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عالقة قيم بعض املتغريات الكنماتيكية ملرحلة الرمي  باالنـجاز 
يف رمي اجللة لفئة الناشئني )13- 15( سنة

  دراسة ميدانية مبلعب مخيس مليانة والية عني الدفلى 

ملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على قيم بعض المتغيرات الكنماتيكية التالية "سرعة انطالق األداة، 
الدفع  لمرحلة  الرمي"  ارتفاع  نقطة  االنطالق،  زاوية  لألداة،  العمودية  السرعة  و  األفقية  السرعة 
وعالقتها باالنجاز في رمي الجلة، و تم اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة ، و عددها 6 العبين 
أعمارهم بين  )13-15( سنة يمثلون المستوى األفضل إنجازا بين أقرانهم من فريق WAK  "وفاق أمل 
خميس مليانة " والية عين الدفلى، مع احتساب 04 محاوالت الصحيحة لكل العب. و قد تتبع الباحث 
المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية لمالءمته لطبيعة البحث، وباستخدام التصوير بآلة تصوير 
نوعSONY  ذات تردد 50 صورة في الثانية ، وتم تحليل الحركة بواسطة برنامج التحليل الحركي 
KINOVEA. و لقد تم التوصل إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعض المتغيرات الكنماتيكية 

قيد الدراسة لمرحلة الرمي بمستوى االنجاز في رمي الجلة .
الكلمات  الدالة : رمي الجلة، المتغيرات الكنماتيكية، االنجاز.

Abstract 

The aim of this research is to identify the values of some of the following kinematic variables: “the release speed, the 
horizontal speed, the vertical speed, the release angle, the release height” of the throw phase and its relation with the 
performance in shot put.

The sample of this research was chosen in a deliberate manner, and the number of sample is (06) players with (13-15) 
years who represent the best level of achievement among their peers from WAK team of "Khmis Miliana" in the wilaya 
of Ain –Dafla , with taking the correct  of 04 attempts for each player. The researcher followed the descriptive method 
in the method of associative relations to suit the nature of the research; we use a camera SONY with a frequency of 50 
fps, and the motions was analyzed by KINOVEA motion analysis program.

The researcher concluded that there is a statistically significant relation between some of the kinematic variables under 
study for the start up phase with performance in shot put.

Keywords:: shot put, kinematic variables, performance. 

Title of the study: Relation of the values of some of the 
kinematics variables of the throwing phase with the 

performance in the shot-put at the youth group  (13-15) years 
Field study at Khmis Meliana Stadium in Ain-Defla

1 عمر طوالبية ، 2 بوعبداهلل  سبع
2،1خمرب النشاط البدني الرياضي ، جمتمع، تربية وصحة – الشلف ، معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية 

touaamar@yahoo.fr

جملة النشاط البدني و الرياضي
 اجملتمع، الرتبية و الصحة



33جملة النشاط البدني و الرياضي اجملتمع، الرتبية و الصحة.  العدد  01  - مارس  2018 . ص 32 - 36  

عالقة قيم بعض املتغريات الكنماتيكية ملرحلة الرمي  باالجناز يف رمي اجللة لفئة  الناشئني)13- 15(سنة دراسة ميدانية مبلعب مخيس مليانة والية عني الدفلى

مقدمة

حتتل فعاليات العاب القوى مكانة خاصة بني االلعاب الرياضية 
بشكل  قياسية  و  عاملية  ارقام  بتحطيم  متتاز  حيث  املختلفة، 
مستمر، اىل جانب ان الفعاليات الفردية منها تعتمد على االداء 
افضل  لتحقيق  حماولته  يف  البدنية  قدراته  و  لالعب  الفين 

النتائج.
و مما ال شك فيه ان التقدم العلمي يعد اهم العوامل االساسية 
الكنماتيكي  التحليل  ان  و  الرياضية،  املستويات  اعلى  لتحقيق 
يف  يساعد  الذي  البوميكانيك  جمال  يف  البحث  طرق  بني  من 
و  الفين،  لالداء  املصاحبة  الكنماتيكية  املتغريات  خمتلف  ابراز 
" يعمل على حتليل احلركة عن طريق الوصف اهلندسي هلا 
و الذي يعطي بالتالي الصورة الواضحة عن طبيعة و مستوى 
ما  هذا  الصاحب،2010(.و  عبد  مهدي  )حيدر  املتحقق"  االداء 
يبني اهمية البحث يف حتليل االداء املهاري لرياضة رمي اجللة 
لدى الناشئني من اجل التعرف على اهم املتغريات الكنماتيكية 

