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  المسافة المثلى بين القبضتين في رفعة الخطف من منظور كينماتيكي
  

  **جمال  سعيد ابو بشارة  د.
  **سامة عبد الفتاحأ د.

  الملخص
ي لدى العب المنتخب األردني تعرف إلى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لألداء الحركللهدفت الدراسة      
مسافة بين القبضتين في رفعة الخطف، ومقارنتها بما هو متوفر ) كغم باستخدام طرق مختلفة من ال85( لوزن

من قيم عالمية، واستكشاف أفضل طريقة للمسافة بين القبضتين والتي تحقق أفضل قيم للمتغيرات الكينماتيكية 
مقارنة بالقيم المثالية. وأستخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي.  المؤثرة في االنجاز الرقمي

كغم. واشتملت  )85( نتخب األردني لرفعة الخطف في وزنونت عينة الدراسة من أفضل العب في الموتك
) طرق للمسافة بين القبضتين هي: طريقة الذراع والكتف والمسافة بين المرفقين 3(ثالث  الدراسة على

لمعالجة البيانات  ويةالنسب المئ التكرارات، ) متغير تابع. وأستخدم الباحثان17والزاوية، وتناولت أيضًا(
احصائيًا. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك بعض قيم المتغيرات الكينماتيكية لدى عينة الدراسة ضمن 
النتائج المتحققة عالميًا مثل أقصى انحراف لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى، وزاوية الورك لحظة 

نهاية مرحلة السحب األولى. في حين كان هناك بعض قيم  انتزاع الثقل عن األرض، وزاوية الركبة في
للمتغيرات الكينماتيكية لدى عينة الدراسة أكبر من النتائج المتحققة عالميًا كزمن مرحلة السحب األولى 
والثانية، وانخفاض في سرعة عامود الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى والثانية. وتعتبر طريقة الذراع 

ضل الطرق المستخدمة في تحديد المسافة بين القبضتين حيث حققت أفضل نسبة مئوية للقيم والكتف من أف
ويوصي الباحثان باستخدام التحليل الكينماتيكي  في عملية  الكينماتيكية نسبةً  لنفس القيم المتحققة عالميًا.

  تحديد المسافة بين القبضتين.
  اتيكي، عامود الثقل.رفعة الخطف، التحليل الكينم :المفتاحيةالكلمات 

Abstract  
Optimal Distance Between Two Fists in the Snatch From the 

Perspective of Kinematic 
     The purpose of the study to identify the values of some variables kinematic 
performance motor with player Jordanian team to weigh 85kg using different types 
from the distance between the two fists in the snatch, and compare it with available 
universal values, and exploration the best way to distance between two fists, Which 
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achieve the best valuable variables for the kinematic affecting the achievement of 
digital compared to idealism values. The researchers used the descriptive approach 
with his style survey. The study sample consisted of the best player in the 
Jordanian team to the snatch in the 85 kg weight. The study included (3) types for 
the distance between the two fists (way of the arm and shoulder, and the distance 
between elbows and the angle), and (17) the dependent variable. The researchers 
use frequencies, percentages for statistical data processing. The study results 
showed that there are some values of the variables kinematic among a sample study 
were within of the results achieved universally, such as the maximum deviation of 
the barbell at the end of the first pull phase, and the angle of the hip to grab a 
moment of barbell on the ground, and the angle of the knee at the end of the first 
pull phase. While there have been some valuable variables kinematic among a 
sample of a larger study, the results achieved universally, as a time first and second 
pull phase and a decrease in the speed of barbell at the end of the first and second 
phase. The way the arm and shoulder of the best types used to determine the 
distance between the two fists, which achieved the best percentage values  
kinematic proportion for the same values achieved universally. The researchers 
recommend using the analysis kinematic in the process of determining the distance 
between the two fists. 
Keywords: the snatch, kinematic analysis, barbell 

   :مقدمة الدراسة وأھميتھا
ُتعد رياضة رفع األثقال من الرياضات الفردية التي يتطلب اإلنجاز فيها االعتماد على القدرات      

ضية المهمة والتي لها دورًا مهمًا في رفع أسم الذاتية للرباع لحظة األداء، فهي من الفعاليات الريا
البلد في المحافل الدولية، ويرى الباحث أن رفعة الخطف إحدى الرفعات المهمة في رياضة رفع 

للرباع للنجاح في رفعة النتر، عطي دفعاً معنويا ً األثقال لكونها تؤدى أوالً ضمن المنافسات ونجاحها يُ 
  عالٍ من التكنيك لكونها تؤدى بحركة واحدة وبشكل انفجاري.  كما أن هذه الرفعة تحتاج لمستوى

إن رفعة الخطف من الفعاليات التي تحكمها قوانين ونظم ميكانيكية والتي تهدف إلى استثمار     
القياسات الجسمية واختيار الطريقة االمثل لألداء على اعتبار أن عظام الرياضي تمثل أذرع 

× على المقاومة من خالل استخدام العضالت التي تمثل عزم القوة(القوة الرافعات التي تقوم بالتغلب 
طول ذراعها)، فكلما كانت أكبر × طول ذراعها) والتي تقوم بالتغلب على عزم المقاومة (المقاومة 

عزما سهل ذلك على الرباع التغلب على عزم المقاومة. وتكمن أهمية الدراسات البيوميكانيكية في 
لمدربين والباحثين بعد النظر لإلجابة عن التساؤالت التي تتعلق بالحركة البشرية، أنها قد توفر ل
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فعندما نشاهد الرباع في رفعة الخطف ونجد بعض االخطاء أو المبالغة في اداء بعض المراحل أو 
التحليل الحركي يدلنا من ف القصور في بعض المتغيرات التي ال تحقق الهدف المرجو من الرفعة،

