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 التعريف بالبحث -1

 البحث  وأهميةالمقدمة  1 -1

فرديـــة والجما يــة والتقــدم المـــ ه  لإن التطــور  ــي مســتوياء الداك الحركـــي والفعــي  ــي الفعاليــاء ا        
التــي يــتم الومــوال مــن ى لقــا  لــ  دمــا    الرصـيعةلإلعجـازاء الرمميــة مــا هــي إ  حتميــة للدراســاء العلميــة 

الىطــاك المر قــة والتــي يصــعع الكبــال  عقــا بــالعين المجــردة  والتــي  تتفــ  مــي طبيعــة القــواعين الفيزيا يــة 
المؤثرة والتي سا دء العاملين  ي مجا   لـوم التربيـة الرياضـية  لـ  اىتيـار الحركـاء الم  مـة والمحيطـة 

دىــا  مــا يمكــن مــن الح قــا   العلميــة  التــي كــان لقــا مــن التــاثير  ــي تحقيــ  المســار الحركــي إلــ  بإعجــاز واخ
 الحد ال ي يقترع أحياعا من المثالية .

إن تحليــ  اجعجــاز الرياضــي وتقويمــه يعــد القيكــ  الر يســي والمقــم  لعلــوم الرياضــة ومفتــا  المعر ــة         
كمــا يســاهم التحليــ  الحركــي  ــي تقــويم جميــي  للســلوأ أو المســار لتقريــر طبيعــة الع مــة المترابطــة والمــؤثرة.

 العبطة والمسابقاء الرياضية 

وتعتبـر  عاليــة رمــي الــرمف مــن الفعاليـاء  اء لرةبــة العاليــة  لــ  ممارســتقا مـن مبــ  لكثيــر مــن الرياضــيين 
و لـــــأ لســـــقولة متطلباتقـــــا مـــــن حيـــــث ا جقـــــزة وا دواء  40  ـــــة وىصوصـــــا  و ا حتياجـــــاء الىاصـــــة 

 40صــعوبة ادا قــا مــن حيــث الكثيـر مــن رياضــي  و ا حتياجــاء الىاصــة وىصوصــا   ــة  والم  ـع لكــن
 ا عجـاز مثـ ا داك الفعـي و ا ما تتطلبـه هـ ا الفعاليـة مـن مياسـاء جسـمية تـد م صوهم مصار القامة وىصو 

تـدريع ولكـون الباحثـان ابـر ا  لـ  عجدا  عد طوا  القامـة مـن ا سـوياك ا طو  ال راع وطو  القامة وه ا م
هــــم المتتيــــراء أالتعــــرال  لــــ   أرادلــــ ا  2012العرامــــي لمربــــحين لومبيــــاء لعــــدن   بــــوا معتىــــع الــــوطعي

 أبطا  العالم . 40ف ل و ا حتياجاء الىاصة لف ة جاز رمي الرمعالكيعماتيكية  اء الع مة با

 مشكلة البحث : 1-2

ين  ــي رياضــة ا حتياجـاء الىاصــة  لــ  يتعامـ  الكثيــر مـن المــدربين و لــ  مسـتوا العــرع والعــالم االعـامل
هعــاأ   مــة بــين بعــر المتتيــراء الكيعماتيكيــة لفعاليــة رمــي الــرمف  اء ا تبــاط العــالي با عجــاز لــدا  أن

م مــن  و ا حتياجـــاء الىاصــة رةـــم الفــرو  بـــين 40يمكـــن عقلقــا الـــ  عفــ  الفعاليـــة لف ــة  الســوياكالرمــاة 
تــين لـــ لأ اراد الباحثــان التعـــرال  لـــ  اهــم المتتيـــراء الكيعماتيكيـــة الكثيــر مـــن القياســاء الجســـمية لـــدا الف 

 و  مة ارتباطقا با عجاز .  40لفعالية رمي الرمف   ة 
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 لبحث : أهداف 1-3

 . 40لمتتيراء الكيعماتيكية لفعالية رمي الرمف  و ا حتياجاء الىاصة   ة  أهمالتعرال  ل   -1

 يراء الكيعماتيكية وا عجاز .المتت أهم  مة ا رتباط بين  أيجاد -2

 فروض لبحث : 1-4

 هعاأ   مة ارتبط مععوية بين زاوية ا عط   واعجاز رمي الرمف . -1

 .مب  الرمي وا عجاز  (وىط الفاو ا رتكاز رج  )لي  هعاأ   مة ارتباط مععوية بين المسا ة بين  -2

 مجاالت البحث : 1-5

 . 40أبطا  العالم  و ا حتياجاء الىاصة   ة  المجا  الببري : رماة الرمف 1-5-1

 و  / تركيا بالمجا  المكاعي : ملعع برهان  لأ / أستعط 1-5-2

  10/11/2012ولتاية  1/7/2012: الفترة من  ألزماعيالمجا   1-5-3

 الدراسات النظرية والسابقة  -2

 الدراسات النظرية  2-1

 علم البايوميكانيك : 2-1-1
ـــم البايوميكاعيـــأ  لـــ  أعـــه ) دراســـة حركـــة  مـــن الجاعـــع الميكـــاعيكي أي  ســـان )الكـــا ن الحـــي(عاج ـــرال  ل

ودراســة الجاعــع العضــوي الــ ي لــه التــاثير المبابــر   Mechanicالقــاعون الميكــاعيكي الــ ي يحــدد الحركــة 
 Bio .) (1) ل  الحركة وه ا هو 

علا  ناا" د درةسال ةهرااارح ةهةرديال درةسال يو اوعيل (2)) ريساا  راري , ن احااه ي اد     اهوقد عرف

جاعـع ا متصـاد  وةهيادهوت  ةهييداايديال فال ةهخةلياح ةهةردال د   وةألسا ةساخردة  ةهواوةاي   نساا عل  