ملرحلة  الرمي.
إن مرحلة الرمي تعد أهم مرحلة من مراحل األداء الفين يف 
من  العديد  بني  جتمع  أنها  بسبب  ذلك  اجللة،  رمي  رياضة 
األداة  إليه  تصل  الذي  للمدى  احملددة  الكنماتيكية  املتغريات 
)سرعة  املتغريات  تلك  بني  من  و  الرامي،  يد  مغادرتها  بعد 
العمودية والسرعة  السرعة  انطالق األداة و كذا مركبتيها 
الرمي،......اخل(.و  نقطة  ارتفاع  وأعلى  الرمي  وزاوية  األفقية، 
املصاحبة  الكنماتيكية  املتغريات  تناولت  دراسات  عدة  هناك 
لألداء يف رياضة رمي اجللة ، و من بني تلك الدراسات دراسة 
املتغريات  بعض  بني  العالقة  حول  الصعيدي   سليمان  وليد 
اجللة  رمي  رياضة  يف  االجناز  و  الدفع  ملرحلة  الكنماتيكية 
ارتباطيه  عالقة  وجود  إىل  توصل  و  سنة   18 من  اقل  لفئة 
أعلى  و  الرمي  زاوية  و  األداة  انطالق  سرعة  من  كل  بني 
الصعيدي  سليمان  )وليد  االجناز  بني  و  الرمي  نقطة  ارتفاع 
،2015(، كذلك دراسة حكمت عبد الكريم غضبان و آخرون 
مرحلة  أثناء  الكينماتيكية  املتغريات  بعض  قيم  عالقة  حول 
كلية  يف  الرابعة  السنة  لطلبة  الثقل  رمي  بإجناز  االنطالق 
توصلوا  اليت  النتائج  بني  من  و   ، الرياضية  و  البدنية  الرتبية 
من  كل  بني   إحصائية  داللة  ذات  ظهورعالقة  عدم  إليها 
زاوية االنطالق  و سرعة االنطالق واالجناز لدى عينة البحث 
األكادميية  اجمللة  آخرون،  و  غضبان  الكريم  عبد  )حكمت 
و  طاهر  علي  حبيب  دراسة  كذلك  و  العراقية(،  العلمية 
بإجناز  عالقتها  و  الكينماتيكية  املتغريات  أهم  حول   آخرون 
وجود  اىل  توصلوا  قد  و  األوسط  الفرات  يف  الثقل  دفع  العيب 
عالقة ارتباط معنوية بني اإلجناز وزاوية االنطالق ، وعالقة 
معنوية قويه بني اإلجناز وسرعة االنطالق )حبيب علي طاهر 

و آخرون،2007(.

لفريق  الناشئني  فئة  لدى  احملققة  للنتائج  مالحظتنا  عرب  و 
WAK )وفاق أمل مخيس مليانة( فإنها تصل إىل 11مرت، و هذا 
ما دفعنا اىل القيام بهذه الدراسة  قصد التعرف على املتغريات 
الكنماتيكية يف مرحلة الرمي يف رياضة رمي اجللة، و حتديد 
العالقة بني املتغريات الكنماتيكية يف مرحلة الرمي و االجناز 

يف رمي اجللة.
منهجية الدراسة

بأسلوب  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدام  مت  البحث:  منهج 
العالقات االرتباطية  ملالئمته وطبيعة مشكلة  البحث .

أصل  من  رميات   )4( أفضل  من  العينة   :تكونت  البحث  عينة 
)6( ستة  ذكور  الالعبني  ، حبيث عدد  06 رميات لكل العب 
من فريق WAK) وفاق أمل مخيس مليانة( خبميس مليانة ، 
اختريت بالطريقة العمدية على أساس أعلى اجناز حمقق من 

طرف  الالعبني.
أدوات البحث 

*آلة كامريا من نوع SONY برتدد 50 صورة/ثانية، و حامل 
ثالثي.

* ثقل رجالي قانوني لفئة الناشئني 15-13 سنة، كتلة ) 03 
كغم(.

*عالمات إرشادية لتعيني النقاط التشرحيية .
.  LENOVO I5 حاسوب الكرتوني من نوع*

* شريط معدني لقياس االجناز الرقمي.
 KINOVEA   V 0.8.15 برنامج التحليل احلركي *

املتغريات  أهم  حددت  الدراسة:  قيد  الكنماتيكية  املتغريات 
البايوميكانيك،  الكنماتيكية بعد الرجوع إىل مصادر علمية يف 
الدراسات  وحسب   . القوى  العاب  يف  علمية  مصادر  وكذلك 
عليه  اتفق  ما  ضوء  يف  التالية  املتغريات  اختيار  ،مت  السابقة 
، السرعة العمودية  الباحثون)السرعة األفقية النطالق األداة 
األداة،  انطالق  زاوية  األداة،  انطالق  سرعة  األداة،  النطالق 

