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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ             اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ            

 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ         اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ           

 عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
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 اإلهداء
 

       حيشرنا معه يوم  أناهلل  حممد ) ص (خامت النبيني عسى  ناعشفي   إىل  

 ...........  الدين         

  هم على تربة هذا البلدؤشهداء األمة األبرار الذين سالت دما   إىل

 وأسكنهُم اجلِنان .... روح أبي وأخيت طيب اهلل ثراهم   إىل

 القلب احلنون أمي أطال اهلل عمرها ....   إىل

 إخوتي وأخواتي .......   إىل

 عائليت .......     شطري قليب مشس الدين و عبد الرمحن    إىل

 كل من أحبين ودعا يل ......    إىل

 جهدي هذا ....................مثرة أهدي 

 
 الباحث
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 الشكر واالمتنان
 

حمدددددددددددل ي  ح الًدددددددددددفلمنع حمدددددددددددلا    نددددددددددد ا  ن دددددددددددف    ًمددددددددددد   ال ددددددددددد    ال ددددددددددد   ال     
 على  نل الخلق  نل ف محمل  على آل    حب  أجمًنع .

األمددددددددددددفع  أمددددددددددددف  لددددددددددددل  ددددددددددددف    لف لدددددددددددد  البحدددددددددددد  ال  دددددددددددد   ب ددددددددددددف  لددددددددددددى بدددددددددددد       
 االطمئ ددددددددددددددفع لج ددددددددددددددأ  مددددددددددددددف   دددددددددددددد    الم ددددددددددددددن   الًلمندددددددددددددد  أ دددددددددددددد    اي  ددددددددددددددبحف    

   علددددددددددددى   جدددددددددددددف   دددددددددددد ا الًمددددددددددددد   تًددددددددددددفلى لمددددددددددددف م ح دددددددددددددأ مددددددددددددع ال دددددددددددددب   ال دددددددددددد
،  دددددددددددد ل   المت اضددددددددددددى  أ دددددددددددد     علددددددددددددى  ضددددددددددددل   الدددددددددددد   ال ن  ددددددددددددى م  ددددددددددددلا ا  . . 

 دددددددددلع  اجدددددددددح ال  دددددددددف  ن ضدددددددددأ ب ددددددددد     ددددددددد  مدددددددددع  ف ددددددددد  لددددددددد   ندددددددددل  بنضدددددددددف  علدددددددددى 
 .البح  ،  مع ل  ن     ال فس ل  ن     اي  مف   ل  أ األ   

 حددددددددددددد إلتفعمدددددددددددددفل   لنددددددددددددد  الت بنددددددددددددد  ال نفضدددددددددددددن    لدددددددددددددىب ددددددددددددد     أت دددددددددددددل مدددددددددددددف  أ  
     الل ا   . إل مف    لأ الف  

ً  أ  ال أع أت دددددددددددددددل  بج نددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد     خدددددددددددددددفل  الت دددددددددددددددلن   ع دددددددددددددددن      ال ن ددددددددددددددد
مددددددددددددع األ  ددددددددددددتف  الددددددددددددل ت   حمددددددددددددلاع  حددددددددددددن  ال بن ددددددددددددأ     االمت ددددددددددددفع  لددددددددددددى  دددددددددددد   

ع أ دددددددددددد   ف علددددددددددددى ناللدددددددددددد   أل ًنمددددددددددددأاأل ددددددددددددتف  الددددددددددددل ت   عبددددددددددددل ال ددددددددددددتف  جف دددددددددددد  
البدددددددددفلم  دددددددددأ  تمفم دددددددددف علدددددددددى ال  دددددددددفل   الددددددددد    دددددددددفع  لت جن فت مدددددددددف الًلمنددددددددد  األ ددددددددد  

ال جددددددددددددددد  األ مددددددددددددددد  ج ا مدددددددددددددددف اي ع دددددددددددددددأ خنددددددددددددددد  الجددددددددددددددد ا   متً  مدددددددددددددددف بفل دددددددددددددددح  
  الًف ن   ألام مف  خ ا  لخلم  الًل   ط ب  .  

ملدددددددددد   أ مددددددددددع علمدددددددددد  أ بدددددددددد   لدددددددددد    لددددددددددىبخددددددددددفل   دددددددددد     امت ددددددددددف أ   أت ددددددددددل 
 اخددددددددد  مدددددددددد    الددددددددددل ت   عبددددددددددفس  فضددددددددد   الددددددددددل ت     ددددددددددن   ددددددددددفف   الددددددددددل ت   

الدددددددددددددل ت   عبدددددددددددددل الددددددددددددد حمع  ف ددددددددددددد   ا دددددددددددددل م دددددددددددددل     ددددددددددددد ا  جبدددددددددددددف   الدددددددددددددل ت   
  أ ال    التحضن ن  . أ فت تأ    الل ت   مف   عبل اللطنف   
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مددددددددددع الم دددددددددد   الل دددددددددد    ألا دددددددددد   لج دددددددددد  الم فل دددددددددد  المدددددددددد ل     دددددددددد عأ ال نفدددددددددد ت أ  
 . األم  ال  فل  على  ج  ف  بلخ اج  ف م ا الًلمأ ال نع 

  ال نتًدددددددددح مدددددددددع مدددددددددل   لدددددددددى مدددددددددع ال ن ددددددددد   أمت دددددددددف ا ددددددددد       دددددددددفئ  ألدددددددددل         
نددددددددل الم ددددددددفعل   األ ددددددددتف  الم ددددددددفعل الددددددددل ت   علددددددددأ  ددددددددب ط ال دددددددد لا أ لمددددددددف لددددددددل  

 أ  م دددددددددددن   البحددددددددددد    تطددددددددددد ن  إلم ف ندددددددددددفتمدددددددددددع م دددددددددددف ل     دددددددددددفئ  طنلددددددددددد ألددددددددددد
األ دددددددددددددددددتف  ا ددددددددددددددددد    أعال نفددددددددددددددددد ت أ   الًلمنددددددددددددددددد  ،  ألمنددددددددددددددددد  خددددددددددددددددد   م دددددددددددددددددن تالً

مندددددددددددد   ل لفتدددددددددددد  الم ددددددددددددفعل الددددددددددددل ت     ددددددددددددف    ددددددددددددلا     نددددددددددددل  لم ح فتدددددددددددد  الًل
 .    أخ  أ ض  ع ع  ال    فع خن   ن األخ

 لفضددددددددددددلأاالً ندددددددددددد  الددددددددددددل ت    دددددددددددد ن  عبددددددددددددل ال دددددددددددد ن   أ ددددددددددددتف   ا دددددددددددد    مددددددددددددف  
ال دددددددددددن    ددددددددددد األ ف ددددددددددد  لم ح دددددددددددفت    نع الدددددددددددل ت   ح دددددددددددنع مددددددددددد لاع عمددددددددددد  اللددددددددددد 

 .أ ض   ج   لى ال     بفل  فل   األخطف  أ ت حن  

ف   الدددددددددل ت    دددددددددفئ   ددددددددد  لدددددددددىبفل ددددددددد    أت دددددددددل مدددددددددع  اجدددددددددح االمت دددددددددفع  الً  دددددددددفع   
 عل  لمف للم  لأ مع ع ع  م فعل  .

علددددددددددأ  ل ت   محمددددددددددل الخ دددددددددفلأ الدددددددددد   لدددددددددد  نبخدددددددددد  الدددددددددد  ددددددددددلن أ  أخددددددددددأ ا ددددددددد   
 . مًل م  بأ 

 تًدددددددددددددف   االددددددددددددد نع  فل  ال دددددددددددددلن  ال نفضدددددددددددددأ   ددددددددددددد  المدددددددددددددل بنع ددددددددددددد لا    ا ددددددددددددد   
  .ال  فل   إلتمف ب     بن  

الدددددددددددددد م      لًلنددددددددددددددف  مدددددددددددددد  فأ م تبدددددددددددددد  ال لندددددددددددددد  ا دددددددددددددد   مدددددددددددددد  فأ الل ا ددددددددددددددف  ا
 فلت  نق .ب لأ اال نع لع   ف    ننع  الم  فنع التل ن

 نددددددددددددف     دددددددددددًنل ) الل ا ددددددددددد   لدددددددددددى  مددددددددددد    امت دددددددددددف أ     ددددددددددد     أ دددددددددددج       
  أ ددددددددددددددددنس     ددددددددددددددددفئ    علددددددددددددددددأ   محمدددددددددددددددد ل    ددددددددددددددددبف     دددددددددددددددد ال   احمددددددددددددددددل   

 ال  ،لمددددددددددددد الف   األخ نددددددددددددد   (ا ت دددددددددددددف    األخددددددددددددد   من دددددددددددددفق   ا دددددددددددددق   ح دددددددددددددنع 
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 س مجندددددددددددددددل ل  ت دددددددددددددددف نفددددددددددددددد ت أ أع ا ددددددددددددددد   األخددددددددددددددد  الً نددددددددددددددد   الدددددددددددددددل ت     ددددددددددددددد ل
 األخ ن  مًأ .

 ع  ف ددددددددددف  بفلجمندددددددددد  نت ددددددددددل  البفحدددددددددد  ب دددددددددد    الج ندددددددددد  لف نددددددددددق الًمدددددددددد  الم ددددددددددفعل  
 ددددددددددددًنل     ددددددددددددفلتأ )  أتممدددددددددددد الدددددددددددد نع   دددددددددددد  مح   ددددددددددددف بدددددددددددد   ت    ب جدددددددددددد ل   

  ددددددددددلن أ المددددددددددل ح  أخدددددددددأ(  مددددددددددف  ا دددددددددد    حندددددددددل     ددددددددددفف    م  ددددددددددل    ا دددددددددق
ع    دددددددددد ب   )  ال ا ددددددددددلن مددددددددددل بأ أ لندددددددددد الددددددددددل لأ احمددددددددددل  ددددددددددمس الددددددددددلنع م لدددددددددد ل   

لج دددددددددد ل   الجددددددددددفل   ددددددددددأ ت فندددددددددد   ال عبددددددددددنع أ دددددددددد ال عن دددددددددد  البحدددددددددد  ال دددددددددد ط  (   
 البح  المًتمل  .  ج ا ا 

 الدددددددددددل  بندددددددددددل   تحمددددددددددد  ع ددددددددددف  الحندددددددددددف   أخدددددددددد ا لدددددددددددى    مددددددددددد   ج ددددددددددل  ألددددددددددل     
خدددددددددددددد تأ  أخدددددددددددددد اتأ  الددددددددددددددلتأ )أطددددددددددددددف  اي عم  ددددددددددددددف(   اي(  مددددددددددددددف) حم  أختددددددددددددددأ   ا 

 .ط   ال ل  ال نع  ف ل  أ   جً  أ 

  أال بندددددددد   لددددددددى  دددددددد  مددددددددع  ددددددددف لأ الدددددددد ا    امت ددددددددف   ب دددددددد     أت ددددددددل  ختفمددددددددف      
إل جدددددددددف  البحددددددددد  ، جدددددددددد ل اي الجمندددددددددى خنددددددددد  الجددددددددد ا   اي  لددددددددددأ  أ دددددددددأ م دددددددددن ت

 ….الت  نق 

 

 

 

 
                                                                                       

 

 الباحث 
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 الرسالة ملخص
 

بعض المتغيرات البيوكينماتيكية ية والقوة النسب  

وعالقتها باألداء المهاري لمسكات باألبعاد الثالثية 

 أعمارللمصارعين   من فوق الصدر الرمي

  سنة  20   – 18 

 الباحث

 عباس حسن جواد

 إشراف 

 أ . د  عبد الستار جاسم النعيمي              أ . د  حمدان رحيم الكبيسي 

ال دددد   ال  ددددبن  التددددأ نمتل  ددددف   لددددىمدددد   األ مندددد  علددددى التطدددد ق ا ددددتمل  الم ل        
     ندددلًبددد  الم دددف ع  لًبددد   ئدددف   عأ دددأ بًددد  أجددد ا  الج ددد  بفعتبدددف  نع الم دددف ع

 مدددلل ع لت دددف بدددفلمت ن ا  البن  ن مفتن نددد   مدددع أ م دددف   اندددف المفف ددد   اال تففعدددف  
اتجف دف  ًدفل   د ا ل دً ب   تحلنل ف بأحل أ  م  التحلن  أال     التحلند  ال   دأ األب

ال مددأ مددع احددل أ دد اك م دد ف    لددى،  لددل تطدد ق البفحدد  الح  دد   ددأ اللًبدد   ت  ع ددف 
 ف    دد  ال مددأ بفلتحمندد  مددع  الدد   نًددل   ددبنف احددل أ ددًح أ دد اك الم دد دد ق ال ددل  

 . األ  
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ألا   عدددعفبتًدددفل ا لدددح الم دددف عنع الًددد الننع   عدددف مدددف ب تبلددد   م ددد ل  البحددد   امدددف
الد    مدع أ منت دف لم م  محلنف  البط ال  الخف جن  على ل مأ  أ ال  اال  ام  ف  ا

ال  طدد  ال احددل  أ  ال  طتددنع  ددأ أ  دد     ددأ ح دد  الج لدد   ال دد ا   التم دد  بددفأللا   
 أ لًب  الم دف ع   من  التأ تت ف   التحلن  الح  ألل  البح   الًلاألحنفع ,    ل  

 ل ً ب  التحلن   ن ف .

 -: لبحثهدف اقد و 

  المت ندددددددد ا    لددددددددبً  الًضدددددددد   الًفملدددددددد  ل دددددددد   ال  ددددددددبن  ا لددددددددن  التًدددددددد ف علددددددددى
 دددأ   المدددع خددد   التحلنددد  أللا  م ددد ف  ال مدددأ مدددع  ددد ق ال دددل     ن مفتن نددد البن

 .    22 – 11  أعمف للم ف عنع   األبًفل

    بددفلمت ن ا  البن  ن مفتن ندد  للًضدد   الًفملدد  التًدد ف علددى ع لدد  ال دد   ال  ددبن
    .18 - 20  أعمف  للل الم ف عنع  ال مأ م  ف ألا  ح ال   م حل  مع م  

    مت ندددددد ا    ال  ال دددددد   ال  ددددددبن   لددددددن مددددددع  لنمدددددد   ددددددب  م ددددددف م   دددددد  التًدددددد ف علددددددى
 .لم  ف  ال مأ مع   ق ال ل  األلا  الم ف  م اح  بالبن  ن مفتن ن  

 المت نددددد ا   ال ددددد   ال  دددددبن لدددددن  بدددددفأللا  الم دددددف   علدددددى ضددددد    ددددد  مدددددع     بدددددالت 
     . 18 - 20 البن  ن مفتن ن  للم ف عنع أعمف  

 

 -حث :افرض البو 

  المت ن ا    ال    ال  بن   لن   ج ل ع ل   ا  لالل   ح فئن  بنع
مع التحمن  مع األ   ألا  م  ف  ال مأ م اح   خ  البن  ن مفتن ن  

     . 22-11بفلم ف ع  أعمف  

 ال  بن  ال    لن    مع م ف م  ل  ح ئن   ج ل ع ل   ا  لالل   ح ف  
 المت ن ا  البن  ن مفتن ن  بم اح  األلا  الم ف   لم  ف  ال مأ مع   ق 

     . 22 – 11مع األ   ل عبأ الم ف ع  أعمف  ال ل  بفلتحمن  
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  ال    ال  بن   المت ن ا  البن  ن مفتن ن  ع ل  لال   ح فئنف ب تنج  لن  ل   مع
 22 – 11أعمف   ق ال ل  للم ف عنعم ف   لم  ف  ال مأ مع    األلا  ال
.     

 أ منت ددددف  ددددأ لًبدددد  ، ال دددد   ال  دددد ل  ، ال دددد  )  أمددددف الل ا ددددف  ال   ندددد    ددددل تضددددم  
ال د   الًضدلن  المطل د   ، ال  دبن الًضدلن  ال د   ، ال    الًضلن  المطل   ، الم ف ع  

،   ع الج دددد    لمطل ددد   ع لت دددف بفلجف بنددد  ال ددد   ال  دددبن   ال ددد   ا ،  ال ددد   ال  دددبن  
مف د   ،  التحلن  الح  أ.أ من  ال    الًضلن   أ تطبنق الم  ف  الف ن  بفلم ف ع  

أ دد   التحلندد  ال   ددأ األبًددفل ،، طدد ق تحلندد  الم ددف   الح  ند    ،التحلند  المن ددف ن أ  
، تخلم   دأ البحد  الم د ف  الف ند  الم د،  م  ف  ال مأ   أ الم دف ع   ال  مف ند 

 (م  ف  ال مأ مع   ق ال ل  بفلتحمن  مع األ   

 الى م فل   بً  الل ا ف  ال فب    ضف  

متددد   طبنًددد  أ دددل ح الً لدددف  اال تبفطنددد   لم ئ دددتخل  البفحددد  المددد  ب ال  دددفأ باو 
أ لنددددد  الًددددد اق  م دددددف عأمدددددع  م دددددف عف  ( 12الم ددددد ل   ت   ددددد  عن ددددد  البحددددد  مدددددع )

ت  اختنف  مجتمدى    ،  2211لً اق بفلم ف ع  ال  مف ن  لل بفح الم ت  نع ببط ل  ا
 . جفحألل الم    الم ال تحلنل ف ب م ف ك        البح  بفلط ن   الًملن   عن   

أمدف ال  ددفئ  الم ددتًمل   ددأ جمددى المًل مددف    ددأ الم ددفب   ال خ ددن   الم ددفل     
ف دددد  ل نددددفس ال دددد   ال  دددد ل  الم اجددددى الً بندددد   األج بندددد   تدددد  عمدددد  االختبددددف ا  الخ

،  تحلندددددددل المت نددددددد ا   لدددددددبً  الًضددددددد   الًفملددددددد ال ددددددد   ال  دددددددبن   لدددددددن ال دددددددتخ اج 
   .البن  ن مفتن ن  

ا دددتم  البدددفح ال ابدددى علدددى عددد    تدددفئب البحددد   تحلنل دددف  م فل دددت ف،    تددد     
ا دددددتخ اج ال تدددددفئب بف دددددتخلا  ال  دددددفئ  اإلح دددددفئن   تددددد  عددددد   األ  دددددفط الح دددددفبن  
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تدد  المًنف ندد   عددلل ال عبددنع  م ددت ل اللاللدد  مددع خدد   الجددلا    بًددل ف  اال ح ا ددف  
 الم   نع .  آ ا بأ ل ح علمأ بفالعتمفل على الم فل  الًلمن   م فل ت ف

 -اال ت تفجف  :مع ا     ف   

اعتمفل الم ف عنع الًد الننع علدى لد   الد  اعنع ب د    بند   دأ جمندى م احد   .1
 .األلا  الم ف   

لبددددفلأ أجدددد ا  الج دددد  خدددد   م احدددد  ألا   ال دددد   ف عنع الًدددد الننع  مددددف  الم دددد .2
 . م  ف  ال مأ     األ من  ال بن   ل ف

عدددل  اال دددتخلا  األم ددد  ل ددد ل أجددد ا  الج ددد  للم دددف عنع الًددد الننع ألل  لدددى   .3
 ضًف  اض  بفأللا  الم ف   لم  ف  ال مأ مع   ق ال ل .

ج دددد  المختلفدددد  أ  ددددف  ألا    مددددف  الم ددددف ع ع الً الندددد ع ح  دددد  لدددد   أجدددد ا  ال .4
 م  ف  ال مأ مع   ق ال ل  .

التحلندددد  ال   ددددأ األبًددددفل نًطددددأ  تددددفئب للن دددد  للح  ددددف  المتًددددلل  االتجف ددددف   .5
   ح  ف  لًب  الم ف ع  .

 امف الت  نف    ف  

من ف ن نددد  عمددد  ألق ع دددل ألا   أ دددس   دددقعلدددى ضددد     تدددل نح ال عبدددنع    .1
 اع ف .مع   ق ال ل  ب   أ    م  ف  ال مأ

تخدل   م ف ند    د ا   د  على   ق مت ن ا  بن من ف ن ن   ب تل نبن  ف ضى م  .2
 .أج ا  الج   خ   األلا  الم ف   للل ال عبنع الً الننع

 . ض      ج ا  ل ا ف  أخ ل خ   م اح  األلا  الم ف   لم  ف  ال مأ .3
   ال  د ل ض      ضى ح ا  على الندل الحد   ل بط دف خد    جد ا  اختبدف ا ال د .4

 ألج ا  الج   لتحلنل ح  ت ف  للل  ال نفس
الحد   الم د ف  الم مد   ل د  مدع الم دف ع     ندى ب ج ا  ل ا ف  م فب   علد .5

  . ال  مف ن
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4-1 

عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج عالقررة قرريم القرروة النسرربية بررالمتغيرات البيوكينماتيكيررة خررالل مراحررل أداء 
 14 مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-1-1 

خررالل المرحلررة  ةالقرروة النسرربية بررالمتغيرات البيوكينماتيكيررقرريم عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج عالقررة 
 14 التمهيدية ألداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-1-2 

خررالل المرحلررة  ةالقرروة النسرربية بررالمتغيرات البيوكينماتيكيررقرريم عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج عالقررة 
 16 لرئيسة األولى ألداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .ا

4-1-3 

خررالل المرحلررة  ةالقرروة النسرربية بررالمتغيرات البيوكينماتيكيررقرريم عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج عالقررة 
 11 الرئيسة الثانية ألداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-1-4 

خررالل المرحلررة  ةالقرروة النسرربية بررالمتغيرات البيوكينماتيكيررقرريم ة نتررائج عالقررة عرررض وتحليررل ومناقشرر
 111 النهائية ألداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-2 

القوة النسبية والمتغيرات البيوكينماتيكية ونسب مساهمتها باألداء قيم عرض وتحليل ومناقشة عالقة 
 113 مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .المهاري خالل مراحل أداء 

4-2-1 

القوة النسبية والمتغيرات البيوكينماتيكية ونسب مساهمتها باألداء قيم عرض وتحليل ومناقشة عالقة 
 113 المهاري خالل المرحلة التمهيدية أداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-2-2 

القوة النسبية والمتغيرات البيوكينماتيكية ونسب مساهمتها باألداء قيم ة عالقة عرض وتحليل ومناقش 
 117 المهاري خالل المرحلة الرئيسة األولى أداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-2-3 

األداء القوة النسبية والمتغيرات البيوكينماتيكية ونسب مساهمتها بقيم عرض وتحليل ومناقشة عالقة 
 111 المهاري خالل المرحلة الرئيسة الثانية أداء مسكة الرمي من فوق الصدر بالتحميل من األرض .

4-2-4 

القوة النسبية والمتغيرات البيوكينماتيكية ونسب مساهمتها باألداء قيم عرض وتحليل ومناقشة عالقة 
 115 األرض  التحميل منالمهاري خالل المرحلة النهائية أداء مسكة الرمي من فوق الصدر ب

4-3 

مسكة الرمي لمراحل أداء المهاري  األداءعرض وتحليل ومناقشة نتائج نسب مساهمة المتغيرات في 
 111  لكل مرحلة والمعادلة التنبؤية  األرضمن فوق الصدر بالتحميل من 
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4-3-1 

الرمي من فوق  المهاري لمسكة األداءعرض وتحليل ومناقشة نتائج نسب مساهمة المتغيرات في 
 111 والمعادلة التنبؤية للمرحلة التمهيدية . األرضالصدر بالتحميل من 

4-3-2 

المهرراري لمسرركة الرمرري مررن فرروق  األداءعرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج نسررب مسرراهمة المتغيرررات فرري 
 121 . رئيسة األولى والمعادلة التنبؤية للمرحلة ال األرضالصدر بالتحميل من 

4-3-3 

المهرراري لمسرركة الرمرري مررن فرروق  األداءتحليررل ومناقشررة نتررائج نسررب مسرراهمة المتغيرررات فرري عرررض و 
 123 . رئيسة الثانية والمعادلة التنبؤية للمرحلة ال األرضالصدر بالتحميل من 

4-3-4 

المهاري لمسكة الرمي من فوق  األداءعرض وتحليل ومناقشة نتائج نسب مساهمة المتغيرات في 
 125 . نهائيةوالمعادلة التنبؤية للمرحلة ال األرضمن  الصدر بالتحميل

 الصفحة الباب اخلامس المبحث

 121 االستنتاجات والتوصيات 5

 121 االستنتاجات 5-1

 131 التوصيات 5-2

 الصفحة املصادر المبحث

 132 المصادر العربية 

 137 المصادر األجنبية 

 131 المالحق 

-A-B الملخص باللغة االنكليزية 
C 
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 قائمة الجداول

 
 رقم

 العنوان الجدول
الصفح

 ة

1 
يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية ( للمرحلة التمهيدية 

. 14 

2 

ة رئيسللمرحلة اليوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية ( 
 16 األولى . 

3 

ة للمرحلة الرئيس يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية (
 11 الثانية .

4 
 111 يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية ( للمرحلة النهائية.

5 

حسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء ومعامل االرتباط ونسب المساهمة يوضح األوساط ال
القوة النسبية والمتغيرات الكينماتيكية باألداء المهاري لعينة  لقيمومستوى الخطأ و داللة الفروق 
 البحث في المرحلة التمهيدية .

113 

6  

االلتواء ومقدار االرتباط والمساهمة ومستوى يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعالم 
ي لعينة البحث في القوة النسبية والمتغيرات الكينماتيكية باألداء المهار  قيمالخطأ و داللة الفروق ل

 ة األولى .المرحلة الرئيس
117 

7 

مستوى يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعالم االلتواء ومقدار االرتباط والمساهمة و 
ي لعينة البحث في القوة النسبية والمتغيرات الكينماتيكية باألداء المهار  قيمالخطأ و داللة الفروق ل

 ة الثانية . المرحلة الرئيس
111 

 115يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعالم االلتواء ومقدار االرتباط والمساهمة ومستوى  2
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عينة البحث في قوة النسبية والمتغيرات الكينماتيكية باألداء المهاري لال قيمالخطأ و داللة الفروق ل
 المرحلة النهائية 

1 
 111 يوضح المتغيرات المساهمة في األداء المهاري للمرحلة التمهيدية .