 امن القوة والخلل بشكل كمي ونوعيقوانين والنظريات البيوميكانيكية على مكال خالل
)Thomas,2004إلى أن البحوث البايوميكانيكية ُتعد من البحوث  )2001( ). ويشير العبيدي

الموضوعية التي تعتمد على صدق وثبات وموضوعية المعلومات المنتقاة من جراء التحليل الحركي 
  ث التدخل في التأثير في نتائجها.والتي ال يمكن للباح

وتبرز رفعة الخطف كإحدى الرفعات األولمبية التي تتعدد فيها أساليب القبض على عامود الثقل     
وفي المسافة بين القبضتين، حيث أن لكل أسلوب من هذه األساليب مزاياها الحركية التي يجب أن 

لذلك البد من االهتمام بالمبادئ  اته الجسمانية،ُتستثمر بشكل دقيق وفقًا إلمكانيات الرباع ومواصف
الميكانيكية لكل أسلوب من هذه األساليب والتي تعتبر الخطوة األولى في الكشف عن أخطاء فن 

  ).1993 (حسام الدين، األداء ووضع التصور المبدئي لعالج هذه األخطاء
ين القبضتين يؤثر في بعض ) أن تعدد أساليب القبض واختيار المسافة ب1985( ويشير التكريتي

المتغيرات البايوميكانيكية للرباع وللثقل، ويؤدي ذلك إلى اختالفات في األداء تظهر بصورة واضحة  
في المسار الحركي للثقل الذي يمكن الحكم من خالله على أداء الرباع حكمًا غير مباشر، فمن 

ى اتقان الرباع لفن األداء بطريقة خالل منحنى المسار الحركي لعامود الثقل يمكن الحكم على مد
  علمية ومدى تأثير التمرينات التي يؤديها الرباع في تطوير فن ادائه.

ويرى الباحث أن المدربين غالبًا ما يواجهون العديد من المشكالت المتعلقة بالوصول إلى األداء     
ها رياضة رفع األثقال، الفني المثالي للمهارات الحركية لدى الالعبين في مختلف الرياضات ومن

ويمكن من خالل استخدام التحليل البيوميكانيكي بشقيه الكينماتيكي والكيناتيكي تحليل مهارات هذه 
الرياضة وتجزئتها ومقارنتها باألداء المثالي وذلك لتصحيح األخطاء والوصول إلى اإلنجاز الحركي 

ذلك يضيف للمدربين قاعدة  الباحثانويرى  المثالي، كذلك تجنبًا لإلصابات الرياضية أثناء التطبيق.
وخلفية معرفية تساعدهم في تحديد نقاط القوة والضعف لهذه الرياضة وبالتالي التركيز عليها في 

  عملية التدريب. 
  وتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل عدة جوانب أهمها:
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علمية والموضوعية في الموضوع الذي تناولته، فهي محاولة علمية جادة الستخدام الطرق ال -1
  اختيار المسافة بين القبضتين في رفعة الخطف لدى الالعبين  بما يتناسب وٕامكانياتهم، وبالتالي

  مساعدة الرباع على االستثمار األمثل لقدراته البيوميكانيكية في رفعة الخطف.
نجازات الالعبين توفير االساس النظري للمدربين وبالتالي توظيفها في عملية التدريب لتطوير ا -2

ن المدرب ال يستطيع مهما كانت خبرته الفنية أن ُيعد أبطاًال الرقمية في رياضة رفعة الخطف. أل
في رفع االثقال ما لم يتوفر لديه المعلومات العلمية الدقيقة حول القيم الرقمية للمتغيرات 

  الكينماتيكية المؤثرة على األداء.
اف التغيرات في قيم المتغيرات الكينماتيكية التي تسببها أنواع تعتبر محاولة من الباحث الستكش -3

مختلفة من المسافات بين القبضتين في رفعة الخطف مما يستوجب دراستها بشكل علمي دقيق 
  لإلجابة عن السؤال الذي ينص على: ما هي  أفضل مسافة بين القبضتين؟

لتي تناولت رياضة رفع االثقال (رفعة وا –على حد علم الباحث –تعتبر من الدراسات النادرة  -4
  الخطف) في األردن لدى الالعبين.

تعتبر هذه الدراسة محاولة علمية جادة إلبعاد عملية التدريب عن العشوائية التي قد تكلف  -5
 المدرب الكثير من الوقت والجهد نتيجة عملية التجربة والخطأ.

  :مشكلة الدراسة
جوانب: اولها خبرة الباحث وعمله  في مجال التدريب في رفع نبعت مشكلة الدارسة من عدة      

أن كثيرًا من المدربين يعتمدون في تحديد المسافة بين القبضتين على شعور  األثقال حيث الحظ
 .الالعب بإحكامه التام على عامود الثقل دون مراعاة للجوانب الميكانيكية التي تحكم األداء االفضل

المسافة بين القبضتين يؤثر في قيم بعض المتغيرات الميكانيكية لالعب  وانطالقًا من أن اختالف
والثقل وهذا يؤدي إلى اختالفات في األداء، يظهر بوضوح في المسار الحركي للثقل، فمن خالل 
هذه الدراسة ربما تزودنا بمعلومات علمية دقيقة وبالتالي تزويد القائمين على رياضة رفع األثقال 

للمساعدة في تطوير هذه الرياضة. وثانيها أن مستوى هذه الرياضة في االردن ما زال االردنية بها، 
يحبو بالرغم من وجود المدربين واالهتمام بالناشئين اال اننا ال نستطيع المنافسة عربيًا مما دفع 