أعلى ارتفاع نقطة الرمي( .
يشري ) LINTHORNE, 2001 ( إىل أن العوامل األساسية املؤثرة 

يف االجناز هي :
سرعة االنطالق: و هي سرعة خروج األداة من يد الرامي، و حتسب 
حباصل قسمة مسافة حترك األداة بني حلظتني زمنيتني على 

التغري يف الزمن بني تلك اللحظتني.
سرعة االنطالق األفقية: هي السرعة األفقية اليت تؤثر على األداة 
بعد خروجها من يد الرامي و حتاول إبعاد األداة أفقيا يف اجتاه 

الرمي، و حتسب بتطبيق قوانني حساب املثلثات.
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سرعة االنطالق العمودية: هي السرعة العمودية أو الراسية اليت 
إبعاد  حتاول  و  الرامي  يد  من  خروجها  بعد  األداة  على  تؤثر 
األداة عموديا يف اجتاه الرمي، و حتسب بتطبيق قوانني حساب 

املثلثات.

املار مبركز ثقل  الوهمي  و حتدد باحملور  زاوية االنطالق األداة: 
و  الرامي  يد  من  األداة  خلروج  الزمنية  اللحظة  خالل  األداة 
املوازي  األفقي  الوهمي  احملور  و  تليها  أخرى  زمنية  حلظة 
الزمنية  اللحظة  األداة يف  املار مبركز ثقل  و  األرض  لسطح 

خلروجها من يد الرامي.

ارتفاع نقطة االنطالق : إن ارتفاع خروج األداة عن سطح األرض 
يؤثر على املسافة اليت تدفع إليها و يعتمد على طول الالعب و 

طول ذراعه.

التجربة االستطالعية   

بتاريخ  األولية  االستطالعية  الدراسة  الباحث  أجرى 
2017/05/02 على العبني اثنني لرمي اجللة من نفس النادي، 
وعلى نفس امللعب. واهلدف منها التحقق من صحة مكان وضع 
من  التأكد  عن  فضاًل  الصورة،  وضوح  لضمان  التصوير  آلة 
العمل  فريق  معرفة  وإمكانية  املستخدمة  األجهزة  سالمة 

بإجراء التطبيق على طبيعة التجربة.
التجربة امليدانية 

02 /2017/05 على  امليدانية بتاريخ  الباحث التجربة  أجرى 
البحث  عينة  أفراد  إخضاع  مت  اذ  سابقا،  املذكور  امللعب  نفس 
لعملية تصوير األداء الفين لفعالية رمي  اجللة يف يوم واحد، 
كما  أعطيت لكل رام ست حماوالت ) حسب القانون الدولي ( 
و عددهم )6( العبني، وبعد ذلك مت اختيار أفضل   04 رميات 
برنامج  باستخدام  حتليلها  أجل  من  راٍم  كل  عليها  حصل 

.Kinovea التحليل احلركي
جماالت البحث

اجملال البشري : العبو فريق WAK ) وفاق أمل مخيس مليانة( 
خبميس مليانة والية عني الدفلى املوسم 2016 / 2017.

اجملال الزماني: من 2017/05/02 ولغاية 2017/05/23.
اجملال املكاني : امللعب االومليب OPOVV خبميس مليانة. 

الوسائل اإلحصائية

مستعينا  إحصائيًا  بتحليلها  الباحث  قام  البيانات  مجع  بعد 
الوسط  هي:  املستخدمة  والقوانني   )SPSS( اإلحصائي  بنظام 
احلسابي ، االحنراف املعياري، معامل االلتواء ، معامل االرتباط 

الشكل رقم )02( يبني سرعة انطالق األداة 

ومركبتيها األفقية و العمودية

الشكل رقم )03(   يبني زاوية االنطالق األداة

الشكل رقم  )04(  يبني أعلى ارتفاع نقطة الرمي
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البسيط لبريسون.
النتائج

جدول رقم )01( يبني مواصفات العينة من حيث العمر، الطول، 

كتلة الالعب و كدا املتوسط احلسابي و االحنراف املعياري و 
معامل االلتواء.

و  احلسابي  املتوسط  من  كل  قيم  أعاله  اجلدول  من  نالحظ 
و  الوزن  و  العمر  من  لكل  العينة  ملواصفات  املعياري  االحنراف 

الطول أنها متجانسة و هذا ما يفسره قيم معامل االلتواء اليت 
تقع ضمن ±3.