                                                             
ن  1999ن  2هل, اعل وةهاشر ن , ن حايعل ةهيوصح ن دةر ةهدخبةه ايوييداايك ةهريا ل سيير يسل, ةه اشيل :    1)

   14ص
   28ن ص 1992و حايعل ةه صرح ن دةر ةهةديل ن  ةهخةليح ةهةردلريسا  رري , ن احاه ي د  شلش :    2)
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بالجقــد للتتلــع  لــ  المقاومــه المعيعــة بمســار حركــي و مــ   ضــلي بعــدما عكــون مــد وصــلعا الــ  التوجيــة 
 .(3)الحركي ال ض 

حديثا"  ي المجا  الرياضي ظقر عتيجة الحاجة الـ  دراسـة حركـة الكا عـاء الحيـة ا"ميكاعيأ  لمويعد البايو  
مــن العاحيـــة الميكاعيكيــة   " و ـــي بدايــة الســـبعيعاء تـــول  المجلــ  الـــدولي مصــطلف البايوميكاعيـــأ لوصـــال 

  4الحق  الدراسي المتعل  بالتحلي  الميكاعيكي ل عظمة الحيوية" 

اآلن مــي المســتوا الســاب  لوجــدعا هعــاأ  الرياضــية ليــه مىتلــال الفعاليــاءاإ ا مارعــا المســتوا الــ ي وصــلء 
وأن هـــ ا التطـــور   يمكـــن أن  الفعـــي لجميـــي الفعاليـــاء الرياضـــية باجعجـــاز ومســـتوا الداك املموســـ اتطـــور 

عمـايعزا إل  التطور الحاص   ي القـوة المسـتىدمة أو السـر ة  قـط أو بقيـة الععاصـر البدعيـة  جـاك عتيجـة  واخ
لدراسة الحركة دراسة  لمية وا ية واستىدام الجقـزة الحديثـة . وبعـاك  لـ   لـأ  قـد مسـم  لـم البايوميكاعيـأ 

 -إل  :
البايوميكاعيأ ال ي يععي بدراسة الحركة دراسة وصفية من حيث زماعقا : " وهو أحد  روع  الكينماتك

 (5). ومكاعقا بتر العظر  ن القوة التي تسبع حدوثقا " 
 ل  أعقا " هي المادة العلمية التي تقتم بدراسة الع مة بين حركة جسم ما  وكما  ر ه )  ؤاد السامرا ي (

 تي تسبع ه ا الحركة "وبين زماعقا ومكاعقا دون البحث  ن القوة ال
 .عفسه المفقوم وك  التعريفان يعطي

 لــ  أعــه " دراســة القــوة التــي تــؤثر بحركــة وكيفيــة التعامــ  مــي  ( 6)  : و ر ــه ) ســمير مســلط (الكينتككك 
 –هــ ا القــوة ا تبــار أن الحركــة التــي تحــدث هــي  بــارة  ــن تــاثير متبــاد  بــين القــوة الداىليــة ) ال اتيــة 

 العضلية ( والقوة الىارجية " .
 (7) ل ا  ان التحلي  البيوميكاعيكي يمكن ان يقسم ال  مسمين أساسين هما :

 . طريقة التحلي  البيوكيعماتيكية للحركاء الرياضية .1

 . طريقة التحلي  البيوكيعتيكية للحركاء الرياضية .2
                                                             

(3)Susanj.Hall; Biomechanic ,2ed : Newyor , Mc –growhill ,1995 ,p 2 
 

( Phi ladeiphia, lea and f sport Biomechanics o(4)Dorisl. Miller and Riehard  C . Nelson; 
febigfr,1973 ) p .1 

   77ن ص  ق اسةهيصدر ةهسيير يسل, ةه اشيل :    5)
   129ن ص  قاسةهيصدر ةهسيير يسل, ةه اشيل :    6)

(7) Lees ,A, Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved performance .In 
Sporets  Medicine .Nov.28(5),1999.p.299 
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 -التحليل البايوميكانيكي للمهارة الحركية : 2-1-2
 

لظــاهرة الحركيــة المــراد دراســتقا بعــد تجز تقــا إلــ   عاصــرها الوليــة الساســية ا التعــرال  لــ د بــه " ويقصــ
) المؤلفة لقا والتحليـ  مـد يكـون تحلـي  تبـريحيا أو  سـيولوجيا أو كيميا يـا أو عفسـيا أو تربويـا أو ميكاعيكيـا " 

8 ) . 
 لكعيتكي يبم  التحلي  الكيعماتيكي للحركة أو المقارة والتحلي  ا )البايوميكاعيكي( والتحلي  الحركي

أعـــواع متعـــددة وكـــ  عـــوع معقـــا يعتمـــد بالســـا   لـــ  وســـيلة القيـــا    )البايوميكـــاعيكي(أن للتحليـــ  الحركي
 مــعقم مــن يقـتم بالبــك  الىــارجي للحركـة والــبعر الىــر يقــتم المسـتىدمة و ــدد المتتيــراء المـراد تحليلقــا 

 -وبعاك  ل   لأ مسم التحلي  إل  ما يلي :الحركة ومسبباتقا باسباع 
 -الكمي:التحليل -أ

يبتم  ه ا العـوع  لـ  بـكلين   الو  التحليـ  الـدمي  الـ ي يععـي اسـتىدام أجقـزة ميـا  دميقـة ومتقعـة مثـ  
اســـتعما   ء التصـــوير ا  تياديـــة   والثـــاعي التحليـــ  التقريبـــي ويععـــي التصـــوير الســـيعما ي والتصـــوير بـــاآل

