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  مي والرمي، المستوى الرقمي.ااالداء الكينماتيكي، وضع الر  المفتاحية:الكلمات 
 ال خص الاح 

هديع الدراسة ال  تعرد نساة الع هة االرتاا ية اي  اع  الالتغيراع الكينالاتيكية والالستوى    
وجود ي هة ارتاا  العنوية اي  الالتغيراع  الرهالك ل ياك رالك القرص، وايتر  الااح  ال 

استخد  الااح  الالنم  الوصفك الكينالاتيكية هيد الاح  والالستوى الرهالك ل ياك رالك القرص، 
ت  اختيار يينة الاح  اال ريقة العالدية  اثس وب الع هة االرتاا ية لال ءالت   ايعة الاح ، 

وديال ، و ال ع اجراءاع الاح  الاليدانية  ال  اندية اغداد ( الياي 8الالقصودة وكا  يدده   
التصوير واستخراج الالتغيراع الكينالاتيكية التك  ال ع  زاوية االن  ق، زاوية المجو ، زاوية 

وجود  استنت  الااح االتجاه، سرية االن  ق، السرية الزاوية ل زراس الراالية لحظة الرالك( 
الاح  والالستوى الرهالك لرالك القرص   ويوصك  ي هة ارتاا ية اي  الالتغيراع الكينالاتيكية هيد

ضرورة اجراء التح يل الحركك لفعالياع الرالك لت خيص نقا  الخ ل والضعد يك االااح  
 االداء.
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The Kinematic Performance to Throw the Discus to the Throwing Position and 
the Throwing and Its Relation to Digital Level of Young Players 

Inst. Jamal Abdul-Kareem Hameed (Ph.D) 
Key words: Kinematic Performance، throwing position and throwing، digital 
level. 

Abstract 
  The study aims to know the ratio of the correlation between some kinematic 
variables and the digital level of the athletic as the researcher proposed the 
existence of a spiritual correlation between them.  
The descriptive method with correlation style was used as it suited the nature of the 
research. The sample of the study was intentionally chosen and their number was 
(8) athletes from Diyala and Baghdad Clubs. 
   The field procedures of the study includes photography procedures and the 
extracting of the kinematic variables which includes (The starting angle، attack 
angle، direction angle، cruising speed and angle velocity of the throwing arm at the 
moment of throwing.)  
  The researcher concluded that there is a correlation between the kinematic 
variables and the digital level of the athlete. Also، the development happened to the 
angle and speed of the starting led to increase the horizontal distance of the discus 
as the proportion between them is direct. 
The researcher recommended the necessity of conducting kinetic analysis for 
throwing activities to identify the weaknesses in the performance. 

 المقدمة: -1
يعد ي   الاايواليكانيك ال  الع و  التك تناولع دراسة الحركة واهت  ات ور األداء الحركك     

إذ يتال ل يك دراسة أسااب حدو  الحركة  خاص،لإلنسا  ا كل يا  واألداء الرياضك ا كل 
يمت  ادراسة القوى الداخ ية والخارجية الالسااة ل حركة والالظاهر وال رو  الخاصة  ووضعما، أ 

إذ يقد  انسب الح ول الحركية ااستخدا  التح يل الحركك ل وصول إل  االنجاز األيضل  ااألداء،
وتثتك يعالياع الرالك يك القدالة ت ك   لاليدا .والالخت د الفعالياع والتك النما يعالياع الساحة 

األلعاب التك الهع اهتالاالا  ال  هال الااح ي  والالح  ي  جاهدي  يك التوصل إل  النالاذج الال الية 
ألداء ت ك األلعاب ، هذا يض   ي  الدراساع التك  ال ع العرية تث ير القدراع الادنية وال رو  

يعالية رالك القرص ال  الفعالياع التك تت  ب دراسة القدراع الاليكانيكية يك أداء كل يعالية وتعد 
الادنية وي هة تدريااتما االتغيراع اليكانيكية  جديدة والتك يجب أ  تسخر يك خدالة االنجاز 
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الرياضك لمذه الفعالية الالا يت  ب ذلك دراسة دهيقة حول األداء الحركك والا يترتب ي ي  ال  
وصول إل  الوضي الفنك الالرتا  االوضي الاليكانيكك  رو  وهواني  اليكانيكية ال  اجل ال

الصحيح وال  اجل تحقيق أيضل انجاز لذا جاءع أهالية الاح  يك التعرد ي   الدى الساهالة 
  اع  الالتغيراع الكينالاتيكية االالستوى الرهالك.