11 
 111 القوة النسبية و الكينماتيكية للمرحلة التمهيدية قيمالمعادلة التنبؤية لألداء المهاري على وفق 

11 
 121 ة األولىت األداء المهاري للمرحلة الرئيسيوضح أوساط وافتراضا

 121 ة األولىة و الكينماتيكية للمرحلة الرئيسالقوة النسبي قيمالمعادلة التنبؤية لألداء المهاري على وفق  12

13 
 ة الثانية . ت األداء المهاري للمرحلة الرئيسيوضح أوساط وافتراضا

123 

14 
 ة الثانيةة و الكينماتيكية للمرحلة الرئيسالقوة النسبي قيمة التنبؤية لألداء المهاري على وفق المعادل

123 

15 
 يوضح أوساط وافتراضات األداء المهاري للمرحلة النهائية

125 

16 
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 التعريف بالبحث  -1
 :المقدمة وأهمية البحث  1- 1

 

ان التطوووال العووولتح يووول تتوتوووا الاعوووتاتال اللتاشوووتل الالالتووول يووول  وووت  الا وووا ل 
تكنالا توا يووا  تووة   ااكبوا  اوحلالوا  ال اايتول  ا الدلةتول تعوتل االلتاشتل عواا  يول اأ

ل اانهوووا لالبوووول  اتوووح ا لالووووا  اللتاشوووت اووولتطوووال الالوالتتوووا طووووا   التوووةلت  اللتاشووول
اوون تتووا ا ةا  الدنووول  نالهووا ا لتووووا  الالواوولالتوول  تالووة اووون األالووا  الاصوواليل التوول 
بوووح ت وو   لوو ا وةاوول يووو  الاعووتاب الاللبوول االووةاللات اعووتاتالتوووول االخططوول االتوول 

قووووت   لتباطهووووا بصوووودال الوووووا  ا اتوةاوووول بالوووود الووووةا  التبوووول يوووول ا هتاووووا  بهوووو   الوالبوووول 
 لالوووووا توووووة  لاختووووو  ا ة ووووول لوتطووووال الالواوووول الووووو   يووووت  اياقووووا   اأخوووولب انتت الل الوووول

ين ايشو  الاعوا   ااأعوالت  التةتاول التول  بتااال   اصب  ان البةتهل الاللتاشتل 
توورال ب ووك  ات ووابل يووو  تطووال ا ةا  الاهووال  االدنوول لولتاشووتتن اتالوو   ان ووا اته  يوول 

يوو  اتطوبوال خاصول يول ا ةا   األالا  اللتاشتل ا عتاا لالبل الاصاليل التول تالتاوة
 ااتة  ان ا لالا  اللتاشتل  ال ا ت اهال الاتالوةة  يول اةا  تلكاتهوا ةالاهال  ا  تال

لتووول يالتووول الةقووول يووول آ االتووول تتتوووا  الووو  اخصاصوووا تلكوووال اللاووول اووون يووواا الصوووةل
بهو ا  ااون الاالولا  ان اختوو  الالووا  قوة عواهال، اعالاتها التلكتول  ختال  هاتتوتو
انهووووا ا اللتاشوووول  توووو  التلكوووولوالباتااتكانتوووول االتتيووووو   اتووووة هوووو   الالوووووا  هوووواا ال التطوووو

تالوووة نايوووا توووةتا ا عوووتخةا  اووون انووواا  التتوتووو  التلكووول  اهووو ا  التتوتووو  االاووول ا بالووواة
 اهاتول كبتول الاا له ان اال   تاتا  بالةقل الالالتل االتنا  يل تتوت  التلكال اللتاشتل 

ااوو  تلكووال اللاوول اوون يوواا  ال ا ت اهوول الاتنايوول يوول تتوتوو  التلكووال اللتاشووتل 
اكووو لل تنوووا  ال ااتوووا لاختوووو  ا ووو ا  ال عووو  يووول كووو  التوووول اووون الاتووو  ا ةا  الصوووةل 

تلكوووال  عووواه  يووول تتوتووو يانوووه عتلووو ا ااتشوووا اخوووتال  ا لتدايوووال لالكووو  كتوووول ال عووو  
ا  التووول تاتووواتلكوووال ال اناعوووتل الدنووول لالبووول الاصووواليل  الكبووول اصوووالبل ااووو  اعوووكال
 .  اح بالد تلكال ا لالا  ا خلب بصالابل اتالوتة تلكاتها اوالنل  

ااوو   خاصولالبةنتول الاتطوبوال اا ةا  الالوالل لهو   ا لالوا  اللتاشوتل بتا ول الو  
ةا  بن ووووا  ا ابا وووولاالتوووول لهووووا ا اوووول ال النعووووبتلالوووووا  الوووووا  الاطوووووول ا الوووووا  الوصوووواب ا 
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الاتالووةة  االاختودوول ا ت اهووال ال اللاوول ، ااوون هوو   الاهووالال اعووكالاهووالال التلكتوول 
االتووول اووون خاللهوووا تتصوووو  الاصوووال  يوووو  النوووواط الالالتوووول يووول تالووول ن اتهوووا ، اانهووووا 
اعكال اللال ان ياا الصةل االتل قة تنهل الن ا  لصال  الالي  الارة  ان خوال  

صواب التداا الدنول ، لو ا يوان لهو   الاعوكال ياااو  يةتوة  تالاو  يوو  ن اتهوا الووا  الو
 اشالتل  ع  الالي  الارة  يل ك  التول ان الات  ا ةا . يشال  يناالنعبتل 

الووووا  الوصوواب التووول تاوكهوووا  ةاباووا ان لالبووول الاصوواليل اتوووةة  بد ووال ا نتووول لووو لل تالوو   
يوووول ا ةا   ا  اهاوووو ا  لهووووا ةال  النعووووبتلالوووووا   ابالتووووالل بالنعووووبل الوووو  ا ن  عوووواه  الاصووووال 

 .ان ياا الصةل ل الاهال  اخصاصا اعكال اللا
التتوتو  ا لوالشوالل الالااوول الووا  النعوبتل  قوت ةلاعول ان هنا تاتل اهاتل البتا يول    

لتتوتووو  هووو   الاتاتووولال  كتنااتتكتووولبالووود الاتاتووولال البتا لوتالووول  يوووو  االاووول ا بالووواة 
بصووال  اكاوول ةقوول ااختاليووا يوون اعووالت  التتوتوو  التووتةتوول لوتاصوو  الوو  اهوو  النووواط التوول 

بو لل تعوه  اةا  هو ا النوا  اون ا اةا  ه ا النوا  اون الاعوكال الدنتول اعوه  نعوبتا  ت ال 
اون يواا اةا  اعوكال اللاول  الاعكال لوةب الاصواليتن ااوا قوة تورة  الو  الوتاكن اون

   لصالته . الن ا ال الل ا لتع  الصةل 
 

 حث :مشكلة الب 1-5
 

ابل اةا  تلكاتهووا لالبوول الاصوواليل هوول ااتووة  اوون ا لالووا  التوول تاتووا  بصووالان   
 اوون هوو   الوالبوول انظوولا لاووا تتشووانهلكتوول ااعووكاتها الدنتوول اتالووةة ات اهووال اعووالاتها الت

ااعووكال اللاوول ااوو  اعووكال اللاوول اوون يوواا الصووةل الاهووالال الدنتوول يالتوول الصووالابل 
لوو  لوو لل يانهووا بتا وول ااوون يوواا الظهوول ااعووكال اللاوول اوون يوواا ا كتووا  ... الوو  ، 

   كل تن   باةا ها . اصال تاتا  بها البةنتل خاصل  قةلال
ااووون خوووال  خبووول  ااتابالووول الباتوووا اتوووةانتا لا لتوووال نووو ا ل الاصووواليل اتوتوووا ايلبتوووا 

 تتواة الاصوواليل  اا  ا الو  ايشوةل وول ال ا  اوناةالتوا الكانوه  يبوا عووابوا ااوةلبا اتكاو
توتوول الاهاوول الاللاقوول لاعووكال اللاوول يوول النوو ا ل الا اصووال  تووظ قووول اةا  الالاتووول 

لغ  اوون اهاتتهووا يوول يووو  الوواالاللبتوول االةالتوول اخاصوول اعووكال اللاوول اوون يوواا الصووةل 
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ااوون هنووا شووهلل  تعوو  ال الوول ابالتووالل النوو ا  لصووال  الاصووال  الوو   توووا  بتندتوو ها 
التا وول الوو  ةلعوول الوووا  النعووبتل   وو ا  ال عوو  الاختودوول لالالقتهووا الابا وول  بت ووا  اةا  
الاعووووكال الدنتوووول الصووووالبل ااووووا تلايووووا اوووون اةا  اعووووكال اللاوووول اوووون يوووواا الصووووةل اوووون 
اتاتلال كتنااتتكتل اات اة ا لتباط بوتن هو   الاتاتولال اوح بالشوها اون ا و  توتوت  ااقوح 

بالتتوتووووو  لتتةتوووووة  لالوووووة  تنووووواا  هووووو   الا وووووكول انظووووولا  لهووووو   الاعوووووكال ا ةا  الاهوووووال 
التوول تتطوبهووا اةا  هوو   الاعووكل ااعووتاب الوووا  التوول تتتا هووا الخصووا ا البتاكتنااتتكتوول 

  الاصال  له ا ا ةا  .
 ايةالتوول تعوو كتنااتتكتوولالالاااوو  البتا الوووا  النعووبتل ا ب الباتووا ةلاعوول توو ل اااوون هنووا    

ةا  هووو ا النوووا  اووون الاعوووكال بعوووهالل اكبووول اووون خوووال  التتوتووو  االاووول الاصوووال  يوووو  ا
اعوكال الاهوال  لةا   ااالليل اةب يالقتها بواالبتاكتنااتتكتل ا بالاة لبالد الاتاتلال 

    .ان ياا الصةل  اللال
 

 أهداف البحث : 1-3
 : يهدف البحث إلى 
 

تاتووووووولال الاا  لوووووووبالد الالشوووووووالل الالااوووووووول الووووووووا  النعوووووووبتل قوووووووت يوووووووو  التالووووووول   .1
االاول الان خال  التتوتو    ةا  اعكال اللال ان ياا الصةل الباتاكتنااتتكتل

 . عنل 02 – 11ا بالاة  لواصاليتن اياال 
 كتنااتتكتوولاتاتلال البتا البوو لوالشووالل الالااووولالوووا  النعووبتل التالوول  يووو  يالقوول  .0

واصووووواليتن اووووون يووووواا الصوووووةل لل اللاووووول اكاعووووواةا   لكووووو  التوووووول اووووون التووووو 
 .عنل02-11 اياال تتنالاللاق

الاتاتووووووولال ا الووووووووا  النعوووووووبتل  اعووووووواهال كووووووو  اووووووون قوووووووت  نعووووووو التالووووووول  يوووووووو    .3
خووووال  الاتووو  اةا  اعووووكال اللاووول اوووون يوووواا  بووووا ةا  الاهوووال الباتاكتنااتتكتووول 

 . عنل 02 – 11الصةل لواصاليتن اياال 
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الوووووا  النعووووبتل االاتاتووووولال قوووووت  التنبووووا  بووووا ةا  الاهووووال  يوووووو  شووووا  كوووو  اوووون  .4
لواصوواليتن خووال  الاتوو  اةا  اعووكال اللاوول اوون يوواا الصووةل تنااتتكتوول البتاك
 عنل  02 – 11اياال 

 

 :فروض البحث 1-4
الاتاتلال البتاكتنااتتكتل ا الوا  النعبتل   اة يالقل  ال ة لل إتصا تل بتنا  .1

 ياال  لواصاليتن ان التتات  ياا الصةل ةا  اعكال اللال الات   خال 
 عنل . 11-02

االاتاتلال البتاكتنااتتكتل   النعبتل الوا  قت ك  ان اتباتنل لاعاهال   نعا اة  .0
 02 – 11 ياال  كال اللال ان ياا الصةل لواصاليتن باأةا  الاهال  لاع

 عنل .

الوا  النعبتل االاتاتلال البتاكتنااتتكتل يالقل ةالل إتصا تا بنتت ل  قت لك  ان  .3
 عنل  02 – 11 ياال  لصةل لواصاليتنل ان ياا ااأةا  الاهال  لاعكال اللا

عتاب الاهال  الاهال  بة لل الوا  النعبتل ابالد الاتاتلال  تاكن التنبا  بالا .4
 البتاكتنااتتكتل لاعكال اللال ان ياا الصةل. 

 

   :مجاالت البحث 2 -1
 

يوووووول  انديااااااا اللاااااا اك الاااااا ي  ا اااااا     مصااااااش   ا:  المجااااااشر ال  اااااا    1-5-1
 عووووووووووووونل   02 – 81اياوووووووووووووال  انتووووووووووووول لو وووووووووووووبا  اللاا بطالووووووووووووول الالووووووووووووولاا لواصووووووووووووواليل

اقووووووووة خووووووووال  البطالوووووووول  اوووووووون يوووووووواا الصووووووووةل الوووووووو تن ن توووووووواا بوووووووو ةا  اعووووووووكال اللاوووووووولا 
 .اصاليا   80بوح يةةه  

 
يووووووووووول الااووووووووووووول نووووووووووواة  الصووووووووووووت  اللتاشووووووووووول  قايووووووووووولالا وووووووووووا  الاكوووووووووووانل      1-5-2

 .باةاة

 .5111/   2/  31    -  5111/  5/   1  ال اانل  الا ا   1-2-3
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 -المصطلحات :ب التعريف 6 – 1

 
هوووووووول الوووووووووا  التوووووووول تاكوووووووون  ن تخل هووووووووا الدوووووووولة  -: النسووووووووبيةالعضوووووووولية القووووووووو  

 .1 اللتاشل نعبل إل  ا ن  عاه
 

انايعووووووووووول بوووووووووووتن انايعوووووووووووتن خاشوووووووووووالل ‘ " هووووووووووول لالبووووووووووول النوووووووووووة لونوووووووووووة    المصوووووووووووار ة
اووووووووون خاللهوووووووووا تتووووووووواا  كووووووووو  انووووووووواي  العوووووووووتطل  يوووووووووو  تلكوووووووووال ‘ لوووووووووواانتن اقاايوووووووووة 

ل تكنتكتووووووووووووووول اتوووووووووووووووةة  باعوووووووووووووووتالاا  كووووووووووووووو  اأخوووووووووووووول اووووووووووووووون خوووووووووووووووال  تلكوووووووووووووووال تونتووووووووووووووو
 2اإلاكانتال ال عةتل االندعتل الاتاتل " 

 
تووووووووووووةااتال بايتاوووووووووووواة ا  الالتلكووووووووووووتتوتوووووووووووو  " هوووووووووووول ياوتوووووووووووول  التحليووووووووووووع ال   وووووووووووو  االبعوووووووووووواد

ااقوووووووووووووح نوطووووووووووووول االتنووووووووووووول اووووووووووووون الدووووووووووووولا  ب وووووووووووووك  اةا الالااةتووووووووووووول اا يوتووووووووووووول لتتةتوووووووووووووة الصوووووووووووووة 
 لا ل  خصاصا لوتلكال الاالوة  االاتالةة  ا ت اهال "   تاللت  ا 

 
    
 

 

 

 

 

                                                 
ةال الدكل الاللبل ، ، الواهل       2، ط  التةلت  اللتاشل التةتا تخطتط ا تطبتا ا قتاة ؛ دتل إبلاهت  ا  1

  . 272ا      2002
2  Rajko Patrov   ,  Freestyle and Greco-Roman Wrestling ,published by filla 
,1987,p17 
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 والدراسات السابقة النظريةالدراسات  – 2
 : النظريةالدراسات   3 – 2

  Strength      . القوة 3 – 3 – 2
درجووووولاأقوووووعصاعضقووووودا ق ووووو ا  ووووو  ا راد االقوووووعناها البووووولااله ووووو  اا  اووووو ا"       

،ااعالوووي ا   ووو ا   ووو ا ووودااقلعاووولا ووو ااووودنا اا ووولااأوووددنلاجاع ووولا  ووو  لاا  اووولا
عالقوووووعنارا ن ووووورا اجووووول  اأررووووو اي ا ه  ووووولا(اmaximal strengthاقووووو   ا 
؛ا ووو فرا ووو ا رع اتووولاعا ووو عكا اجل بووولاالرف ووورااووو االا ن ووورا اال  ووو  لاعاا  ووو علعج ل
(اععفه و االهأوعااالا داا ولاالأد فولاع اال ن وراneuromuscular factorsال قوه لا 

 وو اا ووو عكاالقووعناال  ووو  لا أووداااووو ايووقصاال ووودر ن،اع وو اأق قووولاا اوورا ووو  االقوووعنا
 ووو  لابووو اعرفوووراا ن ووورا اا اجووول ا وووكفراعاهلل ووودر ن،اعلرووو ااووو ايلووو ا ووو  ا ل ووولابوووي اال 

1 "لداالا  داا االدرا ل اعالهأعا.اال  لدنا ا ال اغ راعا أل،اع أ لجا 
     

اع ع  داالقعناال    لاا اعبو اارعاول اال  لضولاالهدا ولاعالوي ا  قودابلاجا  ولعاايا        
العا  اأ ل الاال لال،اعلر اعبا  تلالدكاالر ل    اعرهور؛االقعناال    لا  د ادعراعاات

اال.ا يا  داالقوعنا ولاقعاع ل و لعا و ا  وع راا و عكاا داوال عقوعصا لوداالا و ع ل اال   و
الرفل ووولااااوووعيجع اوووداا  يققووو اا(ا5891اا  اأاوووداقوووهأ اأ ووو اعبوووياااووولا  رووود ا

  لاضوداأققو اا وهلااةع ولا  ااجاععاضدرا االقوعناال  واالهدا لاعالي ا عقصا ل  اا ا
%ا،اعبي االا هلا   االقعناال    لا  اارول االقودارناهللا وهلال عااوصا98.6 ه ن ا

 عقوووصا لووودايلووو اه وووداا   اووولدا  ووودا راواال  اووولواعاليهوووراواااياا2.ا"االرفل ووولاالهد اووولا
عالهووولأف  االر ل ووو   ا  وووقعا ووو ا فووولع ت ا ووو اعبا ووولابوووي االقوووعنااووو ار ل ووولا يوووركا

   ووونادعراااتاووولعاعع ل ووو لعا ووو ا  قووول اا داوااال ووو واالفاووو الروووصا  لل ووول.ا"اأ وووناا دا
 Jensen andشوورال وولاالقووعنا وو ارع ارووصااوو اجا وو اع  الاتوولر ا يا ا وو فرا وود ارف

Fisherعدعاو رع اع ار   عر ر ااDonckoy  and Zciorsk و ه لا و اا و عكااا 

                                                 
1

ا ،ا،ااشرناع د تلا الدنار  لاال ره لاالر ل  لال هالافلب  اأد فلا  اال ر فاالهدا قلد ا رجاي لن:ا    
ا.9 ا،5888هنداد،اجلا لااااااااا

2
 .819 ا)5891داراالفرراال ره ،ااالقلبرن،(ا:5 ،اااعيجاالرفل لاالهدا لا؛ااأاداقهأ اأ ا     
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اوولاععرد اد ل شوورعفاع يوورع ا  قوول اع  ووع راا داواالاتوولر ،ا  ووقعا وو ارعاتوولا هقوولعال
Diatshcov et al عابلر ااHarra عاجالصا قواالد  ا اقراعاع ل و لعا  وديصا و اا

 1.ا شر صاعاق لغلاهق لااليقلة االهدا لاالاأددنالألداوا"

  االقعناال    لا   عراا اااعاال فصاعا  دادا  اارأ   اال فعللاعالارابقولا
ا  اا  وراداالوي  ا  ا  وع اهوللقعناال  و  لاعا  .اأ اا قصا لداعضقولبلا و ا و االفقفو

  وووو    ع ا  ووووج صادرجوووولا لل وووولااوووو اا اجوووول اأ وووواا وووو د ابووووي االقووووعنا لووووداعقووووعصا
ااإلا وووول   ووووع االقووووعنالفقووووداا.الر ل وووو ا لووووداع  ووووداا وووو عكا وووو االاال  وووول االر ل وووو لا

ع االأررول،اعلوع االقوعنااوولا أقو اا اجول ا اوفقا"ا ا اروو اراو االا رضولاععاالقوور اد
ضووووعنا  وووو  ل،اع ا اروووو ا وووورناالروووورنادع اضووووعن،اع ا اروووو ااج  وووول اا ر فوووولعااعض وووو ا

ا2.الا ل ل ادع اضعنا"
لياا   داالر ل  اداةاولعال  وع راضع و ارو ا أ و اعداو االأررو ا هقولعالفاوع اا

ال  هوولاع ر  رتوولااوو ايووقصاال وودر هل االاع  وولاالاا وو نال عقووعصا لووداعرهووراضوودراااروو ا
  االقعناال    لاعب ا القوراال  لضولاالهدا ول،اعالق ونا يااااركلياالإلا لجاالأرر ،اا

 ا ارو اع ا ي وعاهقدرا و االهدا ولالألاول ،اعبوياالو ا قضولااهلشورناهأجو اا،ل ا ر اضع ولعا
"ا ووووركاه ووووءاال  اوووولواع االقووووعناا.ال  وووو ل،اعر اوووولارهوووور اال  وووو لار اوووولا اد اضع توووولا
لووداع  ووداا وو ع ل االه علوولاراوولاال  وو  لابوو اال وو ا  ك وووا   توولاعقووعصاالق ووناا

ا3عاتلا  فراهدرجلاره رنا  دا اا لاه ءاالقفل االهدا لاا يركا"ا
 ا ووو االاجووولصاعايهوووراواعالاي قوووا فووو ا   تووولاالا  ووولر فعل قوووعناال  ووو  لا ووودنا

ا4"ب االقدرنالد  اعرداالقعكااليلرج لا"االقعناال    لا.الر ل  

                                                 
1
القعناالاا  ناهلل ر لا  دا أ   اجالصا قواالد  اع يرع ؛اعفراا  يدا اه ءاا  لل ناالاق رألال اا لاا   

ر  لا،ا اإل رادر ل ل اعهأعااال ره لاالر ل  ل،ادراالا  اراال  ا اا عصال :   (ا ل لاالعفناال اعد ال الشة  
 .88 ا(5891ال ره لاالر ل  لال ها  ،ا

2
 581 ا(5899،ا ال ا،اداراالفررال  هل لاعالاشر:ا 5،ا ا   عا ر اال در ناا؛ضل  اأ  اع يرع    

،ادارارادر لااإل :ا ا5 ا،اع واااال در نا  االاقلر لاأادا هداالأا دا الرناعاأ ل االد  ااق فدا؛اا3
ا.ا81 اا(ا8118،  هل لاعالاشراالع لوال

4
  Rajko Patrov  ; OP.Cit. ,p40 . 
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ا1.ااعا وودنااقلعاوول اار ف وولاالشوودنا"بوو اضوودرناال  وو لا  وودااعاجتوولااقلعاوولاع"عروويل 
"اضوووودرناالجتوووول اال  وووو  اعااهكاتوووولا(اابوووولر  وووو ا1990 اضل وووو اأ وووو اأ وووو  ااع ر توووول

ال قووووه ا وووو اال ن وووونا  وووودااقلعاوووولا لل وووولاا ووووه لاععااعاجت توووولااوووو ايووووقصاا وووو يدا ا
اا2ا.  ق االج  "

"اضوودرناال  وو لا وو اهكاتوول (ا1984ا وو ا ووقع ااأاووداأعاااأاوودااقووراالوود  ع ر توولا
ا ا3. ن نا  دااقلعالايلرج لاععااعاجت تلا"ال 

ا وووولة ااهكاتوووولا"  وووورع اا(ا5889اضل وووو اأ وووو اأ وووو  اعاااقووووعراجا ووووص ااعاوووول
ال عا وو اهوو  اع وولةفاالجتوول اال قووه االارروو  اعاا جوو اواالاأ  وولاهوول ج اواالأرر وولا

هكاتوولا"االاوو فراالووي اا(ا5891ا وو  ال ا  وو اأ وو ا اعا  ر توولاا4.ال جتوول اال  ووو  "
5ا. االأررلا" ا  ا ا

 

رفوولوناالفووردا  ووداا داوا" القووعناهكاتوولا(اا1981 قوول ا هوودااليوولل ا اعا  وورفا
ع وووووووووويررا  وووووووووولدصا هوووووووووودااا6ا.الهووووووووودا اهلل ن ووووووووووناععااعاجتوووووووووولاالاقلعاوووووووووول االاي  فووووووووول"

(ا يا  وورفاالقووعناال  وو  لاالققووعكاهكاتوولا"االقووعناOppel(ا وو ا اعهووص:5888الهقوو ر:
ل و ا اهنو ا  وداال  و لا يراجتولال قودرنا  وداالقوعنااعاالا  يدالالاألعلولا أر و افقوصا

 7.ا"اا  الاا اال عا  (اهللا هلالاقلعالالاعا الا  د ا قد

                                                 
1

ا.89 ا(5881عال ع   ،ااال   ال اشرادارالقلبرنا،اا:ا ا5،ا ااع ع لاعل لناالقعكا؛اأادا فال    
2

اا(1990 ع   ،ارال  هل لاعالاشراعال ال :اداراالفرا:ا 5،ا اع واال در ناالر ل  ا؛ضل  اأ  اأ      
ا.181 اااااااا

3
  (5891دار الفكر العربي، ،القاهرة: )5ط،  اختبارات األداء الحركي ؛محمد نصر الدين ومحمد حسن عالوي   

ا.81ص           
4

اا ه لاال     اال لل ،ا،ادهند:ا ا5 ،ااال  لضلاالهدا لاع ر ا أق قتلا؛ضل  اأ  اأ   اعااقعراجا ص   
ا.ا18 (اا5889اااااااا

 

5
 اداراالر نال  هل لاعالاشرا،جلا لاالاعقص،:ا ا5 ،الاديصا لداال در ناالر ل  ا؛   ال ا   اأ     

 .11 (ا5891          
6
 .589 ا(5895داراالا لرف،اا:ا اإل رادر لا،1 ا،اال در ناالر ل  ا؛ا قل ا هدااليلل       

    
7
لقوووولبرن،اارروووو االر وووولنا:ا اا5 ،ااهوووو  االا ر وووولاعال  ه وووو ال وووودر ناالر ل وووو اعال رلاووووصا وووولدصا هووووداالهقوووو ر؛ا  

ا.89 اا(ا5888ل اشر،
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(ا"ضودرناالاقولرعاا8151القعناال  و  لا و االاقولر لا   ر تولا اأاودا االره  و ااعال
ا1."اا ع لعأررل  اعال ن نا    اهاي  فااعا  شلص  ااعاجتلااال   ا

  شوولر اهووه ءاالافووردا ااااع  وورناجووداال قووعنالراتوولا اروو اباللوو ا  وولر فارفا  اووركا
عا    اافتعاولاعاأوداال قوعناعابوعاضوعناال  و لا و اال ن ونااو ااقلعاولاالأاوصاالعاضو ا
   توول،ا وو ياا اراوو اال  وو لااوو ااقلعاوولاالأاووصاالعاضوو ا   توول،اا اوودايلوو اع اال  وو لا

ا   را  ا  ع راا  عابل.
ا2دا ت :عال قعناال    لاعبا لاره رنال فراا

ا رعر لالأ  االا ترااليلرج ال ج  اعا ال ق .ا -5
الرشولضلاعاال أاوصااعارعاول االهدا ولاا يوركاافوصاال ور لب ا  ا قد راالال  ا -2

 ..الخ.

اععاا اعاعاعاعداواالجتداالهدا ا  ارل ولاالر ل ووووول اعااع ب ا  اااجل ال    -1
   فلع اا هلاا لبا تلا هقلالاععاا داوا.ا

ر ووقجاعضوولة ا ووداال شووعبل اعاال  ووعناالج ووالا لالوودعربلا وو ااالقووعنا  وو يد   -3
   ع راضعناا ره لاال    ل.

 
 : (maximum strength)القوة القصوى    2-3-3-3 

الهد اوولاال وورعر لا اووعاعاا اشوو لاالر ل وو لااقوودرا اوو اعبوو االاققووعك  ووداالقووعناال
ل،اراوولابووعاالأوولصا وو اال وو ا  وو    اال ن وونا  ووداالاقلعاوول اال وو ا  ا وو اهلر فوولعاضع توو

ر ل لار  اا فقلصاعاالاقولر لاعغ ربول،اأ واا    ونااو االفورداالر ل و اهويصاالأودا
اا ضقداا االقعناال  ا ا  رتلا داالاقلعالااليلرج ل.

