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ملخص البحث
على الرغم من توفر الدراسات والبحوث التي تعنى برمي الرمح لألصحاء وندرة البحوث التي تعنى بدراسة وتحليل رماه الرمح ذوي
االحتياجات الخاصة وان هناك العديد من املشاكل التي يستوجب دراستها والتوقف عندها من خالل البحوث العلمية ويهدف البحث إلى
التعرف على قيم بعض املتغيرات الديناميكية ثالثية االبعاد ملرحلة الرمي واالنطالق في فعالية رمي الرمح لبطل باراملبية ريو  2016فئة قصار
القامة .والتعرف على بعض اخطاء االداء الفني لبطلي باراملبية ريو  2016فئة قصار القامة واستخدم الباحثان املنهج الوصفي ملالئمته
وطبيعة البحث .وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وتكونت من البطليين العامليين (كوفان حسن وولدان نزار) والذان احرز املدالية
الذهبية واملدالية الفضية في بارا املبياد ريو  2016في فعالية رمي الرمح فئة قصار القامة وتم اجراء التجربة الرئيسة في يوم السبت املوافق
( )2017/4/8في ملعب جامعة صالح الدين-اربيل ،وتم تثبيت آلتي التصوير على بعد(10م) و ارتفاع (120سم) على جانب االيمن والجانب
االمام من االعب وتم تحديد املتغيرات الديناميكية بالرجوع إلى االدبيات والبحوث العلمية في مجال رمي الرمح وعلية تم اختيار املتغيرات
املناسبة هي (متغيرات مرحلة الرمي االزاحات ( ) 1D,2D,3Dودراسة املسار الحقيقي ملركز ثقل الجسم والرمح وسرعتهم وزاوية انطالق الرمح
ومسافة االنطالق و سرعة االنطالق و ارتفاع االنطالق .وأستنتج الباحثان ان زاوية االنطالق وارتفاع نقطة االنطالق كانتا مناسبتين
للمواصفات الجسمية لبطلنا الدولي.
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Although the availability of studies and research on the throwing of spear for the healthy
and the scarcity of research, which deals with the study and analysis of spear properties and
that there are many problems that need to be studied and stopped through scientific the
research aims are to identify the values of some dynamic variables three-dimensional shooting
at the event of throwing javelin the Paralympics Champion Rio 2016 is a short class.
And to identify some of the errors of the technical performance of the Paralympics
Champion Rio 2016 category of short stature and used the descriptive approach to the
methodology and the nature of the research. The sample of the research was chosen in a
deliberate manner and consisted of world champions (Kouvan and Wolddan), who won the
gold medal and silver medal at The Paralympics Champion Rio 2016 in the short-throw.

The main experiment was held on Saturday (8/4/2017) at the Erbil Sports Club
Stadium. The two cameras were fixed at 10 meters and 120 cm high on the right side and the
front side of the player. The dynamic variables were determined by reference to literature and
scientific research in the field of throwing javelin and the appropriate variables were chosen
(phase variables, throwing distains (1D, 2D, 3D).)
And study the real path of the center of the weight of the body and javelin and their
growth and speed and the takeoff angle of the javelin and the takeoff distance and the speed of

takeoff and the height of takeoff. The researchers concluded that the takeoff angle and the
height of the launch point takeoff were suitable for the physical specifications of our
international hero.