أ  المدد الاليكانيكك األساس لفعالية رالك القرص هو تحقيق أاعد الساية رالك يالك  أ     
القرص ويالك  ال حظة ال رو  الاليكانيكية الال  رة يك األداء ،ولتحقيق هذا الالادأ يجب  يق عما

تويير ياال ي  أساسيي  ه  الستوى االداء الفنك والستوى ل ياهة 
 . (279:1287الادنية. الصاليديك:

اذ لوحظ يك السنواع الق ي ة الالاضية إل  ت ور الستوى األداء واالنجاز لدى إا ال العال      
ك يعالية رالك القرص أذ تعددع  رق التدريب الالخت فة ووساب   ال  اجل التنايس ل حصول ي

ي   ااعد الساية الالكنة وهد الحظ الااح  اعد الراجعت  لإلنجازاع العالالية يك الال تقياع الدولية 
إل  وجود يروق كايرة اي  هذه االنجازاع القارنة ااإلنجازاع العراهية ويعزو الااح  ذلك كون  

حد إا ال العراق وال  خ ل أراء الخاراء والالختصي  يك هذا الالجال إل  إ  هذه الفروق كانع ا
اساب يد  االخذ اال رو  الاليكانيكية كالسرس والزوايا والتغيراع االن  ق وا  استخدا  هذه 

 ال  راع الكينالاتيكية سود يسايد يك ت ور الالستوى الرهالك.
جراءاته الميدانية-2  منهج البحث وا 

استخد  الااح  الالنم  الوصفك اثس وب الع هة االرتاا ية لال ءالت   .منهج البحث :1.2
  ايعة الاح .

 -عينة البحث:2-2 
ندية  ( الياي  ال 8ت  اختيار يينة الاح  اال ريقة العالدية الالقصودة وكانع يددها    

(ياال ا، ها  الااح  18( وكانع أيالاره  دو  9017-9016الرياضك   ديال  ل الوس الحايظة 
اإيجاد الحالة االيتدالية لعينة الاح  ال  ناحية: ال ول، والعالر، والكت ة، والعالر التدرياك 

( ي   وجود تجانس اي  أيراد العينة، وكالا الاي  يك 2 ±ااستخدا  العاالل االلتواء، إذ يدل 
 (. 1الجدول  
تواء لمتغيرات االل والوسيط ومعاملالمعياري  الحسابي واالنحرافيبين الوسط  (1الجدول )

 البحث .لعينة  العمر()الكتلة والطول و 
 3±معامل االلتواء الوسيط ع س عنصر التجانس
 م1.78 م1.78 م1.78 م1.78 الطول)م(
 3.719- 18.53 3.77 18.33 العمر)سنة(
 3.223- 65.53 3.37 64.67 الكتلة )كغم(



332074-6032 :ISSN

 
 

27 
 

 وسائل جمع المعلومات: .3.2
 .الال حظة والتجريب  .الدوليةالالصادر األجناية والعراية و اكة الالع والاع    
 المستخدمة:. األدوات واألجهزة 4 .2
استخد  الااح  األدواع واألجمزة األك ر أهالية يك الوضوس الاح  اغية القيا  اإجراءاع    

 الاح  الاليدانية وهك:
التر ،  50اليزا   اك لقياس الوز ، جماز لقياس ال ول   الرستاالتر (،  ري  هياس ا ول      

 2كغ  (، كااليراع يدد 9كغ  ، 1،750كغ  ،1،50كغ   ،  1الخت فة االوزا   90أهراص يدد
، القياس  2صورة/ انية ، حاالل    ك ل كااليرا يدد  1000 - 60سرية الكااليرة  Sonyنوس  

 (dell(، حاساة الاتوب نوس  kenovaاال  تح يل حركك  (، ارن1رس   ا ول 
 إجراءات البحث الميدانية : 2-4

  لتصوير العينة ال  الخت د االتجاهاع إذ كانع الكااليرة األول  الوضوية يت  وضي كاالرت
ص/ ا وكا  ارتفاس الكاالرة 940واسرية  (Sonyال  األي   ي   دابرة الرالك وكانع ال  نوس  

  اواس ة حاال 7  إذ ت  ت ايع الكاالرة اعالود ال  االلالنيو  ا ول4،85الرالك ال  النتصد دابرة 
( واسرية Sonyو ري  الصق  فاد وت  وضي كااليرا  انية ال  الجانب االيسر ل راالك نوس 

  وارتفاس 2،62  ال  النتصد دابرة الرالك وال  حاية الدابرة 4،20ص/ ا وكانع ي   اعد 940
( وهذه القياساع اي ع 95الكاالرة ال  االر  الحظ ال كل   ال  النتصد ا رة 1،25الكاالرة 

 الصورة الواضحة ل ختااراع.
 