بوو اهكاتوولا"اع االقووعناالققووعكاالا  قوولا(اا8111القاوو ا  هوودااحاأ وو  ااع  وورف
لا وو األلوولاعضقووداااقهوولءاعضقووداضووعنا  وو    االجتوول اال  وو  اال قووه ا ا لجتوو

لاال ووو ا   اووودا  ووودااقلعاووولا ووو االف لل ووول االر ل ووو   راد اع   هوووراال لاوووصاالأل ووو 
                                                 

ااااااااهندادا،االداراالجلا  لا:ا ا2،ا اال    اعال در ناالر ل  ا  ال هلاالاقلر لاأادا ارأ  االره   ا؛ااا1
 .051 اا(2202عال رجالاا،ل  هل لاعالاشراااااااا

2
 ، دار الفكر العربي، القاهرة: ) 5ط،  فسيولوجيا اللياقة البدنية ؛ نصر الديناحمد و أبو العال أحمد عبد الفتاح   

 .81-98ص (5881        
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1 ."جووداا لل وولا
الاقوودرناععاال ووع راا": بوو (اا8115أاوولداااف وو ا هووراب   اع ر توولا 

 ا جتووولا ووودااقلعاووولا ووو اعضقووودااع ال ووو ا  ووو    ا  ووو لاععااجاع ووولا  ووو  لا
 2. "اااقهلءا راد اعاأدالتل

ضوودرناال  وو لا  وودااعاجتوولااقلعاوولاا"(اعاتوولا5891ع ووركا اأاووداقووهأ اأ وولا  اااا
ا3.ا"ا يلرج لا  ا  اهلر فلعاا  عكاشد تل

ل قوعناالققوعكادع االعارد فو(ااق   االقعناال  ادا5881ال ق:  اأ  ا يررا عهعاااا
ا4.ااإلشلرنا لداالقعناالققعكااافردناععاال ا  اه اتالا

اا
ر فوووول اال وووولهقلاأ وووواا وووورفاالقووووعناالققووووعكاهكاتوووولاضوووودرناع  فوووو االهلأوووواااوووو اال  

الر ل ووو ا  وووداهووويصاع  ووودااقووودارال قوووعناعفاووولواال اوووصاال  ووو  اا ضقووودااإلراد ا
اهلل لدنا.اره رناقلعالاا  الا رع الاألعللاال ن نا  دا

ع  االقعناالققعكا ا قلوا ق اهلل اوصاالفلهو ا و اعاشو لار ل و لا د ودناععا اتولاااا
لا شواصا  ودااوع  اال اوصاال  و  االفلهو اعالا أور ا و ا  اعاأودا  اه ءاا اشو 
ا.عدالجعارللاقلر لاعا

(اهوول اشوور  ا تووعراالقووعناالققووعكاباوولا5889عبووياااوولاعروود ا ال وو دا هووداالاققووعد:ااا
ا5.له ل(عضقداضعناد الار لا ا أررل(اععضقداضعناا  ل  ر لا ف

ال ووو ا  تووورااه ووولاعالا أررووولالقوووعناالفلااوووع  اا  ووودااووولايرووورا وووركاالهلأوووااع اعهاووولوعا   
 ارو اع ا  تورا ا  تاولاالقوعناالققوعكا  اااو ااهل اقهلءاالفله اعا اقهلءاالا أر ا

 ووو اا اقهوولءاالفلهووو اهشوورصاعع ووو اعلرهاوولا ووو االاألعلوولاا علوووداا ر  توولااوو اا د ا

                                                 
1
اا37 ا(ا2221،ا،اال  فال  هل لهنداد:ا ا0 ،ا  واال  ا لال  در ناالر ل  اا؛ هدااحاأ   االقا ا  
2
االقلبرن:اداراالفرراال ره ،اا:ا ا2،ا الدنال در ناالر ل  االأد ا،ا ي   اع  ه  اعض اف  ا هراب  اأالد؛ا   

 .88( اا2220ااااااا

3
القووولبرن،اداراالشووو ن،ا:ا ا5 ا، ووور اهاووولواع قاووو  اا ي هووولرا ا ووو اال ره ووولاالر ل ووو لاأاوووداقوووهأ اأ ووولا  ؛ا   

 .585 ا(5891

4
 .581،ا الاقدراال له اا؛(ا5881ا عهعاال قااأادا هداالف لح   

االقلبرن،اارر االر لن:ا 5 ،ال اال در ناالر ل  ا در ناع   علعج لاالقعنا ر اال  دا هداالاققعد؛ااا5
ا.022 ا(ا5889ل اشر،ااااااااا
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ه االا و اا اقهولءاالا أور ا    ونااأولع  ا د ودنال  ولدناالاقلعاولا و اروصااألعلولا
 لووداالأووداالققووع ،اعر اوولا اد االاأوولع  ا وو ابووي االأللوولا وو د ا لوودا  ووناعقووع عا

 . ا ر  تلال   لاعهلل لل ا قدا االدضلا  ا
 
 القوة القصوى وأهميتها في لعبة المصارعة .  2-3-3-2

ه  ا ل ا د دنا ه ءاالاقلدرايرر تلاالقعناالققوعكاعالوه ءاا يوراالقوعناا  ا  
ع    وو االقووعناال  وو  لال اقوولر لاداةاوولعاه اف ووياااف وو هووللا اداال  اووداعلروو اجا  توولا

اتوولرا اعأرروول ا ا وولاعاي   وولايووقصاالاهوولراناأ وواا    ووناال ات وودالتووي االاتووولرا ا
ا.ع اف يبلاا ااال واا  لع االع  اع ا هيصاالاقلرعاجتعداعاهدا لاره رنا

لا ووووهلاعبا وووولاالقووووعناال  وووو  لاهلا  "ا(ا5889،اال ووووقا هووووداالف وووولحاا ااعهووووعع وووويررا
ل ر ل وو   ا رجوو ا لووداار هل توولاهووه ءا القووراال  لضوولاالهدا وولارلل ر ووولاعاال أاووصاعا
ال  ا رع اا تلاال القراالاررهلال  لضلاالهدا ولارللقودرناال  و  لاعال أاوصاال  و  ا يا
    ناا اش لاالر ل  لابي اال القراالاررهلاإلا لجاالقعناال ر  ووولاعلق و ارارا و ا

ضووووع اراوووولا وووو االاقوووولر لاعالاقراوووولاعال وووولناالقووووعكاعغ ربوووولااوووو اعداوا اووووصا  وووو  ا
1"ا.الر ل ل 

 

ع ر فوو االا   هوول االا   قوولاهووكاعاعاالقووعناال  وو  لااليلقوولال اقوولر لاداةاوولعا ووع لعا"ا
ا2"ا.اهشرصا ل ا ا  عراالاقلر لا

راووهو،اا ا(ااوو 5891اا Jerman and Hanllyج راوول ،ابوولا  ا اعا  فوو اا
القوعناال  و  لابو اال لاوصاالأل و اا"(ا و اع 5891اا Combs and Frank  رااو ا

ا3.  االقراعا  األللا  لع اهلض ا القراال  لضلاالهدا لاا يركاا االاال و"

                                                 
1
ا:ا االقلبرنا،اداراالفرراا5، ااال در ناالر ل  اعا  واالف  علعج لاعهعاال قااأادا هداالف لحا؛   

ا.ا81،ا ا(ا1997اال ره ،اااااااا
2
ل  ره ولااا لاولا الا توداال ولل ا:ا اهوعرج اشوق ف:اا رجاول،اااو االاقولر لااع ع ل ااي لرنا؛ال راجل  اعا   

ا.18 ا(ا5895ا،علالا لاالشرض ل-الر ل  ل،ا  ه  
3

   Jarman and Hanlly:R, wrestling for Bagimers conten poorer books, LNC Chicago: 

1983,p15.Combsis and Frank, C: wining wrestling contemporary books, LNC, 

Chicago, 1980,p75.  
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الاقوولر لا  ا وو اهلشوو را ا"ا(ا  ا5891اا Walter Jainعال ووراجوول  ا اع وويررا
دا لل ول،ا دداره راا ه لعاا اال  ق ا  ا اف ياالعاجناالأرر اعفالواال قلرعاهجتعا

هوووصاع لل وولاجوداع.ااعا ووراعال اوععاالاتوولرا االأرر ولا وو االاقولر لالووياا جونا اا وولاالقووعنا
هشورصااققوعكهشرصاج دا  اجا  اال  وق االرة  و لا لاول،اع اا ولاالقوعناالاققعكال

يوول ا وو ا  وو اال  ووق اال وو ا افووياالاتوولرا االفا وولاال يققوو ل،اعيلوو ااوو ايووقصا
ا1.الاهتي االاتلرا "ال الر  االيلقلايا اال قض

يهوراواالاقولر لاضوداا"ا لوداع ا(ا5898ااأاوداالر قاو ال   دا   اادا،ا اع ش را
الهدا ووولابووو اال لاوووصاا رهووورا ووو ااجووولحاالاقووولرعاعا  اادرا عا قوووعاا  وووداع ااجاوووععاالقووو

الاقووولر   اا ير ووولوا  ا وووع ا  وووداهاووولواضوووع ت ا لووودادرجووولا فوووع االا   هووول اال لد ووولا
". ت اع ا  دعااد  اعر  اعا  االاال واهرفلوناعفالواال قلرعل اهلران؛اأ دا ارا

2
 

  داعبا لاالقعناال    لال اقلرعاأ واا و  ا"اا(5891 هدا   ااق فا اع  رداااا
اي  وولراالاقوولر   االاه وودة  ا  ووداع وولواضووعناعج وولات اعع ،اراوولاع االاقوولرعاالووي ا

اوو ا أق وو اا وولة اج وودنا وو ا ج ووداا وورل ارف وورنااوو اا  قوولر ال قووعناال  وو  لا ا وو ار ا
.الاال  ل "

3
  

بو ا اقوراع ل و ال   و  ا"ال قوعنا(اابولر  و اا 1990ضل  اأ  اأ   ا ع ش راااا
الا  عكا  االف لل ل اال  ا    ناال ن نا  دااقلعالاره رناراولابوعاالأولصا و ار و ا
اا فقوولصاعالجاهوول اعالاقوولر لاواع ادعراالقووعناالققووعكا وو االا وو ع ل االر ل وو لا قووص

ا4.اا"عبا لار الاض  االاقلعالاال  اا االافرعءاال ن نا   تل
غل لا  اا با ولاا و ال هولاالاقولر لااالرصاا االقعناالققعكع ركاالهلأااع ا      

لاألعلووولاع جوووناال رر ووو ا   تووولالاووولا ا ووول اهووو اعداواالاقووولرعاها   هووول اهدا ووولا لل ووولا
 ا جتوولاالااوول وا ووعاوا وو ا ا  وولال ن وونا  ووداضووعنايلرج وولاا اف وولاهاقووداراالقووعناال وو اا

ا.اأ دا اداض لا اهللد لعا داالتجع اععا  الابجعا لاااتلرا التجع ا اداعداوا
                                                 

1
 .11،ا الاقدراال له ا(ا؛اا5895 عال راجل  اا 

2
اا(5898داراالر ناالجلا  ل،ا:ا القلبرنا،5 ،اا  واال  ا لال اقلر لا؛اأاداالر قا عااال   دا   االادا   

ا.19 اااااا
ا.075 ا(ا0882ا،ا ه لاجلا لاهندادا:ا 0 ا،اال در نا  االاقلر ل هدا   ااق ف؛اااا3
 .ا061 اا،االاقدراال له ؛ا(1990ا ضل  اأ  اأ   ااا4
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لويل ا روع االاقولرعاهألجولا لوداا،اع ال هلاالاقلر لال هلا ةول اع ا ولعع  لالر
لا وووداضوووعناالااووول وا ا جتووواع  ارووو اا وووهلاالوووداع  اج وووا اعضقووودااقووودارال قوووعنا
 لأ  اا  جلاالا اصالقللأ ا.ا قر هلا اف لع  االاا جلاا هلاالداا

ا
 المطلقة العضلية القوة   2-3-3-1

القووعناالا  قوول،ا  شوو رااعالهوولأف  ااقوو   ا   توولاه ووءاالاي قوو  ا  وو ععضوودا
هكاتوولا"اعضقوودارا وولااوو االقووعنا اروو اع ا هوويلتلاا ب اجوور(ا  قوول ا هوودااليوولل (ا وو ا

ا1.   لاععااجاع لا    لالارناعاأدنا ق ا"
لاجاع وووووووووووووولابوووووووووووووو ا"االقووووووووووووووعناال وووووووووووووو ا اروووووووووووووو اع ا يرجتوووووووووووووولاالفوووووووووووووورداالر ل وووووووووووووو اعا

ا2 هقرفاالا را  اع  اج ا ا.ا    لاا  الا
اجاوععاروصااو االقوعناالققوعكاعاأ  ل ول ااع فت ا أو ااقو   االقوعناالا  قول

ا3.االقعناهلل   لاعليل ا رع االقعناالا  قلاا اأ ااالاهدعاارهراا االقعناالققعكا
(ا ووو ا ب  جوووراعبعلاووول (ا"ا  االقوووعنا5889الاققوووعد:راووولا ووويررا ال ووو دا هووودا

بوو اأوودعداالقووعناالققووعكاعال وو ا  تووراايوو ع ا اال  هوولاالفلرضوولال   هةوولا(االف وو علعج لا
  ا أوووو ااف وووورا ايلرج وووولاعال وووو ا افووووصااالا  قوووولاالقووووعنا"ا،اع ا  تووووراايوووو ع االقووووعن

ع  و اا%(ا لوداغ وراالاودره  ،81%(ا اوداالاودره  اع قوصا لودا 51اي ع اأوعال ا 
،اععااف وووورا ااالاف وووورا ا  افووووصا اوووولاهاف وووورا ااف وووو لايووووعف،ا وووورح،ا وووو ع،ا شووووا ...الخ

ر ا لة وول،اااشوو ل ...الخاععااف وورا ارترهلة وولا  فوولرنال   ووق (اععاضووعناانال   وو ل،ا
ا4.اع  اداأدعداالقعناالف  علعج لاهللقعناالق راد لاععاالقعناال    لاالا  قلا

القووووعناالاهيعلوووولا وووو اال اووووصاال  وووو  ااإلراد اا"ا لووووداع (ا5888ع شوووو را ه  ع  وووو :
اتووولا ا قووولاا   عا ووور الققوووعكاالفلهووو ا وا  اهعا ووو لاعجتووو ناالق ووولواعلاووورناعاأووودناعا 

                                                 
1
ا.598،ا االاقدراال له ا؛(5895ا  قل ا هدااليلل    
ا.ا032،ا اااالاقدراال له ا؛(ا2220 ااف  ا هراب  ااااا2
3
ا.89،ا االاقدراال له (؛ا5889ا ال  دا هداالاققعد   
4
ا.589،ا ال له الاقدراا(؛ا5889 ال  دا هداالاققعدا   
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اعا ر ووول،اععا اتووولاعضقوووداا ووو عكاضوووعنا ارووو اع ا ا جووو االجتووول اال قوووه االأررووو االد ا
ا.1ا"ا  قلالاا اه  االقعناالققعكاعالقعن اداعداواعضقداااقهلءا راد اع   اال فر 

ا
 Relative Strength . النسبيةالعضلية القوة    2-3-3-3

را لووداع  االج وو ا ووالقووعنا ال  وو  ل(االا  قوولا شوو را لووداالقووعناال  وو  لاهنووءاالااااا
لاجاع ووولا  ووو  لا  ووو  اصالإلشووولرنا لوووداالقوووعناال  ووو  لا عاووولاالقوووعناال  ووو  لاالا وووه لا

ل  وووود صاالقووووفل اااعاا شوووورالتلالا لووووداع  اج ووووا اع اروووو اا وووو  الل ر ل وووو اا ووووها  اوووولا
ا.القعناال    لاا أاصاععاا يركال قعناال    لاافصاالقعناال ر  ل

  االافتوووع االأووود اال ووودر ناالقوووعنا جوووناع ا روووع ا  وووداع ووولواالقوووعناالا وووه لا وووعاوا
 و ا  يويا عاولا ولهقلااا اال ودر نا  وداع ولوابوي االقوعنال رج   اععال يرا   اع  ودصاهورا

الافتع ا.ها راا   هلرابيااا
أ وناا ع ا ا   اودع اهشورصاهالر ل  ع االي  ا شلررع ا و اا ولهقل ا قوافاا  "ا

ره را  داالقعناال    لاالا وه لا او اا  وعنااوات اع ا  ن هوعاا  وداع  اج وات ا و ا
عداواالعاجهووول االأرر ووولاافوووصاالقفووو اال ع وووصا،اال ووودعا،ااإلر ووولصااعع أق ووو االاتووولرا ا
ا2.اال لأ ا....االخ"

عال وووولناعيووووركاافووووصا االاقراوووولاعاااهلل ووووه ا ا هوووو ا  وووودال هوووولاالاقوووولر لاعبوووويااا
   اوداع ا ل لاال  ناا  قا  اع ا   ةل اانلل ا ت االجعدعاعال ل رعاادعا...االخا(ا

ع ا أق و اضوعناارهوراا وه لااقولرعاايورا الف و اهوللع  ا  وداااقولرع  داع ا  ن ناال
هوراع ا  ولدناالقوعناصا    اع ا هويصاضوعناارعر الاعراداع ا رع ا ل لاا داواالاتلر اع  

ا.االاال واقلعالال  ن نا  داع  االج  اعاالاهيعللا
ا
ا

                                                 
1
(ا0888داراالفروووووراال رهووووو ا،اا،االقووووولبرناا:ا 0 ،ااع وووووواعا ر ووووول اال ووووودر ناالر ل ووووو ه  ع  وووو ااأاووووود؛اا  
ا.008 

2
اهندادا: اا8،ا ا  ه قل االهل عا رلا  ا  اال در ناالر ل  اعا داواالأرر اقر  ا هداالرر  االف   ؛ا   

ا.895 (اا8151داراالر ناعالعفلة ،ا،اااااااااا
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االقعناال    لاالا  قلا
 ع  االج  اااااا

 .القوة العضلية المطلقة و القوة النسبية    2-3-3-3
 

  اوو االقووعناال  وو  لاالا  قوولا"االقووعناال وو ا اروو اع ا صيرجتوولاالفوورداهقوورفاالا ووراااا
ا1  اع  اج ا ".ا

 يرجتووولاالفووورداالر ل ووو ااع لا   اووو ا"االقوووعناال ووو ا ارووو اعاووولاالقوووعناال  ووو  لاالا وووه 
ا.2ا هلا لداع  اج ا "

ا
 )لمجموعة عضلية معينة (             

         القوة العضلية النسبية =  

    

  ادااقأ  الالألل ولناالر ل و لاالفرد ولاععاالجال  ول،ا و  اه وءابوي اا ل ولناا"
رولاره ورنال ج و اععاالو أر ا  و اهدرجولاره ورنا    ناضعنا    لاره رنادع االألجلالأرا

افووصار وو اا فقوولصاعاال ووعاعاع  لل وول االراوو ا وو اال وولناالقووعك.اعباوولااقأوو ار اوولا ادا
ع  االج وو ؛اا وو  لعاالر ل وو ا ا وولجاضووعنا  وو  لاعرهووراع فووعف ا وو االر ل وول.اا  اووولا

ر ا وو اعنا  وو  لاره ورنايووقصاالوو أاقأو اه ووءاالف لل وول االر ل وو لا    ونا يووراجاضوو
أررووولاالج ووو ااافوووصاالعفوووناال ع وووصاعاالقفووو اهلل ااووولاعغ ربووول،اعباووولا روووع اا با ووولا ووو ا
الاعا اووولاهووو  ا ا ووولجاعرهووورال قوووعناال  ووو  لاعهووو  اع  االج ووو اأ ووودا ارووو ا وووه اا داوا

3 الأرر "
  . 

    ناهيصاضعناره رنالأررلاالج و ا وا االأودعدااا ل لنع ركاالهلأااا اه ءا
عالوي ا وديصا و االوألداو  لناال ي االي و اعالو اع االا  وعناالارلا لال اا ااجصاار

ض ووولوار  ووولاالج ووو الوووياار اووولا اد ار  ووولاالج ووو ا ادا ياووو االي ووو ااعاالووو اع اعالوووي ا
ا.  ال نا رد لاا االا ا  اا اضعنا    لا عاوارلا اا  قلااعاا ه لا

الج و ؛ا اد اااعا اا اف لاال لهقلاا  ا  اعا ار اولا اد االقوعناال  و  لاعضوصاع  ااا
القووعناال  وو  لاالا ووه ل،اعبووياااوولا ع وو الاوولاع ووهلناع وو اأوودعداا  اوولالووألع ا ايووقصا

                                                 
1
 .511، ص المصدر السابق( ؛ 5889مفتي إبراهيم حماد)     

2
 . 511،ص نفس المصدر ؛ مفتي إبراهيم حماد   
3
 .511، ص نفس المصدر مفتي إبراهيم حماد؛    
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اال  وووووول ار ل وووووول االاقوووووولر لاعالاقراوووووولاعر وووووو اا فقوووووولصا يا رووووووع االاال  وووووولاهوووووو  ا
ا.ااا رع االفع ال ي ا ا   اضعناا ه لاره رناهد للاالقعناالا  قلاالر ل    اضدا

لاال ووو ا    وووناال ن ووونا  ووودااقلعاووولاج ووو االق وووناافوووصاعاووولاا اشووو لاالر ل ووو اااااا
  وناالجاهول ا  أ ولجا  تولا لوداالقوعناالا وه ل،اعبو ا  او االقوعناال و ا ا جتولاالق وونا
هللا ووهلالووع  اج ووا .ا  اوولاع االقووعناالا ووه لا قووصار اوولا اداع  االج وو اا  جوولال  ني وولا

  وداع  االج و ااو ااال اةدناععا  ي اال  ق .اعبياا  ا اا اال ورعرناالاأل  ول
"عجصاالاأل  لا  داالقعناالا ه لالق ن

 
 

1
 . 

 

 القوة النسبية وعالقتها بالجاذبية و  القوة المطلقة  2-3-3-3 

 2 . ) وزن الجسم (           
ع  االج  اض الافله لا للاولارول ا و اارول ااأوددا و اا و عكا و  االهأوراواعلتوياا  

دا و دكاهللويرا   اعالورج   اا ول االقوعناالققوعكالتوي ا  اداالق ل اهأررل االقعناعال  اضو
 وو اال ن وونا  ووداالجليه وولاا ر وو لاالعارا   اععاالوورج   ا   وونادعراارة  ووا جوو اوا االووي

الا اف ووولاهوووع  االج ووو اوا اوووفقا اوووداالق ووول اهأررووولاالقووو  ناالفلهووو ا ووو االأ ووو ا ااأووودا
  اال وووولالا وووول اال وووونواا رهوووورا قوووو ا  وووودا  ووووق االوووويرا (اأرروووول االجاال وووو  ا

 علدا ووادال وولا(اا وول االفهوول ا وو االأ وو القوودر لاعروويل ا  ووق االر فوو  االاه وودنا اال
الا ووول لاا  ق وولاهووو  ااررووو افقوووصااا ووورعهلا ووو ضع ووو ا  ووولع اع  االج وو ااا ووولعادعراا  اوول

عاو ااجوصاع ا روع اال و  اعلودعراا االألقوصا و االج  اعاق ولاا ر رول ا  وداالجتول ا
نا  وودا وو  االووع  الق ووناوا جووناع ا رووع اضووعناالوويرا   االوويراعااضوولدراا  وودااال ن وو

أ واا   وناال قضولاهو  االقوعناا،ارهراهق ا تلاا ااجاصار  لاالج و ا اهوللر  عاغورا ا(ا
الققوووعكالجووو واالج ووو اعر  ووولاالج ووو ادعرااأل وووالا ووو اا داوال  ن ووونا  ووودا ووو  اع  ا

لا  عهوولاعالاال ووهلاالج وو ا ا وو  االجليه وولاا ر وو لا(اعيلوو ا  االق وونا هوويصاالقووعناا
اا اع  اج ا اعال  ا    ا   تلاالقعناالا ه لاأ اا  ا.
 القوة النسبية = القوة القصوى للذراعين / وزن الجسم 

                                                 
1
ا.19 ،ااالاقدراال له (ا؛ا5888 لدصا هداالهق ر    
 .016،اا ااالاقدراال له (ا؛اا2202 قر  ا هداالرر  االف   اااا2
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ارهووورااووو اعاأووودا ا ووودداقوووأ  ا(ار اووولادصايلووو ا  ووودا  ااالقوووعناالا وووه لا ر اووولارلاووو 

داع  اج وا االق نا رع اج داا  اا داوا  ابي االأررل اعا اضعنايرا   اا هلا لو
ضوولدرنا  ووداال ن وونا  ووداضووعناجوويناا رءاالاوو فرنا  ووداالج وو اعالا اف وولاهع اوو اواعا ا

 وو اال  ووق اال لا وولا وو االعااققوول ابووي االق اوولا وو االعاأوودا شوو را لوودا  اباوول ا وو ف
بيااالاععاا االأررل اعالأررل االاشلهتلااالا   ر  ايل ا لوداال اوصا  ودا  وع را

ااا.ادر ناالقعنااليلقلال  ق ااا ايقصاهراا ا 
ا  وودا ووه صاالافوولصاالقووعناالا ووه لال وويرا   ا وو ال هوولاالاقوولر لا اجوودا  اعاوولاعبا  توول

أللووولاالعضوووعفااوو ا هووودعااايااوو اصال ووو اهدا ووولاالقوول شوورصا لرضووولاره ووراال اقووولر   اواعي
 ن ونااأودبالا  وداله  االا ال    ا و ااألعلولا أناالعاد  االأررل ااالا افياعغللهل
 للاقوولرعا   لاووصاباوولاا،ل واا وو لاالوويرا   اع وو ا ر وو ا يووقصا ووعا  االااووهعاايووراآل
الود لعاعهاقوداراالتجوع اعاقوعنااقلعاولا و األلولار ا   اضوعناا  اولا  ويربلاااال وا ا

ال هوولاعع ا االوويل ا وول االاقوولرعاالووي ا اتوولا يالاقووافاأ ووناع  االق ووناهعاا وو  ا
 ن ونا  ودااال  و اه اوواالر فو  االاععاو االاقول ااارو اا دد أق  اارهراا  اصا  د

 جوناالويل قوعناالاا و  ااو اال و ا ارو ا أد ودبلاهاقوداراعبعاال ن نا  ودااقلعا و ا  
 .اتدفا اضعنااقلعالاالاال وال أق  االا ه لعااارهرا    اضعناع 

 

ا(0شرصا 
االا اصاعفالو ال  االيرا   اه  االاقلر   اا ل ل ع  ا
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 ا جتولااع د ا هولرنا و اا و عكاالقوعناالققوعكاالوي ا ارو اعالقعناالا ه لاع قلالالا قو" 
الر ل  ا و ااأوداعجو اواج وا التولا قضولاهوع  االج و اع ارو اا ر قولواها و عكابوي ا

االقعناهك  عه  ا:
اا ر فلعاها  عكاالقعناالققعكا االقعناالا  قلالج واالج  ا( -
ااإلضقصاا اع  االج  اع  داأ لناالدب اعل وار  لاال   لا.ا -
  ووو ه دا ارلا ووولااإلضوووقصااووو اع  اا ااووو ايع االا ووو ع ل اال   ووولعهللا وووهلال ر ل ووو  ااا

الج وو اع ا هقووداعاوولات القر فوولعاها وو عكاالقوووعناالا ووه لااوو ايووقصاا ر فوولعاها ووو عكا
عرا  وو اا فقوولصا اروو الاقراوو  ااعا اقوولر   العهللا ووهلاا،القووعناالا  قوولالجوو واالج وو ا
ا1اه ق  صاالع  اهللا هلالت ا."ا  هلعاا   عه  اا لا يا  ا 

ضهصااله وع  االاأ  ولااا االاقلر   ا  ا ا  لا ا  صاالع  اال د دعبيااالا  ه  اااا
ل   رناا ه لا  دااقولرعاايوفاعالنل لااا ابعا  لدناالقعناالا ه لال تعللاااعال للا ل

ا.ع العا
تالا و اه وءاا ل ولناعاقعناا شرااا ل  لعال القعناالا ه لا ديصااع ع ركاالهلأااااا
 اوداا و يدا اه وءاال اوولر  اال و ا تودفا لودا  ووع راالقوعناالققوعكالوه ءاعجوو اوااعع

ل اوووصا لاالجاال ووو  عالاقراووولااال وووهلألاعالووودراجل عاالاقووولر لاوا فووو اال ووولنااالج ووو 
ا ايقصاعج اواالج  ال  ن نا  داضوعناالجويناعالاقلعاول اا يوركاال و ا قولع اا رع 

ضوووعناضقوووعكاعا  ا ووو عااهقوووعنااع اا ووول ا  هووو ابوووي اا ل ووولنا جوووناعهتووويا،ر  ووولاالج ووو ا
او اعهلل ولل اضوعناا وه لا لل ولا لل ولا و اعجو اواعج ولات اروقاأ ونا يققو اا  قلا
ع أق وو االفووع اعا اجوول االا  ووعناا  ووداضوودرااوولا  ا وو اهوو ااعداواالأرروول االفا وولاجووصا

اااال ا،اا اضعناا ه لا  االيرا   اعالرج   ال  ن نا  دابي االاقلعا
  الا ي االقعناالا ه لال ويرا   اعالورج   ا  وداضوعناالجليه ولالاقلعاول ا افوصااعال"ااا

عع ا ار  هووولار ووو اا فقووولصااوووفقاا ووول اضووودرناال  وووق التووولا قضووولاهلل ووور لاالألقووو لاا
ا.ا2ااعالا  عهلا  اعأداااال ن  را  اأررلاالفقصاع  ج   ا"

                                                 
1

ا.ا819 اا،االاقدراال له ؛ا(ا8151 االف   ا هداالرر  ااقر     
2

 .ا819 اا،االاقدراال له ؛ا(ا8151 االف   ا هداالرر  اقر  ا   
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 وو ال هوولاالاقوولر لا أوولعصاالاقوولرعااع لصاعا اعجوو االشووه اهوو  االاقوولرعاعرا وو اا فقوو
اععاتل وولاالاوو اصالقووللأ اا لوودا وورل ا ا وولاضوودا وو د اا داواا رءر وو ااال  وو ا وو ا

العضووعفاعاألعلوولار وو االااوول وا شووله اا ل وولعا ااالأقووعصا  ووداارهوورا ووددااوو االاقوول ا
اقوولرعاالاعاوولرا وو اا فقوولصااأوودداها وولرا افله وولاا ووه لاا  عع  وولاا،اا فقوولصرف ووراارا وو ا

ضوداارويل عا   اي لرا اا  ددنا  ااي  لراالا لراالأرر ال اتلرناعأ وناالتودفاااتولا
الاو د ال أررولالوياااوركا و اه وءاااقلرع أددبلااقداراالقعناالا ه لاال  ا ا  رتلاال

 ووور لاا داواا  وووقعا ووو  ديووولصا اقوووراالافلجوووكناا لووودا  جووولاالاقووولرعااع ا أ ووول ا
ا(.ا8رالااع  ا  االشرصا ال ا رلا.اا   صاولإلاتلاهللقعناالاف دالأرر لا

ا

ا
ا(8شرصا 

ال  تلال هلار  اا فقلصلاهآعال  ا شله ااع لاا اعب اهللق  اال أ  ر ا(ا ع  اع   لار  االاال وا
ا
 .بالمصارعة أهمية القوة العضلية في تطبيق المسكات 2-3-3-3

اتلرا االأرر لاالاقلر لا"اب االاال للاه  ا  ه  اا ايقصا اف ياه ءاال
ا1عاألعللا ع ااأدبالا  داا يراه اواا ر لفاععاهللاقل ا"

                                                 
 .ا03 اا،الاقدراال له ا؛(اا2228 اأادا هداالأا دا الرناعاأ ل االد  ااق فداا1



 ثاني: الدراسات النظرية والدراسات السابقة.......................الباب ال
 

 

33 

عبوو ا وو فرا،   ووداالقووعناال  وو  لا أوودكااليقوولة االاتاوولا وو ااالر وولاالر ل وولعاا"اا
هشوورصااهلشوورا  وودا وور لاعداواالاتوولرناالا  عهوولاع  ووداال أاووصا يا  ووداالقووعناال  وو  لا

الاقولر لال هولاا  ا در ناالقعناال    لا و ا.اعاالا رل االفا لاع  عربلاعداو ههلعا  ا
عال أاووصاال  وو  ا وو االا وو عكااف وو ااققووعكعناال رووع ااج ا وو اع اها اوودا وودر ناالقوو

لألجلاالاقلرعا ل تولاعفاولواالاال  ول اعاالاهلر ول اال و ا يع وتلا ياعجونا  وداروصا
اوووودرنا   وووولواا با وووولا وووو ا  ووووع رابوووويااال اقووووراالاتوووو ااوووو اعجووووصا أق وووو االا  جوووولا

"اضله  وولاالقووعناا  بووي اا با وولاأ ووااا(ا5899ا هوودا  وو ااقوو فا اع  رووداا1"صا   وو
اليلقووولا ووو االاقووولر لا روووع اداةاووولعاهشووورصااررووونالرووو اهاووولوا ووودر هتلا    وووناال ووو  ا
عال عج  ا ادا  ع ربلارللقعناالاا  ناهلل ر لاعا لعلولاالقوعن،اعلتوياا  وعرابوي االقوفلا

لا رال  قضولاالا  اولاهو  االقوعناالققوعكا  ا ر  اال الر  اال أ  ر لااليلقولاععاهول
ي االقووفل اه القوورا   وو  اا وو عكاعالقووعناالاا وو ناهلل وور لاعا لعلوولاالقووعناعا قضوولابوو

عيلقوولاالهاوولواال را روو االيوول ،الوويل ا اهوودااوو االاأل  وولا  وودا  ووعرابووي اايووراآل
القووفل ااج ا وولاعها وو عكاعاأوودا   ووعراالقووعناالققووعكاهشوورصاره وورااووفقا وو د ا لوودا

يااالو ه واععاالفهوول ا و اع وو عناالقوراعاعلتووياا ا   وعراضله  وولاالاقولرعاالتجعا وول،اعا 
 و فرا  وداال را و اع  وداالقوعناالقووقعكاا  اتل  عر اا لعللاالقعناهشرصاغ رارلٍف؛ا

ا.ا2اال اقلرعا"

  ا  ووع راالا وو عكا   اوودا  وودا  ووع راالقووعناال  وو  لاهجا وو اا  قوودلووياا  ااوولاااااااااااا
ا ووووولاعيلووووو ا  اجا ووووو اال  وووووق ا  اوووووصا ووووو اععصالأ ووووولا ال ووووو اهووووو  اعاعا تووووولااج 

  ووقا ووو ا  وووع را القوورا روووع  االا ووو ع ل اا يوووركاا،االاقوولر   اعفاووولواالقوووراع
اعهل ب ال ااف  .