 -1التعريف بالبحث
1-1املقدمة واهمية البحث:
وان التقدم الهائل فى األرقام واألنجازات لأللعاب الفردية بشكل خاص لم يكن وليد صدفة وانما جاء من خالل
البحوث والدراسات والتشخيص إليجاد انسب الحلول الخاصة بالعملية التدريبية واألستناد على علوم التربية الرياضية
املترابطة والتى تزيد فى ايجابية التدريب الرياض ى والتأثير لتطوير األنجازات واألرقام القياسية ملختلف األلعاب الرياضية،
وجاء علم البايوميكانيك كأحد العلوم األساسية التى دخلت فى تطوير األنجازات الرياضية والذى اهتم باألداء الفنى
ووصفه من خالل التحليل الحركى لهذه االلعاب واكتشاف نقاط القوة.
ً
وتعد فعالية رمى الرمح واحدة من الفعاليات التى تمتاز بأداء فنى معقد ومتطلبات بدنية خاصة فضال عن
الشروط البايوميكانيكية الخاصة بها والتى تتطلب متابعة وتقويم األداء لهذه الفعالية من خالل التحليل الحركى الذى
يساعد فى تشخيص القوة والضعف فى تطبيق هذه الشروط .وسيتم التعرف على نقاط القوة والضعف في االداء الفني
من خالل املعلومات التي يزودنا بها التحليل البايومكانيكي ,لفعالية رمي الرمح لبطلي باراملبية ريو  2016فئة قصار القامة
(كوفان حسن وولدان نزار) والذين اليتجاوز طولهم اكثر من (145سم) ويكون طول اطراف جسمهم اقصر مقارنتا
باألصحاء.
ومن هذا يتبين لنا بأن أهمية البحث تكمن في استخدام التحليل الحركي ثالثية االبعاد مليكانيكية الحركة من
اجل الكشف عن مكامن القوة والضعف الحقيقيتين وبالتالي تطوير االداء وتعد النتائج التي سيتم التوصل أليها بمثابة
أسس يتم االعتماد عليها من قبل املدرب عند اختيار وتدريب الالعبين املمارسين لهذه الفعالية.
 2 -1مشكلة البحث:
كتبت العديد من البحوث في مجال التربية الرياضية عامة ومجال الرياضة وباالخص العاب القوى في مجال
البايوميكانيك وذلك من اجل االستفادة من هذا العلم في فعالية رمي الرمح في تطور وتحسن االداء الفني لهذه الفعالية.
على الرغم من توفر الدراسات والبحوث التى تعنى برمى الرمح لألصحاء وندرة البحوث التي تعنى بدراسة وتحليل رماه
الرمح فئة قصار القامة وان هناك العديد من املشاكل التى يستوجب دراستها والتوقف عندها من خالل البحوث العلمية
 ،وفى متابعة الباحثان العبي ذوي االعاقة في العاب القوى فقد الحظ بأن املدرب ليس لديه املعلومة الدقيقة الكافية على
رماه الرمح بسبب سرعة اداء الحركة وتداخل اجزاءها وخصوصية االعب (قصير القامة) ،وعليه تكمن مشكلة البحث في
عدم املعرفة الدقيقة لبعض املتغيرات البايوميكانيكية لفعالية رمي الرمح لبطل باراملبية ريو  2016فئة قصار القامة
للتوصل إلى اهم االخطاء الفنية في االداء لتصحيحها من قبل املدرب ومعرفة مكامن القوة لديهما لتعزيزها ومن اجل
الوقوف على مستوى االداء الفني لبطلينا الدولي.

 3-1اهداف البحث :يهدف البحث إلى
• التعرررف علررى قرريم بعررض املتغيررات الديناميكيررة ثالثيررة االبعرراد لفعاليررة رمرري الرررمح لبطلرري باراملبيررة ريررو 2016
فئة قصار القامة.
• التعرف على بعض اخطاء االداء الفني لفعالية رمي الرمح لبطلي باراملبية ريو  2016فئة قصار القامة
 4-1مجاالت البحث
• املجررال البشررريب البطليررين الرردوليين (كوفرران حسررن و ولرردان ن رزار) العبررا منتخررب الرروطني لفعاليررة رمرري الرررمح
قصير القامة فئة  40وهوما بطلي باراملبية ريودي جانيرو .2016
• املجال املكانيب ملعب جامعة صالح الدين اربيل.
• املجال ألزمانيب .2017/4/8
 -2اإلطارالنظري
 1-2البايوميكانيك:
"ال يعد علم البايوميكانيك من العلوم الحديثة ولكنه يعد علما قديما قدم الحركة نفسها
فقد كان اإلنسان يمارس الحركة في املاض ي سواء في حياته اليومية أو أثناء املنافسات التي يقوم بها ,ولكن كانت ممارسته
آنذاك غير متقنة حركيا بمعنى أخر ال يتوفر فيها جانب االقتصاد في الحركة فألجل التغلب على مقاومة معينة كانت
القوة املبذولة لذلك األداء كبيرة قياسا باملقاومة التي يتم التغلب عليها بقوة اقل أذا تمت الحركة وفق مسار معين وعمل
عضلي خاص" (الهاشمي )11,1988 ,
كما إننا يمكننا فهم معنى كلمة (بايوميكانيك) فإنها كلمة مركبة تحتوي على قسمين األول ( )bioوتعني الحياة
أو الحيوية والثاني ( )mechanicsوتعني األداء أو املاكنة ومنها يمكننا ربط امليكانيك باألجسام الحية ومنها الجسم البشري.
وقد اثبت للعالم إن للبايوميكانيك دورا فعاال في التطور الحركي والحركات املقترنة بالجسم البشري التي يؤديها في مختلف
مجاالت الحياة.
وبعبارة أخرى "إن املحتوى الرئيس ي لهذا العلم في مجال التربية الرياضية هي محاولة وضع القواعد الصحيحة
للتكنيك املناسب لإلنجاز الحركي األمثل وان الهدف األساس ي هوا البحث في تطبيق القوانين والشروط التي تخضع
إلمكانية تحقيق القدرة الحركية لألعضاء وانجاز تحمل ذي فائدة محدودة من خالل معرفة قوانين الحركة يمكن تقدير
النتائج وكذالك تسهيل عملية الكشف عن مصادر األخطاء في املسار الحركي وضبط فعالية الحركة بصورة صحيحة
لتحقيقها أو توافق النتائج النهائية مع املجرى الحركي ومع الهدف املقصود بأفضل صورة للحركة( .السامرائي )1988,13,
 2-2التحليل الحركي :
إن التحليل الحركي هو أحد املرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء والتي من خاللها يمكننا مساعدة املدرس
أو املدرب في معرفة مدى نجاح مناهجهم في تحقيق املستوى املطلوب ،إضافة إلى تحديد نقاط الضعف في األداء والعمل
ً
على تصحيحها لرفع مستوى الالعبين ،لهذا فان التحليل الحركي يعد أكثر املوازين صدقا في التقويم والتوجيه.
(محجوب والطالب.)10 ،1982 ،
ويشير (وجيه محجوب) إلى إن" التحليل من خالل التجريب يعمل ويقودنا للوصول إلى نتائج دقيقة وصحيحة في
الكشف عما يصاحب التغيير في الحركة للوصول إلى نتائج تتعلق باإلنجاز ،حيث يتم االستناد على وصف الحركة وتحليل
جميع العوامل (البدنية ،امليكانيكية ،التشريحية) التي ت حقق األداء الحركي بشكل يضمن استخدامها في حل املشاكل التي
تتعلق باألداء وتقويمه من خالل موازنة هذه الحقائق التحليلية بمعايير معينة تسهل على املدربين اختيار التمرينات

