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في  للمحاوالت الناجحة والفاشلة للسرعة االفقية والعمودية لمسار الثقل مقارنة  "دراسة تحليلية 

 رفعة الخطف لبطل الدول العربية برفع االثقال" 

 ثائر غانم مال علو                                          سعد نافع الدليمي        

 كلية التربية األساسية                                كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                    

 ( 2021/  9/ 26، قبل للنشر في  2021/ 8/ 16)قدم للنشر في 

 

 ملخص البحث 

 

 يهدف الباحث الى: 

لمراحل مسار الثقل للمحاوالت الناجحـة والاالـلة فـي األفقية والعمودية على قيـــم متغيري الســـرعة   التعــرف-1

 رفعــة الخطف لبطل الدول العربية لرفع االثقال.

ـــلة لمراحل مــسـار الثــقــل للمحـــاوالت النـــــاجحة والاالاألفقية والعمودية  على الاــروق للسرعة    التعــرف-2

 في رفعة الخطف لبطــل الدول العربية برفع االثقال.

ــة للســرعة  وجـــود - وافترررا البااثررا         ــة معنوي ــةفــروق تات دالل ــل  األفقيــة والعمودي لمراحــل مســار الثق

 للمحاوالت الناجحة والاالــلة في رفعـة الخطف لبطل الدول العربية برفع االثقال ولصالح المحاوالت الناجحة.

العب رافع االثقال التي تم اختياره بطريقة عمدية وهو بطـل الـدول العربيـة للشـبا    تكونت عينة البحث من       

الباحثان التحليل والقياس والمالحظة العلمية والتقنية وسـيلة لممـع البيانـات،   كغم( واستخدم  56لائة )  2012للعام  

صورة /ثا( حيث وضعت آلة التصوير  300( وبسرعة )Sonyوتم تصوير رافع االثقال بالة تصوير فيدوية نوع )

ن مسـتو  م( عـ1٫10م( من المانبي االيمن من رافع االثقـال وكـان ارتاـاع عدسـة آلـة التصـوير )5على مسافة )

مـن اعلـى %90( كغـم مـا يمثـل  85( محاوالت فاللة بوزن )3( ناجحة و)3( محاوالت )6الطبلة. وتم تحليل ال )

انماز للبطل وتم تحليل السرعة االفقية لمراحل الرفعة )السحبة االولى، مرحلة الـركبتين، مرحلـة السـحبة الثانيـة، 

ئية التالية )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبـار مرحلة السقوط(. واستخدم الباحثان المعالمات االحصا

 )ت( للعينات المرتبطة. واستنتج الباحثان ما يأتي: 

وجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة الســــقوط فــــي -1

 .الثقاللبطل الدول العربية برفع االناجحة متغير االزاحة األفقية ولصالح المحاوالت 

وجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة الســــحبة -2

 .االثقاللبطل الدول العربية برفع  االولى في متغير الزمن ولصالح المحاوالت الناجحة

وجـــود فـــروق تات داللـــة معنويـــة بـــين المحـــاوالت الناجحـــة والاالـــلة فـــي مرحلـــة الـــركبتين فـــي -3

 .االثقاللبطل الدول العربية برفع  الزمن ولصالح المحاوالت الناجحةمتغير 

عدم وجود فروق تات داللة معنوية بين المتغيرات )اإلزاحات العمودية، االزمنة، السرعة العمودية( للمحوالت -4

 وأوصى الباحثان ما يأتي:    الناجحة والااللة لمسار الثقل في رفعة الخطف لبطل الدول العربية.

 محافظة على بقاء مسار الثقل قريب من المسم.ال -1

ــتخد  -2 ــدم اســ ــوركين عــ ــة الــ ــي منطقــ ــل فــ ــر  الثقــ ــرام ضــ ــى كبــ ــكدي الــ ــالي يــ ــوس  وبالتــ القــ

 الخطافي. 

 التأكيد على الحد من االنحرافات المكثرة بشكل سلبي على مسار الثقل للحد من فشل المحاولة.  -3
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Analytical Study of the Horizontal and Vertical Velocity of the Weight Trajectory 

in the" "Snatching Lift for the Champion of Arab Countries in Weightlifting 

              Nafeh Al-Dulaimi                                                             Thaer Ghanem Mulla Alo  

College of Physical Education and Sports Sience                   College of Basic Education 

 Abstract 

The researcher aims to: 

 1- Recognizing the values of the horizontal and vertical velocity variables for the phases of the 

weight trajectory for the successful and unsuccessful attempts in the snatching lift for the champion 

of Arab countries for weightlifting. 

 2- Recognizing the differences in the horizontal and vertical speed of the weight-trajectory stages of 

the successful and unsuccessful attempts to lift the snatch for the champion of Arab countries in 

weightlifting 

. The researchers hypothesized: - The presence of significant differences in the horizontal and vertical 

speed of the weight trajectory stages of the successful and unsuccessful attempts in the snatch lift of 

the Arab countries champion in weightlifting and in favor of the successful attempts.  

The research sample consisted of a weightlifter who was deliberately chosen, and he is the champion 

of the Arab countries for youth for the year 2012 for the category (56 kg). The researchers used 

analysis, measurement and scientific and technical observation as a means of collecting data. / sec), 

where the camera was placed at a distance of (5 m) from the right side of the weight lifter, and the 

height of the camera lens was (1.10 m) above the level of the drum. The (6) attempts, (3) successful 

and (3) unsuccessful attempts with a weight of (85) kg, which represents 90% of the highest 

achievement of the champion, and the horizontal speed of the lifting stages (first pull, knees stage, 

second pull stage, fall stage) were analyzed. . The researchers used the following statistical 

treatments (arithmetic mean, standard deviation, t-test for related samples. 