  .معلوماء عسبية ةير دميقة لألجقزة القياسية الواردة مي حساع العوام  ببك   ام 
هــ ا الســـلوع مــن التحليـــ  ةيــر امتصـــادي إ  أن ا ســتعاعة بقـــ ا  نأ ( 9) ويــ كر ) طلحـــة حســام الـــدين ( 

 العوع من التحلي  يسا د  ل  تكوين صورة  امة من القيم والمقادير المىتلفة .
 -النوعي:التحليل -ب

 لــ  ســبي  المثــا  ليــتمكن مــن معر ــة عــوع  تيــع لــ  تســجي  الحركــة بجقــاز الفــديو  الســلوعيعتمــد هــ ا 
م   أن ه ا السلوع من أسـاليع دراسـة الحركـة يكـون ماصـرا  لـ  معر ـة البـك  الىـارجي االداك ببك   

 يين  لــ  ســبي  المثــا  دون الــتمكن المميــز لــه مــن حيــث المســار العــام أو م حظــة وضــي الجــ ع أو الــ را
) ) ريسـان ىـريبط   عجـا  مقـدي بـل  ( ا. و كـر ( 10) من دراسة دما   أجزاك الحركة والعوام  المؤثرة  يقا 

التحليـــ  العـــو ي العميـــ  باعـــه دراســـة دمـــا   الحركـــة ببـــك  بـــام  و ميـــ  باســـتعما  أجقـــزة التصـــوير  ( 11
  باسـ  العلــوم التربويـة مـن أجـ  الحصـو   لـ  عتـا   تربويــة السـيعما ي وال ء التصـوير مـي تعزيـز التحليـ

 دميقة .
 ((THE JAVELIN THRO :فعالية رمي الرمح   2-1-3

تمر طريقـة رمـي الـرمف بمراحـ   عيـة متعـددة يجـع  لـ  ال  ـع أن يجيـدها  : الىطواء الفعية لرمي الرمف
 ليص  إل  المستوا المعاسع وهي :

                                                             
    35ن ص يصدر س ق ذدرهاحاه ي د  شلش :  و ريسا  رري , يحيد  8)
    9ن ص 1993ن ةهواارح ن دةر ةهفدر ةهعر ل ن  ةهييداايديل ةهةيويل: و,لةل ةسي    ةسا  ةهدي   9)
    233ن ص يصدر س ق ذدرهسيير يسل, ةه اشيل :    10)

   24ن ص : ةهيصدر ةهسا ق ريسا  رري , يحيد و احاه ي د  شلش    11)
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 حمله.ف و مسأ الرم -1

 ومفة ا ستعداد. -2

 ا متراع. -3

 ىطواء الرمي. -4

 رميال -5

 ا حتفاظ بالتوازن بعد الرمي. -6

 : الدراسات السابقة 2-2

دراسة محمد جاسم محمد ) أثر منهج تدريبي مقترح على وفق أهم المتغيرات الكينماتيكية في انجاز 
 200112رمي الرمح (. 

المتتيـراء الكيعماتيكيـة والبدعيـة لـدا  يعـة البحـث . وضـي  هد ء الدراسة ال  : التعرال  ل  طبيعة بعـر
 معق  تدريبي مقتر  مبعي  ل  عتا   التحلي  لتطوير المتتيراء المبحوثة  ي  عالية رمي الرمف.

ابـــتملء الدراســـة  لـــ    بـــين متقـــدمين  ـــي العـــرا  تـــم اىتيـــارهم بالطريقـــة العمديـــة. اســـتىدم الباحـــث اللـــة 
م مــن جقــة اليــد الراميــة وبارتفـــاع 12.30/ثــا ( ووضــعء  لـــ  بعــد 25تــردد ) تصــوير  يدويــة واحــدة  اء

 -م  ن سطف الرر . وتوص  الباحث ال  ما يلي :1.20

أن المــعق  التــدريبي المقتــر  الــ ي ا تمـــد  ــي تصــميمه  لــ  عتــا   التحليـــ  الحركــي أثــرء  ــي تعميـــة  -1
 ء لدا  يعة البحث مقارعة با ىتبار ألقبلي.الصفاء البدعية الىاصة ل  بي رمي الرمف وطورء المتتيرا

(ةـم  ـي القيـا  ألبعـدي لعيعـة البحـث 800ظقور تطور ملحوظ  ي مستوا الرمي  عجاز رمي الـرمف )-2
. 

 

                                                             
ةيد حاس  يةيد : نثر يا ج خدري ل يوخره عل  وفق نا  ةهيخغيرة  ةهدياياخيديل فل ةاحاز ريل ةهريح ن رساهل ي 12

   2001ياحسخير ن حايعل  ا ح ن دليل ةهخر يل ةهريا يل ن 
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جراءاتهمنهج البحث  -3  الميدانية : وا 

 منهج البحث 3-1

د أسـتىدم الباحثـان الحقيقـة ( ومـن المعق  هو ) الطريقة التي يتبعقا الباحث  ي دراسـة المبـكلة  كتبـاال أ
 (1). باسلوع الدراساء ا رتباطية  المعق  الوصفي

 مجتمع وعينة البحث  3-2

 و ا حتياجــاء الىاصــة للمعتىــع الــوطعي العرامــي لفعاليــة رمــي مثــ  مجتمــي البحــث   بــو العــاع القــوا 
لعــدن  اولمبيــاءالعــالم المربــحين  أبطــا  ــتم اىتيارهــا بالطريقــة العمديــة وهــم الرمــاة مــا  يعــة البحــث الــرمف 
2012 . 

 تجانس عينة البحث  3-3

 لـ  المتتيـراء المدروسـة وهـي كمـا  التاثيرتجاع  العيعة  ي المتتيراء التي من باعقا  بإجراكباحث لمام ا
 مبيعه بالجدو  التالي .