 
 

 
 

 يوضح أبعاد وأماكن وضع الكاميرات خالل االختبارات (1شكل)
 :التيةت  استخراج الالتغيراع الكينالاتيكية ااذ 
 زاوية االنطالق :-1

أ ناء ادء ال يرا  يك هك الزاوية الالحصورة اي  الخ  األيقك الالار ال  الركز  قل الالقذود 
 .  (197:1221والالسار الذ  يرسال  الركز  قل ال يرا  الما الك:
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 يوضح زاوية اإلنطاق (2شكل )
 زاوية الوضع أو الشروع أو الهجوم:-2
هك الزاوية الالحصورة اي  الالحور ال ولك ل قرص هال ترك  اليد الي الخ  الذ  يالر ال     

 . (76:1221الركز  قل القرص أيقيا  يك ال حظة نفسما العايد  واخرو :
 
 
 
 
 
 

 يوضح زاوية الوضع أو الشروع (3شكل)
 زاوية االتجاه:-3

 . هك الفرق اي  زاوية الوضي _زاوية االن  ق
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح زاوية االتجاه (4شكل )
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 سرعة انطالق األداة :-1
هو العدل السرية الالحسوب ال  هسالة الساية االن  ق الالحسواة ال  لحظة ترك القرص ال      

 .(Hang :494:1976(اعد االن  ق ي   زال  االن  ق   يد الراالك إل  الا
 
 
 
 
 
 
 

 
 يوضح سرعة االنطالق (5شكل ) 

 
 للذراع الرامية لحظة الرمي:السرعة الزاوية -2
 هك الالدى الزاو  الذ  تق ع  الذراس ال  لحظة الرالك ال  الرالك نساة ال  الزال .   
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح السرعة الزاوية من بداية الحركة الى نهاية الرمي (6شكل)
 

 اختبار المستوى الرقمي لرمي القرص: -2-5
 هياس أيضل الساية أيقية يق عما القرص االنجاز( .  .هدف االختبار:1
يقو  الالختار اثداء الرالك ي   ويق القانو  الدولك أللعاب القوى، ويت  رالك  .وصف األداء:2

الحاوالع يت  اختيار أيضل انجاز  2القرص داخل الق اس الالخصص ل رالك، وتع   ل الختار 
 ال  هذه الالحاوالع ال   .
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 :االستطالعية التجربة-2-6
ي    9017/ 16/9 الخاليس اتاريخها  الااح  اثجراء الدراسة االست  يية األولية يو       

ي   ال عب ك ية و الجالوية ال  ال ياي  الالالارسي  لفعالية رالك القرص وال  الجتالي الاح  
 جاالعة اغداد وكا  المدد ال  التجراة هو التعرد ي   الا يثتك:التراية الرياضية / 

اك  وضي آالع التصوير وأاعادها لضالا  وضوح الصورة إذ ها  الااح  اتغيير القياساع أال-1
 وااعاد الكااليراع حت  حصل ي   الصورة الواضحة والالكا  الالناسب ل كااليراع.

 يرها لضالا  س الية إجراء التجراة الربيسة.االعرية األدواع واألجمزة ال ز  تو -9
اذ  الربيسة،زة واألدواع التك سيت  استخداالما يك التجراة التثكد ال  ص حية الال عب واألجم-2

ت  استخدا  ال عب جاناك ل ال عب الربيس واعد ا  وجد الااح  ا  الالكا  غير الناسب لوضي 
االع التصوير واداء التجراة ها  اتغيير الكا  التجراة يك الال عب الربيس الالا يسمل يال ية 

 التصوير والتجراة .
اع والصعوااع التك هد تواج  الااح  وكادر العالل يند إجراء االختاار الوهود ي   الالعوه-4

 وكيفية العالجتما أو ت ييما .
تحديد درجة والستوى يم  هذه االختااراع ال  هال كادر يريق العالل الالسايد الذ  يحتاج  -5

 .الااح 
 الربيسة.الوهع الالستغرق يك تنفيذ االختاار أو التجراة -6
 الرئيسة: التجربة-9-7