 The researchers concluded the following: 

 1- There are significant differences between the successful and unsuccessful attempts in the fall 

stage in the horizontal displacement variable in favor of the successful attempts.  

2- There are significant differences between the successful and unsuccessful attempts in the first 

swipe stage in the variable of time and in favor of the successful attempts. 

 3- There are significant differences between the successful and unsuccessful attempts in the knee 

stage in the variable of time and in favor of the successful attempts. 

 4- There are no significant differences between the variables (vertical displacements, times, vertical 

velocity) of the successful and unsuccessful transformers of the weight trajectory in the snatching lift 

of the champion of the Arab countries.  

The researchers recommended the following:  

1- Keep the track of the weight close to the body.  

2- Not to use hitting the weight in the hips area to increase the hook arch. 
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 3- Emphasis on limiting deviations that negatively affect the trajectory of the weight to reduce the 

failure of the attempt. 

 

   المقدمة واهمية البحث 1-1

علماً         العام  ماهومها  الرياضة أصبحت في  العلوم األخر إن  تميزه عن  التي  له أصوله وقواعده  فهي   ،وفناً 

، وإن البايوميكانيك يممع مختلف هذه العلوم من أجل تقديم ...الخالايزياء والكيمياء والطب ك  عدة علومتعتمد على  

 خصوصيتها من خالل التغلب على المقاومات   تكتسب   رياضة رفع االثقال  انو  االفضل ألداء الرياضي وانمازه.

اجادة الاعلية من خالل االداء السريع فضال عن  عتمد فيها الرباع على قدرته القصو  وية والتي  الخارجية الكبير

انماز   أفضلبحيث تحقق    للرباعستثمار االمثل للقدرات البدنية  اال  حيث ان فن االداء هو  الرفعة،فن االداء لنوع  

 ( 12،2010)المال حمو، .الميكانيكيةالقواعد  همن خالل القدرات البدنية باستثمار ما يمكن ان توفر

ومن هذه الرياضات رياضة رفع االثقال المميزة باستخدام عنصر القوة المتامرة والمتداخلة مع السرع العالية      

بأنواعها )األفقية، العمودية، المحصلة( في االداء الاني للرياضي، وللتغلب على المقاومات الخارجية الكبيرة والتي 

خالل االداء السريع فضال عن اجادة فن االداء لنوع الرفعة، يعتمد فيها الرباع على قدرته القصو  والاعلية من  

ال للقدرات  األمثل  االستثمار  هو  األداء  وفن  المسابقات.  في  والتقدم  االنماز  على  الحصول  اجل  لرافعي بمن  دنية 

رفعة   اداء  االثقال بحيث يحقق أفضل انماز من خاللها وباستثمار ما يمكن استخدامه من القواعد الميكانيكية. وان

الال بالسرعة  امالخطف  الزخ   رزمة  من  االستاادة  اجل  من  المتولد ضروري  مرحلة    م   الكامل،االمتداد  خالل 

ع الثقل من رف)مرحلة السقوط(  السهل عليه سحب جسمه االخف وزنا الى االسال    الخبرة منالرباع الذي يمتلك  و

االعلى الى  وزنا  وانNewton.2002,47)   االكثر  الحركي ال  (.  الاعل  مع  تمانسا  يتطلب  للثقل  الحركي  مسار 

االوضاع   الرباع  يتخذ  بحيث  والثقل  القوة   المتغيرةللرباع  وحمم  وسرعته  الثقل  مسار  مراحل  مع  تتناسب  التي 

 اقتصادي.المستخدمة من اجل الحصول على فن اداء 

 الرياضية، تطوير الحركات    والمبادئ الميكانيكية وكذلكليل الحركي فضل في اعطائنا توضيحا للقوانين  لتحول     

للمدر  صورة   كما انه يقر    جودة،حركة االقل  اللحركة الميدة مع  افضال عن لكل الحركة وهدفها والمقارنة ب

سبة من اجل رفع مستو  رافع ا تدريب المنمن اختيار وسائل وطرائق للتمكن  ي لالمسار الصحيح للحركة النموتجية  

 . االثقال

تت       هنا  وتحليل    بينومن  دراسة  في  بحثنا  للثقلأهمية  الحركي  السرعة    المسار  متغير  على  التعرف  لغرض 

والعموديةع بنو األفقية  الحقيقي  ،  يها  المسبب  معرفة  اجل  المحاوالت من  وفشل  نماح  هذه   في  دراسة  عن طريق 

الرفع   مراحل  وعلى  والااللة  السرع  الناجحة  األلللمحاوالت  رفع  رياضة  في  الخطف  الدول رفعة  لبطل  ثقال 

 . العربية

 البحث   مشكلة  1-2

السرعة االفقية حيث يزداد فيه انحراف يتسم فن االداء الميد لرفعة الخطف بتكوين مسار الحركة من ناحية       

نتيمة   عن الرباع في مرحلة السحب الثانية  ، ويقل فيه انحراف بعيدالىالثقل باتماه الرباع في مرحلة السحب االو

فضال عن تسليط قوة كافية للحصول على رد فعل االرض وباالتماه   المتداد مااصل المسم )الركبتين والوركين (