 . التحليل الحركي  2 – 3 – 2
الشيقوو اععااع  ل قووا"ا لوودا  ا وودناهوويل ادرا وول ااعشوولر اوو االا  ووع اعراوولااااااااا
أووول  االاال  ووولاالر ل ووو لااعفاووولو ااووو ايوووقصاالاقأ ووولاالهقووور لا وووك الوووألداوالووويا  ا

 رع ادض قلاجداعاعيل ال   لاالاأودعدنااه دناع لةصاااتلاالاشلبدناالأ لاعال  ارهالا 
                                                 

1
 .073 ا،االاقدراال له ا(ا؛ا0882  هدا   ااق ف 
 .073،ا افواالاقدراا؛ا هدا   ااق فااا2
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الوووياررناالاقأ ووولاعالقووووفل االشيقووو لاعال ل ف وووولا،ا ل   اووولدا  ووووداال أ  وووصاع ق وووو  
ا.ا1ااا اع لادض قلا"ااأقصا  داا  عال اا داواا ايقصا قع راالف د ع

"ا  اع ار ل لا   ادا أ  صاع قوع  اعداوبولا  ودا(ااHanJoo1992ا اعيرراااااااا
ع ووو  لااعع  وووص ووودنا عااوووصاالاشووور لاال ووو ا را ووو اأووول  اال  وووناالا اع ووولاع  ق ووودا تلا

ا.2ال ق لواالرلاصا ك  اا ايقصاا داواالعاض  ال اال  ل ا"
قووولر ع ايعاالا ووو ع ل االا قداووولابووو اعرفووورا(ا"االاا8151عيرووورا اأاووودا االره  ووو ا

اأ  لجلال  أ  وصالاولالو ااو اعبا ولاهللنولا و اال  ورفا  وداا اأرا ول اعا ي ولواال و ا
ا3  فرا  هلا  داأ  اعداواالاتلرناالأرر لاعا  ج تلا"

ا

ا

ا  :اا كينماتيكيمفهوم التحليل ال 2-3-2-3
ال ن وراعل اولا اعالاروولا ااالر اال و ابوعاالعقوفاالشوور  الوألداواالأررو ااو اأ وواااا

اوو ايقلتوولافقفوولاادرا وولاالأرروولا وو ا ووعواالقووعاا  االا رلا ر وولا وو  ا  عا اوو اهوويل ا
  و يد ا و اا و اهل ارل ولاالقوعاا  اال و ا ف ورابوي االأررولااع ا ن را اع ل  لا ارو ا

الر  وولا(ا رووصااوو االوو ا اعاإل اأوولاا ن وورا اعااإل اأوولااععبووي االا ن وورا ابوو ا االوو ا ا
اعاوولا وولادعرااععال  ر وولا  وو يرجاااتوولاال وور لاعال  ج ووصا ووعاوارلاوو االأرروولاي  وولار ا

4الر  لا ت االيلق لاالققعر لاال  ا ديصا  ارل لاالأ لهل االر اال  ر لا
 

ا

                                                 
 اا &Frank & miller (1986) miller (1988) MacDonald ( 1944) Quoted by then jooااا1
ا statistical Analysis of volleyball team performance , QuarterlyاRobert . schetsاااااااا
   . for exercises &sport: 1992 .vol .63 No 1 , P 11-18ااااااااا
  statistical Analysis of volleyball teamا .Han joo Eom & Robert W. shuts ا2
         Performance  , Quarterly for exercises &sport: 1992 .vol .63 No 1 , P 11.   

 80،ا الاقدراال له ا(ا؛ا2202ا أادا االره   ا3

ن وورا الاتوولر  اال ووفاعالعفوونا  وودا لر وولاال ووعا  اراوولا هووداال وو لراجل وو ااال أ  ووصاالر ااوول  ر الووه ءاالا ااا4
،ار  ووولاال ره ووولاالر ل ووو لا،اااشوووعرنا،اجلا ووولاد وووللدارغ ووو،االج ووو  رار ووولللاا:ا ع قض ووو ااها ووو عكاا داواالفاووو ا

ا.ا11 ا(اا2221
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 1: طرق تحليل المهارة الحركية  2-3-2-2
 ر ق وووو اال أ  ووووصاالراوووو ا"  اا(اHay1982ا اا ال  أ  ووووصاأ وووواا وووويررلعلتوووولا ر ق وووو

ا]ع اال ور ق   ا[لتلا دناعغراءااتالال  أق اا اا  ة لاال  ا ت ال اهتولا اعالاع 
اووو االا للجووول ااا اوووعاعع   ووواال اه وووءاالوووألداوع كف ربووولاعالاووو فرا االفا ووولاالا ن ووورنا

عبوي اال ألل وصا  ول دا  ودا  ووع را…ارللا وهلاالاةع ولاعال رورارا اعغ ربوولاااإلأقولة ل
  وداالرفل ولااو االا  عاول اعال أ  وصاالاوع  اعلنرءاالأقوعصاعداوا  ه االفر  ا،ا

 وكف راعاع  ول عاعضهوصااعرفورعالرا ااأ لجا لدا جوراوا اور  اعا و اعشولاصال روع اال أ  وصا
الهدواه ا  لاال أ  صاعلنرءاالأقعصا  وداالرفل ولاال ورعر لااو اال ألل وصا هوداعا ا

الا يق ال أللولا رع ااق لواال أ  صاياافقلا لل لاع  عصا    ا  ا أد داالاع  ا
الاوورادا أ   توولاع قع اتوولاعي عا توولاا  ل وو لاالا داي وولااوو االأرروولاعا ا رووع اا  لهقوولا
عاالف وولال ا  جوولاعا   اوولدا  ووداشوورصاععايوو اااووعيج الق وولوادضوولاالأرروول اع فه وو ا

اا2   وولواال    اوول اعال عقوو ل االاال ووهلا"ااععي ووراعاال ر  ووناهلل    ووصاعأ ووناا علع وولا
. 

 ا  لاجا اعا ر  وناالا  عاول االا  أقو لاا دع لهلأاا ف  راعال  أ  صا ياع ركااااا
ل أقووعصا  وداا ولة االنورءاااتوولااا أقولة لالفاو ال و  اه وودايلو اا للج تولااا داواو ا
  وقا و اعداواالق هو  اعفاولواعا ايل ا قع  اال ا  ولاال در ه ولاهاجا تولااا داو قع  ا

ا.اال  فا  االاات اال در ه اعااالقعنااعاض ل عضعفا  داالاال  ل ا
 هناك طريقتان أساسيتان لتحليل المهارة الحركية - 
ا:اطريقة التحليل النوعي .5
   ادا  دا  اا داوا ق  اشيق لعاعيا  لعا  داع ووااهلشورناهللاقأ ولاالهقور لا ااع

الارة وووولا(اال ووووت لالا  جوووولاا داواعال عااووووصاالاي  فوووولاعالا اع وووولاال وووو ا وووولبا اها  جوووولا
 داواع توووعر اهتووويااالشووورصاعهل   اووولدا ووولدنا  وووداالاقأ ووولاالارة ووولاال ووو ا قوووع اهتووولاا

                                                 
1 اااا Hay .G. James & Reid . j . Gavin . the Anatomical & Mechanical Basis of 
Human   motion , Prentice – Hall new    jersey : 1982 . P262 . 
 .Hay .G. James & Reid . j . Gavin ; OP.Cit.  ,p.263اا2



 ثاني: الدراسات النظرية والدراسات السابقة.......................الباب ال
 

 

33 

ععاالاعدض توووولا ف ووووصاا وووو يدا االف وووود عالاوووودرناععاالهلأووووااعل  ووووت صا ا  وووولاالاقأ وووو
 .الرلا را اال ر  لاعغ ربلا

ا
 :طريقة التحليل الكمي  .2

عهلل ولل ا  ود ع لاعا تدفابيااا   عناالدادرا لاالأررلاا ايقصا قوع ربلا و االة لا
 أووددااع اوو االقوو عهلاا االأرروولاا أد ووداارا وولاال وو ا أد ووداضوو  االا ن وورا االاوو فرنا وو

 ر قولاا"هوك ا(اHay1982ا عضداأددايل اااا.را  تلاهللاقأ لاالاجردناا ايقصاد
عال ق ووو  ااع وووع  لعا  ووودااعع ال أ  وووصاالراووو ا   اووودا  ووودا  وووج صاا داواهقوووعرنا ا ووولا

ا1". ج صاععا دع  االا  عال افلا لعا  ا  االأقعصا   تلاا اال ع واعاقل  واعال
ا:باستخدام التصوير يتصف باألغراض التالية  البايوميكانيكيإن التحليل 

 .الأررلاععل اتلرناافا لال أ  صاهنرءاال  رفا  دااليقلة اال - أ

 .ال أ  صاهنرءاالرشفا  ا  عناا داوا - ب

2الأرر لا.اال أ  صاهنرءاالدرا لاالا ر لال االيج - ت
 

 
ا      :الحركة  أوللمهارة  فنيةالتحليل بغرض التعرف على الخصائص ال -أ

اوو اع ووتصاعاووعاعاال أ  ووصاهل وو يدا اال قووع رالاوولا  ا وو ابوويااالاووععااوو اال أ  ووصااد  وااا
اوو ادرا وولاالا وولرا االأرر ووولال اتوولرنااوو اأ وواااجاع ووولااوو االارعاوول االا رلا ر ووولا

الدعراا ووولالأ ووولناالرف ووورااووو االا ن ووورا ااععلاالي  ووولا ا ووو  ادرا ووولاضوووعاا  االأرروووكرووو
ا.ايقلةق اعب الاا  نال ا لراع أد دا

 :  التحليل بغرض الكشف عن عيوب األداءاااا-ن
3

                                

بيااالاععاا اال أ  صا  ا  اها ر ولاا وهقلا و االيقولة االا رلا ر ولاالاا و ناا  ااا
ال أ  صا و  اهاقلراولاالقو  االا رع ولاا وهقلاا  الأررلاالادرع لا  داع لوااععل اتلرنا

                                                 
1
   Hay .G. James & Reid . j . Gavin ; lbid , p.263. 

2
 .ا2202فلةراغلا ا  عا؛ااأل رنااع  لا،ار  لاال ره لاالر ل  لا،جلا لاد للدا،ا   

3
    www. Iraqcad .com ااقر  ا هداالرر  االف   ا  
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عال و ا افوصاالأودعداالاف ودال ااأا ول ااالا ر ولااو االقو  اال و ااأقوصا   تولااوو اعداوا
االأررلال   رفا  داععج االققعرا  اا داوا.اععالاتلرنا

قوو ناعاووعاعاال أ  ووصاال أ  ووصاهنوورءاالدرا وولاالا ر وولال ااووليجاالأرر وولاعبووعااوو اعااا
هل  يدا اال قوع راععرفربولا قودالاأ واا و  ادرا ولاا ولرا اه وءاالاتولرا االر ل و لا

عباولا  تورا،ا  داااليجااه ررناهتدفادرا لا ارلا لا تعرااأ ال  اأرر ولاجد ودنا
ل  د ووودااووو االاتووولرا ا اا داواالأررووو ااةووو راعبا ووولاالهأوووعاا ووو ابووويااالاجووولصال  ووود صا

عبيااالاععا  تراهع عحا  ار ل ل اافوصاالجاال و  اابلع  ع رااعالأررل االر ل  ل
االن وا لداالالوا.اع
عاوو اباوولاجوولو اعبا وولا لاوول االاوودره  اعيقعقوولا وو ار ل وول االا وو ع ل اال   وولاااا

 ووور لا ووورددا لووولاال قوووع رااالف ووود ع اا  هك وووواال قوووع راعال أ  وووصا راووولابوووعاا  وووع ا
اقعرن/االفلا لا.ا81ا    لد لاب ا

افوووصابوووي اال ووور لا روووع اغ ووورارل  ووولال  أ  وووصاالووودض  الا  ووو االأررووول ااع  وووراغاااا
الر ل  لاأ اا    ناا  يدا ا ر ل اع  داا ايل اأ اا   ااييا  داداره ورنااو ا
القووعراهعأوودا ا اا وولاقوون رناواعا االوو أر ا وو ا وور لا لوولاال قووع را   اووداهل  وولوا

 وو  ا وو ا اوو ااععالأرروولا وور  لااالاتوولرناالاوورادا قووع ربلا ر اوولارلاوو اعع  ووداالأرروولا
ضق رار الارلا االألجلاالداا  يدا ا   ا قع رايا ا ور ل ا لل ولا  اودالاار ودا

الوووررءالا ووول ل ا ع  ووولا روووع اهلإلارووول اا ووو يدا ا ووور لااعع قوووع راأررووولاالاشووو ا
اععا   لد لاآلللاال قع راعلر ا ادالا رادا أ  وصاارأ ولاالاتوعءا و االعفوناال ع وصا

ا  ااإلر لصا  اال اوا ادبلا جناا  يدا ا ر ل ا لل لاا.أررلااليراعا
ع اعالا ل اهأعااال ره ولاالر ل و لا    ونا   ا قوع رايا ا ور لا ورددااوله  اااا
الأررووولاالاووورادا أ   تووولااععقووعرنا/افووولاعبوووياا  عضوووفا  ووودا ه  ووولاالاتووولرناا511ا–ا18

عجدا اتلا  و نر ااولاا افقا ادالا رادا أ  صاارأ لاالاتعءا  االعفناال ع صاعال  
قوعرناا511فولاا اودبلا ف وصاا و يدا ا لولا قوع راه ور لا وردداا1151ا–ا1158ه  ا

ا51ا–ا58/افلاعيل ااا جلالااو اا  ووااالفا ولال أررولاأ واا ارو االأقوعصا  ودا
اقعرنااعبيااالا ج صا ا  لاال أ  صاعال  ا    ا أقلاعرفرادضلا  االا لة ا.

ا
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 3D Analysis :في المصارعة األبعاد  التحليل الثالثي  2-3-2-1

االااااااا ال هل اأررل   ا   اه  دد االاأااقلرعالااقلر ل اااعالا  أل ااعرلأعص
ل ج  ا،اعهلل لل ا ق ناال أد داالا ه ا  جل اع عا لاالافلقصاا اراالي ا ج صا

 لاعلجا  االأل  اا االق عهلااقناالرلا را اه ر قلا رشفاجا  اا ن را اال عا
ار ااتلرا  ا   اأعصاع  االجعاان اعا  ددن اره رن ادرجل ا لد ااف عأل اال  هل بي 
ع ا ار الرلارناعاأدنارقدارصاجعااناالأررلاهدضلا ف قال اعالاألعراق أالا

  اعجعداجلاه  ال ج  اعاالرلارنا ا ار اا ا رقداجلانا ل الرصاأررلااتلر لا
 ق ناعجعداأرر   ااعع  ل  ال هلاالاقلر لاعرفراا اا جل اعأ ناألللاالرا ا

ا  لهق   اا  جلا د ا ارلا لا ه االا ن را االقلدالاا االاال و،ااالا  د ا لدا
أ نا ه  لارصاأررلاا داناه  اا جلبل اع عا لاافلقصاالج  اااقلرعع ا ن راال

ايقصاالجعللاالعاأدنا.ااا 
اهللهلأااااا اأدك اال االاعبيا ا لد اال أ  ص ا قا ل اا  يدا  ا لد اا ه لدا جعو الفقف 

عال   رنا  دارصاالدعراا لاعالي  لاااقلرعلنرءاال   رنا  داجا  ا أررل اال
ا.الأررل اعا ارصاالجعاانال أقعصا  داالق ل ل االا  عهلاهدضلا

ا"اا ابي اا ا قع ر ال شي اع ار  اعرفر اعع ااا ر   االفقفل اا ه لد اهالو     ن
ا.1ا"قع رال ا ل اا أداف االيل اه الاال راهللف د عاهأ اا رع الرصااا را للا 

اا ضصااا ا  د االرلا ر    اا  يدا  اع    ا اصاا" اهدا ل ا   اال  اا  اارا لن اا  ،
ا  ا اال ا  ا  لع  ايقص اا  ا أ   تل االاراد اال ق ل ا أد د اف  اعا  ا، الرلا را 
اها راا   هلرا  لع االرلا ر   ا  اال رعاعا ر فل ل ا اا اا يي ابيا الرلا را ،

ا.ا2" رء  اا

                                                 
1

ا:ا ا5،ا االاديصال أ  صاا ه لداالفقفلالأررلاج  ااإلا ل ا  االاجلصاالر ل   لدصا هداالهق را   ا:ا   
 .اا98 اا(ا5889القلبرنا،اارر االر لنال اشرا،ا

2
عواعبو االا ن ورا االه عا رلا رولالاتولر  االتجوع اهلل ورهلابشل اباداع ابع د ا؛اال اه اهفل   لاالتجع ا و ا و   

:ا اع رعأولادر وعرا ا،اغ وراااشوعرنا،اجلا ولاالا الا لاعالي ف لاه اواال لعللا  وداع و اال قوا فاا افرعهعا ر و
 .ا91(ا اا8118ر  لاال ره لاالر ل  لا،اااالقلد  لا،
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ع هقداا(ا X , Y ا ار ااقأ  تالاا ايقصارلا رااعاأدناعبالا ابال اه دااا
ال   ارقداا ه لداالفقفلا  اج واا اعج اواالج  ا.ا**(ا Zا  يراجااله دا 

ا ااا (الر  اا ه لداالفقفلاايااAutoCAD  يد االر  اال ي    ا  اهرالا ا "
ا لداعاجتلاالهرالا اه داي اتلااإلأ لربالرلا ر   ا   ا أد داال ق لاالا  عهلاا اال

ا

ا
 ( 1شكل ) 

 من البرنامج Line األمر( والتعامل مع X,Y,Z ) اإلحداثياتطريقة الحصول على يوضح 
 

ا  ال افلقصاالاراداbmpهل ا داد االا شرا لداالاقل االا  عهل اع   ايل ا أد د ا، )
(ال   ا  ج  تلاX , Yلااإلأداف ل ا  أ   تلاا اال ق لاا علدال  تراع فصاالشلش

االفلا لا  اعا اف اع  اال ق لاا اا االرلا را اعاالاع ععاا هقلعاااف  االأ  ف تل
علر اا اجتلاالرلا راااف تلاالاقل ا(ال   ا أد دااObjectاSnapهل  يدا اا  نا ا

ا1(اهافواال ر قلاال لهقلا".X,Yالفلا لاع جر ا أد داالاألعرا 
ا  ج صا"اا اا علداX,Y,Zالاألعرا ا    ا أداف ل االرلا را اعيل اا ايقصاايي )

(ااياZ(اا االرلا رااالفلا لال   اا  هلربلاا أداف ا X(اعايياا أداف ا X,Yل افصا 

                                                 
الاأعرا اااx , yا داالقعرنا.(االاأعراال  ا اعالاأعراالقلد ا ا

 (ابعاالاأعراال ا  اzالاأعرا ااا**

1
 . 91،ا ااالاقدراال له (ا؛اا8118بشل اباداع ابع د ا  
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اا ا افصاالأ  االفراغ ا ال ا (اعهيل ا  ع رالد الااألعرافقفلا،ا جر ا ديللتالا
ا  اشر  االق نل اهل  يدا  اشرصا ي    اLine : 00,00,00  االهرالا  الر   )

ال  ا  وو اا   رع الد الااجاع لاا االي ع اهكه لدافقف لاا ج اواعالافلقصاعا يرع
(ا3D Views لاهجا  اا  جلبل اهل  يدا اا  ن ارلا لا دع ربال  لاصاا تلعا اف ا

ا(.ا9ل جر ارشفاال عا لاال  ا ا ار ارشفتلاا ايقصارلا رااعاأدناشرصا ا
ا ارلا لااإلأل لاهجا  اال عا لاعلجا  اا  جلبل اا ايقصاعااااا هيل ا  ع رالد ال

 ا قصاض الااع ا  يدا اع ارلار   ا أ  ل اهللا ن راالا  عنادرا   اعهاقأ لا
االاي لر   ا  ا  االرلا ر    اه   اضله  لا11ال اع ل االفلا ل ال رلا را اهأ اا رع  ا، (ْا

ا1 علد".رشفااله داالايف ا  االرلا رااا
ا

ا
ا

 ( 3شكل ) 
 AutoCAD  قياس زوايا الجسم بعد التدوير ببرنامج األوتوكاد  يوضح

 

 : في المصارعة الرومانية من فوق الصدرمسكات الرمي  يةأهم  1 -2-3

 

اا   االاقلرع ا ق   اا  االاال  ل االاتال ا   االر ل  ل االا لة   رع اا   أق  
ل قه اضلدراا  دا  ج صاالاقل االفا لا عاوااالفا اعالي   اا داوها  عكا لصاا ا

ا2.األعللااليق "اإلأهل ه ر قلاالد لعااععرل ايل اه ر قلاالتجع االاهلشرا
                                                 

1
 . 91، ااالاقدراال له (ا؛اا8118بشل اباداع ابع د ا    

2
عقص،اا له اال     االا:ا ا5، الاقلر لاالرعالا لاه  االا ر لاعال  ه   هدا   ااق فا ع يرع (؛ا   

ا.ا99 ا(ا5881ال لل ،ا
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قدا ا اع اار ااعداواع  صا رل االرا اا ا ع االقدرابعااهكداوالاجلحاادع  
اعيل اا ا دناجعاانااتلر لألداواالاا   صالشرصاادالاقلرعاالاتلج اعريل ا  

اعب ا اال"اتل اضهص اا  االا دان االأررل اأ ااق عهل اهك  داااقلرعا  اض ا  عال  
 ق   ال ا رل اه ددااع  د"ع    ااأ ناالاجلواهقلاع اا  ألداالدعل اايهالدرجل ا
االاجلحااععياوا اهاق لااعع  لاهكداةتلفقاااقل اهكضصا قد را  األلل ا ا   بل   

 .1ا"ا داواعفالوتراالاال وال ه ل ا ا ا د ااعجتلااعداةتلجلحااعاأدنا  األللا

ا
2: فنية الخاصة بالمصارعة الرومانية يمكن تجزئتها الى قسمينال والمهارات  

 

 
اعج اوا:ال:اع ق  االداعره ا.االاتلرا االفا لاالا داناا االعضعف5
اا ا -اع االا دان االفا ل االااالا رل اهلشرالتجع  االرا  اا رل  ا ع ا عااتل ا 

 القدر(.

 األع  االيق االتجعا ل.اإلأهل الاتلرا االد ل  لاالا رل اعاا -ان

ااا -ا  التجع  االا لدن االا رل  االرا  اا رل  ا عااتل ا ع االيق ، ا 
 القدر(.

ا.الا رل االفا لاالاررهلا -اا
اا-8 االقراع ا   ا  دك اال   االفا ل ااا ر  الاتلرا  اع   اد ااع  ل: العره   د

ا.عج او
 .اا ر  اهلشرا  اال  ناالا رل االفا لاال  ا  دكا  االتجع االااا -اع

 الاتلرا االفا لاال  ا قع اهتلاالاقلرعاعر لعا داالاال وا. -ان

 لتجع االاال وا.اا ر  الا رل االفا لاالا لدنا  االقراعا -ا 

 .اا ر   رر ناالا رل ا  اال  نااع  عن -اا

ا
ا

 

                                                 
1

   Rule Book& Guide, 2010 Edition; ; OP.Cit.  p 38 – 41. 
2

 .ا99 اا،االاقدراال له (ا؛ا5881 اا هدا   ااق فا ع يرع (   
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      المسكات الفنية المستخدمة في البحث .  1-3 -3 -2

لناالر ل و لاال و ا رفورا  تولاا أ اول  اعالا ورل ا  دال هولاالاقولر لااو اا ل و
اباووول ا قر هلا  ،ااياا ر  الفا لاعفالواالقراعاا اع  االعضعفاععاالقراعا

اب ا:ااا ابي االا رل الاقلر لاالأرناعالرعالا لا.اعاا(اا رلا ا لا  ا111 اا
اااا رل االرا اا ا ع االقدراهلل أا صاا اا رء

ا ووورل االراووو ااووو ا وووع االقووودراالوووداعرهووو اا8111أاوووداجووو راضوووداض ووو ا هوووراب  اا و  
ا1اأصاعب ا:اارا

ا(ا1شرصا االارأ لاال ات د لاا-
ا(ااا9شرصا الاا علدااالارأ لاالرة  ا-
ا(ا9شرصا الاالفلا لاالارأ لاالرة  ا-
ا(ا9شرصا االارأ لاالاتلة لاا-

ل ا وو اعلوويعضووداا فوو االهلأوواااوو ابوويااال ق وو  اعا  اوود ا وو ا أ  ووصاا وورل االراوو ا
ا ق   ااراأصاا داواالاتلر الا رل االرا اا ا ع االقدرال تعللادرا  تل.