 ( 1جدول )

 فراد عينة البحثأل يبين التوزيع أالعتدالي

 معامل االلتواء االنحراف الوسط  المتغيرات 

 171. 6.0 136.0 الطول

 0.11 3.60 55.50 الوزن

 0.77 1.81 38.03 االنجاز

                                                             
   59نص 2008ن 2ن ةهعرةق ن ةه صرح ن, ةهعليل نيؤسسل وةرث ةهثوافيلنرالقيا  ةه ةث سعيد حاس  ةتسد  :  1)
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( حيـث كـان    الـوزن  الطـو   تاليـة ) ا عجـازتجـاع  أ ـراد العيعـة  ـي المتتيـراء ال يبين الجدو  أ  ا
( وهــ ا مــا يؤكــد  لــ  أن أ ــراد العيعــة متجاعســين  ــي  1 -1مــ  ا لتــواك لكــ  المتتيــراء مــا بــين )امع

 المتتيراء السابقة .

 وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة 3-4

 وسائل جمع المعلومات 3-4-1

 .المصادر العربية والجعبية  -1

 . البىصية وأراك الىبراك ءالمقاب  -2

 الم حظة والتحلي   -3

(  Hero Sot( و) Dart Fishلمســــتىدمه  ــــي الحاســــوع برعــــام  )البرمجيــــاء والتطبيقــــاء أ -4
 ( . Excelو)

                ببكة المعلوماء الدولية  -5

 األجهزة المستخدمة  3-4-2

 .( Sonyوأبرطة عوع ) 1 دد  صورة /بالثاعية ( 25ثابتة  و السر ة ) والفيدي كاميرا -1  

 ( . DELLعوع ) جقاز  ع توع -2

 ملوعه . متري وأبرطة  صقهمقيا  رسم  -3

 الكتروعي .بريط ميا  متري وميزان طبي  -4

 .  ماء إربادية ولوحاء ترميم  -5

 

 

                                                             
 (  1يرةحع يلةق رق  
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 التجربة االستطالعية  3-5

صــباحا  الســا ة التاســعة والعصــال  12/7/2012 الجمعــة المصــادالبقــ ا التجربــة يــوم  انمــام الباحثــ      
تدريبا  مليا للوموال  لـ  السـلبياء وا يجابيـاء التـي مـد تقابلـه برهان  لأ / استعطبو  /تركيا و ل  ملعع 

 ـــين البحــــث  أ ــــرادرا الباحثـــان هــــ ا  التجربـــة  لــــ  عفـــ  وأجــــ(1)أثعـــاك أجــــراك التجربـــة الر يســــية لتفاديقـــا.
 لةرار معقا  :

 التي مد تواجه الباحث أثعاك التجربة الر يسة .المتومعة التعرال  ل  المباك   -1

 بالبحث . المستىدمةص حية الجقزة والدواء  -2

 .( الوضي المعاسع للكاميرا ) بعد الكاميرا  ارتفاع الكاميرا  ن مضمار ا متراع   -3

 الومء المعاسع ججراك التجربة الر يسة . -4

 العدد الكا ي لكادر العم  المسا د . -5

 التعرال  ل  طو  مسا ة الىطواء اجيقا ية . -6

 ة:التجربة الرئيسي 3-6

 لـــ   يعـــة البحـــث   2012/ 14/7 ا التجربـــة يـــوم الســـبء المصـــادالبـــاجراك هـــ  انمــام الباحثـــ        
برهــان  لــأ / اســتعطبو  /تركيــا الســا ة التاســعة صــباحا للتعــرال عــع و لــ  ملرمــاة ( 3البــالع  ــددهم )

بعـد اعتقـاك  مـن ىـ   ميـام بطولـة مصـترة ل  بـينالبحـث   ل  المتتيـراء الكيعماتيكيـة وا عجـاز لعيعـة
بســر ة ( sonyعــوع )( 1ويــة  ــدد)يالفدبالــة تصــوير  وبعــد أن تــم تصــوير الرمــاةالمعســكر التــدريبي لقــم 

 م مـن مضـمار ا متــراع (8,50م( و لـ  بعـد )10ومـد ةطـء كـ  كــاميرة مسـا ة )( صـورة بالثاعيـة 25)
 .تم وبعدها  تم عق  التصوير جقاز حاسوع محمو  وسم ( 0,85و ل  ارتفاع )

( مقـاطي  ـديو لكـ    ـع 6وبعـد  لـأ تـم جمـي ) ( Hero Soft)تقطيي ال ـ م باسـتىدام برعـام   -1
 . محاو ء رمي 6لتمث  

 . ( Dart Fish)تم تحلي  ال  م باستىدام برعام   -2

 . ( Excel)جمي المعلوماء وتىزيعقا  ي برعام   -3

. وتـــم اســـتىرا   ( SPSS)معالجتقـــا إحصـــا يا باســـتىدام برعـــام  الحقيبـــة اجحصـــا ية ا جتما يـــة  -4
 جميي المتتيراء ميد الدراسة .

                                                             
  107نص 1989ن ي,ا ع ةهخعلي  ةهعاهل ن ةهيوصح ن ةترخ ارة  وةهويا  فل ةهخر يل ةهريا يلقاس  ةهيادتو  :   1)

 (  1يرةحع يلةق رق  
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 (1). تي :ا البك  الوه ا المتتيراء تم توزيعق

واراك الىبراك ة : بعد مراجعة المصادر والدراساء السابقة الىاصالمتغيرات الكينماتيكية المقاسة  3-7
المتتيراء الكيعماتيكية التي يمكن ا ستد   بقا لترر التقويم  أهمبان  انبفعالية رمي الرمف وجد الباحث

 هي:

اداك  هو عات  مسمة مسا ة معيعة  ل  الزمن المستتر  اثعاك :  يةااجيقالسر ة ى   الىطواء  -1
 . اجيقا يةالىطواء 