الناتجة  الباحث للقيام بهذه الدراسة العلمية التي قد تزودنا بصورة واضحة عن المتغيرات الكينماتيكية
عن اختالف المسافة بين القبضتين من أجل توفير قاعدة وخلفية معرفية ونظرية للمدربين. وثالثها 
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أن المدربين غالبًا ما يعتمدون في تحديد المسافة بين القبضتين لالعبين على خبرتهم الشخصية من 
قياساتهم  يختلفون في ينالتي قد تكون غير كافية وغير موضوعية الن الالعبو  ربهمتجا

  (الجسمية). ةاألنثروبومتري
   :أهداف الدراسة

  هدفت الدراسة التعرف إلى:
كغم   )85( منتخب الوطني في رفعة الخطف لوزنلالعب ال قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية -1

متوفر من قيم كينماتيكية  باستخدام طرق مختلفة من المسافة بين القبضتين ومقارنتها بما هو
  .عالمية

استكشاف أفضل مسافة بين القبضتين، والتي تحقق أفضل قيم للمتغيرات الكينماتيكية محاولة  -2
  المؤثرة في االنجاز لدى العب المنتخب االردني في رفعة الخطف.

   :تساؤالت الدراسة
  هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤلين اآلتيين:

كي باستخدام اساليب مختلفة من المسافة بين ما قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لألداء الحر  -1
  عالمية؟ المنتخب األردني ومقارنتها بما هو متوفر من قيم القبضتين في رفعة الخطف لدى العب

ما أفضل مسافة بين القبضتين والتي تحقق أفضل قيم للمتغيرات الكينماتيكية المؤثرة في االنجاز  -2
  ف ؟ لدى العب المنتخب االردني في رفعة الخط

     :مجاالت الدراسة
) كغم والمسجل في 85( الدراسة على العب رفع االثقال لوزن إجراءالمجال البشري: تم  -1

  سجالت االتحاد األردني لرفع األثقال.
  الدراسة في قاعة رفع االثقال في مدينة الحسين للشباب. إجراءالمجال المكاني: تم  -2
  م.30/4/2014 -1في الفترة ما بين  الدراسة إجراء: تم ىالمجال الزمان -3

   :مصطلحاتالب التعريف
(الطبلية) ةبين لحظة انتزاع الثقل من اللوحة الخشبي سحب األولى: تمتد هذه المرحلة مامرحلة ال -1

  حتى وصول الثقل إلى مستوى الركبة مع بقاء الذراعين على امتدادهما.
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مرحلة حركة الركبتين ومرحلة السقوط تحت مرحلة السحب الثانية: هي المرحلة التي تتوسط  -2
  )2009آخرون، و (التكريتي رعة وتسمى مرحلة التعجيل النهائيالثقل، ويكتسب الثقل فيها أقصى س

البيوميكانيك: هو العلم الذي يبحث في تفاعل  القوى الميكانيكية االساسية في حركة الجسم  -3
  .)2010(الفضلي،يكانيكيةيولوجية والمالبشري، من خالل تطبيق المبادئ الب

الكينماتيك: "هو العلم الذي يهتم بدراسة الوصف الخارجي للحركة دون التطرق إلى القوى المسببة -4
  .)1994لهذه الحركة ، وهو مصطلح يوناني ويعني الحركة "(الصميدعي، 

رفع رفعة الخطف: هي الرفعة األولى التي تؤدى في المسابقات و تؤدى هذه الرفعة بحيث ي -5
الثقل من األرض إلى وضع تكون فيه الذراعان فوق الرأس وممدودتان في حركة واحدة مستمرة 

Gourgoulis, et al.,2002)(  
  :االطار النظري والدراسات السابقة

  :النظري اإلطار
  األداء الفني لرفعة الخطف بطريقة القرفصاء 

لرجلين والجذع وفتح قليل في مفاصل تبدأ هذه المرحلة مع بدء شد عضالت ا مرحلة انتزاع الثقل:
وزاوية °) 109الكاحل والركبة والفخذ. ولحظة انتزاع الثقل من الطبلية تكون زاوية الركبة (

  ويكون مفصل الكتفين عموديا على عامود الثقل الذي يكون قريبا من عظمي الساقين.°) 72الورك(
بلية  حتى أقصى امتداد للرجلين في : تبدأ من لحظة انتزاع الثقل من الطمرحلة السحب األولي

مفصلي الركبتين والقدمين، إذ يحدث زيادة في سرعة حركة الثقل ويكون ع من الساقين ويتخذ الجذع 
ويرتفع مفصال °) 40بالتدريج شكًال يكاد يكون أفقيا حيث تكون زاوية الورك مع الطبلية حوالي(

ي وتتخذ عظام الساقين وضعًا عموديًا ويكون الكتفين لألعلى واالمام من خط عامود الثقل العمود
 يث تكون زاوية مفصل الركبة حواليالبار قد وصل إلى مستوى أعلى قليال من مستوى الركبتين ح

  )ث.44.0وفي نهاية هذه المرحلة يقطع الالعب زمنا قدره (°) 130(
العضالت المادة للجذع في هذه المرحلة يتم رفع الثقل بالمجهود الذي تبذله  مرحلة السحب الثانية:

وفي هذه اللحظة يحدث انثناء للرجلين من مفصل الركبتين والقدمين وينتهي هذا االنثناء في اللحظة 
التي يصل فيها عامود الثقل إلى مستوى الثلث األخير من عظمي الفخذين، وفي هذه اللحظة تكون 
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تقريبًا °) 65لطبلية  بزاوية قدرها (ويكون الجذع مائًال على ا°) 154زاوية مفصلي الركبتين حوالي (
  .)2008وتكون مفاصل الكتفين والمرفقين لألمام قليال عن الخط العمودي الواقع على البار(حنا،

°) 145و(°) 75إلى أن زاوية الركبة لحظة انتزاع الثقل بلغت( ).2014Kalichova, et alويشير(
السحب الثانية ، أما زاوية الورك لحظة  في نهاية مرحلة°)170في نهاية مرحلة السحب األولى و(

في نهاية مرحلة °) 190(نهاية مرحلة السحب األولى و في °)79و(°) 47انتزاع الثقل فبلغت(
  السحب الثانية.