     نالحظ من اجلدول أعاله قيم املتوسط احلسابي و االحنراف 
االجناز  و  الدراسة  قيد  الكنماتيكية  للمتغريات  املعياري 
قيم  إن  حيث  متغري،   لكل  قيمة  أدنى  و  أعلى  إىل  باإلضافة 
االحنراف املعياري للسرعة األفقية النطالق األداة و السرعة 
التوالي   على  هي  حمصلتهما  و  األداة  النطالق  العمودية 
مبتوسط  فكانت  االنطالق  زاوية  أما   .  )0.01،0.85،0.29(

حسابي °21 و باحنراف معياري )6.91( و تراوحت قيمها بني 
°18 و °36. أما قيم متغري أعلى ارتفاع نقطة االنطالق فكان 
 ، مبتوسط حسابي )1.03 (  وباحنراف معياري قدره )0.14( 
و باحنراف   )  7.5( و قيم االجناز احملققة  مبتوسط حسابي  

معياري )1.54(.

جدول رقم  )02(  يبني اقل و أعلى قيمة و املتوسط احلسابي  و االحنراف املعياري للمتغريات الكنماتيكية لعينة البحث 

جدول ) 03 (يبني العالقة بني أهم املتغريات الكنماتيكية واالنـجاز لدى عينة البحث
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املناقشة 

املتغريات  أهم  بني  بالعالقة  اخلاص   )03( رقم  اجلدول   من 
الكنماتيكية واالجناز لدى عينة البحث، تبني أن اإلجناز كانت 
بقيمة  األداة  انطالق  سرعة  مع  إحصائيا  دالة  عالقات  له 
أن  يفسر  هذا  و   0.01 الداللة  مستوى  عند   ،)0.777( ارتباط 
عينة البحث متكنت من الرمي بسرعة مناسبة حسب سن هذه 
مهدي  حيدر  إليه  توصل  ما  مع  النتائج  هذه  توافقت  و  الفئة، 
العوامل  أهم  من  تعترب  األداة  انطالق  "سرعة  الصاحب  عبد 
األساسية  احملددة لالجناز الرقمي ، و تلك النتائج تبقى بعيدة 
عن املستوى املثالي لسرعة انطالق األداة )12م/ثا– 17 م/ثا(" 

)حيدر مهدي عبد الصاحب،2010 (.
باالجناز  عالقتها  و  األداة  النطالق  األفقية  للسرعة  بالنسبة 
، حيث كلما  فكانت عالقة االرتباط ضعيفة وبقيمة  سالبة 
كانت قيمة السرعة األفقية اكرب كلما زادت مسافة الرمي، 
السرعة  بني  سالبة   قوية  معنوية  ارتباط  عالقة  يوجد  و 
العمودية  الزيادة يف قيمة السرعة  العمودية و االجناز حبيث 
للمعادالت  مطابق  هذا  و  املدى،  قيمة  يف  نقصان  يقابله 

للنظرية. 
أما زاوية انطالق األداة فقد ظهرت عالقة ذات داللة إحصائية 
مع االجناز بقيمة ارتباط )0.906 ( عند مستوى الداللة 0.01  
و قد تراوحت زاوية االنطالق لعينة حبثنا بني ) °18 و 36°(. 
و تعترب مناسبة هلذه الفئة  و هذا ما فسر قيم االجناز احملققة،  
مسافة  يف  املؤثرة  العوامل  أهم  من  الرمي  زاوية  تعترب  إذ 
 Mont(  و  Nicolas P.  LINTHORNE, 2001( ( االجناز حسب

 . )Hubbard et all 2001

ذات داللة  الرمي  فقد ظهرت عالقة  لنقطة  ارتفاع  أعلى  أما 
مستوى  عند   )  0.816( ارتباط  بقيمة  االجناز  مع  إحصائية 
نتائج  مع  تتوافق  هي  و  أعاله،  اجلدول  حسب    0.01 الداللة 
دراسة )وليد سليمان امساعيل الصعيدي، 2015( . و يؤيد ذلك 
حكمت عبد الكريم غضبان بأن ارتفــاع   نقطــة  االنطــالق  عــن   
األرض  يلعــب دورا  يف حتقيــق  االجنــاز"  )حكمت عبد الكريم 

غضبان و آخرون ،2012( . 
االستنتاجات

انطالق  سرعة  من  كل  بني  معنوية  ارتباط   عالقة  وجود   -
األداة، زاوية انطالق األداة و أعلى ارتفاع نقطة الرمي و االجناز 
العوامل  أهم  من  املتغريات  تلك  تعترب  إذ  البحث،  عينة  لدى 

األساسية لتحقيق أفضل اجناز.
- وجود عالقة ارتباط معنوية عكسية بني السرعة العمودية 
يف مرحلة الرمي و االجناز لدى عينة البحث، و كذلك  وجود 
عالقة ارتباط ضعيفة معنوية عكسية  بني السرعة األفقية و 
االجناز إذ أن الزيادة يف السرعة األفقية يقابله الزيادة يف مدى 

االجناز.
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