 (المستتر  لقطي المسا ة الزمن )  \ ( م 5تحدد مسا ة المسا ة )  =  السر ة   

طو  الىطوة الىيرة) ىطوة الرمي (  قد تم استىراجقا  ن طري  البرعام    قي :طو  ىطوة الرمي -2
الىاص المعد لقيا  المسا اء  وهي المسا ة ال قية المحصورة بين عقطة اتصا  القدم الىلفية)اليمين( 

 يسار( بالرر بوحدة الطوا  المتر وأجزا ه .بالرر إل  عقطة اتصا  القدم المامية )ال

زمن ىطوة الرمي : هو الزمن المحصور بين لحضة اتصا  القدم الىلفية با رر )اليمين (  -3
 .ولحين وضي القدم ا مامية )اليسار ( واتصا  رج  اليمين با رر 

 

 (1بك  )

 الىيرةيوضف مسا ة الىطوة  

                                                             
ن ص  2011ن 1ن ي, عل ةهاحف ةتشرفن , ةه ايوييداايك فل ةهةردا  ةهريا يلةسي  يردة  ونياد ع د ةهرةي  :   1)

237  
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ا عط   )اللحظية( لحظه ترأ يد الرامي. ويتم حساع هي سر ة :  سر ة اعط   الرمف -4
ه ا المتتير من ى   تحديد صورتي المسا ة المستىدمة  ي مقيا  الرسم عحص   ل  
المسا ة الحقيقية ومن ى   مسمة المسا ة الحقيقية للصورتين  ل  زمن الصورتين عحص  

 13.  ل  سر ة ا عط   اللحظية

هي الزواية المحصورة بين الىط ال قي المار بمركز ثق  الرمف :  زاوية اعط   الرمف -5
والموازي لسطف الرر لحظه ترأ الرمف من يد الرامي مي مسار مركز ثق  الرمف  ي 

 14تم حسابقا من ى   تابير ضلعي الزاوية.و  القواك

 

 (2بك  )

 يوضف زاوية ا عط   للرمف

هو المسا ة العمودية بين يد ال  ع الراميـة للـرمف )أىـر اتصـا ( وسـطف  : اعط   الرمفعقطة ارتفاع -5
الرر ويتم مياسه مـن ىـ   اسـتعما  )مقيـا  الرسـم( وتحويلـه إلـ  مـا يعادلـه بالطبيعـة بوحـدة الطـوا  ) 

 ( .3كما موضحة  ي بك  )المتر وأجزا ه(.

                                                             
ر ةهدخب هل, اعل ن حايعل ةهيوصح ن يديريل دة خدريب ةهلياقل ةه دايل وةهخدايك ةهريا ل هألهعاب ةهريا يل قاس  ةس  ةسي  : 13

   1985وةهاشر ن 

ن دةر ةهفدر هل, اعل وةهاشر وةهخوزيعن عيا ن 1ن ,ةليح ةهةردلةه ةث فل ةهخقاس  ةس  ةسي ن إييا  شادر يةيود:,رق  14

  1998ةألرد ن 
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جيقـاال إلـ  امـرع اىليـة لىـط اهـي المسـا ة بـين الحا ـة الد : )ا عجـاز الرممـي(للرمف المسا ة المقطو ة  -
 .  ي المحاو ء العاجحة  الرر  الرمف  ي عقطة لو  م  لرأ

كما موضحة  ي بك  هي المسا ة بين رج  ا رتكاز وىط الفاو  مب  الرمي .: الرمي مب  ة المسا  -8
(3) 

 

 (3بك  )

 يوضف المسا ة بين رج  ا رتكاز وىط الفاو  مب  الرمي وارتفاع عقطة ا عط   

 هي المسا ة بين رج  ا رتكاز وىط الفاو  بعد رمي ا داة والتوازن .: المسا ة بعد الرمي  -9

 : اإلحصائيةالوسائل  3-8

 ( زمعقا تم استىرا  . SPSS) اجحصا ية الحقيبةاستىدم الباحثان 

 الوسط الحسابي  -1
 ا عحراال المعياري -2

 معام  ا لتواك -3

 معام  ا رتباط البسيط  -4
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -4

 نتائج عينة البحث لمتغيرات الدراسة :عرض وتحليل  4-1

 (2جدول )

 يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات قيد الدراسة

وحدة  المتغيرات التسلسل

 القياس

 انحراف وسط

 1.81 38.03 يخر ةتاحاز 1

 0.31 2.87 ثاايل-  ةألريرح   5ةهسرعل رالح  2

 0.42 1.15 يخر ةهيسافل ق ح ةهريل  3

 0.18 0.32 يخر ةهيسافل  عد ةهريل  4

 3.81 34.68 درحل زةويل ةتا,الق 5

 0.46 19.32 ثاايل -  سرعل ةتا,الق 6

 0.10 1.13 يخر ةرخفاع او,ل ةتا,الق 7

 0.13 0.72 يخر ةألريرح,وح ةهر,وح  8

 0.06 0.30 ثاايل  ةألريرحزي  ةهر,وح  9

 

  نيا  1.81  و ااةرةف قدره )   38.03ةهوس, ةهةسا ل هالاحاز دا  ) ن  نعالهيو ح ي  ةهحدوح 

  ةيا ة  ةهوس,  0.31  و ااةرةف قدره )2.87فود دا  )   ةألريرح   5سرعل رالح ةهوس, ةهةسا ل هل

   0.42  و ااةرةف قدره )1.13ةهةسا ل هليسافل رحح ةترخداز ق ح ةهريل ور, ةهفاوح فود  داا  )

  و ااةرةف 0.32ةيا ة  ةهوس, ةهةسا ل هليسافل  ي  رحح ةترخداز ور, ةهفاوح  عد ةهريل فود  داا  )