ا
ا(ا1شرصا ا

ا ع  االارأ لاال ات د لا  اا رلاالرا اا ا ع االقدراهلل أا صاا اا رء

                                                 
1
:ا ا(ا الا اال ا  ر اهللاعاجتلاالي ف لاالرا لااتلرنا داوااله عا رلا رداال أ  صا؛ج راال   داعأادا هراب     

 .ا17 (ا2227جلا لاال ضل   ،شعرنا،ع رعألادر عرا ااا
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ا

ا
ا
ا(ا9شرصا ا

  اا رلاالرا اا ا ع االقدراهلل أا صاا ااا علدلا ع  االارأ لاالرة  
اا رء

ا
ا(ا9شرصا ا

لاالفلا لا  اا رلاالرا اا ا ع االقدراهلل أا صاا ا  االارأ لاالرة   عا
اا رء
ا
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ا
ا(ا9شرصا ا

  ع  االارأ لاالاتلة لا  اا رلاالرا اا ا ع االقدراهلل أا صاا اا رء

 

 

 

 
ا

     : تصنيف مسكات الرمي من فوق الصدر   2-3-1-2
 وووووداا يوووووياهوووووآراواعها جوووووصادرا ووووولاا ووووورل االراووووو اهشووووورصاعد اععرفووووورا فقووووو قااااا

 وركاالهلأوااااو ااو االاارو ا ق و  اا ورل االراو ا االي وفا(ااالاي ق  اعاليهراو
اعاعاعا:فقفلاا لداشرصا اف ياالا رل ا اأ اا

 

 :) بالمواجهة األمامية والخلفيةة (امن وضع الوقوففوق الصدر مسكات الرمي  (5
اال   رنا  وداا اااقلر   غللهلاععفالواال قأ اا اع  االعضعفا      ااأداال

الااوول واهتجووع ا وور  ا  وو    ا  ووداعفوور ااوو اأاووصاالااوول وااوو اا رءاهقووعرنا
الجلاوونال أقووعصا  ووداياوووااععرلا وولاعهلل وولل االق وول اه ا  وولاالراوو االووداالي ووفا

 صاا  ألداالدعل ا.هأ نا ل لاا داواال  اأدد اا اضهفقاااقل ااعع

 

 ووو ابووويااالاوووععااووو اا:اوفمةةةن الوقةةةمةةةن فةةةوق الصةةةدر الجةةةانبي  مسةةةكات الرمةةةي (8
الااوول واالا وورل ا ا هوودعاال أا ووصاعا ووألا ااوولاا غ وونابووعا ا  وولاا وو نقصاضووعنا

                                                 
ا0ا أ ا اااا) 
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االجلاوونااوو اا وو ا لوودالاوو د اهل ل فوولفاااقوولرع اووداض لاوو اهللوود  ال قووع اال اعع اوو
الاوو د التويااالاووععااوو اااقولرعجلاهولاعغللهوولااولا أقووصاالا ااوولا او  ارا وواالااول و

   األللااجلحاالا رلا. االا رل ا  دافقاااقل

 

عب االا تااولا و االهأوااابالتحميل من األرض : من فوق الصدر مسكات الرمي (1
هتوولااوو اأاووصاالااوول وااوو اا رءاعبووعا وو اااقوولرععبوو االا وورل اال وو ا قووع اال

ار فولعاعه ودايلو ا قوع ااع  دااق ولا لدا اه لحاعالعقعصاه ااععع   لاالج عوا
ياوووااقوول ااععجلاوونال أقووعصاع  وولا  وودافووقااالاععه ا  وولاالراوو ا لووداالي ووفا
"ا اوودار وو اا(ااRajko Patrov 1987عأ ونااوولايرربوولا  و األلوولااجوولحاالا وورلا،ا

عه ووداع ا  وور اا رءا  وو يد اضووعناالوورج   اهووللر  ا،افوو ا  وو نصاااال  وو الاقوولرعال
الوو ي االووي اأقووصا   وو اعفاوولواالر  وولاا علوودال ر  وو االووداا وو عكاالقوودرافوو ا هوودعا

ل تراالداالي فاهاولا  ولب ا و االر و اع  ولال أاوصااال  و اع  وداقودر اه قعواا
،اأ اا  ه ااهدعااليراعاا ألد لاالجلاناأ اا رع ااق ولاا ر رول ابو ا و  رنا

اا1الرعوا"ا
أ وناع و اهالا د اااقلرعأ ناع   لاالهع ه لا ي  فا ل لاالا  ا اداالرا ا

ا وورل االراوو الأل ووهلنااقوو ناالااوول وا.اع  ووداالهلأوواابوويااالاووععااوو االا وورل اع
اال لل لا:

 

  : من جانب الثباتStability 

االراووو ااووو االعضوووعفا روووع االااووول واار رووو اا  ووودااق  ووو  ا قووو ا ووورلا ووو ااأللووولاااا
الراووو اهلل أا وووصااووو اا رءا  روووع االااووول واا ووورلا اعاووولا ووو األلووولالالقوووداااووولعب

ع ووو ااعاضووودا  يوووياالوورره   اعالرفووو  اا شووواصار روو اا  وووداعرهووو ااقووول ا وو ااضوووصا قووود را
عبوويااع وو  لاد ل  وولا وو ااغ ووناا أ وول ارواالااوول ااقوولرعا اه وولحاالووي ا  يووي اال

(ا لوودا"اع ادرجوولافهوول اا ج وول ا  عضووفا  ووداا5888اوولايبووناعل وو ا ا ووا راا وو  ا
ار فوولعاارروو افق توولا  رووع افهل توولاارهوورا اوودالا رووع ابووي االاق وولا وو اع وو ااووايفءا

                                                 
1
   Rajko Patrov ; OP.Cit.,p.160 . 
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 قضوولا رد ووولاهووو  اا وولألاضل ووودناا ر رووول اارووويل اباللووو ا1 اوولالوووعارلاووو اار ف وولا"
2عدرجلاالفهل ا"اه  لدناا لألاضل دناا ر رل ا  دادادرجلاالفهل ا"

 

 

  مركز الثقل  :  جانبمن 

عار ف ولاعهلل ولل ا ارو اأاوصاالااول واالعا رع ا  االألللاا علدااررو االفقوصا لل وااااا
روع ا و  االققوعراالويا  اعيلو الا ل لااضصال عقعصاه ا لوداع  ودااق ولاا لده تعللا

هللأللولاالفلا ولاال و االعااقلراوا ورلاالراو ااو ا وع االقودرااعداوعاو افو ال ا روع اض و ا
ع ا ول ا اودبلاه و  اضقوعرايا و ا ولل ا رع ا  تولااررو االفقوصاضر هولاجوداااو اا رءا

 رووع االاقوولرعااضووصاا وو قراراا وو االاعا وو ا"ا  ( Rajko Patrov ) 5899 عبووياااوولاعروود ا
 وووو اعاوووولاه ووووهناار فوووولعاارروووو افقووووصاالج وووو اعلرووووع ااا قوووولاالقل وووودناقوووون رناال لل وووولا

الاقلر لاا ر  لا  ا اعجعداالقل ودناالره ورنالق وناعاايفولءااررو افقوصاالج و ا
اا3ا  قرارااج دااواعهلل لل ا    ناالاال واضعناارهرال  ن نا    ا"

 

 : اامن جانب مسافة الرمي 

ال أا ووووصااوووو الأاووووصاالااوووول واها وووورلاالاق ع ووووا وووول لاالالاع ا هوووودعاعا ووووألعااااااا
لاووولا ووو قع اهووو ااووو ا اف وووياالا ووورلاهلل أا وووصااووو االعضوووعفاا رءابووو اع وووعصاهرف ووورا

ع  ودااق وولاا لووداوو اا رءال عقوعصاالااول واالاو د ال ا وورلااو اأاووصاااقولرعال
ضوووعناارهوووراهرف وووراا لووودعه ووودايلووو اا قوووع اه ا  ووولاالراووو اعيلووو اهووولل ه ا ووو رع اهألجووولا

يووقصاا وو ارارا  وو   االقووعنالا وول لاع ووعصاا ووه لااعراوولاعروودااإلا وولجاشوونصاارهوورااوو 
Chapman2007ا.4الا ل لا"ا×ا"االشنصا=االقعناا

ا

                                                 
ا(0888جلا لاهندادا،ار  لاال ره لاالر ل  لا،ا:ا ا0 ا،الهل عا رلا  االر ل  االتلشا ا؛اا   ا ا راا1

 28. 
ا.ا228 ،ااافواالاقدرا؛ ا راالتلشا ا2

3
  Rajko Patrov ; OP.Cit. , p156 .opt  

  Arthur E. Chapman (2007) . Biomechanical analysis of fundamental human ا4
 .movements. Human Kinetics. P.27اااااا
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       :  األرضمةةةةةن التحميةةةةةل فةةةةةوق الصةةةةةدر بمسةةةةةكات الرمةةةةةي مةةةةةن   2-3-1-2-3
ااقووولر   صال وووعا  ااأووودااله ووودالا هووودعا ا  ووولاالقوووراعا تاووول ارف ووورااووولا أوووداا يوووق

ال لض ااو اااقلرعقع ااأدبالا  داا رءاع  ألعصاال  لدا ااالا  د ا الا ال  
ا ل فوولفا  ووداه اوو ارع وو ا ه  وو الاوولا  ر وونااوو ااقوول اعأوول  ا أر ا وولاضوودا وو د ا

الا اصاوالويل اعاو اباولا هودعا ا  ولااععال لض ا  دا تر اا اي لرناالجعللاااقلرعهلل
دا و ا ر وو اهر وو االااول واالوداا   واالاو د الاقولرعال أا وصااو اا رءاايا قوع اا

 أووع  اجوويعاالااوول واهلل وود  اعا وو يدا اضووعناال تووراعال وود  اعالوورج   ال ي  قوو ا وو ا
ا لودا رءاع   اراهللر  النل لاالعقعصاالداع  دااق لاه دايل ا هدعاه ا  لاالرا ا

الااقول يا والجلاناعال  اغللهولااولا  وفرا و األلولااجلأتولاهأقوعل ا  ودااععالي فا
 اضصا قد را.دااق لاعاأدنا  اععفقاااعع
اااعبال ااععا يراا اال أا صاع ق قرا  داالاقلر لاالرعالا لا ق اعبعا ا  لاااا
 (اااclinchااال أا صاا االج عوا  اره االجعللاا ي را االر ا اااا

 ووو االاقووولر لاالرعالا ووولادض ق ووول اعضوووداضووورراالعاأووودنا اووو االجعلووولااع اووو االا ووورعفاا
(االنرءاااتولار وراال  ولدصااclinch االر ا ابال ا ا  لا  اداا  ا  ألداالدعل ا

ا11الي اداةالاالا    را  داالا ا  االاتالاهللاقلر لاالرعالا لا أداا  ا يورا
الا قد اهللاقل اا ا و األلولاعجوعدااقول ا(ااالا  ف داااتلابعااقلرعفلاا ارصاجعللاال

اعع ا(االووووي اأقووووصا  وووودااقوووول اال  وووولدصا وووو ا األلوووولاال  وووولدصاا  جوووولهااقوووولرعالا ع
الووي ا فووع ااالاقوولرعاععقوولأناال ووع اا أاوورا  وو األلوولاال  وولدصاال وو ه (اااقوولرعال
ا1(ا.االلقر لا   االجع  االفلق لا ق ه

ا و ف دا و اع و اج وعوا  وداداةورناالع و اهشور ا روع االغ وراااقلرعأ اا رع اال
 ف داالا وااقولرععاولاالادرجولا81الوعر اار ف ولاها و عكاالر وفاع روع ا اع ولاالورره   ا
ع ا   وو االأروو اا ي فوواععاالااوول و  كيووياالع وو االاال وونا وو األلوولاالعضووعفاجلاوونا

بوي ا  اعااجيعاالاال وا.ا(اا   داالاتلج ا ااقلرع ادالا أع االا  قل رناالهدوا
اوو اااوو ا ووع االقوودراه اووصاا وورل اراوو ااقوولر ع توولاالاااوولا  وو ف دااالأللوولارف ووراعا

                                                 
 Rule Book& Guide ,2010 Edition ; OP.Cit. p 38 – 41 .opt ا اا1
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اقول اركضوصا قود را روع ارف  ولاغللهولااو ااع  اال أا صاا ر  ال أقعصا  دافوقا
االا اصا.اععأ  االجعللا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 سابقة :ال الدراسات 2-2 
 1. ( 3333دراسة إبراهيم احمد جزر )     2-2-3
ا(ا.المصارعة رياضة في الكوبري مهارة ألداء الكينماتيكي التحليل اعا االدرا لا اا

االرعهر  اتلرن  داو ر لو اال  الر لة واليق ءوه    د ال  رف هتدف اااااا
 عجرك أ ا العقف  الاات  الهلأا ا  يد اقد  ،االاقلر ل ر ل ل     االي فا(ا

 الاجور هجلا ولا وعا هلاعا رولا را  هوفقا  قوع ر   و  عاأود دعلو    ون   ود الهأوا

 ا ول  ا و يدالعا ا/رولدر 60  ولصٍا  وردد يا  (APAS) ع و  أ وا الر ل و ل ل  ره ول

ا. الق ن   د  شر أ ل اق ل  18  علاير  أ  ص
 ال ج ولاضو    اولض  ،اا 0.97 الروعهر  اتولرن عداو  او  الا  ي قول الا ولة  عبو  عاو 

 او  الفلا ول الارأ ول  و    ا ود  فو  ا علود الارأ ول  و   اال  ج وصاال اوعد ا(الرع و ل

 .اتل  تل  لد هدا  تل

 

                                                 
،اا(ا2227 اهأااااشعرارعةالمصا رياضة في الكوبري مهارة ألداء الكينماتيكي التحليلاج را هراب  اعأادااا1

ا.ا22 ا،جلا لاال ضل   
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.  (3333فوزي مصطفى )  إبراهيمدراسة   2-2-2
1

 

 

 البدنيةة والصةفات الكينماتيكيةة الخصةائص بعةض مسةاهمة)  اوعا االدرا ولا          
 . (المصارعة في بالمواجهة الخلفية للرمية المهاري األداء في الخاصة

 ها و عك ال اهو  يقلتولااو   ارو   اه  ول ا لدلول  لود ال عقوص بود  االدرا ولاالود       

 اليلقول، الهدا ول عالقوفل    ر ولالر اال اليقولة  هد لول الهأوا ض ود الاتولرن عداو

   ود الهأوا عجوركعضودا هللف ود ع ال قوع ر هل و يدا  العقوف  الاوات  الهلأوااا و يد 

  وال 18 او ل ار ولاا الارأ ول  و  ال اد ول هلل ر قولااي  ولرب   و    هولعا 11 ضعااتل   ال

 ا  عاهلاعا   د ع رلا را الهلأااا  اد أ ا ل اقلر ل هعر   د   ه  ا   ال 20  لد

 Win analysis ااع ادع اأ ص ا ل  هل  يدا  ا  ق   أ  ص   عا 2   دد

 عالا ن ورا  اليلقول الهدا ول القوفل  ه وء ا ولبال ا وهل  ي  وف : الا ولة  عبو 

 الاتولرن عداو يوقص اقولرعال ج و  فقوص لارر  الأرر االا لر   د الا فرن الر اال  ر ل

ا.عداةتل ا  عك درجل    الهأا ض د
 
 2 :2441دراسة  إبراهيم احمد جزر     3  -2- 2

 الخلفيةةةة الرميةةةة مهةةةارة ألداء البيوميكةةةانيكى التحليةةةلا اوووعا االدرا ووولا ا

ا( ا(األمامي بالمواجهة)السنتير
 اتولرن  داو الاا و ن لالهل عا رلا ر و اليقولة    ود ال  ورف  لود الهأوا  تودفاااا

 .(ااا الا اال ا  را  هللاعاجتلا الي ف ل الرا ل

 هاقودر   اوص 3  ودداPanasonic اا وعالهلااالررول   ود ع رولا را  الهلأا   يد ا

 ه ود   ود الرلا را  ع      أ ا اا/ قعرنا(رلدرا 100ا  لل   ردد يا  رترهلة 

 جلاه    د رلا را ع   عاالا ل رن ار ن ع   ه د الاقلر ل ه ل  اا قف ا   8

اا(Calibration) اا قف عهل جل  الاقلهص الجلان   د الفللفل عالرلا را  2  ددااله ل 
 هللألاوص اعجوعد اولة  ا و ا  او ايوقص ا  اول  روع  هأ وا الأعااص  ه     اي اله ل 

                                                 
 .ا18 ا،اافواالاقدر؛ا هراب  اعأاداال   داج رااا1
ا.ااا2227،اافواالاقدرا؛ هراب  اعأاداال   داج رااا2
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  و اا  ارا ولن ع و   3 ار فولع   ود ا رء  و االرولا را  ار فل ول  رلاو  أ وا

  و   شور أ ل اق ول 19 الهلأوا أودد عضود (APAS) اررو  ل أد ود فقاالورولا را اال

ا.ااقلرعال ج   فقصاالا  يد  ال أ  ص هرالا  ا  ع أد دبل لاي  لرب
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 مناقشة الدراسات السابقة :

اوووو اااالدرا وووولاالألل وووولا  فوووو ا ي رنااه ووووداا ووووقعاالهلأوووواا  ووووداالدرا وووول االا ووووعااااااا
 أ  وووصااتووولرا االراووو ااووو ا وووع اا ووو ا(ا5889ا علووودا ا هوووراب  ااأاوووداجووو راالدرا ووولا
اراولا  ،اااا داواعفاولوا و عكااارو ااو االاقول ااع  ودا و ا أقو صا با  تولالقدرا
ااا رل االرا اا ا ع االقدراا داواا ا ا لاضدااب ا اه أ  صاالجلاناالابي االدرا

ا  جوولد وو ا(ااا5888ا ووع  ااقوو فداا هووراب  اع  شووله ااوو االدرا وولاالفلا وولادرا وولا اا
 الهأوا ض ود الاتولرن عداو ها و عك ال اهو  يقلتلاا   ار  عا هلاا لبالا, اه  ل ا لدلل

عرويل االارأ ولاال ار ولاال و اعض او اا الهدا ول عالقوفل  الر اال  ر ول اليقولة  هد لول
ا.ا الا81ا–ا59   تلاالدرا لاعب اا ا

 شوله ااو االدرا ولاالألل ولااو ا  قوداا(ا8111اأاداجو راا هراب   ااعالاالدرا لاالفللفلا
اووو ااووو ا وووع االقووودراعرووويل ااوووععاال  هووولاال أ  وووصاالفقفووو اا ه ووولدالا ووورل االراالأ ووولا

ا.االاي لرناا اجا  االدرا ل اال لهقلا
 ي  وووفا ووو ا  اتووولاعاوولاا يووو قفا ووو االدرا ووولاالألل ووولااووو االدرا ووول اال ووولهقلا،ااااااا

اوووو اأ ووووااال أ  ووووصاالفقفوووو اا ه وووولداعروووويل اأجوووو اال  اوووولاعا ن وووورا االدرا وووولاا علوووودا
ال  اوولاعروويل ااأجوو اوو اأ ووااا يوو قفاا توول قووداروول اااالفلا وول،اعاوولاالدرا وولاالدرا وولا
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ا قودارول اا يو قفاا تولاالفللفول،اعاولاالدرا ولا دداالرلا را اعاععاال أ  صاالا و يد ا
ا.ا اأ ااأج اع اراال  الاع دداالرلا را االا  يدالاهلل أ  صاالفقف اا ه لداا

اعبووداف وو ا أق وو االعااتاووااعاا شوورا وولاهل  اوولداا ن ووراالقووعناالا ووه لاع افوورداالدرا وولاالألل
االدرا لا.

قلرهتوووولاعاوووو ايووووقصاال وووورءاع ووووق ا راوووو اعبا وووولابووووي االدرا وووول الا ر وووولااوووودكا اااا
االألل لا.اع هل دبلاا ادرا لاالهلأا
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جراءاته الميدانية  :  3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث  :  3-1    
عددا بحث ددي ة دديتع ح  ددسع ص ةبا سنظددوا بحيددالص ةبحددابي  بحددث  ينددةص ثدد  بحثو ددي ي       

 فةسظددد ي   فةيدددج بادددف بح مدددم تدددج يعتةيدددوة فة ت بدددوة اايدددا    ددد   تدددج س دددة  
خ دةبة   ص ةبا سع ص بحدابي   تتى فج يسي  هثب بحف س ني  بحيعتةيوة بحيةاةا   ع   

 .ةث ثهوايع بحثيواوة ثة بح زيع بحياهج بحعتيي . ةبخسيو  بح  ينع ةبألاةب
 وحث ي هة " بحة يتع حسعييص بحلدوه     نيندع تويدع    هدة ثدثحة فاب  بحعتدص ةبح  يد  بحدث  

 1 ت   بح وئ ةج ا ة بح نينع " ي
 .   سثو يعبحع بوة با ثأ تةبفي تتى ثحة ب سخاص بحثو ي بحياهج بحةظ ةثاوا     
سثاددى بحع بددع تتددى ب ددسيعوب بح نددوئ   ددي اةباددب  ثيدد   ةسع ددي يعتةيددوة ةظددفيع  إث   

 ستني بح ةا تتى يم تع بحث ي .
 
 -مجتمع البحث : 3-2
بحعددددد ب   فاايدددددع يظدددددو تةبةهدددددص   عتيايددددد دددددي ث  يندددددع بحثةتيادددددع سدددددص بخسيدددددو  ياسيدددددع     

 11 – 21ثأتيددو   1122ح دداع  ثث ةحددع بحعدد ب  حتمددثوببحيمددو  يج حتيظددو تع بح ةيوايددع 
    . اع

 -عينة البحث  :  3-3
"يايةتددددع يددددج بحة ددددابة فة بحيمددددوهابة بحسددددي يددددسص فخددددثهو يددددج           ثأاهددددوسعدددد م بحعياددددع      

 2ياسيع بحث ي ث    يخستفع ي ت  تتيهو ب ص     بحيعوياع "

                                                 
 . 1ص ( 1919ة وحع بحي ثةتوة     بح ةية : ) 1   فظةف بحث ي بحعتيي ةياوها  ب يا ثا  ؛    1
 ( 1911اب  بحف   حت ثوتع ةبحام   بحنوه      )1    بإل ظوا بح ثو بيس  ي يا اظ  بحايج   ةبج ؛     2
 .81ص
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هيددع حتث ددي بحسددي ياددب تتددى بحثو ددي بحعياددع يددج بحخ ددةبة ةبحي ب ددف بحي بخسيددو يعددا      
" هدددي بحادددزا بحدددث  ييثدددف ياسيدددع بألظدددف فة بحايدددةث  بحدددث  ياددد    ثهدددو  وحعيادددع باهسيدددوص

 .1 بحثو ي يايف ةي ة  تيت  تتي  "
بحيمدو  يج  دي ث ةحدع بحعد ب   يظدو تيجبحت يدج  يظدو تو  ( 21تيا  بحث ي ) سيتةمب    

) حتفئدددوة  1122 ح ددداع ويدددع  دددي ث دددابابحين ددداع  11 – 21حتمدددثوب حتيظدددو تع بح ةيوايدددع 
ييدف يدج بح يدي يدج  دة  بحظدا  ثوحس  عييدج فاةب ي د (  } 18   66   01  { بحةزايدع 

سددص  ةبددا   يايددعبحعسددص بخسيو هددو ثوح  ينددع بح ددويي بة (  بأل ض ثااددوو ةسددص  ظدداهو ثاييددع
 يخستفع  . أل ثوببحثيج حص ساا  يهو بة بح يي حايهص  يظو تيجب سثعوا  ف بح

 
   -الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة: 3-4

ةبألاةبة ةبألاهدددز  سدددة ي  بحة دددوئف ة يمددد تس  حيسعددديج تتدددى بحثو دددي حتسةظدددف إحدددى  دددف     
ةثم ف ياو ب ح يوج ااوو ث ث  ألج " فاةبة بحث ي هدي بحة ديتع بحسدي  بحخوظع ثث ث 

ةبحعيادددددوة   ي ددددس يع ثهددددو بحثو ددددي  ددددف يمدددد تس  يهيددددو  واددددة ستددددة بألاةبة ةبحثيواددددوة   
 حثو ي بحة وئف بحي وتا  بآلسيع : سخاص بب. ةتتى هثب بأل وس 2 ةبألاهز  "

 
 -: جمع المعلوماتوسائل   3-4-1

  . بحيظوا  ةبحي باع بحع ثيع ةبألااثيع 

 . باخسثو بة ةبحنيو وة 

 . مث ع بحيعتةيوة بااس اية 

 . بحس تيف ثوح و ةب 

 . بحي  لع بحسنايع ةبحسا يب 

                                                 
 . 168ص  ( 2002اب  بح سب حت ثوتع ةبحام    ث ابا    : ) 1    بحث ي بحعتيي ةياوها ةاي  ي اةب :    1
 ( 1911بحيةظف   اب  بح سب حت ثوتع ةبحام     : ) 2      بئ  بحث ي بحعتيي ةياوها ةاي  ي اةب :    2

 .111ص 
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   ة بحمخظيع .بحينوث*   

 
 -األدوات واألجهزة المستخدمة بالبحث  :   3-4-2

 2 و  يظو تع تاا ث      
 .  م ي  بيوس 

    بألةزبجيخستفع  يع اياةفب بص ثو. 
  ي  ثع ةي واا  ايايع . 

   يع  ت تع  ايايع خوظعبحظاع اهوز ابيايةييس  يوثواي. 
   اثسةب اهوز  و ةب  p4 اةع hp   1تاا. 
  ز يع .فب بص حي 

  ( ص .2ينيوس   ص ث ةف ) 

 ( 2ييزبج  ثي . تاا) .   

  ( اددددةع ثواو ددددةاية 8 تدددداا )  ياةيددددع ددددويي ب Panasonic  ظددددة     ثددددو 10ثسدددد اا 
 .ةيثثسع تتى ي واا ةية ةتع ثم ف يس وة   ةف بحث و  

 
   -: إجراءات تنفيذ البحث : 3-5

  

 
   -:التجربة االستطالعية األولى  3-6

ادد با بحسا ثددع با ددس  تيع ةثحددة  ددي يددة ص بحث ثددوا  بحيةب دد   تيددا بحثو ددي إحددى إ
بثدددف بحيثومددد   ثسافيدددث بحسا ثدددع بح ئي دددع ةبدددا فاددد   سظدددةي  ث ةحدددع بحعددد ب    1122 2  21

حتيسندداييج حتسعدد م تتددى بإلادد بابة ةبحظددعةثوة  ددي بحاهددايج بحيددوا  ةبحثمدد   ةبحسددي بددا 

                                                 
*
 (1يت   )   
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 يمدوثهع حتسا ثدع بح نينيدع بأل و ديع " س ب   سافيث بحث ي حثب  هي ثيثوثدع  " سا ثدع يظد   

. 
 ا يثو تيتيدو  " سدسعدا  فج بحسا ثدع با دس  تيع( 2991 يو ف ا )بحياااة  ةآخد ةج 

 "حتثو ي حتةبةم تتى بح دتثيوة ةباياوثيدوة بحسدي سنوثتد  فثادوا إاد با باخسثدو بة حسفوايهدو 
.

 

 بج يظف بحى يو يأسي : ةبا ب با بحثو ي يج خ ف بيوي  ثوحسا ثع با س  تيع

 ث ثيعع باخسثو  ةيع  ع ياى  فواس  إلااوز يهيس .  *سع يم   ي  بحعيف بحي وتا  »

 بحسع م تتى ياى ظ  يع فاةبة باخسثو .   »

بحسعدد م تتددى بألخ ددوا ةبحيمددو ف بحسددي يددج بحيي ددج فج ينددع ثهددو بحثو ددي فة   يدد  بحعيددف  »
 بحي وتا .

 خسثو . سهيئع ث وبوة بحس ايف بحخوظع ثوا  »

 باسفو  تتى بح ثي  يج ي وة  بحعيف بحخوص ) بحسنايع ةبحفايع ( ياهو.   »

تج ياسظم بحث و  ث يدي  س  دي  دف  دوي   ةثعاهو بح ويي بة  بحيةبع بحاهوئي ث    »
 . تيو  و ع بحتعب

 .ةب سفوع بح ويي ب »
 .  ةزبةيع بحسظةي  حت ويي ب  »

ة دددث   و دددسخابيهو دددينةص بحثو دددي ثبألاهدددز  ةبحة دددوئف بحي دددوتا  بحدددث   اوهزيدددعيع  دددع  »
 . يظو تيجحي سةى فابئهو ةبحسأ ا يج   يسهو تتى ف

بحي دددددو وة ةبا سفوتدددددوة بحخوظدددددع ثدددددوألاهز  ةبألاةبة  ثندددددو" إلي وايدددددع ةبدددددا بة   دددددث  »
 . يظو تيجبح
 

                                                 

 .81  ص بحيظا  بح وث (؛  1111 ةاي  ي اةب) -2
بحيةظف   ي وثع  :) اخسثو بة ةبحنيوس  ي بحس ثيع بح يو يع ة ي بحس ثيع بحثاايعب؛  بو ص بحياااة  )ةآخ ةج( - 1

 .211ص ( 2991بحسعتيص بحعوحي  
*
 ( 3 ت    بص )ي  
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 التجربة االستطالعية الثانية : 3-9
 : أل ثوب بحسوحيعح 1122 3 13سص إا با بحسا ثع با س  تيع بحثوايع ثسو يخ      
 . بحث ي تتيهو  ث ثب سأايف بحث ةحع بحي با إا با -2
ةثحة حتسع م تتى ياى ظ  يع بح تةف بحية ةتع حتيمو ف بحسي ةبع  يهو  -1

 بحثو ي ة  ي  بحعيف بحي وتا بي بحسا ثع با س  تيع بألةحى .

  ث    ي  بحعيف بحي وتا تتى بحعيف تتى بألاهز  ةبألاةبة ثم ف اهوئي .  -3

 
 
 
 

 .التصوير  أثناء الكاميرات عضاأو    3-5
 دددو ع  دددف  دددوي     دددةغةف بحث دددو  ثاثعدددوا يس دددوةيع  ث يدددي  ددد ةسدددص ة دددع بح دددويي ب   

 ةص تددج ي  ددز بحث ددو  ةمدد تة بح ددويي ب 9ةثثعددا  , ص 20 1ب سفددوع  تتددىة واددة بحتعددب  
حدة ب دسخاص ث  د   تدج  تادا بحسمد يف سدزبيج بح دويي بة ي بتدو  ةسدصزةبيدو يس دوةيع  بأل ثدع

يعتددد  ةيةاددد  إحدددى بأل ض ثثعدددا ياو دددب تدددج بحث دددو  بحثو دددي ةبيدددض  دددةا )  ددد   ( 
تادددا  ةعيدددف ثفسددد بة يسنو ثدددع ح ددديوج سدددزبيج بح دددويي بث يدددي ا يدددىث  تتدددى فابا بحادددزبف ةي

 ( . 9 يو  ي بحم ف )  اةي خ وا .
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۩  

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 متر 21
 

(  9شكل  )    

 يوضح موضع الكاميرات أثناء التصوير

 
   :   البدنية المستخدمة االختبارات 3-6-2

 تيظدو تيجسص إا با بخسثو بة بيوس بحنة  بحنظةى ألادزبا بحا دص خد ف بحث ةحدع ثوحا دثع ح
بألاةب   بثيج ثت ددددة بحدددد تيظددددو تيجبحددددثيج سأ ددددا خدددد ةاهص بثددددف بحاددددزباة بحاهوئيددددع ةثوحا ددددثع ح

باةب  بحس  ديع ةبحسدي سعسثد   سد   ب دس ب ع حهدص بحاهوئيع  نا سص إا با باخسثو بة حهدص خد ف 
 ةبيساة بحى بأليوص بحث ثع ثعا بحث ةحع 

 

 

 

 

 

يالقاض  

 رئيس البساط

متر 12  

1
2

 
متر

 

م 4  
م 4  

م 4  
م 4  

 الوامض
 الوامض

م 9  
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 االختبار األول . 1-6-2-2
.بحايايةييس  ثاهوز حع  ة بحله بحنة  بحنظةى : بخسثو  اسم االختبار 

1
 

 حله .حع  ة بة  بحنظةى بيوس بحن :هدف االختبار 

  زبص اتا  . اهوز بحايايةييس  , : األجهزة و األدوات 

 يايةييس  ي سدايو  بح دزبص بحاتدا   ديفيوص اهدوز بحدا  يظو عينم بح : وصف األداء 
ج ييس  ثدوح زبص بحاتدا  ةس دةج بحد ا ياية ثص يسص سةظيف اهدوز بحدا يا نع بأل سوم

 يظدو عة بحث بتيج ثاواب بحا دص ثدص يندةص بحثوح  ثسيج ثاوا اب اةي اةج  سنويعثو 
 (21ث  ع بحاثع حألتتى يج خ ف ما ت  ة بحله     يو ية   ثوحم ف) 

 

ي دداف بحدد بص بحددث  يظددف إحيدد  يىمدد  اهددوز بحددايايةييس    نييددع  :تسجججيل الدرجججة 
 حله  حتيظو ع ة سنوس ثوح  ص.حع  ة بحتنة  بحنظةى 

 

 ( 10الشكل) 
 بجهاز الدينموميتر لظهرعضالت اصوى ليوضح اختبار القوة الق

 
                                                 

1
ة ددوص  ددوح  اددوث  ؛ سي ياددوة خوظددع ثو ددسعيوف بحث دد بة بحثي ددةيع حس ددةي  بحنددة  بحنظددةى حت ثددوتييج بحاومددئيج ةبحي ددو   

 1111 تيع بحس ثيع بح يو يع       وحع يوا سي  غي  يامة     اويعع بحنوا يع   : )بح   ي ةباااوز ث  عع بحخ م 
 . 38ص  (
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 االختبار الثاني: 3-6-2-1

 تددددد اتيج  ثاهدددددوزحتع ددددد ة بحيدددددوا  حبحندددددة  بحنظدددددةى  بخسثدددددو  اسجججججم االختبجججججار: 
 (1) .بحايايةييس 

  بيوس بحنة  بحنظةى حتع  ة بحيوا  حت اتيج. هدف األختبار: 
 اهوز بحايايةييس  , زبص اتا . : األدواتاألجهزة و  
يةييس  ي سدددايو  بح دددزبص بحاتدددا  فيدددوص اهدددوز بحدددايا يظدددو عيندددم بح : اءوصجججف األد 

بحفخددثيج ثددص يددسص  ثدد  بحاهددوز ثددوح زبص بحاتددا  ثعددا ثحددة ينددةص بحخظدد  ةثدديج  ددةف 
يدددع ي بتدددو  تددداص   ة بحددد اتيج ألخددد ب  فبظدددى بدددة  يي ادددعثمدددا ت ددد  يظدددو عبح

 ( 22ت  ة بحله  فة بحث بتيج . يو ية    ي بحم ف)  يظو عبحف سخابص 
ي دداف بحدد بص بحددث  يظددف إحيدد  يىمدد  اهددوز بحددايايةييس    نييددع  تسجججيل الدرجججة: 

 بحيظو ع  ة سنوس ثوح  ص. يجت اتحتع  ة بحيوا  ححتنة  بحنظةى 

 
 ( 11لشكل) ا
 بجهاز الدينموميتر للرجلينللعضالت المادة يوضح اختبار القوة القصوى 

                                                 
(1)

 . 30  ص بحيظا  بح وث ( ؛  1111 ة وص  وح  اوث  )   
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 : االختبار الثالث  3-6-2-3

 ثاهددوز   بحنظددةى حع دد ة بحاددثع بحاواثيددع بحييدديجبحنددة و  بخسثدد اسججم االختبججار : 
 (1)بحايايةييس .