املناسبة لقيام رياضيهم باألداء الحركي الصحيح وخلق ظروف تدريبية خاصة لتحقيق ذلك الهدف" (محجوب،1987 ،
.)139
التحليل هي الصورة املستقبلية لعالم الرياض ي وأحد أهم األسباب في تحقيق اإلعجاز للمستويات العليا وعليه
وألجل الوصول اليه يجب علينا فهم هذا العلم مع مراعاة تطبيقاتنا للقوانين امليكانيكية لكي نتمكن من الحصول على
افضل أسلوب و أمثل تكنيك للمهارة املؤداة طاملا أن جسم اإلنسان هو األداة األساسية في جميع اإلنجازات الرياضية
(ابراهيم ومحمود)2014،457 ،
كما يذهب قاسم حسن حسين وإيمان شاكر إلى إن "التحليل الحركي علم يبحث في األداء ويسعى إلى دراسة أجزاء الحركة
ً
ومكوناتها للوصول إلى دقائقها ،سعيا وراء تكنيك أفضل ،فهو احد وسائل املعرفة الدقيقة للمسار بهدف التحسين
والتطوير أي أن التحليل الحركي ما هو إال وسيلة توصلنا إلى املعرفة وتساعد العاملين في املجال الرياض ي على اكتشاف
دقائق األخطاء والعمل بعد قياسها على تقويمها في ضوء االعتبارات املحددة ملواصفات األداء( .حسين ومحمود،1998 ،؟
.)13
 3-2املراحل الفنية لرمي الرمح:
ينقسم تكنيك األداء في مسابقة رمي الرمح إلى مراحل فنية هيب
 -1القبض والحمل -2 .االقتراب-3 .الخطوات التحضيرية-4 .وضع الرمي
 -5الرمي والتخلص وحفظ إلتزان.
يتم القبض على الرمح من نهاية املقبض وتؤدي عملية القبض هذ املكان إلى تأمين تركيز القوة وراء مركز الثقل
ً
تماما  ,كذلك يؤدي االستخدام لتوفير مقاومة مناسبة لألصابع اثناء الدفع  ,ويتم حمل الرمح على كتف ذراع الرمي بحيث
يكون القبض بالطريقة الصحيحة ,ويقف الالعب والقدمان متقاربتان ومتوازيتان والصدر والنظر لألمام في اتجاه مقطع
الرمي (عثمان )508 ،1990 ،وان الركضة التقربية مع الرمح عبارة عن وسيلة يستعملها الرياض ي للحصول على السرعة
ً
املطلوبة ونالحظ في بعض االحيان ان الركض التقربية السريعة جدا تؤثر في تكنيك الرامي اال ان السرعة في نهاية
الركضة التقربية والتوقيت املوزون للخطوات الخمس مهمة في االنجاز (حسين والطالب.)302 ،1987 ،
ً
ان سرعة الرمح عند االنطالق هي نتيجة السرعة الحركية للركضة التقربية مضافا اليها الحركة الدوران
للجسم (املندالوي)436 ،1990 ،ثم الخطوات االيقاعية التي تبلغ ( ) 5خطوات وتتميز الخطوات االولى بطولها العادي
وتتحرك ذراع الرمي في اتجاه األمام بعض الش يء وفي الخطوتان الثانية و الثالثة ينبغي استمرار التدرج دون انحناء في
الجسم لألمام في حين يظل الذراع والكتف ذراع الرمي للخلف إذ تسحب الذراع للخلف للتحضير للرمي (عثمان،1990 ،
)508
وفي خطوة الرابعة اثناء الوصول إلى الخطوة الرابعة يأخذ الرامي وضعية الرمي عن طريق مد الرجل اليسرى إلى
األمام و الرجل اليمنى إلى الخلف  ,و الخطوة الخامسة (خطوة الرمي) وتكون فيها رجل اليسار إلى االمام ورجل اليمن إلى
الخلف  ,اما ثقل الجسم فيقع في محور رئيس على الرجل اليمين املثنية على االرض إذ يكون اتجاه القدم نحو االمام و
اليمين (حسين والطالب.)303 ،1987 ،
 -3إجراءات البحث
 1-3املنهج املستخدم:
استخدم الباحثان املنهج الوصفي ملالئمته وطبيعة البحث.
 2-3عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وتكونت من البطليين العامليين (كوفان حسن و ولدان نزار) والذين
احرزا املدالية الذهبية والفضية في بطولة باراملبية ريو  2016في فعالية رمي الرمح فئة قصار القامة وهذا يعد
افضل انجاز في تاريخ العراق الرياض ي ,والجدول رقم ( )1يبين بعض مواصفات عينة البحث

