بصورة ونهايتها الحركة بداية تحديد من الباحث ليتمكن المقطعة الصور من
 (.Paintتم حساب مسافة القفز للقدمين )القيم النقطية( باستخدام برنامج )-4
 )القيمتضرب  ان الحقيقية لمسافة القفز بعد القيم حساب ( في Excel) برنامج استخدام تم -1

 الرسم(. مقياس قيمة×النقطية)البكسل(
 التجربة الرئيسة  2-3
قاعة التاميم لرفت األثقال في  في 22/21/1521تم تصااااااااوير عينة البحث يوم االثنين الموافق   

 بغداد .
 المعالجات األحصائية 2-0

 االحصائية spssاستخدم الباحث المعالجات اآلتية باستخدام حزمة 
 الوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
  النسبة المئوية-
 (                      121-252، 2999االرتباط البسيط)بيرسون (                   ) التكريتي والعبيدي، -
 عرض النتائج ومناقشتها -3

 (2الجدول)
رتفاع االزخم الخطي والطاقة الحركية والشغل والقدرة لسقوط الثقل من اقصى قيم االرتباط بين 

 له حتى نقطة الثبيت في وضع القرفصاء ومسافة القفز وزمن االتزان للرباع

 الزخم الخطي دلت نتائج البحث على وجود ارتباط ذات داللة معنوية بين (1الجدول) من       
ومسافة  لخطففي رفعة ا لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع له حتى نقطة الثبيت في وضت القرفصاء

( وهي اقل 5.51بلغت) احتمالية نسبة خطأوعند ( 5.23اذ بلغت قيمة ر المحسوبة)القفز للقدمين 
( ويعزو الباحث السبب الى زيادة الزخم الخطي)الكم الحركي( للثقل 5.51من احتمالية نسبة خطأ )

  M(H8) E(H8) W(H8) P(H8) المتغيرات

 0.65- 0.47- 0.59- -*0.83 ر المحسوبة
 مسافة القفز

 0.11 0.16 0.15 0.02 احتمالية نسبة الخطأ

 0.59- *0.78 0.55- 0.60- ر المحسوبة
 زمن االتزان

 0.15 0.04 0.19 0.16 احتمالية نسبة الخطأ
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في مرحلة السقوط سيؤدي الى عدم تمكين الرباع من كسب السرعة في السقوط تحت الثقل اي ان 
ن يلة والناتجة عن سرعة حركة القدمين المنخفضة لسرعة الثقل الكبيرة مت سرعة سقوط الرباع القل

تؤمن وصول الرباع الى وضت القرفصاء بسرعة االمر الذي سيشكل عبأ على الرباع في استقبال 
( فضال عن ان زيادة الزخم Catch Positionالثقل وامتصاص سرعته ابتداءا من وضت المسك)

قرفصاء نتيجة عدم وصول الرباع الى وضت الالحركي للثقل سيشكل خطرا على الرباع بسقوط الثقل 
 بالسرعة الممكنة ووضت االتزان الثابت تحت الثقل.

منجز الشغل ال دلت نتائج البحث على وجود ارتباط ذات داللة معنوية بين (1الجدول) ومن
وزمن  لخطففي رفعة ا لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع له حتى نقطة الثبيت في وضت القرفصاء

( وهي اقل 5.54بلغت) احتمالية نسبة خطأوعند ( 5.12اذ بلغت قيمة ر المحسوبة)باع اتزان الر 
( ويعزو الباحث السبب الى ان ازاحة السقوط من اقصى ارتفاع 5.51من احتمالية نسبة خطأ )

للثقل حتى نقطة التثبيت في وضت القرفصاء كانت قليلة مما اثر على مقدار الشغل المنجز الن 
عمر وعبد )االرتفاع(×طرديا مت مقدار االزاحة)االرتفاع( )الشغل=الوزنالشغل يتناسب 

(سم وهذا مؤشر 234،31( كان) )H5)(وذلك الن اقصى ارتفاع وصله الثقل245، 1522رحمن،
الفني للمنتخب العراقي اذ تشير المصادر الى انه كلما وصل الثقل الى اقصى  ضعيف لالداء

ارتفاع له سيمكن الرباع من السقوط تحت الثقل بسرعة عالية والوصول الى وضت القرفصاء في 
( مما 111، 2921وضت متزن مما يؤمن نجاح المحاولة وتحقيق التفوق في االنجاز)التكريتي،

 تباط طردي بين الشغل وزمن اتزان الرباع تحت الثقل.ادى الى ظهور عالقة ار 
كل من الطاقة الحركية الخطية  دلت نتائج البحث على وجود ارتباط بين (1الجدول) من

ي رفعة ف لسقوط الثقل من اقصى ارتفاع له حتى نقطة الثبيت في وضت القرفصاءوالشغل والقدرة 
اذ بلغت قيمة ر ى درجة المعنوية ومسافة القفز للقدمين ولكنها لم ترتقي ال الخطف

( على 5.22()5.23( )5.21بلغت) احتمالية نسبة خطأوعند ( 5.31()5.41()5.19المحسوبة)
( وكذلك ظهور ارتباط غير معنوي بين كل من 5.51التوالي وهي اقل من احتمالية نسبة خطأ )

ة الثبيت تفاع له حتى نقطالزخم الخطي والطاقة الحركية الخطية والقدرة لسقوط الثقل من اقصى ار 
في رفعة الخطف وزمن اتزان الرباع اذ بلغت قيمة ر المحسوبة  في وضت القرفصاء

 ( على التوالي5.21()5.29()5.23( وعند احتمالية نسبة خطأ بلغت)5.19()5.11()5.35)
 (.5.51وهي اقل من احتمالية نسبة خطأ )

 الخاتمة : -4
من اقصى ارتفاع له ادى الى انخفاض في سرعة ان زيادة الزخم الخطي لسقوط الثقل 

لخطف. احركة القدمين للرباع مما تسبب في عدم قدرة الرباع على االتزان بشكل افضل في رفعة 
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ان مقدار الشغل المنجز خالل سقوط الثقل من اقصى ارتفاع كان منخفضا االمر الذي ادى  وجد
الطاقة  عالقة ارتباط بين كل من الخطف. هنالكالى قلة في زمن اتزان الرباع تحت الثقل في رفعة 

الحركية والشغل المنجز والقدرة للثقل في مرحلة السقوط ومسافة قفز القدمين للرباع وكذلك ظهور 
عالقة بين كل من الزخم الخطي والطاقة الحركية والقدرة للثقل وزمن اتزان الرباع ولكنها لم ترتقي 

 الى درجة المعنوية.
 المصادر
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