واكتسا    الحركة  الى  الثبات  الثقل من  لتغير حالة  الرف  السرعةالمعاكس  لمرحلة  المناسبين  وتعمل عةوالتعميل   ،

 الذي   عضلي الموجهدي واجبها في تحقيق هدف الحركة من خالل العمل الاصل المسم محاور ارتكاز لروافع تكما

إن إكسا  الثقل السرعة الالزمة من لحظة انتزاع   كما  ...هذا اوالالحركة  أداء  في    المناسبةاألفقية  ينتج السرعة  

, ير القوة في وضع االمتداد الكاملالثقل من طبلة الرفع مروراً بمراحل الرفع ألعلى ارتااع له بعد انتهاء نقطة تأث
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إلى   المسم  ثقل  تعمل سرعة سقوط مركز  القرفصاء إلعادة كما  إلى وضع  المبكر  والوصول  الثقل  تحت  األسال 

الالزمة في وضع   العضلية  الممموعات  استخدام  له عن طريق  استقبال جيد  مع  الثقل  تحت  المسم  ترتيب وضع 

الرفعة، وإنهاء  للنهوض  التهيك  ثم  واستقراره  الثقل  ثبات  أجل  من  لرفعة   القرفصاء  الميد  األداء  فن  يتسم  حيث 

 من خالل السرعة العمودية وهذا ثانيا. رسم مسار لحركة الثقل بشكل يوضح مراحل التي يمر بها الخطف ب

وتحليل        دراسة  في  بحثنا  مشكلة  تأتي  هنا  السرعة  ومن  والعمودية  عنصر  الثقل لمراحل  األفقية  مسار 

، ولما لها من تأثير بنماح او فشل لبطل الدول العربية  في رفعة الخطف برفع االثقالللمحاوالت الناجحة والااللة  

   .وصول الرياضي ألفضل انماز من اجلفي اثناء اداء المحاولة في المسابقات 

 الى:البحث  يهدفاهداف البحث   1-3

 

والااللة  للمحاوالت الناجحةثقل  لمراحل مسار الالعمودية  و  األفقيةرعة  ـــالس  يمتغيرم  ـــيعلى ق  التعــرف  1-1-3

 االثقال.لبطل الدول العربية لرفع   رفعــة الخطف في

ـــــاجحة الن  اوالت ــــل للمحـــقــار الثـســـممراحـل  لاألفقيـة والعموديـة  للسـرعة  الاـــروق  على    التعــرف-2-1-3

 االثقال.رفع ب الدول العربية لــلبطفي رفعة الخطف  لةــوالاال

 

 ما يلي: انافترض الباحثفرا البحث   1-4

فـي لة ــالاالو للمحاوالت الناجحة  لثقلا  مسارمراحل  ل  األفقية والعموديةللسرعة  معنوية    داللة  فروق تات   ود ـوج  -

 الناجحة.صالح المحاوالت ولاالثقال  العربية برفعلبطل الدول  الخطف  رفعـة

  مصطلحات البحث 1-5

د  هذه الرفعة باليدين بوحدة كوت االثقال  لتي تكد  في مســابقات رفع  فعة االولى اوهي الر  الخطف:  رفعة  1-1-5

 توقف.  س بدون  متداد الكامل للذراعين فوق الرأمن الطبلة الى وضع االحركية واحدة حيث يرفع الثقل 

 ( 1991،7،الدليمي)                                                                       

                                                                          (.2011،34)عمر، عبد الرحمن،       السرعة: قدرة اإلنسان على أداء الحركات في اقل زمن ممكن. 2-1-5

البااث  االفقية:السرعة    3-1-5 بأنها  ا ويعرفها  االزاحة    اجرائيا  ابعد  التي  ناتج  من  افقيا  الثقل  قر  أ  وايقطعها 

 . ةالرفعمراحل  وحسب   (ثانيةسم /  ) تغرقـــلى الزمن المسالرباع مقسوما ع عناف للثقل رــانح

اجرائيا بأنها ناتج االزاحة التي يقطعها الثقل عموديا من لحظة ترك   ويعرفها البااثا السرعة العمودية:    4-1-5

في وضع   الثقل  فيها  يستقر  نقطة  اوطأ  الى  ثم  الثقل  يصلها  نقطة  اعلى  الى  العمودي  باالتماه  الرفع  لطبلة  الثقل 

 القرفصاء مقسوما على الزمن المســـتغرق )سم / ثانية( وحسب مراحل الرفعة.

جحة: هي عملية رفع الثقل على وفـق متطلبـات الرفعـة دون حـدو  أي خلـل فـي األداء مـن المحاولة النا  5-1-5

 (17،2010)المشهداني،             .                                                        والاني المانب القانوني

دو  خلـل فـي األداء مـن المانـب المحاولة الااللة: هي عملية رفع الثقل على وفق متطلبات الرفعة مع حـ  6-1-5

                  ( 17،2010القانوني أو ضعف في مقدرة الرباعي ويكدي إلى خسارة المحاولة.              )المشهداني،

 .لمالءمته لطبيعة البحث  الوصايالمنهج  اناستخدم الباحث  منهج البحث -1

ــع   عينرررة البحرررث -2 ــب رافـ ــن العـ ــث مـ ــة البحـ ــت عينـ ــة تكونـ ــة عمديـ ــاره بطريقـ ــم اختيـ ــذي تـ ــال والـ اثقـ