  درحل و ااةرةف قدره )  34.68)  ةيا ة  ةهوس, ةهةسا ل هزةويل ةتا,الق فود داا  0.18قدره )

  يخر  اهثاايل و ااةرةف قدره 19.32  ةيا ة  ةهوس, ةهةسا ل هسرعل ةتا,الق فود داا  )3.81

و ااةرةف قدره  يخر  1.13فود داا  ) ,الق  ةيا ة  ةهوس, ةهةسا ل ترخفاع او,ل ةتا0.46)

  ةيا 0.13  و ااةرةف قدره ) 0.72) دا فود  ةألريرحة  ةهوس, ةهةسا ل ه,وح ةهر,وح    ةيا 0.10)

    0.06  و ااةرةف قدره ) 0.30دا  )فود  ةألريرحة  ةهوس, ةهةسا ل هزي  ةهر,وح 
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 عرض وتحليل ومناقشة عالقة االرتباط بين متغيرا البحث واالنجاز  4-2

 (3جدول )

 يوضح معامل االرتباط البسيط بين متغيرات قيد الدراسة واالنجاز 

وحدة  المتغيرات التسلسل 
 القياس

مستوى  باالنجاز االرتباط
 الداللة

 الداللة

 عشوةئل 0.547 0.152 ثاايل-  ةألريرح   5ةهسرعل رالح  1

 و اعي 0.008 **0.601- يخر ةهيسافل ق ح ةهريل  2

 عشوةئل 0.805 0.062- يخر ةهيسافل  عد ةهريل  3

 عشوةئل 0.423 0.202 درحل زةويل ةتا,الق 4

 يعاو  0.00 **0.737 ثاايل -  سرعل ةتا,الق 5

 عشوةئل 0.22 0.306- يخر ةرخفاع او,ل ةتا,الق 6

 عشوةئل 0.46 0.188- يخر ةألريرح,وح ةهر,وح  7

 عشوةئل 0.12 0.383- ثاايل  ةألريرحزي  ةهر,وح  8

 

  0.152قييل ةترخ ا, ) ن وةتاحاز فود خ ي   ةألريرح   5قييل ةترخ ا,  ي  ةهسرعل رالح  نعالهي ي  

ويفسر ةه اةثا  عشوةئيل   0.05  او ةد ر ي  )0.547واو ةرخ ا, غير يعاو  ت  يسخوى ةهدتهل )

عل  يسخوى عاهل هذهك ه  خؤثر  اتاحاز هي  ةترخ ا,  ا  ةهرياح داا  هدي   ةهسرعل  صورح عايل 

    شدح د ير ييا حعح ةرخ ا, ا عشوةئيا

   واو ةرخ ا,0.601-وةتاحاز فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, )ق ح ةهريل ل افسيقييل ةترخ ا,  ي  ةهنيا 

ويل ةترخ ا,  ا  اعي  ويفسر ةه اةثا  0.05  او ةد ر ي  )0.008ت  يسخوى ةهدتهل )عدسل يعاو  

قرب رحح  ن ريل قصيرح هيرخلفل فدليا داا  ةهيسافل ق ح ةدااوة يريو  ةهريح ي  يسافا  ةهرياح 

ر, ةهفاوح   زةدح يسافل ةتاحاز ودليا زةد  ورحح ةترخداز  ي  قلل يسافل  ن ةترخداز ي  ةهر, )

  هيعاويل ةهعدسيل ةتاحاز واذة يا يفسر ةهعالقل ةرحح ةترخداز ع  ر, ةهفاوح قلل يسافل  يسافل  ي  

  واو ةرخ ا, 062.-از فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, )وةتاحافل  عد ةهريل سيقييل ةترخ ا,  ي  ةهنيا ع  

  ويفسر ةه اةثا  عشوةئيل ةترخ ا,  ا  0.05  او ةد ر ي  )0.805غير يعاو  ت  يسخوى ةهدتهل )

 صورح عايل هي  عل  يسخوى عاهل هذهك ه  خؤثر  اتاحاز  شدح افل  عد ةهريل سيةهرياح داا  هدي   ةه

وةهخوةز  داا  يسافاخ   يرخلفل وه  يصلوة ةه  يسافا  يخوار " عاد  ةإليواف نثااء عد ةهريل  ألا  د ير 

   حعح ةرخ ا, ا عشوةئيا يياث ا  يسافل ةتاحاز 

  واو ةرخ ا, غير 0.202وةتاحاز فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, )زةويل ةتا,الق قييل ةترخ ا,  ي  نيا 

  ويفسر ةه اةثا  عشوةئيل ةترخ ا,  ا  ةهرياح 0.05ر ي  )  او ةد 0.423يعاو  ت  يسخوى ةهدتهل )

هذهك ه  خؤثر يع سرعل وةرخفاع او,ل ةتا,الق  وه  خخالء زةويل ةتا,الق غير يثاهيل داا  هدي   

زةويل    ا   1993واذة يا ندده ),لةل ةسا  ةهدي  ن    اتاحاز  شدح د ير ييا حعح ةرخ ا, ا عشوةئيا

 شدح د ير واذة  دوره يلعب دور ني ا فل يخغير ةرخفاع او,ل ةتا,الق يرخ ,  أ,وةح ةهالع ي  
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س     138واذة يا يفخوده نفرةد ةهعيال ألا   ي  قصار ةهوايل وقد  لغ  يخوس, ن,وةه   )15  ةتا,الق

  ق وةتاحاز ييا ر ر ن  ةترخ ا, عشوةئل  ي  زةويل ةتا,الق دذهك ةرخفاع او,ل ةتا,ال

   واو ةرخ ا,**737.وةتاحاز فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, ) ةا,الق ةهريح  قييل ةترخ ا,  ي  سرعلنيا 