الجدول ( )1يبين مواصفات عينة البحث.
الالعب
كوفان حسن عبد الرحيم
ولدان نزار حسن

املواليد/سنة
1988
1986

الطول /سم
141
142

الكتلة /كغم
72
63

العمر التدريبي /سنة
7
6

 3-3وسائل جمع البيانات:
استخدم الباحثان الوسائل االتية من اجل الحصول على البياناتب
• القياسب لتحديد الطول والكتلة واالنجاز.
• املالحظة العلمية التقنيةب من خالل التصوير في آلتي تصورير نوع  CASIO Exilim HS EX-ZR400وأجري
التصوير من الجهة االيمن واالمام للرامي.
 4-3األجهزة واألدوات املستخدمة:
من اجل الحصول على أفضل دقة للبيانات استخدم الباحثان األجهزة واألدوات اآلتيةب
• آلتي تصوير نوع  CASIO Exilim HS EX-ZR400بسرعة قدرها ( 450ص/ثا).
• جهاز حاسوب (.)Laptop
• شريط معدني لقياس الطول.
• ميزان الكتروني لقياس الكتلة.
• مقياس رسم (بطول  1متر).
• حامل لتثبيت آلة التصوير.
• شريط الصق عرض  5سم

 5-3اختبارمسافة الرمي (االنجاز):

استخدم الباحثان اسلوب سباقات رمي الرمح وحسب القانون الدولي أللعاب القوى.

 7-3التجربة الرئيسية:
تم تصوير تجربة البحث في امللعب الخارجي لكلية التربية الرياضية جامعة صالح الدين في يوم االثنين
ً
( )2017/4/8الساعة  4عصرا .إذ تم تثبيت آلتي التصوير كما مبين بالشكل ( )1الذي يوضح موقع آلتي التصوير والجدول
(. )2

الشكل ( )1يوضح مو اقع آلة التصوي
الجدول ( )2يبين موقع آلتي التصويرعن الرامي
رقم آلة التصوير
1
2

املجال
املنظر الجانبي LV
املنظر االمامي FV

ارتفاع آلة التصوير
 120سم
 120سم

بعد آلة التصوير
 10م
 10م

وألجل التزامن بين آلتي التصوير املستخدمتين في عملية التحليل الثالثي األبعاد تم االعتماد على اول ملس لقدم
الرامي اليمنى لألرض (بداية مرحلة الرمي) وجعلها صورة رقم ( ) 1وكذلك في آلة التصوير الثانية في الوضع نفسه
واعتمادها ايضا صورة رقم (َ )1
ألن الصور من آلتي التصوير ليست متطابقة في رقم الصور بسبب التشغيل غير املوحد
للكامرتين (تشغيل يدوي).
ومن اجل الحصول على بيانات ( )X,Y.Zألجزاء جسم الالعب تم اعتماد آلة التصوير رقم ( )1الجانبية بوصفها
الكاميرا التي يتم من اتجاهها التحليل ثالثي االبعاد (آلة تصوير رئيسية) فمن آلة التصوير رقم ( )1نحصل على احداثيات
ال( )X,Yفي حين نحصل على االحداثي ال ( )Zمن آلة التصوير رقم ( )2االمامية وذلك بتحويل قيم ال( )Xمن آلة تصوير
رقم ( )2إلى قيم البعد الثالث ال( )Zآللة التصوير رقم ( )1وذلك الن آلة التصوير رقم ( )1ال تسمح لنا برؤية االحداثي
( ,)Zمن هنا يكون اتجاه املحاور الثالثة ( )X,Y,Zكما موضح في الشكل رقم ( )2وعلية تصبح االبعاد الثالثة كما يأتيب
 .1البعد ( )Xب يتحرك فيه الالعب متجها لألمام او الخلف وتكون الحركة داخل املسطح الجانبي باتجاه او عكس
قطاع الرمي.
 .2البعد ( )Yب يتحرك فيه الالعب إلى األعلى أو اسفل وتكون الحركة داخل املسطح الجانبي او االمامي.
ً
 .3البعد ( )Zب يتحرك فيه الالعب منحرفا للجهة اليمنى او اليسرى وتكون الحركة داخل املسطح االمامي .كمرا مبرين
في الشكلين رقم ( )2و ()3