   :الدراسات السابقة
باالطالع على أهم الدراسات التي تناولت موضوع التحليل البيوميكانيكي لرفعة  انقام الباحث     

بإيجاز يتم عرضها رفع األثقال والمرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، وسوف  عبيالالخطف لدى 
من معلومات وٕاجراءات ونتائج، وقد قام الباحثان بترتيب هذه الدارسات تحتوي وذلك لالستفادة بما 

  :لهاترتيبًا تصاعديا من األقدم إلى األحدث تبعا لتاريخ الدراسة  وفيما يلي عرض 
في دراستهم التي هدفت إلى التحليل الكينماتيكي لتكنيك رفعة Gourgoulis, et al.(2002) يشير

الخطف، ومقارنة قيم هذه المتغيرات الكينماتيكية والكيناتيكية بين نخبة من العبي والعبات رفعة 
) العبات. وتم استخدام كامرتين فيديو سرعة 6) العبين و(6(تكونت العينة منالخطف اليونانيين. و 

° 143 -  135) صورة/ث. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن زاوية الركبة تراوحت ما بين 60(منها لك
في نهاية مرحلة السحب الثانية. في حين تراوحت ° 164 - 148في نهاية مرحلة السحب األولى، و

وتراوح أقصى ارتفاع لعامود الثقل  في نهاية مرحلة السحب الثانية.° 181-169زاوية الورك ما بين 
سم، وتراوحت مسافة سقوط الثقل من أعلى ارتفاع له حتى نقطة التثبيت ما بين 122- 110بين ما 

سم. في حين تراوح أقصى انحراف لعامود الثقل في مرحلة السحب األولى ما بين 14.9 - 10.5
سم. اما سرعة  4.2سم، وبلغ أقصى انحراف لعامود الثقل في مرحلة السحب الثانية 9.28 -3.3

حين  . فيم/ث 1.20 -1.06ل في نهاية مرحلة السحب األولى فتراوحت ما بين عامود الثق
، اما المدة الزمنية لمرحلة ث0.49 – 0.41تراوحت المدة الزمنية لمرحلة السحب األولى ما بين 

  ث. 0.16 –0.12السحب الثانية فتراوحت ما بين 
لى قيم بعض المتغيرات في دراستهم التي هدفت التعرف إ )2009( التكريتي وآخرون ويشير

الميكانيكية لمسار الثقل في عدد من طرائق اختيار المسافة بين القبضتين في رفعة الخطف، 
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، وتكونت عينة الدراسة واستخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوبه النوعي لمالءمته وطبيعة الدراسة
ارهم بطريقة عمدية، وتم ) رباعين يمثلون منتخب مركز محافظة اربيل للمتقدمين وتم اخي7(من

وأظهرت نتائج  ) صورة /ث.25ديو سرعة كل منها (تصوير في كاميرات)3التصوير باستخدام (
سم في طريقة المسافة بين 144 -137الدراسة إلى أن أقصى ارتفاع لعامود الثقل تراوح ما بين 

من أعلى ارتفاع له حتى مسافة سقوط الثقل ، وتراوحت المرفقين وطريقة المسافة بين الذراع والكتف
في طريقة المسافة بين سم  23-15في طريقة المسافة بين المرفقين وسم  20-12نقطة التثبيت 

الذراع والكتف. وتوصل الباحثون إلى وجود فروق ذات داللة معنوية لمصلحة المسافة بين المرفقين 
  في بعض المتغيرات. 

هم التي هدفت التعرف على قيم المتغيرات في دراست ).2009Gourgoulis, et alويشير(     
الكينماتيكية للمحاوالت الناجحة في رفعة الخطف ومقارنتها بذات القيم في المحاوالت الفاشلة. 

) صورة/ث. 60) العبين. وتم التصوير باستخدام كاميرتين سرعة كال منهما(7( نة منيوتكونت الع
ومرحلة السقوط تحت الثقل. وأظهرت نتائج الدراسة وتناولت الدراسة مرحلة السحب األولى والثانية 

الركبة لحظة في نهاية مرحلة السحب األولى، وتراوحت زاوية ° 145أن متوسط زاوية الركبة بلغت 
سم، وبلغ ارتفاع الثقل في نهاية 127وبلغ أقصى ارتفاع لعامود الثقل °.76 - 57انتزاع الثقل ما بين

سم، في حين 102اع الثقل في نهاية مرحلة السحب الثانية سم، وارتف55.4مرحلة السحب األولى 
م/ث، وبلغ متوسط 1.28بلغ متوسط السرعة الخطية لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى 

م/ث. وبلغ متوسط المدة الزمنية 1.72السرعة الخطية لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب الثانية 
  .ث لمرحلة السحب الثانية 0.17ث، و 0.50لمرحلة السحب األولى 

في دراسته التي هدفت إلى التحليل الكينماتيكي لتكنيك رفعة الخطف،  Harbili(2012)يشيرو     
وعمل مقارنة بين للمتغيرات الكينماتيكية والكيناتيكية نخبة من العبي والعبات رفعة الخطف العالمين 

) العبات. وتم استخدام 9) العبين و(9من (). وتكونت العينة 2010(في بطولة العالمالمشاركين 
) صورة/ ث. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن زاوية مفصل الركبة 50كامرتين فيديو سرعة كال منها (