    .يييج بحاثع بحاواثيع بححع  ة بحنظةى بيوس بحنة   هدف األختبار: 
 اهوز بحايايةييس  . األجهزة و األدوات: 
بحيخسثدد  ة ددع بحةبددةم تتددى اهددوز بحدددابيايةييس  يظددو ع بحيسخددث  وصججف األداء: 

بحاوادددب بحي دددو  هدددة بحيةباددد  حتاهدددوز ةيي دددة ثوحثدددو   ثمددد ف ادددواثي ث يدددي ي دددةج
ثةب دددد ع  ت ددددتع  ايايددددع يي ددددج بحددددس  ص   بح ايددددا  بحي ثددددة  ثاهددددوز بحددددابيايةييس

بحيخسثدد  ثوحيددا بحي دد ى   ةتاددا إت ددوا إمددو   بحثدداا  يظددو عبحث ةحهددو ث  ددب  ددةف 
ينةص بحيخسث  ثي وةحع ثادي بحادثع ثأبظدى بدة  يي ادع حتاهدع بحيعو  دع يدج بحدث بع 

حيو ددد ع حتاهدددوز ) تيدددف ت  دددي ( ث يدددي ي دددةج هادددوة مدددا ثوحع ددد ة بحاواثيدددع ب
حتادددثع ةحددديس يدددج بحددد اتيج ةتددداص ب دددسخابص بحدددث بع بحيو ددد ع حتاهدددوز  دددي بح ددد ب 

 (21)   يو ية    ي بحم ف .ةي ةج بحما ثث ا إلخ ب  فبظى بة  يي اع  

 
 نييددع  ي دداف بحدد بص بحددث  يظددف إحيدد  يىمدد  اهددوز بحددايايةييس   تسجججيل الدرجججة: 

 حتيظو ع  ة سنوس ثوح  ص. حع  ة بحاثع بحاواثيع بحيييجحتنة  بحنظةى 
       

                                                 
(1)

ة ددوص يو دديج ث هددوج ؛ بحنددة  بحع ددتيع حاددواثي بحا ددص ةت بسهددو ثددثعض بحيس يدد بة بح يايوسي يددع حي ددو     ددي بحثنددف   
  ددوحع يوا ددسي  غيدد  يامددة     اويعددع بحنوا دديع    تيددع بحس ثيددع بح يو دديع    : )ث  عددع بحخ ددم حياسخددب مددثوب بحعدد ب  

 .  82ص  ( 1122
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 ( 12لشكل) ا

 بجهاز الدينموميتر لعضالت الجذع الجانبية اليمينيوضح اختبار القوة القصوى 

 : االختبار الرابع  3-6-2-4

 ثاهددوز ي دو  حع د ة بحادثع بحاواثيدع بحبحندة  بحنظدةى  بخسثدو  اسجم االختبجار : 
 (1) حايايةييس .ب
 ي و   حع  ة بحاثع بحاواثيع بحبحنظةى بيوس بحنة  هدف األختبار:  
 اهوز بحايايةييس  . : األجهزة و األدوات 

 

                                                 
(1)

 .  82  ص بحيظا  بح وث  ( ؛  1122ة وص يو يج ث هوج )   
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بحيخسثدد  ة ددع بحةبددةم تتددى اهددوز بحددايايةييس  يظددو ع بحيسخددث  : وصججف األداء 
و  ثمددد ف ادددواثي ث يدددي ي دددةج بحاوادددب بحييددديج هدددة بحيةباددد  حتاهدددوز ةيي دددة ثوحثددد

ثةب دددد ع  ت ددددتع  ايايددددع يي ددددج بحددددس  ص   بح ايددددا  بحي ثددددة  ثاهددددوز بحددددايايةييس
ث ةحهددددو ث  ددددب  ددددةف بحيخسثدددد  ثوحيددددا بحيياددددى  ةتاددددا إت ددددوا إمددددو   بحثدددداا ينددددةص 
بحيخسثددد  ثي وةحدددع ثادددي بحادددثع ثأبظدددى بدددة  يي ادددع حتاهدددع بحيعو  دددع يدددج بحدددث بع 

بحاواثيددع  بحيو دد ع حتاهددوز ) تيددف ت  ددي ( ث يددي ي ددةج هاددوة مددا ثوحع دد ة
حتادددثع ةحددديس يدددج بحددد اتيج ةتددداص ب دددسخابص بحدددث بع بحيو ددد ع حتاهدددوز  دددي بح ددد ب 

 ( 23. يو ية    ي بحم ف) ةي ةج بحما ثث ا إلخ ب  فبظى بة  يي اع  
 

ي دداف بحدد بص بحددث  يظددف إحيدد  يىمدد  اهددوز بحددايايةييس    نييددع  تسجججيل الدرجججة: 
 حتيظو ع   ة سنوس ثوح  ص.حع  ة بحاثع بحاواثيع بحي و  حتنة  بحنظةى 

 
 ( 13لشكل) ا

   بجهاز الدينموميتر الجذع الجانبية اليسارلعضالت  يوضح اختبار القوة القصوى
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 : االختبار الخامس  3-6-2-5

  تث بتيج .ححتع  ة بحثوايع بخسثو بة بحنة  بحنظةى  :  اسم االختبار 
 تث بتيج   ححتع  ة بحثوايع بيوس بحنة  بحنظةى   :األخبارهدف  

 

 األجهزة و األدوات: 
 تيةا ثنف  ايا  , فب بص  ايايع يساةتع  , يظ ثع.      

 

يددج ة ددع با ددستنوا تتددى بحددث ج  ددة   بحثنددف  دد ب بخسثددو  . وصججف األداء: 
 بحي  ثع بح ايايع . 

  دة  با دستنوا تتدى بحدث ج  يدج باخسثدو  هدثب ي ثد    :االختبجار إججراءات  
 بخسثدو  يدسص  يدي    بحظدا   ض ةح ويدع ي دسةىيدج بأل ثندف ة د ب بحي د ثع
 ( 18  ث  ةحي   ةب ا  . يو ية   ثوحم ف)   يظو عتح ي جي ةزج فبظى

 
ى  نييع حتنة  بحنظدة   يظو عبحي س يع   ع  بحث   ةزجي اف بح تسجيل الدرجة: 

 .  ص سنوس بحتيظو ع ة  حتع  ة بحثوايع حتث بتيج
 

    - :الشروط العلمية لالختبارات 
اخسثددو بة تتددى تياددع إحددى ب ددسخ ب  يعويددف بحثثددوة يددج خدد ف إادد با ب تيددا بحثو ددي     

 دي سيدوص بح دوتع بحخوي دع  1122 3 6ةثحة  دي يدةص بح دثة بحيةب د   ( يظو تيج0يج )
حيد  )يد ةبج تثدا ةهثب حيدو فمدو  إ فيوص باخسثو  ثعا ي ة   ثعع إتوا ي وا    ثعا ثحة سص 

" حيع  ع ثثوة باخسثو  يعوا س ثين  ثعددا يد ة   دثعع فيدوص تتدى  بحيايا إث بهيص ( يددج فادد 
 1 باخسثو  بألةف".

                                                 
1
 تيوج   يى  ع بحة ب  حتام   ( : 2    ف س بحث ي بحعتيي ألتابا بح  وئف بحاويعيعي ةبج تثا بحيايا ؛    

 . 81ص ) 1111ةبحسةزيع             
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( ةب دددسخ   بحظدددا  بحدددثبسي يدددج خددد ف ادددث  يعويدددف 1.96 إث ثتدددع يعويدددف بحثثدددوة )    
( ةحتس نددد  يدددج ية دددةتيع باخسثدددو  سدددص بتسيدددوا اسدددوئج بثاددديج يدددج  1.91 بحثثدددوة إث ثتدددع )

 ( ةثثحة ي ن  باخسثو  بحم ة  بحعتييع ح  .1.91 هص )بح  وص ةثتع يعويف با سثو  ثيا
 

         

                                  
 (14الشكل) 

   لذراعينالثانية للعضالت ليوضح اختبار القوة القصوى 
 
 -متغيرات الدراسة:  3-7    

 :القوة النسبية  قيم  3-7-1    
 . له بح حع  ةبحنة  بحا ثيع   -1
 . بحيوا  حت اتيج تع  ةحا ثيع بحنة  بح  -3
 .اثع بحاواثيع بحيييجبح حع  ةبحنة  بحا ثيع   -8
 .اثع بحاواثيع بحي و بح حع  ةبحنة  بحا ثيع   -0

 .بحثوايع حتث بتيج  ع  ةتحبحنة  بحا ثيع  
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     :الكينماتيكية المتغيرات  3-7-2
 :زةبيو بحي  نيج يييج ة ي و    -2

 

زبةيددع بحي ظددة   ثديج خدد  بحع ددا )يدج ان ددع يفظددف بح سددم : " هدي بح زاويججة المر جج     
بحددى ان ددع يفظددف بحي  دد ( يددع خدد  بح ددوتا)يج ان ددع يفظددف بحي  دد  بحددى ان ددع يفظددف 

 . ( 23 يو  ي بحم ف ) (1)بح  ع( " .
 

 
 ( 15لشكل) ا

 زاوية المر  يوضح 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 19ص    بحيظا  بح وث ( ؛  1119هموص هاابة  هةيا  )   
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 يييج ةي و  . يجبحة  زةبيو   -1

 

ثيج ان ع بحدة ة ةبحادثع يدج اهدع ةبحدة ة ةبح  ثدع هي بحزبةيع بحي ظة   زاوية الورك : " 
 ( 26 يو  ي بحم ف )  (2) )حت اف بأليوييع( يج اهع فخ ى " .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16الشكل ) 

 يوضح زاوية الورك
 

 يو بح  ثسيج يييج ةي و  .بزة   -3

 

"ةهددي بحزبةيددع بحي ظددة   ثدديج خدد  بحفخددث )يددج ان ددع يفظددف بح  ثددع بحددى   زاويججة الركبججة :
 يدددو  دددي   (3)ة ة ( ةخددد  بح دددو  )يدددج ان دددع يفظدددف بح  ثدددع بحدددى يفظدددف بح و دددف( " .بحددد

 ( 21بحم ف ) 

                                                 
(2)

 . 30ص    بحيظا  بح وث ( ؛  1119وص هاابة  هةيا  )هم   
(3)

 . 36  ص  افس بحيظا  ؛ هموص هاابة  هةيا   
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 ( 17لشكل) ا

 زاوية الركبةيوضح 
 
 

: هددي بحي ددو ع ثدديج بحددة ة ةبأل ض.  يددو  ددي بحمدد ف  ي  ددز  ستددع بحا ددصب سفددوع  -8
(21) 
 
 

 ( 16لشكل) ا
 ارتفاع الوركيوضح 

 
 
 

 ( 11لشكل) ا
 ة الجسمارتفاع مركز كتليوضح 
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 : األداء المهاري   3-7-3
فة  3فة  2تي دد ع ةهددي ) بحيددىا  حيظددو ع بحيسيثددف ثعدداا بحانددو  بحي س ظددتع يددج بثددف بح 
   ب ا اع ااوو بحي  ع.ث( انو   0

 
 

    -ة :الميدانية الرئيس التجربة 10 -3

 3   16بحسا ثع بحييابايع تتى بحنوتع بحي تنع حاوا  بحظتيخ بح يو ي ثسو يخ  فا ية
 . إا با بحث ةحع   ص ةحيا  ث ي فيوص ةهي يا  1122 

 : ع بحسا ثع بح ئي  ةس ياة
   اع 11 – 21 فتيو مثوب حتثوحيظو تع بح ةيوايع  حألاايعسظةي  ث ةحع بحع ب   «
ثعددا بحيددىايج حي دد وة بح يددي يددج  ددة  بحظددا   تيظددو تيجسددص بيددوس بألةزبج بح نينيددع ح «

 . باسهوا بحازبف يثوم  
سص بيوس بحنة  بحنظةى ألادزبا بحا دص  يظو تيجيع بحيا ثيج حتسأ يا تتى بح ثعا باسفو  «

 يظددو تيجيدج بحث ةحددع ةخد ف فيددوص بحث ةحدع ةبح يظدو عبحيخسدو   ثعدا بحسأ ددا يدج خدد ة  بح
بحددددثيج ةظددددتةب إحددددى بألاةب  بحاهوئيددددع سددددص بيددددوس بحنددددة  بحنظددددةى حددددايهص خدددد ف  سدددد   باةب  

 يج ةظةف ةبة بحازباة بحاهوئيع.  س بة ب س ب ع ح ةبحسي سعابحس  يع 

ةثيددو ي دديج تدداص    سهددو يددج ثا  ددوص سددص سثثيددة بحي ددواا بحسددي سة ددع تتيهددو بح ددويي بة  «
 ي واهو .

ةبح  دددوص يدددج يظدددو تيج  ثيج ةبحاة دددع  دددةباز  دددةف بحث دددو  ح ددديوج تددداص ببسددد بب بحيددد «
 فثاوا بحسظةي  . ةبح ويي بي وج سظةي  

 
   -: التحليل بالحاسوب  3-11    
  ثابدع بإل ظدوئيعةبحيعدوي ة   يايوسي يعبحس تي ة بحثية  إا باسخاص بح و ةب ح  ض  ب  
إث يعددا يددج AutoCAD ثث اددويج بألةسة ددوا  بألثعددوابحث ثددي بحس تيددف  ددسخاص بحثو ددي بة   

ةبيدوس بحي دو وة ةبحزةبيدو بحسدي س داي  ددي بحة دوئف بحيهيدع  دي ب سمدوم بألخ دوا ة دث  
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ةبددا ا ددس يع يدددج   ثظددة   ابيندددع  و بة يس يددد   ةيساةتددعةبحسدددي سأخددث ي دد حعثددع بحيظددو تع
اسياددع ثبحيس يدد بة بحي تةثددع  ت بددعيع  ددع يدداى  يهددو  ةظددم بحة  س تيددف بحيس يدد بةخدد ف 
 . بحيهو   فابا

ظدة  ة  دب بح وادع  إحدىع بحفيداية سن يديدج خد ف  بألةسة دواي ةج تيف ث اويج 
 إ داى( يدج  X , Y )   دابثيوةبإل دسخ ب  ا بألةسة دواث ادويج  إحدىبحظدة   إاخدوفسدص ة 

سدص ب دسخ ب   بإل دابثيوةةثعدا سثثيدة  بألة د هي بح وي   ثبة بحتن وة غوحثو ة  ةبح ويي ب
ةي دةج هدة اف د   بألةحدىبحياوة سيج حت وي    جبح ويي سي إ اى( يج  Zبا ابثي بحثوحي ) 

 دي ي تةثدع بحان ع بح يةبع  يي يعيف  ا ابثي تي  ي ااحهثه بح وي   (  Xبا ابثي ) 
( ح ددف بحانددو  بحي تددةب   دديهو ثوحثعددا  X ,Y ,Zبحعيدد    ةثعددا س ايددا با ددابثيوة ) 

( ح  دددص بإل دددابثيوة بحي دددسخ اع ثظدددة   ث ثدددي  LINEسدددص بحسعويدددف يدددع بأليددد  ) بحثوحدددي 
سددص بحسعويددف يددع بحمدد ف بحيخ دد  خ ددة  يسظددتع   ةثعددا ف يددوف بح  ددص  بألثعددوا تتددى مدد ف

س ايددددددا بحزةبيددددددو سددددددص سخ ب  بحيا دددددديوة ةبألحددددددةبج ة ددددددثحة ثدددددأةبي  خوظددددددع ثوحث اددددددويج ا دددددد
( سة ددددددد   11   12   11   29)  ةبألمددددددد وف ةبا سفوتدددددددوة ة  دددددددب بح وادددددددع ياهدددددددو .

بحيهددو   ثظددة س   بألابابحي  ددةص ث  ينددع بحثعددا بحثوحددي ةح ددف ي  تددع يددج ي ب ددف  يظددو عبح
 بحاهوئيع .
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 ( 29بحم ف ) 
 بألةسة واتج   ي  ث اويج  بألثعوا ثي ية   بحي  تع بحسيهيايع ثعا بح  ص بحث

 

 
 ( 11بحم ف ) 

تج   ي  ث اويج  بألثعواثعا بح  ص بحث ثي  بألةحىية   بحي  تع بح ئي ع 
 بألةسة وا
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 ( 12بحم ف ) 

تج   ي  ث اويج  بألثعواية   بحي  تع بح ئي ع بحثوايع ثعا بح  ص بحث ثي 
 بألةسة وا
 

 
 ( 11بحم ف ) 

 بألةسة واتج   ي  ث اويج  بألثعوابحاهوئيع ثعا بح  ص بحث ثي  ية   بحي  تع
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ةبيدوس س يي  بساوه بحةبفع  ثوإلي وج فظث  بألثعواتيتيع بح  ص بحث ثي  إسيوصةثعا 
 يظددو عاهددع يددج بحاهددوة ثظددة   ابينددع ةةب دد ع ة ددثحة  ىيددع بح أل حزةبيددو ةبحي ددو وة ب

  يدد  تددج  يهددو  إج س تيددف بحف تتددى بحيددىا  حتي دد ع يددج  ددف بحاهددوة ةبحزةبيددو ةهددثب يددا
 يايوسي يددع ية حا ب ددع بحيس يدد بة  بحث ة ايثددع سعددا   ينددع ابينددع بألثعددواث ثددي  ثدد بيج بحس تيددف

  إث سي دددج بحندددوئص ةخظةظدددو بح   دددوة بحسدددي سأخدددث ي دددو بة يساةتدددع باسادددوه فثادددوا سأايسهدددو
ثظدة   ي بح   دع ثا ب ع بح   دع يدج س ايدا اندو  بحندة  ةبح دعم  دي بحيس يد بة بحيدىث    د

 بألابا بحيهددددو  س  يددددة ةايددددج ي ب ددددف  إي وايددددع( ية دددد   13  ةبحمدددد ف ) ف ثدددد  ةببعيددددع 
 .حس ايا بحيس ي بة بحي تةثع ثظة   ابينع 

 
 ( 13بحم ف ) 

ي ب ف بألابا   ي ايج ةس  ية بألةسة وابحعوحيع حث اويج  بإلي وايعية   
 بحي  ةص يظو ع حت
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   -لوسائل اإلحصائية  :ا  3-12
 بآلسيددع( يس ددياو بحنددةبايج  SPSSبحاددوهز  )  بإل ظددوئيعبح نيثددع ب ددسخاص بحثو ددي         
 بحة   بح  وثي  -
 باا  بم بحيعيو    -
   بحس تيف بح واةاي -
 يعويف باا اب   -
 بحيعواحع بحساثىيع  -
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 . ومناقشتها النتائج عرض وتحليل – 4
القررررون الن ررررتي  تررررالمت يرا  قرررري  عرررررض وتحليررررل ومناقشرررر  نتررررائج ع قرررر   4-1

م ررك  الرمرر  مررا صرروب الحرردر تالتحميررل مررا  أداءخرر ل مراحررل   التيوكينماتيكيرر
 . األرض

القرررون الن رررتي  ترررالمت يرا  قررري  عررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ع قررر    4-1-1
م رررك  الرمررر  مرررا صررروب الحررردر  ألداء المرحلررر  التمهيديررر خررر ل   التيوكينماتيكيررر
 . األرضتالتحميل ما 

 (1جدول )
 يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية (

 للمرحلة التمهيدية .
 

 

المت يررررا  
 الم تقل 

القون الن تي  
 الظهرلعض   

القون الن تي  
المادن   لعض ل

 الرجليا

القون الن تي  
الجذع لعض   

 اييمي  الجانتال

القون الن تي  
الجذع لعض   

 راي ي  الجانتال

القون الن تي  
للعض   الثاني  

 للذراعيا

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

 
R 

 المحت ت 
م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

 اياو ز 
 تياالركت

 0.807 0.079 يميا
 

0.111 0.731 0.244- 0.446 0.508- 0.091 0.597* 0.041 

 0.333 0.306 ي ار
 

0.190 0.555 0.154- 0.632 0.343- 0.275 0.629* 0.029 

زوايا 
 الوركيا

  0.218 -0.384 يميا
0.503- 0.096 0.198 0.538 0.246 0.442 0.156 0.628 

 0.604 -0.167  اري
 

0.444 0.149 0.201 0.531 0.275 0.387 0.281 0.375 

 زوايا
 يامرصقال

 0.536 0.199 يميا
 

0.041 0.899 0.164- 0.611 0.095- 0.855 0.231- 0.470 

 0.579 0.179 ي ار
 

0.450 
0.142 0.573- 0.051 0.018 0.955 0.313 0.323 

ارتفاع مركز 
 كتل  الج  

0.040 0.902 
 

0.304- 0.336 0.307 0.332 0.396- 0.202 0.377 0.227 

ال تووحح) ل)يححق  القححة  متغيححر القححوة النسححبية لعضححالت ال  ححر ( إن 1يوضححح الوحح)و  ) 
المححا)ة لعضححالت لارتبححاط معنويححة مححن ال مححن المتغيححرات   كححللو  متغيححر القححوة النسححبية 
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، وهحلا يح)  يوكينماتيكيحة لرولين لح  ي  حر ال  القحة ارتبحاط معنويحة محن المتغيحرات البل
المحححا)ة للحححرولين و ضحححالت ال  حححر لححح)  لعضحححالت ل   القحححوة اسحححت )ا  ححح)  ايضحححا  لححح  
  ال  المرحلة التم ي)ية .  ينة البحث

لححح   واليسحححار يحححة للوحححلي اليمحححينوانباللعضحححالت لالقحححوة النسحححبية  اتغيحححر كحححللو  مت
وهحلا يح)  ايضحا  لح   ي  ر ال  القة ارتباط معنويحة محن المتغيحرات البيوكينماتيكيحة ،

لححح)   ينححححة بفا ليحححة واليسحححار  نييمحححللوحححلي ال يحححةوانباللعضحححالت ل اسحححت )ا  القحححوة  ححح) 
     . المرحلة هله  ال  البحث

 القححة ارتبححاط  ا  ححر لرا ين فقحح) ثانيححة للححلعضححالت اللغيححر القححوة النسححبية مت امححا
( *0.597) (Rحيحث كحان معامح  االرتبحاط ) ،الركبة اليمين  اويةك  من ز معنوية من 

( R، وزاويححة الركبححة اليسححار حيححث كححان معامحح  االرتبححاط )  (0.041وبمسححتو  )اللححة  )
متغيحححححر القحححححوة النسحححححبية   لححححح  ان  وهحححححلا يححححح)  ( 0.029( وبمسحححححتو  )اللحححححة )*0.629)
( لح)   ارو اليس اط طر)ل من زوايا الركبة ) اليمينلرا ين لق ارتبللثانية لعضالت الل

 التم ي)ية .  ينة البحث  ال  المرحلة
إن امتحح)ا) الححركبتين يعنححم رفححن مركححز كتلححة الوسحح  ويقلحح  مححن  ويعححزو الباحححث للححو إلحح 

المسحافة التم ي)يحة للحركححة الواوحئ ا)ار حا لرفححن المنحافن ويقلح  مححن  حز  القحوة المنححت  ، 
وان النقص فحم القحوة المطلقحة سحبئ نقمحان ملقحر القحوة النسحبية محن و حة ا حر  ا)  

يرتكبححق الممححاري يححل)ل بحح)وره الحح   قححارنوهححو  طححا   مححا) بححالقوة للححو الحح   حح)  االقت
 .  )  تحقيق المسكة بقكل ا األمث   

  حححور ال)اللحححة  ححح)  المتغيحححرات ) القحححوة النسحححبية و الكينماتيكيحححة ( فحححان  ةقيحححامحححا ب
لحححح)   نححححات   ححححن ضححححعا األ)ا  الم ححححارلالمعنويححححة مححححن بعضحححح ا   ححححال  هححححله المرحلححححة 

)   لحححح   حححح)  االسححححتثمار األمثحححح  للقححححوة المووححححو) لحححح)ي   يححححممححححا الممححححار ين العححححراقيين 
والتحححم محححن المفحححرو  ان تكحححون لححح)ي ا  القحححة ارتبحححاط محححن ال  حححر  ضحححالت   مومحححا  

والتم من المفحرو  ان تكحون ل حا  القحة محن لرولين الما)ة لعضالت الو زوايا الوركين 
غيحححر فحححة محححن  حححال  الوقها اكبحححر الموحححامين العضحححلية بالوسححح  ( ) بعححح)زوايحححا الحححركبتين 

منحافن والتحم توعح  محن  مليحة رفعحق المماري العراقم  لا ال م يت لهامحيحة التال
هححله  ا)ا مححعبة نسححبيا وهححو ملقححر واضححح  لحح  ابتعححا) الع)يحح) مححن    ححن  األر  ححن 
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وهحلا .لح)ي    األ)ا بنواح ف حم محعبة  ا)يتحت  لو  ألن االمسكات بالنزاالت الم مة 
تكنيو الممار ة  يحتحول  لح   إن" (   8791   ب)  لم نميامنافم لما وا  بق )

 نامر  امة تسم  بالعنامر الفنية كالمسو و م  الرولين ووضحن الوسح  ووضحن 
القحح)مين ثحح  الحركححة  لحح  البسححاط وبححلا ي  ححل الوسحح   ححن طريححق هححله العنامححر وضححعا 

 1معينا ويل)ل حركات ل ا مفات  امة " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 66ص  ( 9178 ، 2ط ،وامعة بغ)ا)  : )الت)ريئ فم الممار ة ب)  لم نميا  ؛  1
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القرررون الن رررتي  ترررالمت يرا   قررري  قشررر  نترررائج ع قررر عررررض وتحليرررل ومنا  4-1-9
ألداء م رك  الرمر  مرا صروب الحردر  األولر   رئي رخ ل المرحل  ال  التيوكينماتيكي

 تالتحميل ما األرض .
 (9جدول )

 يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية (

 ة األولى .للمرحلة الرئيس
 

لمت يررررا  ا
 الم تقل 

القون الن تي  
 الظهرلعض   

القون الن تي  
المادن لعض   ل

 الرجليا

القون الن تي  
الجذع لعض   

 اييمي  الجانتال

القون الن تي  
الجذع لعض   

 راي ي  الجانتال

القون الن تي  
للعض   الثاني  

 للذراعيا
R 

 المحت ت 
م توى 
 الدالل 

 
R 

 المحت ت 

م توى 
 لدالل ا

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

 اياو ز 
 تياالركت

 0.022 *0.649 يميا
 

0.107 0.740 0.222 0.488 0.198- 0.538 0.567 0.054 

 0.056 0.565 ي ار
 

0.542 0.069 0.304- 0.337 0.491- 0.105 0.525 0.080 

زوايا 
 الوركيا

 0.903 0.040 يميا
 

0.137- 0.672 0.022- 0.947 0.163 0.613 0.308- 0.330 

 0.423 0.255 ي ار
 

0.007- 0.983 0.073- 0.822 0.343- 0.275 0.457 0.135 

 زوايا
 يامرصقال

 0.621 -0.159 يميا
 

0.416- 0.178 0.029 0.929 0.249 0.434 0.515- 0.087 

 0.826 -0.071 ي ار
 

0.124- 0.702 0.262- 0.410 0.012 0.971 0.426- 0.167 

ارتفاع مركز كتل  
 الج  

0.217 0.499 

 
0.032 0.922 0.179 0.579 0.014- 0.966 0.790** 0.002 

 
لمتغيحححححر القحححححوة النسحححححبية    القحححححة ارتبحححححاط معنويحححححةووحححححو) ( 2يوضحححححح الوححححح)و  )

( *0.649)  (Rالتحم بلحم معامح  ارتباط حا ) زاويحة الركبحة اليمحين منلعضالت ال  ر 
محن زاويحة الركبحة  ن للمتغير النسحبم ارتباطحا  طحر)ل( ،حيث كا0.022وبمستو  )اللة )

 ة األول  .رحلة الرريس ال  الم اليمين
 ال  القححة ارتبححاط معنويححة مححن بقيححةلقححوة  ضححالت ال  ححر م ولحح  ي  ححر للمتغيححر النسححب 

 .و موما زوايا الوركينالمتغيرات البيوكينماتيكية 
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لعمح  العضحالت  حال  المححيح  و لعح)  اسحت )ا  التسلسح  الحركحمللحويعزو الباححث 
اتم لوسحح  المنححافن للتغلححئ  لحح  القمححور الححل ال  ححربعضححالت  بيحح)ا  اناأل)ا  يوححئ 

لمتابعحححة العمححح  العضحححلم ) االسحححتمرارية ( محححن ووحححوئ   مححح   الحححرولين يلي حححا  ضحححالت
األساسححم فححم  عححئ والتححم يقححن  لي ححا ال لرا ين منححل ب)ايححة المسححكةثانيححة للححعضححالت الال

ال  ححر بقححك  واضححح  ححال  المرحلححة  تنفيححل الواوححئ الحركححم " تبححرز مسححاهمة  ضححالت
 . 1" األر التم تلم ت ليص الثق  من 

رولين لح  ي  حر ال  القحة ارتبحاط محا)ة للحعضحالت اللمتغير القوة النسبية ل اما 
ي)  ايضحا  لح  ، وهلا و موما زوايا الركبتين معنوية من المتغيرات البيوكينماتيكية 

 حال  بقحك  محلثر رولين محا)ة للحت العضحاللان  ينة البحث ل  تست )  القوة النسحبية ل
 . ة األول المرحلة الرريس
لح  ي  حر  واليسحار ن ييمحية للولي الوانبالعضالت لغير القوة النسبية لمت كللو

، وهححلا ن ومن ححا زوايححا الححوركيال  القححة ارتبححاط معنويححة مححن المتغيححرات البيوكينماتيكيححة 
ة رحلحححة الرريسححح حححال  الم  )م ا بقحححك  مححلثريحح)  ايضحححا  لححح  ان  ينحححة البحححث لححح  تسحححت

 .  األول 
 القححة ارتبححاط  ا  ححر لرا ين فقحح) مححا)ة للححعضححالت اللغيححر القححوة النسححبية لمت امححا
( **R( )0.790حيحث كحان معامح  االرتبحاط ) ،ارتفاي مركحز كتلحة الوسح  معنوية من 

عضحححالت لمتغيحححر القحححوة النسحححبية ل  لححح  ان  وهحححلا يححح)  ،  (0.002وبمسحححتو  )اللحححة  )
 ينحححة البححححث لرا ين لحححق ارتبحححاط طحححر)ل محححن ارتفحححاي مركحححز كتلحححة الوسححح  لححح)  ثانيحححة للحححال

 .ة األول  ال  المرحلة الرريس
بزيحا)ة ارتفحاي مركحز كتلحة الوسح   يحل)ل إلح  ارتفحاي لوسح   ويعزو الباحث للو إل  إن

 نالحححو زيحححا)ة فحححم الواوحححئ الحركحححم للحححلرا ين .ممحححا يوعححح  هللمسحححكة المحححل)ل  للممحححاري
 ححححر واضحححححا مححححن الركبححححة اليمححححين وهححححم اسححححتمرار اسححححت )ا  الححححرولين وقحححح)   فضححححال   ححححن

                                                 
مححفا   بحح) الوهححائ إسححما ي  ؛ التغيححرات الحامححلة فححم النقححاط الك ربححارم لححبع  المومو ححات العضححلية العاملححة  1
 (2001،  وامعحة )يحال  ،كليحة التربيحة الرياضحيةرسحالة ماوسحتير ، : ))  الربا ين فحم اثنحا  ا)ا  رفعحة ال طحا ل

 .901ص
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نقطحة للقيحا  بعمليحة  ا لح  إلح  مليات ال)فن التم يقو  ب حا الممحاري بالروح  للومحو  
 .من فوق الم)ر الرمم 
ال)اللححححة ووححححو) ر  حححح)  فقحححح)   حححح المتغيححححرات ) القححححوة النسححححبية و الكينماتيكيححححة ( ةقيححححامححححا ب

المعنويحة مححن بعضحح ا   ححال  هححله المرحلححة مححا هححو إال اسححتمرار للضححعا التكنيكححم لحح)  
مثح   ضحالت الضح ر  موما بين الموحامين العضحلية الكبيحرة الممار ين العراقيين 
والحلل يح)   لح  الحوركين والحركبتين والزوايا القريبحة من حا مثح  زوايحا و ضالت الرولين 

عضحححالت الال  حححر و  تسحححتثمار األمثححح  للقحححوة المووحححو) لححح)ي    مومحححا   ضحححال ححح)  اال
ن التححم ها اكبحر الموححامين العضحلية بالوسح  ( مححن  حال  فليححة الرفحرولين ) بعحح)محا)ة للحال

نقطحة  ا لح  إلح  والتم توع  من  ملية الومحو  بالمنحافن  ينتكون مو )ة للممار 
 بتعححا) الع)يحح) مححن    ححن ا)ا  هححله لحح  ا ا  واضححح ا  ملقححر  ايضححا يعحح)وهححو  مححعبة نسححبيا  

نفحا)  إلح يسلط و )  الم  ل  الوس  ق) يل)ل  ا)ار االمسكات بالنزاالت الم مة ألن 
 ممحاريق) ال تحقحق النقحاط المروحوة لكحون الومحو  بالوبالتالم  القوة الم زونة بسر ة 

رمم قبح  العراقم بال مماريوبالتالم اضطرار ال احيانا   ا  نقطة معب ا ل  إل المنافن 
 حر المنحافن لوضحن ال طحر ال يحل)ل إلح  مواو حة  هحلا قح) و نقطحة  ا لح  إلح الوم  

اما  اما لحركات تل)  بحان واحح)  " إن التكنيو يعتبر نو )  الحمو   ل  النقاط 
او بالتعاقحححئ مسحححتن)ا  لححح  تن حححي  موححح)ل للعالقحححة بحححين القحححو  ال ارويحححة المحححلثرة   لححح  

تسححتثمر بقححك  كامحح  وفعححا  للومححو  إلحح  النتححار  الرياضححم . إن هححله القححو  يوححئ إن 
 1الرياضية "

 
 
 
 
 

                                                 
1  Die vervollkommnung der sportlichen Technik , In : Theorik und  praxis der 
koerperkultur ,1973 , Beiheft 
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القرررون الن رررتي  ترررالمت يرا  قررري  عررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ع قررر   4-1-9
ألداء م رك  الرمر  مرا صروب الحردر    الثانير رئي رخ ل المرحل  ال  التيوكينماتيكي

 تالتحميل ما األرض .
 (9جدول )

 ن المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية (يوضح العالقات االرتباطية بي

 ة الثانية .للمرحلة الرئيس
 

 

 

المت يررررا  
 الم تقل 

القون الن تي  
 الظهرلعض   

القون الن تي  
المادن لعض   ل

 الرجليا

القون الن تي  
الجذع لعض   

 اييمي  الجانتال

القون الن تي  
الجذع لعض   

 راي ي  الجانتال

لقون الن تي  ا
للعض   الثاني  

 للذراعيا
R 

 المحت ت 
م توى 
 الدالل 

 
R 

 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

 اياو ز 
 تياالركت

 0.662 0.141 يميا
 

0.227- 0.477 0.475 0.118 0.329- 0.296 0.029 0.930 

 0.442 0.245 ي ار
 

0.363- 0.247 0.808** 0.001 0.262 0.410 0.072 0.823 

زوايا 
 الوركيا

 0.179 -0.415 يميا
 

0.286- 0.367 0.124 0.701 0.285- 0.370 0.195- 0.544 

 0.459 -0.237 ي ار
 

0.233- 0.466 0.277 0.384 0.593*- 0.042 0.313- 0.322 

 زوايا
 يامرصقال

 0.309 -0.040 يميا
 

0.000 0.998 0.121- 0.508 0.063 0.845 0.094 0.771 

 0.998 0.000 ي ار
 

0.321 0.309 0.458- 0.134 0.262- 0.410 0.378 0.226 

ارتفاع مركز كتل  
 الج  

0.171- 0.596 

 
0.305- 0.336 0.180 0.575 0.133- 0.679 0.014- 0.965 

 

متغيححر  ر وال  حح لعضححالتمتغيححر القححوة النسححبية ( كحح  مححن 3يوضححح الوحح)و  )  
ال  القححة ارتبححاط معنويححة مححن ل مححا رولين لحح  ي  ححر مححا)ة للححعضححالت اللالقححوة النسححبية ل

هحححله المتغيحححرات البيوكينماتيكيحححة ، وهحححلا يححح)  ايضحححا  لححح  ان  ينحححة البححححث لححح  تسحححت )  
 .ة الثانية مرحلة الرريس ال  البقك  ملثر  المومو ات العضلية
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لححح  ي  حححر ال  ن ييمحححيحححة للوحححلي الوانبالعضحححالت لغيحححر القحححوة النسحححبية لمتكحححللو 
  حححح)  القحححة ارتبحححاط معنويحححة مححححن المتغيحححرات البيوكينماتيكيحححة ، وهحححلا يحححح)  ايضحححا  لححح  

ن  ححال  المرحلححة ييمححيححة للوححلي الوانبالعضححالت للقححوة النسححبية لحححث ل ينححة الباسححت )ا  
 . ة الثانية الرريس

 القححة فقحح) ا  ححر  رايسححالللوححلي  يححةوانبالعضححالت لغيححر القححوة النسححبية لمتامححا 
حيححححث بلححححم معامحححح  االرتبححححاط لححححق ، ارويححححة مححححن المتغيححححر زاويححححة الوححححلي اليسححححارتبححححاط معن

العالقححة معنويححة  كسححية بححين   لحح  انوهححلا يحح)  ( 0.042( ومسححتو  )اللححة)-*0.593)
 ححال  المرحلححة  اروزاويححة الوححلي اليسحح اريسححيححة للوححلي الوانبالعضححالت لالقححوة النسححبية ل

 .ة الثانيةالرريس
 القحة ارتبحاط ال  ي  حر لرا ين لح ثانيحة للحعضالت اللغير القوة النسبية لمت اما
لح  تسحت )  القحوة  لح  ان  ينحة البححث  المتغيرات البيوكينماتيكية وهحلا يح) معنوية من 
 . ة الثانيةلرا ين  ال  المرحلة الرريسثانية للت العضاللالنسبية ل

ن واسححتنفال القححوة ممححا يوعحح  هححله المرحلححة المححعوبة بححالرف انويعححزو الباحححث لالححو إلحح  
ألغلححححئ  ضححححعا تحححح)ريومضححححعيفة نسححححبيا بالنسححححبة السححححت )ا  قححححوة اوححححزا  الوسحححح  وفي ححححا 

 و مليحححة اسحححتع)ا) للقيحححا  بالمرحلحححة الن اريحححة القحححوة النسحححبية لكسحححئ راححححة ضحححريلة  متغيحححرات
نو   ان وححانبم الوسحح  فقححط ل ححا )اللححة معنويححة وهححو يحح)   لحح القححوة النسححبية لمتغيححرات  ا 

 تححين اكبححر مححن الممححاري العراقححم يكححون هححو رمححم المنححافن  لحح  اححح) الواغلححئ تفكيححر 
مواو ححة  لمحاولححة ضححمان النقححاط الححثالث  ححن طريححقاوححزا  الوسحح   اسححت )ا  القححوة لبقيححة

 لوضن ال طر  .ل  ر المنافن 
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القرررون الن رررتي  ترررالمت يرا  قررري  عررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ع قررر    4-1-4
ألداء م رررك  الرمررر  مرررا صررروب الحررردر  نهائيررر خررر ل المرحلررر  ال  ماتيكيرررالتيوكين

 تالتحميل ما األرض .
 (4جدول )

 يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة ) القوة النسبية و الكينماتيكية (
 للمرحلة الن ارية .

 

المت يررررا  
 الم تقل 

القون الن تي  
 الظهرلعض   

القون الن تي  
المادن ض   لعل

 الرجليا

القون الن تي  
الجذع لعض   

 اييمي  الجانتال

القون الن تي  
الجذع لعض   

 راي ي  الجانتال

القون الن تي  
للعض   الثاني  

 للذراعيا
R 

 المحت ت 
م توى 
 الدالل 

 
R 

 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 المحت ت 

م توى 
 الدالل 

R 
 ت المحت 

م توى 
 الدالل 

 اياو ز 
 تياالركت

 0.140 -0.452 يميا
 

0.690*- 0.013 0.355 0.258 0.024- 0.941 0.370- 0.236 

 0.345 -0.299 ي ار
 

0.176- 0.583 0.032 0.922 0.171- 0.595 0.459- 0.133 

زوايا 
 الوركيا

 .0420 -*0.592 يميا
 

0.578*- 0.049 0.213 0.506 0.292- 0.358 0.603*- 0.038 

 0.203 -0.395 ي ار
 

0.473- 0.120 0.190 0.553 0.223- 0.487 0.492- 0.104 

 زوايا
 يامرصقال

 0.804 -0.081 يميا
 

0.080- 0.804 0.089 0.783 0.489 0.106 0.289- 0.362 

 0.701 0.124 ي ار
 

0.144 0.654 0.336 0.286 0.160- 0.619 0.235 0.461 

ارتفاع مركز كتل  
  الج 

0.256- 0.422 

 
0.305- 0.336 0.247 0.439 0.488- 0.107 0.056- 0.863 

 

ر تووحححح) ل)يححححق  القححححة ال  حححح متغيححححر القححححوة النسححححبية لعضححححالت ( إن4يوضححححح الوحححح)و  ) 
( -*0.592متغير زاوية الولي اليمين حيحث بلحم معامح  االرتبحاط )  منارتباط معنوية 

ل حححا ال  حححر النسحححبية لعضحححالت قحححوة وهحححلا يححح)   لححح  إن ال( ، 0.042وبمسحححتو  )اللحححة )
 . هله الزاويةارتباط معنول  كسم من 

قحوة  ضحالت ال  حر لتوويحق سحقوط  طبيعة اسحت )ا  الممحاري إل ويعزو الباحث للو 
الوسح  ف حو يعطحم  اوحزا  بقيحةالمعنويحة ل)اللحة ال ح)   امحاالمنافن  لح  الو حة المقحررة 
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الححلرا ين التححم يوححئ ان يكححون يححة الثانعضححالت الو مومححا  المسححكة ا)ا بقححوة  ا  فضححع
 . ملية توويق سقوط المنافن  ل  ال  ر إلتما ر كبير ب له المرحلة اثل ا 

  حر ل)يحق  القحة ارتبحاط فقح) رولين ما)ة للحعضالت اللير القوة النسبية لمتغاما 
( -*0.690ك  من متغير زاوية الركبحة اليمحين حيحث بلحم معامح  االرتبحاط ) منمعنوية 

حيححث بلححم معامحح  االرتبححاط ( ،  ومتغيححر زاويححة الوححلي اليمححين 0.013لححة )وبمسححتو  )ال
(  وهحححلا يححح)   لححح  إن القحححوة النسحححبية لعضحححالت 0.049( وبمسحححتو  )اللحححة )-*0.578)

ارتبحححاط معنحححول  كسحححم محححن كححح  محححن زاويحححة الركبحححة اليمحححين وزاويحححة الوحححلي  ل حححا الحححرولين
 اليمين  ال  المرحلة الن ارية.

ال  الح  ي  حر واليسحار ن ييمللولي ال يةوانبالعضالت لبية لغير القوة النسمتاما 
 القححة ارتبححاط معنويححة مححن المتغيححرات البيوكينماتيكيححة ، وهححلا يحح)  ايضححا  لحح  ان  ينححة 

 .  ال  المرحلة الن ارية له العضالت  )  القوة النسبية لالبحث ل  تست
 القحة ارتبحاط ل ا ي  حر لرا ين لح ثانيحة للحعضالت اللغير القوة النسبية لمت اما

هنالححو ضححعا فححم اسححت )ا   لحح  ان  المتغيححرات البيوكينماتيكيححة وهححلا يحح) معنويححة مححن 
 . ال  المرحلة الن ارية  ينة البحث له العضالت من قب  القوة النسبية ل

قلحححة تركيحححز  إلححح ويعحححزو الباححححث  ححح)    حححور الححح)الالت المعنويحححة لبقيحححة اوحححزا  الوسححح  
ها مرحلحة ن ايححة للمسححكة فقححط وال بعحح)يح ب ححله المرحلححة المح)ربين  لحح  )قححة األ)ا  المحح

 . كبيرا لتح)ي) النقاط من المسكة ل ا )ورا إنيتعام  مع ا الم)ربين  ل  
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القرون الن رتي  والمت يررا  التيوكينماتيكير  قري  عرض وتحليل ومناقشر  ع قر   4-9
مرا صروب الحردر م رك  الرمر   أداءالمهاري خ ل مراحل  تاألداءون ب م اهمتها 

 تالتحميل ما األرض .
القررررررون الن ررررررتي  والمت يرررررررا  قرررررري  عرررررررض وتحليررررررل ومناقشرررررر  ع قرررررر   4-9-1

التيوكينماتيكيرر  ون ررب م رراهمتها ترراألداء المهرراري خرر ل المرحلرر  التمهيديرر  أداء 
 م ك  الرم  ما صوب الحدر تالتحميل ما األرض .

 (5و)و  )
االرتباط عام  االلتوا  وم معيارية ومعام بية واالنحرافات الاألوساط الحسايوضح 

والمتغيرات القوة النسبية  قي المساهمة ومستو  ال ط  و )اللة الفروق لنسئ و 
 لعينة البحث فم المرحلة التم ي)ية .باأل)ا  الم ارل الكينماتيكية 

 المعالجات

اإلحصائية          

 

 المتغيرات

 

 

 ن
 ع±  س   

 

معامل 

 االلتواء

 

معامل 

 اطاالرتب

 

نسبة 

 المساهمة

 

مستوى 

 الخطأ

 

 الداللة

  القون الن تي  لعض   الظهر

 

 

 

 

 

 

 

19 

 غير دال 0.221 0.146 0.382 - 0.199 0.365 1.885

المادن لعض   لالقون الن تي  
 للرجليا

 غير دال 0.456 0.057 0.238 - 1.044 0.698 2.551

جانب الجذع القون الن تي  
 اليميا

 غير دال 0.148 0.197 0.444 - 0.918 1.141 1.029

جانب القون الن تي  لعض   
 الجذع الي ار

 غير دال 0.781 0.008 - 0.090 - 0.829 0.165 1.009

الثاني  عض   لالقون الن تي  ل
 للذراعيا

 دال 0.025 0.410 0.640 - 1.192 0.430 1.218

 اياو ز 
 تياالركت

 غير دال 0.393 0.074 0.272 - 0.454 32.021 113.666  يمين

 غير دال 0.179 0.173 0.416 - 0.281 37.907 116.250 يسار

زوايا 
 الوركيا

 غير دال 0.392 0.074 0.272 1.066 19.808 57 يمين

 غير دال 0363 0.083 0.289 1.658 23.804 59.417 يسار

 زوايا
 يامرصقال

 غير دال 0.161 0.187 - 0.432 - 0.033 32.419 95.917 يمين

 غير دال 0.354 0.086 - 0.294 0.664 31.085 109.583 يسار

 غير دال 0.158 0.241 0.491 1.191 14.314 53.112 ارتفاع مركز كتلة الجسم
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الححلل يمثحح  المرحلححة التم ي)يححة لمسححكة الرمححم مححن فححوق  (5يتضححح لنححا مححن الوحح)و  )   
ال  حر بلحم  وسححط ا  سحبية لعضحالتمتغيحر القحوة الن بح ن األر المح)ر بالتحميح  محن 

( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا  ل ححا )  0.365(  وبححانحراا معيححارل ) 1.885الحسححابم ) 
( تححت مسحتو   0.146) ( ونسحبة مسحاهمة   0.382( وبمعامح  ارتبحاط )  - 0.199
) غيححر ( 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة  0.221 طحح  ) 

 معنول ( .
يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فرولين مححا)ة للححعضححالت اللا بالنسححبة للقححوة النسححبية لامحح

( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا    0.698(  وبححانحراا معيححارل ) 2.551الحسححابم بلححم ) 
( تحححت مسححتو  0.057)( ونسححبة مسحاهمة 0.238( وبمعامحح  ارتبحاط )- 1.044 ل حا )

)غيحححر  (0.05)نسحححبة )اللحححة ( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت 0.456 طححح  )
 معنول(.

يتضحححح لنحححا بححح ن  فن ييمحححيحححة للوحححلي الوانبالعضحححالت لامحححا بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية ل
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  1.141(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.029وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )

( تححت 0.197)( ونسحبة مسحاهمة  0.444( وبمعامح  ارتبحاط )- 0.918االلتحوا  ل حا )
 (0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة 0.148مسححتو   طحح  )

 )غير معنول ( .
يتضحححح لنحححا بححح ن  فر ايسحححالنسحححبية للعضحححالت الوانبيحححة للوحححلي الامحححا بالنسحححبة للقحححوة 
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  0.165(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.009وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )

( تححت 0.008)ونسبة مسحاهمة (  - 0.090( وبمعام  ارتباط )- 0.829االلتوا  ل ا )
 (0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة 0.781مسححتو   طحح  )

 )غير معنول ( .
يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فلرا ين ثانيححة للححعضححالت اللامححا بالنسححبة للقححوة النسححبية ل

 ( بينمحا بلحم معامح  االلتحوا  ل حا  0.430(  وبحانحراا معيحارل )1.218الحسحابم بلحم )
( تحححت مسححتو   طحح  0.410)( ونسححبة مسححاهمة 0.640( وبمعامحح  ارتبححاط )-1.192)
 معنول( . ( )0.05 )( مما ي)   ل  االرتباط العالم تحت نسبة )اللة 0.025)
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يتضح لنحا بح ن وسحط ا الحسحابم ف يناما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليم
بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا  ( بينمحححححا32.021(  وبحححححانحراا معيحححححارل )113.666بلحححححم )

( تحححت مسححتو   طحح  0.074)( ونسححبة مسححاهمة 0.272( وبمعامحح  ارتبححاط )-0.454)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.393)

يتضحح لنحا بح ن وسحط ا الحسحابم  اراما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليسح
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 37.907اا معيحححححارل )(  وبحححححانحر 116.250بلحححححم )

( تحححت مسححتو   طحح  0.173)( ونسححبة مسححاهمة 0.416( وبمعامحح  ارتبححاط )-0.281)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.179)

 يتضححح لنححا بحح ن وسححط ا الحسححابم بلححمف يناليمححالنسححبة لمقحح)ار زاويححة الوححلي امححا ب
( 1.066( بينمحححا بلحححم معامححح  االلتحححوا  ل حححا )19.808(  وبحححانحراا معيحححارل )57.000)

( 0.392( تححححت مسحححتو   طححح  )0.074)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.272وبمعامححح  ارتبحححاط )
 ( )غير معنول(.0.05)مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 

سححط ا الحسححابم بلححم يتضححح لنححا بحح ن و ف اراليسححالنسححبة لمقحح)ار زاويححة الوححلي امححا ب
( 1.658( بينمحححا بلحححم معامححح  االلتحححوا  ل حححا )23.804(  وبحححانحراا معيحححارل )59.417)

( 0.363( تححححت مسحححتو   طححح  )0.083)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.289وبمعامححح  ارتبحححاط )
 ( )غير معنول(.0.05)مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 

يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فن ييمححححي الة لمقحححح)ار زاويححححة المرفححححق للححححلراامححححا بالنسححححب
بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا ( 32.419(  وبانحراا معيارل )95.917الحسابم بلم )

( تحححت مسحتو   طحح  0.187)( ونسححبة مسحاهمة -0.432( وبمعامح  ارتبحاط )-0.033)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.161)

يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فر ايسححححلمقحححح)ار زاويححححة المرفححححق للححححلراي ال ةامححححا بالنسححححب
( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا  31.085(  وبححانحراا معيححارل )109.583الحسححابم بلححم )

( تححححت مسحححتو  0.086)( ونسحححبة مسحححاهمة -0.294( وبمعامححح  ارتبحححاط )0.664ل حححا )
( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.354 طححح  )
 معنول(.
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يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فامححححا بالنسححححبة لمقحححح)ار االرتفححححاي لمركححححز كتلححححة الوسحححح  
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 14.314(  وبانحراا معيارل )53.112الحسابم بلم )

( تححححت مسحححتو   طححح  0.241)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.491( وبمعامححح  ارتبحححاط )1.191)
 ( )غير معنول(.0.05)اط تحت نسبة )اللة ( مما ي)   ل   قوارية االرتب0.158)

للححلرا ين إلحح  تركيححز ت الثانيححة الللعضححويعححزو الباحححث ال)اللححة المعنويححة للقححوة النسححبية 
ممحا رغح  اهميت حا اوحزا  الوسح   محن بقيحة ل  قوة اللرا ين اكثر  ينالعراقي ممار ينال

وا ت بقية المتغيحرات بينما ا ط  هله ال)اللة المعنوية ل ا  ال  المرحلة التم ي)ية . 
العراقححم فححم اسححت )ا   االسححتثمار المحححيح  لال ححئغيححر معنويححة ويعححو) للححو إلحح  قلححة 

رغحححح  األهميححححة اوححححزا  الوسحححح  أل)ا  المسححححكة  ححححال  هححححله المرحلححححة  ةقيححححبالقححححوة النسححححبية ل
، وهحو ملقحر لضحعا مسحتو  األ)ا  الم حارل  القمو  ل ا لنواح ا)ا  مسكات الرمحم

وهحححو  المحححة م محححة امحححا  المححح)ربين العحححراقيين لتعححح)ي  او تحسحححين  ينالعحححراقي ممحححار ينلل
مستو  األ)ا  من  ال  التركيحز  لح  االسحتثمار األمثح  لل محارص الميكانيكيحة لبقيحة 

" تتميححز لعبحححة الممححار ة بححان  حح))ا كبيحححرا نسححبيا مححن العضححالت تقحححترو اوححزا  الوسحح  
ضحححرا لتنحححوي الم حححارات بالواوحححئ الحركحححم فحححم حالحححة المحححراي بو حححو)  اليحححة وححح)ا وللحححو ن

 . 1الحركية فم الممار ة "
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 26،  ص  المم)ر السابق ؛(  2001)احم)  ب) الحمي)  مارة و حسا  ال)ين ممطف   1
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القون الن تي  والمت يرا  التيوكينماتيكي  قي  عرض وتحليل ومناقش  ع ق  4-9-9
أداء م رك  الرمر  رئي ي  األول  ون ب م اهمتها تاألداء المهاري خ ل المرحل  ال

 ما صوب الحدر تالتحميل ما األرض .
 (6و)و  )

الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعال  االلتوا  ومق)ار االرتباط األوساط يوضح 
الكينماتيكية  والمتغيرات القوة النسبية قي والمساهمة ومستو  ال ط  و )اللة الفروق ل

 ة األول  .لعينة البحث فم المرحلة الرريسباأل)ا  الم ارل 
 

 المعالجات

 اإلحصائية
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 الخطأ

 

 الداللة

القون الن تي  لعض   
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 غير دال 0.221 0.146 0.382 - 0.199 0.365 1.885

لعض   لالقون الن تي  
 المادن للرجليا

 غير دال 0.456 0.057 0.238 1.044 0.698 2.551

جانب الجذع القون الن تي  
 االيمي

 غير دال 0.148 0.197 0.444 - 0.918 1.141 1.029

القون الن تي  لعض   
 جانب الجذع الي ار

 غير دال 0.781 0.008 - 0.090 - 0.829 0.165 1.009

عض   لالقون الن تي  ل
 الثاني  للذراعيا

 دال 0.025 0.410 0.640 - 1.192 0.430 1.218

 اياو ز 
 تياالركت

 غير دال 0.157 0.097 0.311 - 1.642 33.060 193.333 يمين

 دال 0.045 0.010 0.098 - 1.387 23.941 140.583 يسار

زوايا 
 الوركيا

 غير دال 0.581 0.138 - 0.372 0.858 31.376 93.333 يمين

 غير دال 0.539 0.051 0.225 0.537 30.932 85.667 يسار

 زوايا
 يامرصقال

 غير دال 0.473 0.232 - 0.481 - 0.577 32.182 123.333 يمين

 غير دال 0.078 0.505 - 0.711 - 0.528 31.468 108.250 يسار

ارتفاع مركز كتلة 

 الجسم

 غير دال 0.543 0.370 0.608 - 0.250 12.002 64.305
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لمسححكة الرمححم مححن  األولحح رريسححة ( الححلل يمثحح  المرحلححة ال6يتضححح لنححا مححن الوحح)و  )   
ال  حححر بلحححم  متغيحححر القحححوة النسحححبية لعضحححالت محححن األر  بححح ن فحححوق المححح)ر بالتحميححح  

( بينما بلحم معامح  االلتحوا   0.365(  وبانحراا معيارل ) 1.885وسط ا الحسابم ) 
( تحححت  0.146) ( ونسححبة مسححاهمة   0.382( وبمعامحح  ارتبححاط )  - 0.199ل ححا ) 

( 0.05)لححة ( ممحا يحح)   لح   قحوارية االرتبححاط تححت نسحبة )ال 0.221مسحتو   طح  ) 
 ) غير معنول ( .