شكل ( )2يمثل االبعاد ()X.Y.Z

شكل ( )3يمثل املسطحات (الجانبي واالمامي والعرض ي)

 8-3التحليل امليكانيكي للحركة:
تمر عملية التحليل امليكانيكي بعدة مراحل وهيب
 .1تصويرالحركة:
وتم تصوير عينة البحث في أثناء اداء رمي الرمح وحسب القانون الدولي.
 .2تحويل الفلم إلى جهازالحاسوب:
ويتم تحويل الفلم إلى جهاز الحاسوب من اجل بدء عملية التحليل.
 .3تحويل وصلة الفلم املقتطع إلى ( Framesصور):
وذلك باستخدام برنامج ( )Adobe After Effects CS4والذي يمكن من خالله تقطيع الحركة إلى صور منفردة
متسلسلة ()Frames
 .4عرض الصور لغرض تحديد بداية ونهاية املرحلة:

بعد أن تم تقطيع الفلم إلى صور تم عرض ذلك لغرض تحديد بداية ونهاية كل مرحلة من مراحل األداء لكل
العب على حدا وقد تم ذلك باستخدام برنامج ( )ACDsee Photo Manager 12والذي يمكن من خالله عرض الصور
املقطعة ليتمكن الباحثان من تحديد بداية ونهاية املراحل التي يراد تحليلها واعادة ترقيم الصور.
 .5استخراج البيانات الخام :قام الباحثان باستخراج البيانات الخام للمتغيرات املدروسة وذلك كما يأتي:
• استخراج البيانات الخام املقاسةب قام الباحثان باستخراج البيانات الخام لكل من املسافات الخطية والزاوية
واألبعاد واالرتفاعات والزوايا لكل صورة بمفردها وذلك باستخدام برنامج ( )AutoCAD 2018والذي هو عبارة عن
برنامج عالمي يستخدم في التطبيقات والتصحيحات الهندسية واستفاد الباحثان منه في هذا الغرض.
•

استخراج البيانات املحسوبةب قام الباحثان باستخراج البيانات الخام املحسوبة وذلك من خالل االستفادة من
البيانات الخام املقاسة وبعض املعادالت التي تم إدخالها في برنامج ( )Excel 2010والذي هو احد برامج ( Microsoft
ً
 )Officeواستفاد الباحثان منه في معالجة البيانات الخام حسابيا.

•

تم تحليل افضل محاولة من بين املحاوالت الستة

 -4عرض نتائج البحث ومناقشتها:

جدول رقم ()3
يبين قيم املتغيرات الخام لبطلنا الدوليين

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

املتغيرات مرحلة الرمي
زمن مرحلة الرمي /ثا
ارتفاع الجسم عن االرض نهاية مرحلة الرمي باتجاه املحور / Yم
أزاحه أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور / Xم
أزاحه عاموديه خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور / Yم
أزاحه أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح االمامي باتجاه املحور / Zم
أزاحه محصلة ثالثية االبعاد خالل مرحلة الرمي داخل املسطحات الجانبي
واالمامي والعرض ي للمحاور / X,Y,Zم
سرعة أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور  Xم/ثا
سرعة عاموديه خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور  Yم/ثا
سرعة أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح االمامي باتجاه املحور  Zم/ثا
سرعة محصلة ثالثية االبعاد خالل مرحلة الرمي داخل املسطحات الجانبي
واالمامي والعرض ي للمحاور  X,Y,Zم/ثا
مسار الجسم ( )Pathخالل مرحلة الرمي /م
سرعة مسار الجسم ( )Pathخالل مرحلة الرمي م/ثا
الزخم الخطي ملسار مركز ثقل الجسم في مرحلة الرمي كغم.م/ثا
مسار الرمح ( )Pathخالل مرحلة الرمي /م
سرعة مسار الرمح ( )Pathخالل مرحلة الرمي م/ثا
الزخم الخطي ملسار الرمح في مرحلة الرمي كغم.م/ثا
ارتفاع الرمح عن االرض نهاية مرحلة الرمي (اطالق الرمح) باتجاه املحور/Yم
الفرق الزاوي للذراع عند مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي حول محور ◦/Z
الفرق الزاوي للذراع عند الرمي داخل املسطح االمامي حول محور◦/ X
السرعة الزاوية للذراع في اثناء الرمي داخل املسطح الجانبي /◦ /ثا
السرعة الزاوية للذراع في اثناء الرمي داخل املسطح االمامي /◦ /ثا
املسافة اللحظية الحقيقية لخروج الرمح/ .م
الزمن اللحظي لخروج الرمح /ثا
السرعة اللحظية الحقيقية  D3ألطالق الرمح م/ثا
زاوية انطالق( )Release angleالرمح داخل املسطح الجانبي◦/ .
زاوية الوضع( )Attitude angleالرمح داخل املسطح الجانبي◦/ .
زاوية الهجوم ( )Attack angleالرمح داخل املسطح الجانبي◦/ .
زاوية خروج الرمح داخل املسطح العرض ي ◦/