ــب ــة للشــ ــدول العربيــ ــل الــ ــو بطــ ــام وهــ ــة  (2012)ا  للعــ ــدول (56)للائــ ــم والمــ ــال كغــ ــين  (1) رقممــ يبــ

 .مواصاات العينة

                             

 ( يبين مواصاات عينة البحث 1)رقم  مالمدول ال                                      
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 االسم  ت
الكتلة 

 كغم

   انجاز أفضل

 كغم /له 

  فياإلنجاز 

 كغم /االختبار

المحاوالت   عدد

 الناجحة 

المحاوالت   عدد

 الفاشلة 

النسبة المئوية  

 انجاز  ألفضل

1 

 اامد ماهر

 اامد

 

56 95 85 

 

3 3 90% 

 

المالحظـــــة العلميـــــة التقنيـــــة و التحليـــــل والقيـــــاس انتخدم الباحثـــــــــــــاس  وسررررراعل جمرررررع البيانرررررات -3

 البيانات.وسيلة لممع 

( بسرعة Sonyالتصوير نوع)لة  آحيث استخدمت    التصوير الايديو  اناستخدم الباحث   المالاظة العلمية التقنية  -4

م( 1،10م( من المانب االيمن من رافع االثقال وكـان ارتاـاع الـة التصـوير )5/ثانية( وضعت على مسافة )300)

م( لتحديـد االبعـاد التـي تظهـر علـى لالـة الحاسـو  1عن مستو  طبلة المسابقة، واستخدم مقياس رسـم طولـه )

 تثبيت في وضع القرفصاء لرفعة الخطف.البدء حتى لحظة اللحظة لغرض متابعة المسار الحركي للثقل من 

تم تحليل محتو  الدراسات المتشـابهة والدراسـات النظريـة المتعلقـة بالمسـار الحركـي للثقـل   متغيرات البحث  -5

خطـف للمراحـل التاليـة وهـي لرفعة الخطف وتم رسم لكل المسار الحركي المنطقي للثقـل فـي اثنـاء اداء رفعـة ال

مرحلـة السـقوط  -لة االمتداد الكامـلمرح  -مرحلة السحبة الثانية  -مرحلة الركبتين  -السحب االولىمرحلة    -كاآلتي:

 .تحت الثقل

ــة  البحرررث تجربرررة  -6 ــاعة الثانيـ ــام السـ ــي تمـ ــي فـ ــوة الرياضـ ــادي الاتـ ــي نـ ــث فـ ــة البحـ ــراء تمربـ ــم اجـ تـ

ــادف  ــبت المصـ ــوم السـ ــي يـ ــرا فـ ــد  23/2/2013ظهـ ــاع )احمـ ــة الربـ ــدول العربيـ ــل الـ ــى بطـ ــاهر(علـ  مـ

ــراء  ــد اجــ ــاء،وبعــ ــ االحمــ ــوير عــ ــم تصــ ــتــ ــوزن )دد مــ ــلة بــ ــة والاالــ ــاوالت الناجحــ ــم( 85ن المحــ  كغــ

ــددها  ــي عــ ــوزن ( 10)والتــ ــاوالت بــ ــل  (85)المحــ ــي تمثــ ــم والتــ ــه % (90)كغــ ــاز لــ ــل انمــ ــن افضــ مــ

ــار ) ــم اختيــ ــاوالت نا3وتــ ــة و)( محــ ــلة3جحــ ــاوالت فالــ ــي  ( محــ ــح فــ ــا موضــ ــا وكمــ ــرض تحليلهــ لغــ

 .(1رقم )المالشكل 

 ( يبين طريقة التصوير لرافع األثقال لبطل الدول العربية1الشكل المرقم )                   
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ــاع لرفطريقررررة اسررررتخالا البيانررررات  -7 ــاوالت الربــ ــوير محــ ــم تصــ ــد ان تــ ــى بعــ ــف علــ ــة الخطــ عــ

ــتخدام  عــــدةاجراء تــــمو( Sonyنــــوع )لــــة تصــــوير مــــن لــــريط فيــــديو بواســــطة آ معالمــــات فــــي اســ

  للثقل. يبرامج لغرض تحليل المتغيرات المختارة في البحث ورسم المسار الحرك

 االتية:ة يالمعالمات االحصائ اناستخدم الباحث اإلاصاعية  المعالجات-8    

 (المرتبطةللعينات )ت(اختبار–االنحراف المعياري –توسط الحسابي)الم      

 (1999،31، التكريتي والعبيدي)                                                        

   نتاعج البحث عرا-1

   لمسار الثقل في رفعة الخطف للمحاوالت الناجحة والفاشلةاألفقية  اإلزااات متغير عرا   1-1

 للمحاوالت الناجحة والااللة  األفقية  اإلزاحات ( يبين متغير 2رقم )المالمدول 

 في رفعة الخطف لعينة البحث 

 سم  /األفقية  اإلزاحات 
 المحاوالت الااللة  المحاوالت الناجحة 

 ±ع -س ±ع -س

 2.52 5.29 0.25 1.13 مرحلة السحبة االولى 

 1.29 8.44 1.32 9.45 مرحلة الركبتين 

الى         مرحلة السحبة الثانية 

 الكاملاالمتداد 
3.71 1.73 2.93 2.02 

 0.675 5.29 1.73 9.34 مرحلة السقوط 

 