ةهرياح ةترخ ا,  ا     ويفسر ةه اةثا  يعاويل0.05ي  )   او ةصغر0.00يعاو  ت  يسخوى ةهدتهل )

خؤثر  اتاحاز  شدح د ير ييا حعح  عل  يسخوى عاهل هذهك صورح عايل ةتا,الق سرعل داا  هدي   

ةهووح ةهعاهيل ةهخل ييخلد ا ةهرياح حعلخ   ييخلدو  ةهسرعل ةهعاهيل فل ةتا,الق  ن يعاويا ةيث ةرخ ا, ا 

إذ ن  ةهةردل ةهسريعل فل نحزةء ةهحس  نثااء  ةهسرعل ناخاجفل  ةألسا ةهووح ةهع ليل ال  ن ةيث 

ورصوصا اوح ةهةردل ةثااء  اوح ةردل  ي  اذه ةألحزةء ةألدةء خيد  ةهرةيل ي  ةهةصوح عل  نقص 

واذة يا ةدده ) صريح ع د ةهدري  16   ةه  ذرةع ةهريل  وح ةهريل ي  ةهرحلي  ةه  ةهحذع ث ر,

عالقل يا  ي  سرعل ةتا,الق وخ,وير ةهووح ةهاوعل   ااا وحب عل  ةهيدر ي  ف   ةه2010ةهف لل ن

 17ةهخرصصل وةه  ةسخردة  وسائح خدريب ي خدرح ةهخل خعيح عل  خ,وير اذه ةهعوةيح  

  واو 306.-وةتاحاز فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, )قييل ةترخ ا,  ي  ةرخفاع او,ل ةتا,الق هلريح 

  ويفسر ةه اةثا  عشوةئيل ةترخ ا, 0.05او ةد ر ي  )  0.22ةرخ ا, غير يعاو  ت  يسخوى ةهدتهل )

عل  يسخوى عاهل هذهك ه  خؤثر  اتاحاز  شدح د ير هي   ا  ةهرياح داا  هدي   ةهسرعل  صورح عايل 

ةرخفاع او,ل ةتا,الق فل زيادح ةتاحاز ه  ير ر اااك  ناييل  وعل  رغ    ييا حعح ةرخ ا, ا عشوةئيا

عيال ةه ةث ي  قصار ةهوايل وا  ةارفاض او,ل  نفرةدي  ةتاحاز هذهك ت  ةرخ ا, يعاو   يا ا و 

 18  ه  ي خيوة  ارخفاع او,ل ةتا,الق  نا  ةا,الق ريل  ةهريح رغ  

  واو ةرخ ا, غير 188.-وةتاحاز فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, ) ل ةترخ ا,  ي  ,وح ةهر,وح ةألريرحقيي

  ويفسر ةه اةثا  عشوةئيل ةترخ ا,  ا  ةهرياح 0.05او ةد ر ي  )  0.46يعاو  ت  يسخوى ةهدتهل )

عل  يسخوى عاهل هذهك ه  خؤثر  اتاحاز  شدح د ير ييا هي   صورح عايل ,وح ةهر,وح داا  هدي   

هدح ةهرياح ويخفاوخ"  ةهرييا ةيث داا  ,وح ر,وح ةهرياح يخفاوخ" فل حييع  حعح ةرخ ا, ا عشوةئيا

وهدو  اذه ةهر,وح دور د ير فل ةتاحاز ت  راله ا خدو  عيليل ةهريل هاف  ةهرةيل  هحييع ةهرييا  

وةخراذ ةهزةويل ةهيااس ل هلريل وةهعيح عل  زيادح سرعل ةتا,الق هذهك ي  ةه رور  ةهعيح عل  

 19خ,وير وةه  , هحييع ةهيخغيرة  رالح اذه ةهر,وح  

  واو ةرخ ا, غير 383.-از فود خ ي  ن  قييل ةترخ ا, )وةتاحقييل ةترخ ا,  ي  زي  ةهر,وح ةألريرح 

  ويفسر ةه اةثا  عشوةئيل ةترخ ا,  ا  0.05  او ةد ر ي  )0.12ت  يسخوى ةهدتهل )ساهب يعاو  

عل  يسخوى عاهل هذهك ه  خؤثر  اتاحاز  شدح د ير هي   صورح عايل زي  ةهر,وح ةهرياح داا  هدي   
                                                             

   312ص ن يصدر س ق ذدره,لةل ةسي  ةسا  ةهدي  :  15

,58 .  :  New studies in athletics. vol : 7 . 1992 . P 57The man’s throwing eventsUeya.  2 

ن  2010ن  1ندةر دحلل ن, ييداايك فل ةهخدريب ةهريا ل وةتدةء ةهةردلخ, يوا  ةه يوصريح ع د ةهدري  ةهف لل :17

 217ص 
18 Harald Muller  ن  ةألوحةهيسخوى ةهعيلل هخعلي  ةهعاب ةهووى ةهيسخوى  :ةهووى  ألهعابةتخةاد ةهدوهل ن خرحيل

 124ن ص  2006ن  2ةحر  نةقفز نةريل ن,
ن  خدريب هلدفاءح ةهفسيوهوحيل وةهةرديل وةهي اريل 1000يسا وا  ةهريل فسيوهوحيا  ع د ةهرةي  ع د ةهةييد زةار : 19

    86نص  2001ن 1يردز ةهدخاب هلاشر ن,
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ةيث داا  ,وح ر,وح ةهرياح يخفاوخ" فل حييع ةهرييا  هدح ةهرياح  اييا حعح ةرخ ا, ا عشوةئي

   وه  يخاثر يسافل ةتاحاز   ذة ةهيخغير  هحييع ةهرييا  هاف  ةهرةيلوويخفاوخ" 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 :االستنتاجات  5-1