جدول ()4
عرض نتائج متغيرات مرحلة الرمي

ولدان
0.136
0.88
0.41
0.03
0.14

كوفان
0.143
0.75
0.32
0.050.03

0.43

0.32

2.99
0.21
1.02

2.22
0.34
0.18

3.17

2.26

0.66
4.89
307.77
2.22
16.33
9.80
1.34
112.00
41.00
825.26
302.11
0.424
0.024
17.797
30.000
34.000
4.000
2.000

0.49
3.43
246.66
1.83
12.81
7.69
1.43
137.00
98.00
959.00
686.00
0.377
0.024
15.832
31.000
34.000
3.000
4.000

املتغيرات مرحلة الرمي

ت
 1زمن مرحلة الرمي /ثا
 2ارتفاع الجسم عن االرض نهاية مرحلة الرمي باتجاه املحور / Yم
 3أزاحه أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور / Xم
أزاحه عاموديه خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور Y
4
/م
 5أزاحه أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح االمامي باتجاه املحور / Zم
أزاحه محصلة ثالثية االبعاد خالل مرحلة الرمي داخل املسطحات الجانبي
6
واالمامي والعرض ي للمحاور / X,Y,Zم
سرعة أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور X
7
م/ثا
سرعة عاموديه خالل مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي باتجاه املحور Y
8
م/ثا
سرعة أفقية خالل مرحلة الرمي داخل املسطح االمامي باتجاه املحور Z
9
م/ثا
سرعة محصلة ثالثية االبعاد خالل مرحلة الرمي داخل املسطحات
10
الجانبي واالمامي والعرض ي للمحاور  X,Y,Zم/ثا
 11مسار الجسم ( )Pathخالل مرحلة الرمي /م
 12سرعة مسار الجسم ( )Pathخالل مرحلة الرمي م/ثا
 13الزخم الخطي ملسار مركز ثقل الجسم في مرحلة الرمي كغم.م/ثا
 14مسار الرمح ( )Pathخالل مرحلة الرمي /م
 15سرعة مسار الرمح ( )Pathخالل مرحلة الرمي م/ثا
 16الزخم الخطي ملسار الرمح في مرحلة الرمي كغم.م/ثا
ارتفاع الرمح عن االرض نهاية مرحلة الرمي (اطالق الرمح) باتجاه املحور
17
/Yم
الفرق الزاوي للذراع عند مرحلة الرمي داخل املسطح الجانبي حول محور
18
◦/ Z
 19الفرق الزاوي للذراع عند الرمي داخل املسطح االمامي حول محور◦/ X
 20السرعة الزاوية للذراع في اثناء الرمي داخل املسطح الجانبي /◦ /ثا
 21السرعة الزاوية للذراع في اثناء الرمي داخل املسطح االمامي /◦ /ثا

س
0.139
0.82
0.04

خ%
ع
3.626 0.005
11.58
0.09
1155.49 0.51

-0.01

0.05

-519.70

0.08

0.08

96.11

0.38

0.08

20.20

0.38

3.69

958.34

0.28

0.10

35.10

0.60

0.59

98.03

2.71

0.64

23.74

0.58
4.16
277.21
2.02
14.57
8.74

0.12
1.03
43.21
0.27
2.49
1.49

21.30
24.83
15.59
13.48
17.07
17.07

1.39

0.06

4.40

124.50

17.68

14.20

40.31 69.50
94.57 892.13
271.45 494.05

57.99
10.60
54.94

من الجدول ( )4تبين ان زمن مرحلة الرمي وهو زمن مهم جدا لإلنجاز اذ ان حركة انطالق الرمح تتم في زمن قصير جدا
وبسرعة عالية( .حسن ومحمود.)398 ،2000 ،
و "ان ارتفاع نقطة االنطالق الرمح عن سطح االرض يؤثر على املسافة التي يرفع اليها وتعتمد على طول الرياض ي وطول
ذراعه" (حسين وحمود )309،1998،وتعد زاوية االنطالق من العوامل املهمة التي توثر على ارتفاع نقطة اطالق الرمح.