 لمسار الثقل في رفعة الخطف   األزمنة للمحاوالت الناجحة والفاشلةمتغير عرا   1-2

   االزمنة للمحاوالت الناجحة والااللة في رفعة الخطف لعينة البحث ( يبين متغير 3رقم )المالمدول 

 / ثانية   األزمنة
 المحاوالت الااللة  الناجحة المحاوالت 

 ±ع -س ±ع -س

 0.03 0.35 0.08 0.49 مرحلة السحبة االولى 

 0.03 0.17 0.03 0.26 مرحلة الركبتين 

الى         مرحلة السحبة الثانية 

 االمتداد الكامل
0.07 0.02 0.06 0.04 

 0.01 0.12 0.01 0.20 مرحلة السقوط 
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  لمسار الثقل في رفعة الخطف   للمحاوالت الناجحة والفاشلة السرعمتغير عرا   1-3

 في رفعة الخطف لعينة البحث  للمحاوالت الناجحة والااللةعة األفقية ( يبين متغير السر4رقم )الالمدول 

 / سم/ثا  السرع
 المحاوالت الااللة  المحاوالت الناجحة 

 ±ع -س ±ع -س

 7.46 15.57 0.65 2.37 مرحلة السحبة االولى 

 17.7 53.53 5.85 37.30 مرحلة الركبتين 

مرحلة السحبة الثانية  

 االمتداد الكامل الى
51.38 8.51 60 24.3 

 12.1 45.21 7.875 47.81 مرحلة السقوط 

       

على التوالي  األفقية والزمن والسرعة  األفقية ( يبين فيها متغيرات االزاحة4-3-2)المرقمةمن المداول         

المعياري لمراحل الرفع من وضع البدء الى نهاية  واالنحرافللمحاوالت الناجحة والااللة للمتوسطات الحسابية  

  مرحلةوانتهاّء ب، للمسم الكاملالمتداد السحبة الثانية ل مرحلة ثم الى الركبتين،  مرحلةفاالولى، مرحلة السحبة 

 السقوط. 

   الخطف لمسار الثقل في رفعة  ن المحاوالت الناجحة والفاشلةعرا ومناقشة نتاعج الفروق بي -2

اإلزااات    2-1 فروق  نتاعج  ومناقشة  الناجحة  األفقية  عرا  المحاوالت  رفعة   والفاشلةبين  في  الثقل  لمسار 

  الخطف

 بين المحاوالت الناجحة والااللة   المرتبطةللعينات )ت(  الوصف اإلحصائي الختباريبين ( 5المدول المرقم)

   البحث رفعة الخطف لعينة   فياألفقية  اإلزاحات  لمتغير

 األفقية /سم  اإلزاحات 
 الااللة الناجحة 

ت 

 المحسوبة

نسبة 

 ±ع -س ±ع -س الخطأ 

 0.052 3.13- 2.52 5.29 0.25 1.13 مرحلة السحبة االولى 

 0.46 0.83 1.29 8.44 1.32 9.45 مرحلة الركبتين 

الى                                       مرحلة السحبة الثانية 

 االمتداد الكامل

3.71 1.73 2.93 2.02 0.55 0.61 

 *0.032 3.78 0.675 5.29 1.73 9.34 مرحلة السقوط 

        

الناجحة والااللة في  ( الخاص بمتغير االزاحة وجود فروق معنوية بين المحاوالت 5رقم )الممن المدول       

وبانحراف معياري  سم،( 9٫34مرحلة السقوط ولصالح المحاوالت الناجحة وتلك لحصوله على متوسط حسابي ) 

( 0٫675وبانحراف معياري )  سم،(5٫29للمحاوالت الااللة والبالغ ) من المتوسط الحسابي  أكبر ( وهو1٫73)
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ار تحت الثقل بشكل الثبات واالستقراالتزان ثم تلك لحصول الرباع على الملوس الكامل لغرض  انالباحث ويعزو

 المحاولة. دي الى نماح كما يمجيد 

     لمسار الثقل في رفعة الخطف بين المحاوالت الناجحة والفاشلة األزمنةعرا ومناقشة نتاعج فروق  2-2

   بين المحاوالت الناجحة والااللة المرتبطة)ت(  الختبارالوصف اإلحصائي يبين  (6)مالمرقالمدول 

  في رفعة الخطف لعينة البحث لمسار الثقل األفقي  األزمنة لمتغير

 األزمنة 
 الااللة الناجحة 

ت 

 المحسوبة

 نسبة الخطأ 

 ±ع -س ±ع -س

 0.046 *3 .3 0.03 0.35 0.08 0.49 مرحلة السحبة االولى 

 0.032 *3.78 0.03 0.17 0.03 0.26 مرحلة الركبتين 

مرحلة السحبة الثانية  

 الى االمتداد الكامل
0.07 0.02 0.06 0.04 0.57 

0.60 

 0.001 *15 0.01 0.12 0.01 0.20 مرحلة السقوط 

( الخاص بمتغير االزمنة وجود فروق معنوية بين المحاوالت الناجحة والاالـلة فـي 6رقم )الممن المدول   .1

 ثـا،(0٫49االولـى ولصـالح المحـاوالت الناجحـة وتلـك لحصـوله علـى متوسـط حسـابي )مرحلة السحبة  

 ثــا،(0٫35(وهـو اكبــر مـن المتوســط الحسـابي للمحــاوالت الاالـلة والبــالغ )0٫08وبـانحراف معيــاري )