في مرحلة السحب الثانية كانت أكبر عند الالعبين، كذلك كانت السرعة الزاوية لمفصل الورك اكبر 
ر نتائج الالعبين إلى أن المدة الزمنية لمرحلة السحب عند الالعبين في مرحلة السحب األولى. وتشي

ث، والمدة الزمنية لمرحلة السحب الثانية  تراوحت ما بين 0.61 - 0.49األولى تراوحت ما بين
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سم، وتراوحت  121 -111أقصى ارتفاع لعامود الثقل فتراوح ما بين  أماث، و  0.15 –0.11
سم، وتراوح ارتفاع الثقل في 17-11طة التثبيت مسافة سقوط الثقل من أعلى ارتفاع له حتى نق

سم، وتراوح ارتفاع الثقل في نهاية مرحلة السحب  54-46نهاية مرحلة السحب األولى  ما بين 
سم، في حين تراوحت السرعة الخطية لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب  93-85الثانية ما بين 
عة الخطية لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب م/ث، وتراوحت  السر  1.29–.990األولى ما بين 
م/ث، في حين تراوح أقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي 1.76-1.62الثانية ما بين 

سم ، وبلغ متوسط أقصى انحراف  4.96 - 2.16الوهمي في نهاية مرحلة السحب األولى ما بين 
سم، في حين تراوح  2.72رحلة السحب الثانية لعامود الثقل عن الخط العامودي الوهمي في نهاية م

أقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي الوهمي عند وصول الثقل إلى أقصى ارتفاع ما بين 
في نهاية مرحلة السحب األولى، ° 161-133زاوية الركبة فتراوحت ما بين  أماسم. 5.41 - 1.36

° 110- 96في نهاية مرحلة السحب الثانية. في حين تراوحت زاوية الورك ما بين ° 174-166و 
في نهاية مرحلة ° 198-186، في حين تراوحت زاوية الورك ما بين األولىفي نهاية مرحلة السحب 

  السحب الثانية. 
في دراستهما التي هدفت إلى مقارنة القيم الكينماتيكية  Harbili and Alptekin(2014)يشيرو     

) العبينعالميين. وتم 9الخطية والزاوية لعامود الثقل خالل رفعة الخطف. وتكونت عينة الدراسة من (
 ) صورة/ ث. وتناولت الدراسة مرحلة السحب50التصوير باستخدام كامرتين سرعة كال منهما (

األولى والثانية ومرحلة السقوط تحت الثقل. وأظهرت نتائج الدراسة أن زاوية الركبة تراوحت ما بين 
في نهاية مرحلة السحب الثانية. في ° 169-161في نهاية مرحلة السحب األولى، و° 137-151

، في حين تراوحت األولىفي نهاية مرحلة السحب ° 101- 85حين تراوحت زاوية الورك ما بين 
في نهاية مرحلة السحب الثانية. وبلغ أقصى ارتفاع لعامود الثقل ° 203-194اوية الورك ما بين ز 

- 50سم، وتراوح ارتفاع الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى ما بين 133 - 121فتراوح ما بين 
 سم، في حين تراوحت101-97سم، وتراوح ارتفاع الثقل في نهاية مرحلة السحب الثانية ما بين 62

م/ث، وتراوحت  .980 – .930السرعة الخطية لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى ما بين 
م/ث، في حين 1.84- 1.80السرعة الخطية لعامود الثقل في نهاية مرحلة السحب الثانية ما بين 

ا تراوح أقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي الوهمي في نهاية مرحلة السحب األولى م
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سم، وبلغ متوسط أقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي الوهمي في نهاية  8 - 4بين 
  سم. 9 -1مرحلة السحب الثانية 

   :التعليق على الدراسات السابقة
من خالل عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية، اتضح أن بعض الدراسات تطرقت إلى التحليل 

 Harbili and Alptekin(2014) لخطف في رفع األثقال كدراسةالكينماتيكي لرياضة رفعة ا
وبعض الدراسات قارنت قيم المتغيرات الكينماتيكية في رفعة  Gourgoulis, et al.(2009ودراسة(

 Gourgoulis, et al (2002)ودراسة  Harbili (2012)الخطف بين الذكور واإلناث كدراسة 
وبناء على فة بين القبضتين في رفعة الخطف. المسا )2009( وتناولت دراسة التكريتي، وآخرون

ذلك فإن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تطرقت إلى عالقة المسافة بين القبضتين 
في رفعة الخطف وقيم بعض المتغيرات الكينماتيكية المؤثرة في االنجاز لدى الالعبين، ويعاني هذا 

  محلي والعربي.المجال من نقص على المستوى ال
   :إجراءات الدراسة

   :منهج الدراسة
  .مالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافهااستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي وذلك ل 

   :مجتمع الدراسة
مسجلين في ال) العبين يمثلون المنتخب األردني في رفع األثقال، و 10(تكون مجتمع الدراسة من    

  لرفع األثقال .   األردنيسجالت االتحاد 
   :عينة الدراسة

كغم في  120 الرقمي كغم بطريقة عمدية، وكان انجازه 85في وزن عب تم اختيار أفضل ال    
 ) توصيف عينة الدراسة.1النتر، والجدول (رفعة كغم في  160الخطف، ورفعة 

  ) توصيف عينة الدراسة 1جدول رقم (
  عامالعمر/   كتلة (كغم)  (سم ) الطول  المتغيرات
  20  85  168  القياس
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  القبضتين بين المسافة اختيار طرق
بحيث  ولم يسبق لالعب أن استخدمها، المسافة بين القبضتين منقام الباحث باختيار ثالث طرق 

 :هذه الطرق وشملت ،أسابيع )8(الالعب على هذه الطرق لمدة  تدرب
 :والكتف الذراع طريقة -1