ومن الجدول تبين ان الرمح تم تحويله إلى اعلى ارتفاع في وضع االنطالق (نهاية مرحلة الرمي) لكي يأخذ الرمح املسار
الصحيح بزاويه تتراوح ما بين  30-40درجة (وهي زاوية االنطالق) (الربض ي)318،2005،
ومن الجدول تبين ان األزا حات األفقية  xوالعمودية  yواالفقية  zتختلف في مقدارها اذ ان اإلزاحة األفقية  xكانت اكبر
ازاحه وهذا امر مهم الن هذه االزاحة تكون باتجاه الحركة .اما االزاحة باتجاه املحور ) (yظهرت باإلشارة السالبة وهذا امر
طبيعي ومهم الن الالعب يحاول ان يخفض مركز ثقل جسمه من بداية مرحلة الرمي إلى نهاية مرحله الرمي من اجل اخذ
وضع رمي صحيح.
اما االزاحة باتجاه املحور )( (zاإلزاحة الجانبية) فكانت قليلة نسبيا وهذه االزاحة مهمه الن الجسم يحاول ان ينحرف
باتجاه الذراع الغير رامية وذلك من اجل ان تأخذ الذراع الحاملة للرمح والرمح املسار املستقيم من الخلف إلى االمام
باتجاه وسط قطاع الرمي ويأتي هذا االنحراف نتيجة لدوران الجسم حول القدم (حول املحور الطولي) (حسين ومحمود،
)1998،307
ومن الجدول تبين ان املحصلة ثالثية االبعاد ) (3Dملرحلة الرمي كانت اكبرمن قيم األزاحات ) (X,Y,Zوان املسار الحقيقي
) (Pathهو اطول من اي من املحصالت الن املسار الحقيقي هو املعبر الحصري ملسار الحركة اذ ان " الدراسة بمستوى
ثالثي االبعاد اكثر صدقا ويمكنها اجراء القياس او الرسم بشكل مقارب للحقيقة  ،مما يعطينا نتائج اصدق واصح"
(مرعي)10،2012 ،
ومن الجداول تبين ان السرعة االفقية خالل مرحلة الخطوة باتجاه املحور ) (Xاكبر من السرعتين االفقية باتجاه املحاور
( )yو ( )zوذلك الن السرعة التي تكون باتجاه املحور) (Yقليلة نسبية الن الحركة ال تحتوي مرحلة قفز انما تحتوي رفع
وخفض الجسم ليأخذ الرامي االوضاع الصحيحة وان الحركة باتجاه املحور ( )zكانت قليلة الن الحركة تكون متجه إلى
االمام باتجاه قطاع الرمي اي بتجاه املحور )(X
ومن الجدول ظهر ان الزخم الخطي يعد امرا مهما لتحقيق افضل مستوى باإلنجاز الن الزخم الخطي من اهم املتغيرات
التي يجب على املدرب واالعب االهتمام بها حيث الزخم الخطي ينتقل من الجسم إلى االداة ومن املهم ان يحافظ على زمنه
املكتسب من خالل الركضة التقربية ليصل إلى مرحلة الرمي وهو يمتلك اكبر كميه من الزخم  ،ان يحافظ الرامي في هذه
الخطوات على الزخم الذي حصل عليه خالل اقترابه في جزئها االول والتي تعد حلقة الوصل او عامل الربط بين القوة
الدافعة املساعدة من االقتراب والرمي( .حسين ومحمود)391،2000 ،
ومن الجدول تبين ان املسار والسرعة والزخم للرمح من اثناء مرحلة الرمي ان الرمح يعتمد على الجسم في التحرك إلى
االمام باتجاه قطاع الرمي
وتبين ان الفرق الزاوي والسرعة الزاوية تعد من اهم املراحل خالل رمي الرمح ومن املهم ان تتحرك الذراع بسرعه كبيرة
وهذا ما اكده الربض ي اذ يذكر ان تدرج الحركة من الكتف إلى العضد إلى الساعد ثم الرسغ واخيرا االصابع وبأقص ى
سرعة للرمي وهذه العملية تعطي للرامي امكانية لتنمية سرعة اليد الحاملة للرمح والتي تكون عملية الرمي شبيهة
بالضربة الكرباجية (ضربة السوط) وهذه الحركة تكون اسرع حركة عند الرامي (الربض ي.)32،1983،

جدول ()5
يبين متغيرات مرحلة اطالق الرمح
س
املتغيرات مرحلة الرمي

 22املسافة اللحظية الحقيقية لخروج الرمح/ .م
 23الزمن اللحظي لخروج الرمح /ثا
 24السرعة اللحظية الحقيقية  D3ألطالق الرمح م/ثا
 25زاوية انطالق( )Release angleالرمح داخل املسطح الجانبي◦/ .

0.400
0.024
16.814
30.500

ع
0.033
0.000
1.389
0.707

8.263
0.000
8.263
2.318

 26زاوية الوضع( )Attitude angleالرمح داخل املسطح الجانبي◦/ .

34.000

0.000

0.000

 27زاوية الهجوم ( )Attack angleالرمح داخل املسطح الجانبي◦/ .
 28زاوية خروج الرمح داخل املسطح العرض ي ◦/