بشكل اكبر مما تلك لوجود انحراف في مرحلة السحبة االولى  ان(ويعزو الباحث0٫03وبانحراف معياري )

الـى السـرعة المناسـبة لمرحلـة الـركبتين ثـم مرحلـة السـحبة  يهيـ يعطي للرباع مسار حركي افضل مما  

 .(faver.2007.1فشلها ) الثانية ,حيث يعتمد الرباع في هذه المرحلة على نماح الرفعة او

لصـالح المحـاوالت وكذلك تبين فـروق معنويـة بـين المحـاوالت الناجحـة والاالـلة فـي مرحلـة الـركبتين   .2

وهو اكبر من (0٫03وبانحراف معياري )ثا،  (0٫26وتلك لحصوله على متوسط حسابي مقداره )  الناجحة

تلـك   انباحثال  وويعز(  0٫03وبانحراف معياري )ثا،  (0٫17متوسط الحسابي للمحاوالت الااللة والبلغة )

, فـي مرحلـة ثنـي الـركبتين لمحاوالت الناجحة مما يسـتغرق زمـن اكبـرفي اازاحة اكبر  الثقل    بسبب قطع

( حيــث ان الربــاعين  (klause.2001.7مرحلــة الســحبة الثانيــة علــى هــذه المرحلــة  كاــاءةحيــث يعتمــد 

 ,Fiveوسـريع اكثـر مـن غيـرهم)المتقدمين توي المستويات العالمية يتقنون هـذه المرحلـة بشـكل مثـالي 

Johnny.2007.21.) 

كذلك تبين فروق معنوية بين المحاوالت الناجحة والااللة في مرحلة السقوط ولصالح المحاوالت الناجحـة  .3

من متوسط  أكبر( وهو 0٫01معياري ) ثا، وبانحراف( 0٫20)وتلك لحصوله على متوسط حسابي مقداره

 تلــك انالباحثــ و( ويعــز0٫01معيــاري ) وبــانحراف ثــا،(0٫12لغــة )االحســابي للمحــاوالت الاالــلة والب

في هذه المرحلة وهذا رغم نماح المحاولة اال انه غير جيد للرباع حيـث كلمـا   أكبرلحصوله على انحراف  

 االبتعاد سيكون اكبر وبالتالي  الن تراع المقاومة  فشل المحاولة  اد  الى    أكبركان عرض القوس الخطافي  

ولكن نماحها لـد  هـذا الربـاع هـو سـبب الى زيادة الحمل على رافع األثقال ،  يسيكد عم )م. .ك.ج(مما  

  .بشكل سليم تطورهميالن جذعه الى االمام بشكل مبالغ فيه وهذا مما يحد 
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لمسرار الثقرل فري رفعرة بين المحاوالت الناجحة والفاشرلة  ة األفقيةعرا ومناقشة نتاعج فروق السرع3-2

   الخطف   

   بين المحاوالت الناجحة والااللة المرتبطةللعينات ت( )الوصف اإلحصائي الختباريبين ( 7المدول المرقم )

 في رفعة الخطف لعينة البحث ة األفقية لمسار الثقل السرعلمتغير 

 ة السرع
 الااللة الناجحة 

ت 

 المحسوبة

نسبة 

 ±ع -س ±ع -س الخطأ 

 0.045 *3.32- 7.46 15.57 0.65 2.37 مرحلة السحبة االولى 

 0.23 1.48- 17.7 53.53 5.85 37.30 مرحلة الركبتين 

الى  مرحلة السحبة الثانية 

 االمتداد الكامل
51.38 8.51 60 24.3 -0.83* 0.46 

 0.77 0.31 12.1 45.21 7.875 47.81 مرحلة السقوط 

ــدول  -1 ــن المــ ــمــ ــرع7رقم )المــ ــر الســ ــاص بمتغيــ ــين  ة(الخــ ــة بــ ــروق معنويــ ــود فــ ــين وجــ تبــ

ــاوالت  ــالح المحـــ ــى ولصـــ ــحبة االولـــ ــة الســـ ــي مرحلـــ ــلة فـــ ــة والاالـــ ــاوالت الناجحـــ المحـــ

ــابي ) ــانحراف معيــــــاري  ســــــم/ثا،(2٫37الناجحــــــة وتلــــــك لحصــــــول متوســــــط حســــ وبــــ

ــالغ 0٫65) ــلة والبـــ ــاوالت الاالـــ ــالح المحـــ ــابي لصـــ ــط الحســـ ــن متوســـ ــل مـــ ــو افضـــ ( وهـــ

ــم/ثا، (15٫57) ــاري ســ ــانحراف معيــ ــة ،(7٫46)وبــ ــأ البالغــ ــبة الخطــ ــة نســ ــين قيمــ ــث تبــ حيــ

ــ0٫045) ــزو الباحثــ ــرض  ان( ويعــ ــبة لغــ ــرعة المناســ ــى الســ ــاع الــ ــاج الربــ ــه يحتــ ــك انــ تلــ

 مــــاممــــا يــــكدي ال فشــــل المحاولــــة حيــــث كلســــقوطه تحــــت الثقــــل ولــــيس المبالغــــة فيهــــا ,

ــرا ــر االنحـ ــبب كبـ ــان تلـــك سـ ــة كـ ــبب كبـــرت الســـرعة االفقيـ ــذا سـ ــقوط وهـ ــة السـ ــي مرحلـ ف فـ