ةتاخواهيل رالح  ر ر ااا ك عالقل ةرخ ا, عشوةئيل  ي  ةهيخغيرة  ةهدياياخيديل ةهخاهيل ) ةهسرعل -1

ةرخفاع او,ل    ةألريرح ن,وح ةهر,وح ةألريرح نزي  ةهر,وح ةألريرح ن ةهيسافل  عد ةهريل ن5

  40هرياح ةهريح ذو ةتةخياحا  ةهراصل فئل ةتا,الق   وزةويل ةتا,الق   يع ةتاحاز 

رياح ةتاحاز سرعل ةتا,الق   و) ةهيخغير ةهدياياخيدل ي  ,رديل اااك عالقل ةرخ ا, يعاويل  -2

  40ةهريح ذو ةتةخياحا  ةهراصل فئل 

  وةتاحاز )ةهيسافل ق ح ةهريل  ةهيخغير ةهدياياخيدل ي   عدسيل اااك عالقل ةرخ ا, يعاويل  -3

  40هرياح ةهريح ذو ةتةخياحا  ةهراصل فئل 

 التوصيات : 5-2

ياح ةهريح ذو هرةةتاخيا   اهيخغيرة  ةهدياياخيديل ةهخل ه ا ةرخ ا, يعاو  نثااء خدريب  -1

  40ةتةخياحا  ةهراصل فئل 

ةهخدريب ي  ةحح خ,وير  ويل ةهيخغيرة  ةهدياياخيديل ذة  ةترخ ا, ةهعشوةئل  نثااءةهعيح  -2

 اتاحاز ي  ةحح حعل ا يؤثر وه ا ةرخ ا, يعاو   اتاحاز ريل ةهريح ذو ةتةخياحا  ةهراصل 

   40فئل 

هيا ه ا ي  ةثر د ير فل ةاحاز ريل ةهريح ذو هذرةع ةهرةيل ةهخرديز عل  صفل ةهووح ةهسريعل  -3

   40ةتةخياحا  ةهراصل فئل 

ةهخأديد عل  ةهيسافل  ي  رحح ةترخداز ةثااء و ع ةهريل ور, ةهفاوح هيا ه ا ي  ةثر د ير  -4

   40 اتاحاز وخةديد يسافا  يثاهيل هلرياح ةهريح ذو ةتةخياحا  ةهراصل فئل 

هلخعرف  40ل عل  فعاهيخل ريل ةهورص وةهثوح ذو ةتةخياحا  ةهراصل فئل سا  يشا  ةقيا  در -5

 عل  نا  ةهيخغيرة  ةهدياياخيديل ةهي يل  اتاحاز  

 وةألحا يلهيصادر ةهعر يل ة

   1993 ن 1  ,نةهواارح ن دةر ةهفدر ةهعر ل  ن  ييداايديا ةهةيويل,لةل ةسي  ةسا  ةهدي  :  -1

ن ي, عل ةهاحف  ةه ايوييداايك فل ةهةردا  ةهريا يل ةسي  يردة  ونياد ع د ةهرةي  : -2

   2011ن 1ةتشرفن ,

 2ن ةهعرةق ن ةه صرح ن, نرالقيا  ةه ةث ةهعليل نيؤسسل وةرث ةهثوافيلسعيد حاس  ةتسد  : -3
    2008ن

ل, اعل وةهاشر ن ن حايعل ةهيوصح ن دةر ةهدخب هةه ايوييداايك ةهريا ل سيير يسل, ةه اشيل :  -4

  1999ن  2,

Harald Muller-5    : ةهيسخوى ةهعيلل هخعلي  ةهعاب ةهووى ن خرحيل ةتخةاد ةهدوهل ألهعاب ةهووى

   2006ن  2ن,  نةقفز نةريل ن ةحر ةهيسخوى ةألوح
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   1992و حايعل ةه صرح ن دةر ةهةديل ن  ةهخةليح ةهةردلريسا  رري , ن احاه ي د  شلش :  -6
لي  ةهعاهل ن ةهيوصح فل ةهخر يل ةهريا يل ن ي,ا ع ةهخعقاس  ةهيادتو  : ةترخ ارة  وةهويا  

   1989ن

ن حايعل  خدريب ةهلياقل ةه دايل وةهخدايك ةهريا ل هألهعاب ةهريا يل قاس  ةس  ةسي  : -7

   1985ةهيوصح ن يديريل دةر ةهدخب هل, اعل وةهاشر ن 

ةر ةهفدر ن د1ن ,ةه ةث فل ةهخةليح ةهةردلقاس  ةس  ةسي ن إييا  شادر يةيود:,رق  -8

  1998هل, اعل وةهاشر وةهخوزيعن عيا ن ةألرد ن 

خدريب هلدفاءح ةهفسيوهوحيل  1000فسيوهوحيا يسا وا  ةهريل ع د ةهرةي  ع د ةهةييد زةار :  -9

   2001ن 1ةهدخاب هلاشر ن, ن يردز وةهةرديل وةهي اريل

اياخيديل فل ةاحاز ةيد حاس  يةيد : نثر يا ج خدري ل يوخره عل  وفق نا  ةهيخغيرة  ةهديي - 10

   2001ريل ةهريح ن رساهل ياحسخير ن حايعل  ا ح ن دليل ةهخر يل ةهريا يل ن 

 
.:  New studies in athletics. vol : 7 . 1992 The man’s throwing eventsUeya.  12 

13-Susanj.Hall; Biomechanic ,2ed : Newyor , Mc –growhill ,1995 . 
 

( Phi ladeiphia, Biomechanics of sport Dorisl. Miller and Riehard  C . Nelson;  -14
lea and febigfr,1973 ) . 
15- Lees ,A, Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved 
performance .In Sporets  Medicine .Nov.28(5),1999. 
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