3.500

0.707

20.203

3.000

1.414

47.140

ت

خ%

من الجدول ( )5تبين ان زاوية الرمي كانت بمقدار ( )31درجة ,ويعزو الباحثان ذلك إلى ان زاوية الرمي
للمقذوفات تعتمد على نوع الفعالية وال تكون متساوية وال متشابهة بالزاوية املثالية للمقذوفات ( 45درجة) اذا كان
مستوى االنطالق بقدر مستوى الهبوط وان زاوية الرمي في فعالية رمي الرمح كانت اقل من ( 45درجة) الن نقطة االنطالق
اعلى من مستوى نقطة الهبوط لذلك كانت اكثر فأنها سوف تؤثر باالتجاه العمودي الزائد الذي يوثر سلبا على مسافة
املقذوف (الرمح) تتم هذه املرحلة في الخطوة األخيرة من الخطوات االيقاعية املوزونة .ينطلق الرمح أفقيا وبزاوية ()30-40
درجة باالرتباط مع اتجاه الريح  ,وللحصول على نتيجة عالية من املهم ان يكون الجهد النهائي متوافقا مع املحور الطولي
لألداة وهو ما نطلق عليه زاوية وضع الرمح (زاوية الهجوم) (والتي ظهرت في الجدول بمقدار  )2والتي يجب ان تكون قيمتها
قريبة من زاوية انطالق الرمح من أجل ان يكون اتجاه الرمح بأفضل زاوية ومتوافقة مع املسار الحقيقي الي يسلكه الرمح
عند األنطالق (زاوية اتجاه الرمح) وان تكون الحركة النهائية عبارة عن حركة واحدة كاملة ( .الفضلي وابراهيم،2012 ،
)119
من الجدول ( )5تبين ان سرعة اطالق الرمح كانت ( 15.83م/ثا) وهذا بعيد عن مستوى االبطال االصحاء اذ
يذكر اوريال وكوبر في دراسة ( ) 1984في نهائيات األلعاب االوملبية في لوس انجلوس" ان الرجال حققوا سرعات انطالق
اكثر من ( )29.12م/ثا وان هناك ارتباطا وثيقا ومهما بين سرعة انطالق الرمح ومسافة االنجاز
(عبد الرحمن وآخرون ،1986 ،ص)38
ومن الجدول ( )5تبين ان ارتفاع نقطة االنطالق للرمح كانت قليلة جدا وهذا امر طبيعي الن بطلنا الدولي يعد
من فئة قصار القامة الذين ال يتجاوزون (140سم).
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات :أستنج الباحثان ما يأتي:
.1
.2
.3
.4

ان االزاحة باتجاه االمام كانت اكبر من االزاحتين باتجاه الجانب واالعلى.
ان السرعة بتجاه االمام كانت اكبر سرعة وهي مناسبة لإلنجاز.
ان زاوية االنطالق كانت ضمن املستوى املطلوب.
ان ارتفاع نقطة االنطالق كانت قليلة ولكنها مناسبة ملواصفات الجسمية لبطلنا الدولي.

التوصيات :يوص ي الباحثان ما يأتي:
2-5
 .1ضرورة التركيز على الطول املناسب لجميع الخطوات وخاصة خطوة الرمي.
 .2اجراء بحوث مشابه بوجود اجهزة قياس القوة على نفس الرماة الرمح.
 .3التأكيد على اداء تكنيك والتدريب لرمي الرمح حسب املتغيرات البايوميكانكية لرمي الرمح.

املصادرالعربية واألجنبية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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الفضلي صريح عبدالكريم وخولة إبراهيمب األسس النظرية والعملية أللعاب القوى ،بيروت ،الغدير للطباعة.2012
قاسم حسن حسين ,ايمان شاكر محمودب طرق البحث في التحليل الحركي ,ط,1عمان,دار الفكر للصباعة و النشر
و التوزيع.1998,
قاسم حسن حسين ,نزار مجيد الطالبباالسس النظرية وامليكانيكية والتدريب الفعاليات العشرية للرجال و
السباعية للنساء ,بغداد مطبعة تعليم العالي.1987,
مروان عبداملجيد ابراهيم,ايمان شاكر محمودب التحليل الحركي البيوميكانيكي ,ط 1عمان  ,الرضوان للنشر.2014 ,
الربض ي ,كمال جميل ( )2005ب "الجديد في العاب القوى" ,الطبعة الثانية ,نشر بدعم من الجامعات االردنية.

 .8حسين ,قاسم حسن و محمود إيمان شاكر ( ) 2000ب "األسس امليكانيكية والتحليلية والفنية فعاليات امليدان
واملضمار" الطبعة االولى ,دار الفكر العربي للطباعة ،األردن
 .9عثمان ،محمد ()1990ب موسوعة العاب القوى ،ط ،1دار القلم والنشر والتوزيع ،الكويت.
 .10الهاشمي  ،سمير مسلط ) 1988( ،علم البايوميكانيك ،كلية الربية الرياضية ،جامعة بغداد.
 .11وجيه محجوب.التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية ،بغداد ب مطبعة التعليم العالي،ط .1987 ،2
 .12وجيه محجوب ،نزار الطالب.التحليل الحركي ،بغداد ب مطبعة جامعة بغداد.1982 ،
مرعي ،يحيى عائد يحيى ( )2012ب "دراسة تحليلية ميكانيكية ثالثية األبعاد ملهارة الضربة األمامية املستقيمة في لعبة
التنس األرض ي وعالقتها بالدقة",رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة املوصل