 .فشله

ــيو -2 ــلة فــ ــة والاالــ ــاوالت الناجحــ ــين المحــ ــة بــ ــروق معنويــ ــود فــ ــين وجــ ــذلك تبــ ــرعة  كــ  الســ

مرحلــــة الســــحبة الثانيــــة ولصــــالح المحــــاوالت الناجحــــة وتلــــك لحصــــول متوســــط حســــابي ل

ــم/ثا،(51٫38) ــانحراف ســـ ــاري ) وبـــ ــو 8٫51معيـــ ــل( وهـــ ــابي  أفضـــ ــط الحســـ ــن متوســـ مـــ

( حيـــــث 24٫3معيـــــاري ) وبـــــانحراف ســـــم/ثا،(60لصـــــالح المحـــــاوالت الاالـــــلة والبـــــالغ )

ــة ) ــأ البالغـ ــبة الخطـ ــة نسـ ــين قيمـ ــ0٫046تبـ ــزو الباحثـ ــي  ان( ويعـ ــراف فـ ــه االنحـ ــا قلـ ــه كلمـ انـ

ــة  ــحبة الثانيـ ــة السـ ــرمرحلـ ــه  أثـ ــى تقليلـ ــل علـ ــافي يعمـ ــوس الخطـ ــرض القـ ــى عـ ــاليعلـ  وبالتـ

كانــــت االنحرافــــات كبيــــرة فــــي مرحلــــة الســــحبة  ممــــا لــــو أفضــــلنمــــاح المحاولــــة بشــــكل 

 .رحلة السقوطالثانية وم
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 مسار الثقل ل  اإلزاحة العمودية والزمن والسرعة العموديةيبين متغيرات ( 8المدول المرقم )    

 للمحوالت الناجحة لعينة البحث لرفعة الخطف  

   المحاوالت الناجحة
 سم/ثا  /السرع /ثا   األزمنة /سم  اإلزاحات 

 ±ع -س ±ع -س ±ع -س

 74.61 114.347 صار  0.04 4.95 48.78 مرحلة السحبة األولى 

 0.01 2.31 14.83 مرحلة الركبتين 

 

 66.161 208.333 صار 

 0.01 5.51 31.88 حبة الثانية مرحلة الس

 

 40.034 269.306 صار 

 0.01 1.52 7.53 مرحلة االمتداد الكامل

 

 22.938 654.17 صار 

 0.02 4.79 19.25 مرحلة السقوط تحت الثقل 

 

0.01 

 

106.271 22.638 

 متغيرات اإلزاحة العمودية والزمن والسرعة العمودية لمسار الثقل  يبين ( 9المدول المرقم )             

 لعينة البحث للمحوالت الااللة لرفعة الخطف 

 المحاوالت الااللة 
 م/ثا سالسرع/  ثا /  األزمنة م س/ اإلزاحات 

 ±ع -س ±ع -س ±ع -س

 25.285 134.585 صار  0.04 4.26 50.78 مرحلة السحبة األولى 

 0.01 5.71 17.25 الركبتين مرحلة 

 

 43.676 193.681 صار 

 0.01 7.50 26.70 مرحلة السحبة الثانية 

 

 83.380 296.667 صار 

 0.01 8.33 14.55 مرحلة االمتداد الكامل

 

 53.455 103.333 صار 

 0.02 3.64 21.05 مرحلة السقوط تحت الثقل 

 

 33.502 138.405  صار

 

( يبين المتوسطات واالنحراف المعياري لمتغيرات االزاحة العمودية والزمن 9,8)المرقممن المدول        

 حة والااللة لبطل الدول العربية.والت الناجاللمحفي رفعة الخطف والسرعة العمودية لمسار الثقل 
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 ( يبين الوصف االحصائي الختبار)ت(المرتبطة بين المحاوالت الناجحة والااللة  10المدول المرقم )

 لعينة البحث  في رفعة الخطف العمودية لمسار الثقل اإلزاحات في متغير 

 م س /العمودية اإلزااات 

 الفاشلة  الناجحة 
 ت 

 المحسوبة

نسبة 

 ±ع -س ±ع -س الخطأ 

 0.521 0.724- 4.26 50.78 4.95 48.78 مرحلة السحبة األولى 

 0.413 0.947- 5.71 17.25 2.31 14.83 مرحلة الركبتين 

 0.453 0.860 7.50 26.70 5.51 31.88 مرحلة السحبة الثانية 

 0.142 1.977- 8.33 14.55 1.52 7.53 مرحلة االمتداد الكامل

 0.556 0.661- 3.64 21.05 4.79 19.25 مرحلة السقوط تحت الثقل 

 

 بين المحاوالت الناجحة والااللة  المرتبطة)ت(  ( يبين الوصف اإلحصائي الختبار11رقم )المالمدول 

 في رفعة الخطف.العمودي في متغير األزمنة لمسار الثقل  

 األزمنة / ثا 

 ت  الفاشلة  الناجحة 

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ 
 ±ع -س ±ع -س

 0.245 1.441 صار 0.04 صار 0.04 مرحلة السحبة األولى 

 0.01 مرحلة الركبتين 

 

 0.01 صار

 

 0.391 1.000- صار

 0.01 مرحلة السحبة الثانية 

 

 0.01 صار

 

 0.092 2.449 صار

 0.01 مرحلة االمتداد الكامل

 

 0.01 صار

 

 0.319 1.192- صار

 0.02 مرحلة السقوط تحت الثقل 

 

0.01 

 

0.02 

 

 0.546 0.679  صار
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 ( يبين الوصف االحصائي الختبار )ت( المرتبطة بين المحاوالت الناجحة والااللة  12المدول المرقم)

 في متغير السرعة العمودية لمسار الثقل في رفعة الخطف.