نبًا بمستوى الكتف وتقاس المسافة بين قبضة الذراع الممدودة يرفع الرباع احدى ذراعيه جا     
  ) يوضح هذه الطريقة.1عينة الدراسة والشكل ( لدى سم051، وبلغتوالكتف المعاكسة

  الكتفو  الذراع طريقة ) يوضح1الشكل (

  
 المرفقين بين المسافة طريقة– 2

المرفقان بمستوى الكتفين والساعدان  يرفع الرباع ذراعيه جانبًا ثم يثبتهما من المرفقين بحيث تكون
المسافة بين المرفقين، وبلغت  وتقاس نحواألسفل، الساعدين اتجاه يكون أن عمودي، ويمكن بوضع

  ). 2سم لدى عينة الدراسة كما في الشكل ( 90
  المرفقين بين المسافة طريقة ) يوضح2الشكل(
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 49بين الزاوية قيمة تتراوح بحيث الرباع عدوسا الثقل عامود بين الزاوية وتقاس :الزاوية طريقة-3
سم لدى عينة الدراسة، وبزاوية بلغت قيمتها  100الطريقة، وبلغت  ) يوضح هذه3( والشكل° 63-

، والرأي األكثر منطقية في تحديد الزاوية طبقًا لتصنيف كتلة الجسم حيث تتراوح هذه الزاوية 58°
 .)Faver, 2007°(61 -56  كغم ما بين 90حتى كتلة 

  الزاوية طريقة ) يوضح3الشكل(

  
   :ووسائل جمع البيانات أدوات

  :الدراسة هذه وبيانات معلومات لجمع اآلتية األدوات استخدم الباحثان
  ).RGZ-120لقياس الكتلة والطول نوع ( طبي ميزان -1
 م وضعت1مثبتة على حامل ارتفاعه Fuji (F500)ث نوع  /صورة 50ترددها  كاميرا فيديو -2

  .م من منتصف عامود الثقل6عاموديًا على المستوى الجانبي لالعب وعلى بعد 
  .DELL I5(5110)حاسوب نوع  -3
(الكتف والمرفق والرسغ والحوض ميراعالمات فسفورية وضعت على مفاصل الجسم المواجه للكا -4

  و الركبة والكاحل) كذلك عامود الثقل من جهة الكاميرا.
  تحليل الحركي.) للKinoveaبرنامج ( -6

  :إجراءات التصوير
% من أفضل مستوى 90بالتدرج في زيادة الوزن حتى وصل إلى  الالعبعد األحماء قام ب -1

  انجاز لالعب.
  م، تم وضعه في منتصف اللوحة الخشبية.1×1×1تم تصوير مقياس للرسم وهو مكعب ابعاده   -2
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عند التدرج بزيادة  ،تي قام بها الالعبتم التأكد من صالحية الكاميرا بتصوير المحاوالت ال -3
  .الوزن

  كغم في كل طريقة. 105تم تصوير محاولة ناجحة لكل طريقة، وذلك برفع  -4
   :متغيرات الدراسة

 ,Gourgoulis)قام الباحث باالطالع على بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة كدراسة  

etal,2002) ودراسة(Harbili, 2012)ودراسةHarbili and Alptekin, 2014)وشملت الدراسة( 
يقة المسافة بين المرفقين ) وطر M1طريقة الذراع والكتفين ورمزها(على المتغيرات المستقلة اآلتية:

  متغيرات الدراسة التابعة ورموزها. )2الجدول( ) ويوضحM3(ة الزاوية ورمزهاوطريق )M2(ورمزها
  رموزهاصيف لمتغيرات الدراسة التابعة و تو  )2(جدول

  وحدة القياس  رمز المتغير  وصف المتغير
 سم D1  أقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي الوهمي في مرحلة السحب األولى
 سم D2  أقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي الوهمي في مرحلة السحب الثانية

 سم D3  اع يصل اليه الثقلأقصى انحراف لعامود الثقل عن الخط العامودي عند أقصى ارتف
 سم D4  أقصى ارتفاع يصل اليه عامود الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى 
 سم D5  أقصى ارتفاع يصل اليه عامود الثقل في نهاية مرحلة السحب الثانية 

 سم D6  أقصى ارتفاع يصل اليه عامود الثقل
 سم D7  مسافة سقوط الثقل من أعلى ارتفاع حتى نقطة التثبيت 

 ثانية /ث T1  المدة الزمنية لمرحلة السحب االولى 
 ثانية /ث T2  المدة الزمنية لمرحلة السحب الثانية

 °درجة/ A1  زاوية الركبة لحظة انتزاع الثقل
 °درجة/ A2  زاوية الورك لحظة انتزاع الثقل

 °درجة/ A3  زاوية الركبة في نهاية مرحلة السحب األولى 
 °درجة/ A4  ية مرحلة السحب الثانية زاوية الركبة في نها

 °درجة/ A5  زاوية الورك في نهاية مرحلة السحب األولى
 °درجة/ A6  زاوية الورك في نهاية مرحلة السحب الثانية

 متر/ثانية V1  سرعة عامود الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى 
 متر/ثانية V2  الثانيةسرعة عامود الثقل في نهاية مرحلة السحب 
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    : المعالجة اإلحصائية
  .إحصائياالنسب المئوية والتكرارات لمعالجة البيانات  قام الباحث باستخدام

قيم بعض لإلجابة عن تساؤل الدراسة األول والذي ينص على: ما  :النتائج ومناقشتها عرض
ق كغم باستخدام طر  85خب الوطني في رفعة الخطف لوزن لالعب المنت المتغيرات الكينماتيكية

  ؟الميةمختلفة من المسافة بين القبضتين ومقارنتها بما هو متوفر من قيم كينماتيكية ع
بعد جمع البيانات الخاصة بعينة الدراسة وتحليل الصور الخاصة بالمحاولة الناجحة لكل طريقة تم 