اعد التثكد ال  س الة وصحة جاليي اإلجراءاع الالنفذة واالا ييما ال رو  الع الية ت  الت ايق     
ت   اذ،  9017/ 9/  90ي   يينة الاح  وذلك يو  اال ني  الالصادد الاليدانك ل تجراة الربيسة

راج اي اء     الحاوالع لكل اليب وتحتسب ايض ما واجراء التح يل الحركك لما واستخ
واستخراج الالتغيراع الاليكانيكية اعد تح يل الالتغيراع هيد الاح  اواس ة ارناال  التح يل الحركك 

 .(Kenova)أيضل الساية ي   ويق ارناال  التح يل الحركك 
 الغر  وجراء العال ياع االحصابية الالناساة. ايدع لمذااعدها ت  تسجيل النتاب  يك استالاراع 

 . الوسائل االحصائية:7.2
استعالل الااح  الوسابل اإلحصابية اآلتية يك العالجة الدرجاع الخاصة التك حصل ي ي      

 ال  التجراة:
 الوس  الحسااك، االنحراد الالعيار ، الوسي  ، العاالل االلتواء، العاالل ارتاا  ايرسو .   
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 ومناقشتها: ها.عرض النتائج وتحليل3
واالنحرافات المعيارية  للمتغيرات الكينماتيكية (يبين قيم االرتباط االوساط الحسابية 2جدول )

 لعينة البحث
 ( يبين قيم معامل االرتباط )ر( المحسوبة بين المتغيرات الكينماتيكية والمستوى الرقمي2الجدول )

   3.35عند مستوى داللة  
( ا  هنالك نساة ارتاا  العنية اي  الالتغيراع الكينالاتيكية هيد 9ي حظ ال  خ ل الجدول   

نفس  وهذا الا ظمر  الدراسة ااألداءالدراسة والالستوى الرهالك وهذا يدل ي   ارتاا  الالتغيراع هيد 
الالتغيراع الايوكينالاتيكية كتحقيق  ترتا  اجالييال  خ ل ت ور سرية ان  ق القرص التك 

ا كل صحيح ال  خ ل الت ايع الصحيح لقد   ودورا  الجذسسرية زاوية يالية يك الذراس الراالية 
ذا حتالا يرتا  ادرجة ا ناء الرح ة االسناد الفرد . وهيك الرجل الساندة خ ل الرح ة الادء االديي 

الرونة ل كتد ل ذراس الراالية واستخدا   السحب( ل ذراس الحرة ويك ذاع الوهع هذا ي د  ال  
 ت وير الجمد العالك والالتغيراع الكينالاتيكية ذاع الع هة .

ي هة ارتاا  العنوية اي  زاوية االتجاه والالستوى الرهالك اذ يجب أ  تكو  زاوية ع ظمر و     
يعندالا تكو  زاوية  الالكنة،لاة يك لحظة االن  ق ل حصول ي   اكار الساية أيقية االتجاه سا

المواء إل  ااعد  تقل القاوالةاالتجاه سالاة سيثخذ القرص وضعا أيقيا يك أي   التح يق حي  
  (46:1277 درويش وياد الحايظ:ااعد الحدود ويعالل المواء نفس  ي   حالل القرص إل  الساية 

ي هة ارتاا  العنوية اي  الالستوى الرهالك وسرية االن  ق اذ تعد سرية ع ايضا ظمر     
االن  ق ال  أه  العواالل التك ت د  دورا  يعاال  يك تحقيق اإلنجاز. ولتحقيق هذا العاالل ال اد 

سرية زاوية ل قرص الي إ الة نصد ه ر الدورا   ذراس الراالك(. وهذا يثتك ال   أكارال  توليد 
الك القرص ال  سرية الحي   يك أ ناء الدورا  حول الالحور خ ل الا يولده را

  (.17:9000ال ولك. الحالد:

 نوع الداللة المستوى الرقمي المتغيرات
 معنوي 3.85 زاوية االنطالق

 معنوي 3.83 زاوية الهجوم
 معنوي 3.86 زاوية االتجاه

 معنوي 3.92 سرعة االنطالق

 معنوي 3.87 س ز ذراع الرمي
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وتكاالل  االتغيراع االن  قا  الت ور يك الالتغيراع الكينالاتيكية سواء الحاص ة االزوايا او     
 ال رو  الاليكانيكية ينعكس ادوره ي   الت ور يك االنجاز وتحقيق ايضل الالستوياع.