 ة العموديةالسرع

 م/ثاس /

 الفاشلة  الناجحة 
ت 

 المحسوبة

نسبة 

 ±ع -س ±ع -س الخطأ 

السحبة مرالة 

 األولى
114.347 74.61 134.585 25.285 -1.965 0.144 

الركبتين مرالة   208.333 66.161 193.681 43.676 .701 0.534 

السحبة مرالة 

 الثانية 
269.306 40.034 296.667 83.380 -.737 0.515 

االمتداد  مرالة 

 654.17 الكامل
22.938 

103.333 
53.455 -1.807 0.168 

 السقوط مرالة 
106.271 22.638 138.405 33.502 -1.918 0.151 

المدول             الثقل 12,11,10)المرقممن  لمسار  العمودية  السرعة  لمتغير  معنوية  فروق  وجود  عدم  تبين   )

للمحاوالت الناجحة والااللة في رفعة الخطف لبطل الدول العربية ن ويعزو الباحثان تلك الى عدم وجود فروق 

احثان  معنوية كبيرة في متغيري االزاحة والزمن مما اد  الى عدم ظهور الاروق بين المحاوالت، ولكن يعزو الب

تلك في فشل المحاوالت بسبب االختالف في االنحرافات وهذا ما تبين واضح من خالل المسارات الحركية للرباع 

 .األرضية مما يكدي الى سقوط الثقل ماتبية جسمه الى امام خط الميالن بتغير وضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2 ) 

 الحركي للثقل ( ونموتج المسار1فاللة) ةلمحاولالمسار الحركي للثقل نموتج ( يبين 2رقم )المالشكل         

 ( كغم 56وزن )  في رفعة الخطف لبطل الدول العربية (2) ناجحة ةلمحاول 
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 ي يأتما   ا استنتج البااث -

وجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة الســــقوط  -1

ــة ــر االزاحــ ــي متغيــ ــة فــ ــاوالت  األفقيــ ــالح المحــ ــةولصــ ــع  الناجحــ ــة برفــ ــدول العربيــ ــل الــ لبطــ

 .االثقال

وجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة الســــحبة  -2

ــي  ــى فــ ــزماالولــ ــر الــ ــة نمتغيــ ــاوالت الناجحــ ــالح المحــ ــع  ولصــ ــة برفــ ــدول العربيــ ــل الــ لبطــ

 .االثقال

ــة الـــركبتين  -3 ــلة فـــي مرحلـ ــة والاالـ ــين المحـــاوالت الناجحـ ــة بـ ــروق تات داللـــة معنويـ ــود فـ وجـ

 .االثقاللبطل الدول العربية برفع  ولصالح المحاوالت الناجحة نمتغير الزمفي 

وجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة الســــقوط  -4

 .لبطل الدول العربية برفع االثقال لناجحةولصالح المحاوالت ا نمتغير الزمفي 

وجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة الســــحبة  -5

لبطــــل الــــدول العربيــــة  ولصــــالح المحــــاوالت الناجحــــة ة األفقيــــةاالولــــى فــــي متغيــــر الســــرع

 .برفع االثقال

 الســــحبةوجــــود فــــروق تات داللــــة معنويــــة بــــين المحــــاوالت الناجحــــة والاالــــلة فــــي مرحلــــة  -6

ــةالثانيــــة فــــي متغيــــر  لبطــــل الــــدول العربيــــة  ولصــــالح المحــــاوالت الناجحــــة الســــرعة األفقيــ

 .برفع االثقال

)اإلزاحات  -7 المتغيرات  بين  معنوية  داللة  تات  فروق  وجود  السرعالعمودية  عدم  االزمنة،  ( العمودية ة  ، 

 والت الناجحة والااللة لمسار الثقل في رفعة الخطف لبطل الدول العربية. اللمح

 ما يلي  ا يوصي البااث التوصيات  -

الكراســـــي المختلاـــــة االرتااعـــــات  لرفعـــــة الخطـــــف مـــــنعلـــــى تـــــدريبات المســـــتمرة  التأكيـــــد -1

علـــــى الســـــحبة الثانيـــــة واالمتـــــداد الكامـــــل  التأكيـــــد  والعاليـــــة( لغـــــرض )الواطئـــــة والمتوســـــطة 

 للمسم.

 المسم.المحافظة على بقاء مسار الثقل قريب من -2

ــر القــــوس -3 ــى كبــ ــكدي الــ ــالي يــ ــوركين وبالتــ ــي منطقــــة الــ ــل فــ ــر  الثقــ ــتخدام ضــ ــدم اســ عــ

  الخطافي.

 د من االنحرافات المكثرة بشكل سلبي على مسار الثقل للحد من فشل المحاولة.التأكيد على الح-4

التأكيد على استخدام القاز المناسب للرباع مع الحااظ على المسار الحركي الميد للشكل وثباته في اعلى  -5

 الخلف من الرباع لغرض انماح المحاولة. 

 

 العربية واالجنبية  قاعمة المصادر

في   راسة العالقة بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية( د 1993) :التكريتي، وديع ياسين محمد خليل -1
 جامعة بغداد. دكتوراه،أطروحة  رفعة الخطف
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