  )9-4شكال (والتي يوضحها األ اآلتية، الحصول على النتائج
  )D1 , D2 , D3راسة في المتغيرات (توصيف لنتائج عينة الد )4الشكل (
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القيمة العالمية
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3.36

D1

D2

D3

  مسافة/سم 
  :الطريقة

سم 3.90و )M1(سم في الطريقة5) كانت D1ف لعامود الثقل (ا) أن أقصى أنحر 4(يبين الشكل    
)، وهي ضمن النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما M3سم في الطريقة (2) وM2في الطريقة (

). في حين بلغ أقصى (Harbili and Alptekin, 2014سمكما أشارت اليها دراسة9-4بين 
سم في 2و )M2(سم في الطريقة3.90)M1سم في الطريقة D2 (11.60)انحراف لعامود الثقل (
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سم كما  4.74 - 1.55). وهي ضمن النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين M3(الطريقة
 والتي كانت اكبر من النتائج المتحققة عالميًا. M1)باستثناء()(Harbili, 2012أشارت اليها دراسة

بالتالي ستصبح المرحلة القادمة صعبة يزيد من المقاومة على الذراعين و ويرى الباحثان أن ذلك س
سم في الطريقة 10.55) وM1(سم في الطريقة5فكان  )D3(أما أقصى انحراف لعامود الثقل وشاقة.

)M2( يقةسم في الطر 6و )M3( وهي أكبر من النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين
التي كانت ضمن النتائج )M1(باستثناء (Harbili,2012)سم كما أشارت اليها دراسة5.41- 1.36

  )D4 ,D5 ,D6 ,D7) نتائج عينة الدراسة في المتغيرات(5ويوضح الشكل ( المتحققة عالميًا.
  )D4 ,D5 ,D6 ,D7ة الدراسة في المتغيرات() توصيف لنتائج  عين5الشكل (

الم
  سافة/سم

  :الطريقة
) M3سم وفي ( 61) كانت M2سم وفي ( 63) كانت M1) في (D4) أن قيمة (5(يبين الشكل    

كما  سم54 –46سم وهي قيم اكبر من النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين  62كانت 
والتي أشارت إلى أن Gourgoulis, et al., 2009)) ودراسة ((Harbili,2012اليه دراسة  أشارت

سم 96) وM2سم في (86) وM1سم في (94) فكانتD5سم .أما قيمة ( 55.4) بلغت D4(مةقي
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) كانت مرتفعة قليال، و تتراوح قيمة M1) وهي قريبة من النتائج المتحققة عالمية باستثناء (M3في (
)D5العال (سم كما اشارت اليها دراسة93- 85مية ما بينHarbili,2012) في حين بلغت قيمة .(
)D6 (144) سم فيM1سم في (128) وM2( 131و) سم فيM3( النتائج  وهي اكبر من

) (Harbili,2012سم كما اشارت اليه دراسة 121-111والتي تراوحت ما بين المتحققة عالميًا 
) في D6بينما كانت قيمة ( عب في الدوران والنزول تحت الثقل.ويعزو الباحثان ذلك إلى تأخر الال

)M2)ضمن النتائج المتحققة عالميا حسب دراسة (Harbili and Alptekin, 2014 والتي اشارت (
)  M1سم في ( 15.5) فكانت D7سم.أما قيمة ( 133- 121) تراوحت ما بين D6إلى أن قيمة(

) D7(ةتتراوح قيمالنتائج المتحققة عالمية، و ر من ) وهي أكبM3(سم في13) وM2سم في (12
  ).(Harbili, 2012سم كما اشارت اليها دراسة  17- 11ما بين العالمية 

  )T1, T2) نتائج عينة الدراسة في المتغيرات(6ويوضح الشكل (
  )T1, T2) توصيف لنتائج  عينة الدراسة في المتغيرات(6الشكل (

  ثانية  
   :الطريقة

) M3/ ث في (.640) وM2/ث في (.600و )M/ث في T1(0.70)() أن قيمة6يبين الشكل(    
ليه دراسة إشارت أ/ث كما .490-0.41كبر من النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بينأوهي 

(Gourgoulis, et al 2002) في حين بلغت قيمة .T2)) في (M(0.24ث في /0.21/ث و
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)M2ث في (/0.28) وM3 0.11كبر من النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين أ) وهي – 
) نتائج عينة الدراسة في 7(.ويوضح الشكل(Harbili,2012)ث كما اشارت اليه دراسة/0.15

  )A1,A2, A3, A4المتغيرات(
  )A1,A2, A3, A4) توصيف لنتائج  عينة الدراسة في المتغيرات(7(الشكل

  /°درجة 
  الطريقة 

) وهي اكبر من M3في (° 78) وM2في (° 83و° 85) M1) في (A1) أن قيمة (7(يبين الشكل
 Gourgoulis, etكما أشارت اليه دراسة ° 76-57النتائج المتحققة عالميًا  والتي تراوحت ما بين 

al, 2009)في حين بلغت قيمة .()A2في ()M1 (69 °في° 78و)M2  (68و °) فيM3 وهي (
). أما قيمة 2008(حنا،دراسة كما أشارت اليه° 72قيم قريبة من النتائج المتحققة عالميًا  والتي بلغت

)A3 (في151° ) فبلغت(M1 162و °) فيM2في (° 154) وM3النتائج  ) وهي قيم ضمن
). في (Harbili,2012كما أشارت اليه دراسة° 161-133المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين 

) وهي قيم أقل من M3في (° 146) وM2في (° 123و126°)M1) في (A4حين بلغت قيمة (
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 Harbili andكما أشارت اليه دراسة (° 169-161النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين 
Alptekin, 2014نتائج عينة الدراسة في المتغيرات(8(). ويوضح الشكل (A5,A6(  