ا  الوصول ال  الالستوى الرهالك الال  وب يجب  ال حظة ال رو  الاليكانيكية  ويرى الااح     
الال  رة يك األداء ولتحقيق هذا الالادأ  اذ يجب تويير الستوى األداء الفنك  التكنيك( العالك الي 
 رو  اليكانيكية صحيحة ، وال  ال رو  الاليكانيكية التك ت عب دورا  المالا  يك تحقيق أكار 

أ  يق عما القرص هك تحقيق سرية الحي ي  الناساة خ ل الرح ة الدورا  الساية رالك يالك  
ل حصول ي   أكار  اهة حركية ت هل الراالك ل قيا  اعال ية الرالك وكذلك تحقيق أيضل وضي 
نمابك ل جس  وال  خ ل ذلك الوضي يالك  دراسة الالتغيراع الاليكانيكية التك لما األ ر الالاا ر 

إنجاز  أكار الساية رالك( والتك ت الل اك ر  العواالل تث يرا هك  يك يال ية الرالك لتحقيق أيضل
سرية االن  ق حي  يعد هذا العاالل  سرية االن  ق( ال  أه  العواالل التك ت عب دورا  يعاال  

سرية زاوية ل قرص الي إ الة  أكاريك تحقيق اإلنجاز. ولتحقيق هذا العاالل ال اد ال  توليد 
 ك(.نصد ه ر الدورا   ذراس الراال

الدد  خدد ل الع هددة الاليكانيكيددة ل القددذوياع وأهاليتمددا يددك تحقيددق اإلنجدداز تددثتك زاويددة االن دد ق     
درجددة. ال  الددا تكددو  زاويددة  (44-40الزوايدا تكددو  اددي    وأحسدد اعدد سددرية االن دد ق يددك األهاليددة 

درجدددة هدددك الزاويدددة الال  ددد  لتحقيدددق أي ددد  اإلنجدددازاع ، ويدددك حالدددة  ادددوع سدددرية االن ددد ق  (45 
 .  (Jabs:249:1979 (.  9 / ا( وارتفاس نق ة االن  ق  94 
وخ صة لالا تقد  يا  المدد ال  تح يل رالك القرص هو الحاولة لتوحيد يناصر الراحل      

االداء الفنية  ا ريقة ال الية ونالوذجية حي  ي د  اختيار الالراحل النالوذجية، التك تعد ضرورية 
واساسية يك تحقيق الالساية الجيدة ل رالك والدى الحاجة لت وير هذه الالتغيراع ال  خ ل 

 سب والالرتا  امذه الالتغيراع.التدريب الالنا
 . الخاتمة :4
يك ضوء النتاب  التك حصل ي يما الااح  استنت  الااح  ال  وجود ي هة ارتاا ية اي      

ا  الت ور الذ  يحد  الالتغيراع الكينالاتيكية هيد الاح  والالستوى الرهالك لرالك القرص كالا 
يقية ل قرص حي  التناسب ال رد  اي  زاوية لزاوية وسرية االن  ق ي دى ال  زيادة الالساية اال

ال  ضرورة اجراء التح يل الحركك لفعالياع ويوصك الااح   وسرية االن  ق والساية القرص
الرالك لت خيص نقا  الخ ل والضعد يك االداء اصورة دورية ال   ان  يسايد يك تحسي  

الحركك والتدريب الرياضك والتك ضرورة استخدا  التقنياع واالجمزة الحدي ة يك التح يل و اإلنجاز 
 لما دور اساسك يك ت ور االنجاز.
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 والمراجع المصادر
  :  دار الكتب ل  ااية  الاليكانيكية الحيوية الت ايقيةالعايد  ؛ صابب ي ية وآخرو 

 (.1221والن ر، جاالعة الالوصل ،
 الالوصل، ال اعة دار الكتب والرياضة البايوميكانيكل   غان .  الصاليديك؛ :

 (.1287والن ر،

  ،  1221؛ اغداد، دار الحكالة ل  ااية والن ر،الميكانيكا الحيويةالما الك ؛ سالير الس . 
  القاهرة ( 2؛ ج. العاب القوى وي  الرالك والسااهاع الالركاةدرويش؛ زكك ويادل ياد الحايظ

 (. 1277، دار الالعارد االصر ، 
 Ralf Gunter Jabs : velocity in Hammer Throwing Trach 

Technique ، F.A.V ، 1979. 
 Jams G . Hang: The Biomechanics of sports techniques، 

prentice hall ، 1976 ،-  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