  )A5,A6يف لنتائج  عينة الدراسة في المتغيرات() توص8الشكل (

 
  °درجة/

   :الطريقة
) وهي M3في (° 105) وM2في (° 119) وMفي A5(98 °)( )إلى أن  قيمة8يشير الشكل(     

ا كم ،) فكانت اكبرM2باستثناء(° 101-85قيم ضمن النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين 
° 188) وM1في (° 164) فبلغت A6أما قيمة ().(Harbili and Alptekin, 2014دراسة أشارت

- 194) وهي قيم أقل من النتائج المتحققة عالميًا والتي تراوحت ما بين M3في (° 185) وM2(في
وربما يرجع السبب في ذلك إلى  )(Harbili and Alptekin, 2014دراسة أشارتكما ° 203

 دوراً  مرونة مفاصل الجسم حيث تلعب المرونة في وضعف ،الفخذين والجذعضعف في عضالت 
ويوضح الشكل  االخرى. البدنية اللياقة عناصر بقية عن الخط فضال رفعة فعالية في األداء في مهماً 

  )V1, V2) نتائج عينة الدراسة في المتغيرات(9(
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  )V1,V2) توصيف لنتائج  عينة الدراسة في المتغيرات(9الشكل (

 
  م/ث

  

   :الطريقة
م/ث 0.96و )M2م/ث في (1.02) وM1م/ ث في V1 (0.90)) إلى أن قيمة (9(يشير الشكل   

 -0.99) وهي قيم قريبة من الحد االدنى المشار اليه في الدراسات والتيتراوحت ما بين M3في (
) وهي T1الباحثان ذلك إلى كبر قيمة ( ). ويعزو(Harbili, 2012م/ث كما اشارت دراسة  1.29

المدة الزمنية لمرحلة السحب األولى، كذلك زيادة ارتفاع الثقل في نهاية مرحلة السحب األولى مما 
سمة السحب االولى من منطلق أن السرعة هي ناتج ق يؤثر على سرعة عامود الثقل في نهاية مرحلة

) M2(م/ث في1.19و )M1(/ ث فيم1.30) فكانت V2(المسافة على الزمن. أما قيمة
 - 1.62 هي قيم أقل من تلك المتحققة عالميّا والتي تراوحت ما بينو  )M3(م/ث في1.21و

) لعينة T2). ويعزو الباحثان ذلك إلى كبر قيمة ((Harbili, 2012م/ث كما اشارت دراسة1.76
  الدراسة وهي المدة الزمنية لمرحلة السحب الثانية..

، والتي يندراسة الثاني والذي ينص على: استكشاف أفضل مسافة بين القبضتتساؤل ال عنلإلجابة 
 لدى العب المنتخب االردني في رفعة الكينماتيكية المؤثرة في االنجازتحقق أفضل قيم للمتغيرات 

) الترتيب الذي حصلت عليه متغيرات الدراسة في كل طريقة من الطرق 3(ويوضح الجدول الخطف.
  .ية المتحققة في الدراسات السابقةلقيم المثالالمستخدمة تبعًا ل
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  ) توصيف لترتيب متغيرا ت الدراسة في الطرق المستخدمة3جدول (

  المتغير
  الطريقة

M1 M2 M3 
  الترتيب

D1 1  2  3  
D2 2  1  3  
D3 1  2  3  
D4 3  1  2  
D5 2  3  1  
D6 3  1  2  
D7 1  3  2  
T1 3  1  2  
T2 2  1  3  
A1 2  3  1  
A2 2  3  1  
A3 1  3  2  
A4 2  3  1  
A5 1  3  2  
A6 3  1  2  
V1 3  1  2  
V2 1  3  2  

  32  31  37 النسبة المئوية / %
النسب المئوية التي حصلت عليها كل طريقة تبعًا لعدد المتغيرات التي كانت )10يوضح الشكل(و 

  .ة من تلك القيم المتحققة عالمياً قيمها قريب
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  د الدراسة توصيف للنسب المئوية للطرق الثالث قي )10(شكل 

 والكتف والتي الذراع ) التي تعتمد على(M1ومن خالل العرض السابق نرى أن الطريقة االولى  
 لمسافة بين قبضة الذراع الممدودةوتقاس ا تقاس برفع الرباع احدى ذراعيه جانبًا بمستوى الكتف

% مقارنة بالطرق االخرى، في حين حققت 37ئوية نسبة موب المرتبة األولى والكتف المعاكسة حققت
) الترتيب الثالث M2وحققت الطريقة الثانية ( %32لترتيب الثاني وبنسبة مئوية ا)M3(ثالثةالطريقة ال

 %.31و بنسبة مئوية 
   :االستنتاجات

  .لالعب يشوبه بعض األخطاء الفنية األداء الحركي -1
  .نت ضمن النتائج المتحققة عالمياً عينة الدراسة كاأن قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية ل -2
  .بالنسبة لعينة الدراسة أفضل الطرق لتحديد المسافة بين القبضتينالذراع والكتف من طريقة  -3
  تختلف من طريقة إلى أخرى. أن قيم المتغيرات الكينماتيكية -4

   :التوصيات
  يب وفي تطوير األداء الفني لرفعة الخطف.استخدام مبادئ الميكانيكا الحيوية في عمليات التدر  -1
  استخدام التحليل البيوميكانيكي في عملية تحديد المسافة بين القبضتين. -2
  على المدربين تدريب الالعبين على األداء بالطرق الثالث. -3
  .عب وخاصة القوة العضلية والمرونةالتركيز على اإلعداد البدني الجيد لال-4
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