رولين يتضحححح لنحححا بححح ن  وسحححط ا محححا)ة للحححعضحححالت اللامحححا بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية ل
( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا    0.698(  وبححانحراا معيححارل ) 2.551الحسححابم بلححم ) 

( تححححت مسحححتو  0.057)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.238( وبمعامححح  ارتبحححاط )-1.044ل حححا )
( )غيحححر 0.05) لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة ( ممحححا يححح)  0.456 طححح  )
 معنول(.

يتضحححح لنحححا بححح ن  فللعضحححالت الوانبيحححة للوحححلي اليمحححين امحححا بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية 
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  1.141(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.029وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )

( تححت 0.197)( ونسحبة مسحاهمة  0.444( وبمعامح  ارتبحاط )- 0.918االلتحوا  ل حا )
( 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة 0.148مسححتو   طحح  )

 )غير معنول ( .
يتضحححح لنحححا بححح ن  فللعضحححالت الوانبيحححة للوحححلي اليسحححار امحححا بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية 

( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  0.165(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.009وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )
( تححت 0.008)( ونسبة مسحاهمة  - 0.090( وبمعام  ارتباط )- 0.829االلتوا  ل ا )

( 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة 0.781مسححتو   طحح  )
 )غير معنول ( .

يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فلححلرا ين الثانيححة لعضححالت لامححا بالنسححبة للقححوة النسححبية ل
بينمحا بلحم معامح  االلتحوا  ل حا (   0.430(  وبحانحراا معيحارل )1.218الحسحابم بلحم )

( تحححت مسححتو   طحح  0.410)( ونسححبة مسححاهمة 0.640( وبمعامحح  ارتبححاط )-1.192)
 معنول( . ( )0.05 )( مما ي)   ل  االرتباط العالم تحت نسبة )اللة 0.025)
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يتضح لنحا بح ن وسحط ا الحسحابم ف يناما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليم
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 33.060انحراا معيحححححارل )(  وبححححح193.333بلحححححم )

( تحححححححححححت مسححححححححححتو   0.097)( ونسبة مساهمة 0.311( وبمعام  ارتباط )-1.642)
( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.157 طححح  )
 معنول(.

وسحط ا الحسححابم يتضححح لنحا بحح ن ف ارامحا بالنسححبة لمقح)ار زاويححة الركبحة للروحح  اليسح     
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 23.941(  وبحححححانحراا معيحححححارل )140.583بلحححححم )

( تحححت مسححتو   طحح  0.010)( ونسححبة مسححاهمة 0.098( وبمعامحح  ارتبححاط )-1.387)
 (.     معنول  ( )0.05)رتباط تحت نسبة )اللة ا ووو)( مما ي)   ل  0.045)
يتضحححح لنحححا بححح ن وسحححط ا الحسحححابم بلحححم ف ينيمحححال بالنسحححبة لمقححح)ار زاويحححة الوحححليامحححا     
( 0.858( بينمحححا بلحححم معامححح  االلتحححوا  ل حححا )31.376(  وبحححانحراا معيحححارل )93.333)

( 0.581( تححت مسحتو   طح  )0.138)( ونسبة مساهمة - 0.372 وبمعام  ارتباط )
 ( )غير معنول(.0.05)مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 

يتضحححح لنحححا بححح ن وسحححط ا الحسحححابم بلحححم ف اراليسحححة لمقححح)ار زاويحححة الوحححلي النسحححبامحححا ب    
( 0.537( بينمحححا بلحححم معامححح  االلتحححوا  ل حححا )30.932(  وبحححانحراا معيحححارل )85.667)

( 0.539( تححححت مسحححتو   طححح  )0.051)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.225وبمعامححح  ارتبحححاط )
 نول(.( )غير مع0.05)مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 

يتضح لنا ب ن وسط ا الحسابم بلحم فن ييمة لمق)ار زاوية المرفق لللراي الاما بالنسب   
- 0.577( بينما بلحم معامح  االلتحوا  ل حا )32.182(  وبانحراا معيارل )123.333)

( 0.473( تحت مسحتو   طح  )0.232)( ونسبة مساهمة -0.481( وبمعام  ارتباط )
 ( )غير معنول(.0.05)ط تحت نسبة )اللة مما ي)   ل   قوارية االرتبا

يتضححح لنححا بحح ن وسححط ا الحسححابم فر ايسححة لمقحح)ار زاويححة المرفححق للححلراي الامححا بالنسححب   
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 31.468(  وبحححححانحراا معيحححححارل )108.250بلحححححم )

( تحححت مسححتو  0.505)( ونسححبة مسححاهمة - 0.711( وبمعامحح  ارتبححاط )- 0.528)
( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.078 طححح  )
 معنول(.
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يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فامححححا بالنسححححبة لمقحححح)ار االرتفححححاي لمركححححز كتلححححة الوسحححح  
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 12.002(  وبانحراا معيارل )64.305الحسابم بلم )

( تححت مسحتو   طح  0.370)( ونسحبة مسحاهمة 0.608( وبمعامح  ارتبحاط )- 0.250)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.543)

تركيحز إن  إلح  لرا ينثانيحة للحعضحالت اللللقحوة النسحبية ل يعزو الباحث ال)اللحة المعنويحة
با تبارهححا األ)اة المباقححرة فححم قححوة الححلرا ين  لحح  اسححت )ا  ين يكححون العححراقي ينلممححار ا

همححا  اوححزا  م مححة مححن الوسحح   المتغيححرات األ ححر  ةقيحح لحح  حسححائ ب)ا  الم ححارل األ وا 
كون حححا هحححم مرحلحححة رفحححن ن ا وعححح  ا)ا  هحححلا النحححوي محححن المسحححكات اسححح   نسحححبيا محححن قححح 

وكحححللو يتضحححح لنحححا ضحححعا األ)ا  التكنيكحححم  ا لححح  نقطحححة  إلححح للمنحححافن للومحححو  بحححق 
 ان" بعحححح  المححححح)ربين   والحححححلل غححححائ التركيحححححز  نححححق مححححن قبححححح  ينالعححححراقي ينللممححححار 

الموامين العضلية للورو والرولين هم فعال مركز الطاقة للحركة الرياضحية والتحم محن 
 األسححانالعليححا الحقححا با تبارهححا المولحح)  واألطححرااالوححلي  إلحح  الل ححا يححت  نقحح  الحركححة 

 .1"  األر للحركة فم ت ليص الثق  من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مكتئ الكرار للطبا ة ،  : ) بغ)ا) ،ترومة ، ت)ريبات القوة االنفوارية  والباليومتريحسين العلم و امر فا ر ؛  1

 . 51ص(  2006
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القررررررون الن ررررررتي  والمت يرررررررا  قرررررري  عرررررررض وتحليررررررل ومناقشرررررر  ع قرررررر   4-9-9
   الثانيرر رئي ررالتيوكينماتيكيرر  ون ررب م رراهمتها ترراألداء المهرراري خرر ل المرحلرر  ال

 أداء م ك  الرم  ما صوب الحدر تالتحميل ما األرض .
 (9جدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعال  االلتوا  ومق)ار االرتباط يوضح 
 الكينماتيكيةوالمتغيرات القوة النسبية  قي و )اللة الفروق ل والمساهمة ومستو  ال ط 

 ة الثانية .لعينة البحث فم المرحلة الرريس باأل)ا  الم ارل
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 الظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 غير دال 0.221 0.146 0.382 - 0.199 0.365 1.885

لعض   لالقون الن تي  
 المادن للرجليا

 غير دال 0.456 0.057 0.238 1.044 0.698 2.551

جانب الجذع القون الن تي  
 اليميا

 غير دال 0.148 0.197 0.444 - 0.918 1.141 1.029

القون الن تي  لعض   
  ارجانب الجذع الي

 غير دال 0.781 0.008 - 0.090 - 0.829 0.165 1.009

عض   لالقون الن تي  ل
 الثاني  للذراعيا

 دال 0.025 0.410 0.640 - 1.192 0.430 1.218

 اياو ز 
 تياالركت

 غير دال 0.157 0.189 0.435 - 0.941 20.598 151.583 يمين

 دال 0.045 0.345 0.587 - 0.866 17.645 153.583 يسار

زوايا 
 الوركيا

 غير دال 0.581 0.108 0.329 - 1.852 41.327 126.333 يمين

 غير دال 0.609 0.027 0.165 - 0.064 24.335 140 يسار

 زوايا
 يامرصقال

 غير دال 0.942 0.0005 0.024 0.293 18.500 97.417 يمين

 غير دال 0.873 0.003 - 0.052 - 0.919 30.199 98 يسار

ع مركز كتلة ارتفا

 الجسم

 غير دال 0.471 0.055 0.234 0.344 10.143 75.103
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( الححلل يمثحح  المرحلححة التم ي)يححة لمسححكة الرمححم مححن فححوق 9يتضححح لنححا مححن الوحح)و  )   
ال  حر بلحم  وسححط ا متغيحر القحوة النسحبية لعضحالت المح)ر بالتحميح  محن األر  بح ن 

( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا  ل ححا )  0.365(  وبححانحراا معيححارل ) 1.885الحسححابم ) 
( تححت مسحتو   0.146) ( ونسحبة مسحاهمة   0.382( وبمعامح  ارتبحاط )  - 0.199
( ) غيححر 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة  0.221 طحح  ) 

 معنول ( .
يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فرولين مححا)ة للححعضححالت اللامححا بالنسححبة للقححوة النسححبية ل

( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا    0.698(  وبححانحراا معيححارل ) 2.551سححابم بلححم ) الح
( تحححت مسححتو  0.057)( ونسححبة مسحاهمة 0.238( وبمعامحح  ارتبحاط )- 1.044 ل حا )

( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.456 طححح  )
 معنول(.

يتضحححح لنحححا بححح ن  فيحححة للوحححلي اليمحححين للعضحححالت الوانبامحححا بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية 
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  1.141(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.029وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )

( تححت 0.197)( ونسحبة مسحاهمة  0.444( وبمعامح  ارتبحاط )- 0.918االلتحوا  ل حا )
( 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة 0.148مسححتو   طحح  )
 )غير معنول (.

يتضحححح لنحححا بححح ن  فللعضحححالت الوانبيحححة للوحححلي اليسحححار بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية  امحححا
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  0.165(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.009وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )

( تححت 0.008)( ونسبة مسحاهمة  - 0.090( وبمعام  ارتباط )- 0.829االلتوا  ل ا )
( 0.05)تحححت نسححبة )اللححة ( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط 0.781مسححتو   طحح  )

 )غير معنول ( .
يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فلرا ين ثانيححة للححعضححالت اللامححا بالنسححبة للقححوة النسححبية ل

( بينمحا بلحم معامح  االلتحوا  ل حا   0.430(  وبحانحراا معيحارل )1.218الحسحابم بلحم )
( تحححت مسححتو   طحح  0.410)( ونسححبة مسححاهمة 0.640( وبمعامحح  ارتبححاط )-1.192)
 ( . معنول( ) 0.05 )( مما ي)   ل  االرتباط العالم تحت نسبة )اللة 0.025)
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يتضح لنحا بح ن وسحط ا الحسحابم ف يناما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليم
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 20.598(  وبحححححانحراا معيحححححارل )151.583بلحححححم )

( تححت مسحتو   طح  0.189)مة ( ونسحبة مسحاه0.435( وبمعامح  ارتبحاط )- 0.941)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.157)

يتضح لنا ب ن وسحط ا الحسحابم ف اراما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليس
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 17.645(  وبحححححانحراا معيحححححارل )153.583بلحححححم )

( تححت مسحتو   طح  0.345)( ونسحبة مسحاهمة 0.587ارتبحاط ) ( وبمعامح - 0.866)
 (. معنول ( )0.05)ارتباط تحت نسبة )اللة ( مما ي)   ل  ووو) 0.045)

يتضححح لنححا بحح ن وسححط ا الحسححابم بلححم ف يناليمححالنسححبة لمقحح)ار زاويححة الوححلي امححا ب
- 1.852( بينما بلحم معامح  االلتحوا  ل حا )41.327(  وبانحراا معيارل )126.333)

( 0.581( تحححت مسححتو   طحح  )0.108)( ونسححبة مسححاهمة 0.329( وبمعامحح  ارتبححاط )
 ( )غير معنول(.0.05)مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 

يتضححح لنححا بحح ن وسححط ا الحسححابم بلححم ف ارليسححوححلي اامححا بالنسححبة لمقحح)ار زاويححة ال
- 0.064االلتحوا  ل حا ) ( بينما بلحم معامح 24.335(  وبانحراا معيارل )140.000)

( 0.609( تحححت مسححتو   طحح  )0.027)( ونسححبة مسححاهمة 0.165( وبمعامحح  ارتبححاط )
 ( )غير معنول(.0.05)مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 

يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فن ييمححححة لمقحححح)ار زاويححححة المرفححححق للححححلراي الامححححا بالنسححححب
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 18.500ل )(  وبانحراا معيار 97.417الحسابم بلم )

( تحححت مسححتو   طحح  0.0005)( ونسححبة مسححاهمة 0.024( وبمعامحح  ارتبححاط )0.293)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.942)

يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فر ايسححححة لمقحححح)ار زاويححححة المرفححححق للححححلراي الامححححا بالنسححححب
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 30.199(  وبانحراا معيارل )98.000) الحسابم بلم

( تحححت مسححتو  0.003)( ونسححبة مسححاهمة - 0.052( وبمعامحح  ارتبححاط )- 0.919)
( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.873 طححح  )
 معنول(.
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ح لنححححا بحححح ن وسححححط ا يتضححححفامححححا بالنسححححبة لمقحححح)ار االرتفححححاي لمركححححز كتلححححة الوسحححح  
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 10.143(  وبانحراا معيارل )75.103الحسابم بلم )

( تححححت مسحححتو   طححح  0.055)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.234( وبمعامححح  ارتبحححاط )0.344)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.471)

اسححتمرار  إلحح  لرا ينثانيححة للححت العضححالليححة للقححوة النسححبية ليعححزو الباحححث ال)اللححة المعنو 
هحححححم المحححححلثر األكبحححححر قحححححوة الحححححلرا ين النسحححححبية  إن لححححح   ينالعحححححراقي ينممحححححار الا تقحححححا) 

 .  المتغيرات األ ر   ةقيحسائ ب ل  والمباقر للحمو   ل  النقاط 
فمححا هححو إال   حح)    ححور ال)اللححة المعنويححة لبححاقم المتغيححرات النسححبية و الكينماتيكيححة امححا

" إن تكنيحححو الممحححار ة  يحتحححول  لححح   نامحححر  امحححة ضحححعا تكنيكحححم للممحححار ين 
تسحححم  بالعنامحححر الفنيحححة كالمسحححو و مححح  الحححرولين ووضحححن الوسححح  ووضحححن القححح)مين ثححح  
الحركة  ل  البسحاط وبحلا ي  حل الوسح   حن طريحق هحله العنامحر وضحعا معينحا ويحل)ل 

1حركات ل ا مفات  امة " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 66ص  ، المم)ر السابق؛  ( 9187) ب)  لم نميا  1



 رابع :عرض وتحليل ومناقشة النتائج ...........................الباب ال
 

111 

القررررررون الن ررررررتي  والمت يرررررررا  قرررررري  رض وتحليررررررل ومناقشرررررر  ع قرررررر  عرررررر 4-9-4
أداء  نهائيررر التيوكينماتيكيررر  ون رررب م ررراهمتها تررراألداء المهررراري خررر ل المرحلررر  ال

 م ك  الرم  ما صوب الحدر تالتحميل ما األرض .
 (1و)و  )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعال  االلتوا  ومق)ار االرتباط يوضح 
الكينماتيكية والمتغيرات القوة النسبية  قي المساهمة ومستو  ال ط  و )اللة الفروق لو 

 لعينة البحث فم المرحلة الن ارية .باأل)ا  الم ارل 

    

 المعالجات

 اإلحصائية

 

تالمتغيرا  

 

 

 ع±  س    ن

 

معامل 

 االلتواء

 

معامل 

 االرتباط

 

نسبة 

 المساهمة

 

مستوى 

 الخطأ

 

 الداللة

لعض    القون الن تي 
 الظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 غير دال 0.221 0.146 0.382 - 0.199 0.365 1.885

لعض   لالقون الن تي  
 المادن للرجليا

 غير دال 0.456 0.057 0.238 1.044 0.698 2.551

جانب الجذع القون الن تي  
 اليميا

 غير دال 0.148 0.197 0.444 - 0.918 1.141 1.029

القون الن تي  لعض   
 جانب الجذع الي ار

 غير دال 0.781 0.008 - 0.090 - 0.829 0.165 1.009

عض   لالقون الن تي  ل
 الثاني  للذراعيا

 دال 0.025 0.410 0.640 - 1.192 0.430 1.218

 اياو ز 
 تياالركت

 غير دال 0.755 0.010 - 0.101 - 0.799 44.876 117.667 يمين

 غير دال 0.426 0.065 - 0.254 - 2.405 28.098 118.333 يسار

زوايا 
 الوركيا

 غير دال 0.669 0.019 - 0.138 - 1.146 38.444 141.917 يمين

 غير دال 0.476 0.052 - 0.228 - 1.901 40.069 139.417 يسار

 زوايا
 يامرصقال

 غير دال 0.539 0.039 - 0.197 - 0.160 49.434 92.667 يمين

 غير دال 0.112 0.233 0.483 0.533 31.535 85.583 يسار

ارتفاع مركز كتلة 

 الجسم

 غير دال 0.328 0.205 0.453 0.063 20.154 52.248
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( الحححلل يمثححح  المرحلحححة التم ي)يحححة لمسحححكة الرمحححم محححن فحححوق 1يتضحححح لنحححا محححن الوححح)و  ) 
ال  حر بلحم  وسححط ا متغيحر القحوة النسحبية لعضحالت  المح)ر بالتحميح  محن األر  بح ن

( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا  ل ححا )  0.365(  وبححانحراا معيححارل ) 1.885الحسححابم ) 
( تححت مسحتو   0.146) ( ونسحبة مسحاهمة   0.382( وبمعامح  ارتبحاط )  - 0.199
( ) غيححر 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة  0.221 طحح  ) 

 معنول ( .
يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فرولين للححمححا)ة عضححالت اللامححا بالنسححبة للقححوة النسححبية ل

( بينمححا بلححم معامحح  االلتححوا    0.698(  وبححانحراا معيححارل ) 2.551الحسححابم بلححم ) 
( تحححت مسححتو  0.057)( ونسححبة مسحاهمة 0.238( وبمعامحح  ارتبحاط )- 1.044 ل حا )

( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.456 طححح  )
 معنول(.

يتضحححح لنحححا بححح ن  فللعضحححالت الوانبيحححة للوحححلي اليمحححين سحححبة للقحححوة النسحححبية امحححا بالن
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  1.141(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.029وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )

( تححت 0.197)( ونسحبة مسحاهمة  0.444( وبمعامح  ارتبحاط )- 0.918االلتحوا  ل حا )
( 0.05)ة )اللححة ( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححب0.148مسححتو   طحح  )

 )غير معنول ( .
يتضحححح لنحححا بححح ن  فللعضحححالت الوانبيحححة للوحححلي اليسحححار امحححا بالنسحححبة للقحححوة النسحححبية 

( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  0.165(  وبحححححانحراا معيحححححارل )1.009وسحححححط ا الحسحححححابم بلحححححم )
( تححت 0.008)( ونسبة مسحاهمة  - 0.090( وبمعام  ارتباط )- 0.829االلتوا  ل ا )

( 0.05)( ممححا يحح)   لحح   قححوارية االرتبححاط تحححت نسححبة )اللححة 0.781مسححتو   طحح  )
 )غير معنول ( .

يتضححح لنححا بحح ن  وسححط ا فلرا ين ثانيححة للححعضححالت اللامححا بالنسححبة للقححوة النسححبية ل
( بينمحا بلحم معامح  االلتحوا  ل حا   0.430(  وبحانحراا معيحارل )1.218الحسحابم بلحم )

( تحححت مسححتو   طحح  0.410)مسححاهمة ( ونسححبة 0.640( وبمعامحح  ارتبححاط )-1.192)
 ( . معنول ( )0.05 )( مما ي)   ل  االرتباط العالم تحت نسبة )اللة 0.025)
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يتضح لنحا بح ن وسحط ا الحسحابم ف يناما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليم
( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  االلتحححححوا  ل حححححا 44.876(  وبحححححانحراا معيحححححارل )117.667بلحححححم )

( تححت مسحتو   طح  0.010)( ونسحبة مسحاهمة - 0.10امح  ارتبحاط )( وبمع- 0.799)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.755)

يتضح لنا ب ن وسحط ا الحسحابم ف اراما بالنسبة لمق)ار زاوية الركبة للرو  اليس
االلتحححححوا  ل حححححا ( بينمحححححا بلحححححم معامححححح  28.098(  وبحححححانحراا معيحححححارل )118.333بلحححححم )

( تحححت مسححتو  0.065)( ونسححبة مسححاهمة - 0.254( وبمعامحح  ارتبححاط )- 2.405)
( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.426 طححح  )
 معنول(.
يتضحح لنحا بح ن وسحط ا الحسحابم بلحم ف يناليمحالنسبة لمقح)ار زاويحة الوحلي اما ب 

- 1.146( بينما بلحم معامح  االلتحوا  ل حا )38.444(  وبانحراا معيارل )141.917)

( تححححححت مسحححححتو   طححححح  0.019)( ونسحححححبة مسحححححاهمة - 0.138( وبمعامححححح  ارتبحححححاط )
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.669)

يتضححح لنححا بحح ن وسححط ا الحسححابم بلححم ف اراليسححزاويححة الوححلي امححا بالنسححبة لمقحح)ار 
- 1.901( بينما بلحم معامح  االلتحوا  ل حا )40.069وبانحراا معيارل )  (139.417)

( تححححححت مسحححححتو   طححححح  0.052)( ونسحححححبة مسحححححاهمة - 0.228( وبمعامححححح  ارتبحححححاط )
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.476)

ن وسححححط ا يتضححححح لنححححا بحححح فن ييمححححة لمقحححح)ار زاويححححة المرفححححق للححححلراي الامححححا بالنسححححب
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 49.434(  وبانحراا معيارل )92.667الحسابم بلم )

( تحححت مسححتو  0.039)( ونسححبة مسححاهمة - 0.197( وبمعامحح  ارتبححاط )- 0.160)
( )غيحححر 0.05)( ممحححا يححح)   لححح   قحححوارية االرتبحححاط تححححت نسحححبة )اللحححة 0.539 طححح  )
 معنول(.

يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فر ايسححححق للححححلراي الة لمقحححح)ار زاويححححة المرفححححامححححا بالنسححححب
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 31.535(  وبانحراا معيارل )85.583الحسابم بلم )

( تححححت مسحححتو   طححح  0.233)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.483( وبمعامححح  ارتبحححاط )0.533)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.112)
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يتضححححح لنححححا بحححح ن وسححححط ا فلنسححححبة لمقحححح)ار االرتفححححاي لمركححححز كتلححححة الوسحححح  امححححا با
( بينما بلم معام  االلتحوا  ل حا 20.154(  وبانحراا معيارل )52.248الحسابم بلم )

( تححححت مسحححتو   طححح  0.205)( ونسحححبة مسحححاهمة 0.453( وبمعامححح  ارتبحححاط )0.063)
 ( )غير معنول(.0.05)( مما ي)   ل   قوارية االرتباط تحت نسبة )اللة 0.328)

المرحلة الن ارية   يعزو الباحث ال)اللة المعنوية للقوة النسبية لعضالت اللرا ين   ال 
لرمحم المنحافن  لح   ا)اةيع) اللرا ين فحم هحله المرحلحة هحم العراقم  إل  إن المماري

همحا مما ا طاها نسبة مسحاهمة فعالحة   إح)  الو تين لمحاولة كسئ نقاط المسكة  وا 
الوسح  وكحللو زوايحا المفامح  والتحم تلعحئ  اوحزا  ةقيحبالغحة األهميحة وهحم قحوة بووانئ 
ووحق والحمحو   لح  اكبحر  ح)) ممكحن محن  افضح المسكة  لح   إتما فم  اساسيا)ورا 

اما  امحا لحركحات تحل)  بحان واحح) او بالتعاقحئ مسحتن)ا  " إن التكنيو يعتبر نالنقاط 
يحححة المحححلثرة   لححح  الرياضحححم . إن هحححله  لححح  تن حححي  موححح)ل للعالقحححة بحححين القحححو  ال ارو

 .1القو  يوئ إن تستثمر بقك  كام  وفعا  للومو  إل  النتار  الرياضية "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Die vervollkommnung d koerperkultur ,1973 , Beiheft.opt 
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المهراري  األداءعرض وتحليرل ومناقشر  نترائج ن رب م راهم  المت يررا  صر   4-3
والمعادلر  التنتيير   األرضم ك  الرم  ما صوب الحردر تالتحميرل مرا  أداءلمراحل 

 . مرحل   لكل
 األداءعررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ن رررب م ررراهم  المت يررررا  صررر   4-3-1

والمعادلرر  التنتييرر   األرضالمهرراري لم ررك  الرمرر  مررا صرروب الحرردر تالتحميررل مررا 
 للمرحل  التمهيدي  .

 (8جدول )
 األداء المهاريالم اهم  ص   المت يرا يوضح 

 . للمرحل  التمهيدي 
 المعالجا        
 اإلححائي               

 المت يرا 

معامل 
 االرتتاط

(R ) 

ن ت  
 الم اهم 

 (R
2 ) 

 درج  الحري  
DF ) ) 

 Fقيم  
 المح وت 

 م توى الدالل 
 (Sig ) 

لعضررر   لالقرررون الن رررتي  
 لذراعياالثاني  ل

 
0.640 

 
0.410 

 
10 – 1 

 
6.942 

 
0.025 

لعضررر   لالقرررون الن رررتي  
ارتفاع  لذراعيا +الثاني  ل
 كتل  الج   مركز

 
0.825 

 
0.680 

 
9-2 

 
7.617 

 
0.022 

 
 

 ( 19جدول ) 
 المت يرا القون الن تي  و  قي المهاري عل  وصب  لألداءالمعادل  التنتيي  

 الكينماتيكي  للمرحل  التمهيدي 
 

 م توى الدالل  tقيم   المت يرا  المعلما  الثات 

ثاني  لعض   اللالقون الن تي   1.972 1.614
 اعياذر لل

4.089 0.003 

 0.022 - 2.760 ارتفاع مركز كتل  الج   - 0.018

 
 التنتيي  المعادل 

ارتفاع ×  0.018 –ذراعيا لل ثاني  ن تي ×  1.972+  1.614األداء المهاري = 
 مركز كتل  الج  
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( تتوضح نسئ المساهمة العالية للمتغيرين مما يح)   لح  ان 9من  ال  الو)و  )   
( كحححان  األ)ا  الم حححارل ) لمقحححترو بحححين المتغيحححرين المسحححتقلين والمتغيحححر التحححابنالتبحححاين ا

كبيححرا وهححلا مححا يتضححح مححن  ححال  مسححتويات ال)اللححة التححم ت  ححر احتمححا  ووححو) المحح)فة 
( معنويححة معلمححات ميحح  10( ، كمححا يتبححين مححن الوحح)و  )0.022( و ) 0.025بنسححبة )

ت  ححر ان ححا )الححة  نحح) مسححتو  )اللححة ( والتححم  t االنححح)ار مححن  ححال  ا تبارهححا بقيمححة )
(  األمححر الححلل يحح)   لحح  اإلمكانيححة العاليححة للتنبححل بفا ليححة نتيوححة 0.022( و)0.003)

 .(   24وكما فم القك  ) األ)ا  الم ارل  من  ال  المتغيرين الملكورين
 
 

نسبية رجليننسبية ظهر
نسبية جانب يمين

نسبية جانب يسار

نسبية ذراعين

ركبة يمين
ركبة يسار ورك يمين

ورك يسار

مرفق يمين

مرفق يسار

ارتفاع م ك ج

                                                                       

                                                       

 
 ( 94شكل ) 

 خ ل المرحل  التمهيدي اري المه األداءم اهم  ص  المت يرا  اليوضح 
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 األداءعررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ن رررب م ررراهم  المت يررررا  صررر   4-3-2
والمعادلرر  التنتييرر   األرضالمهرراري لم ررك  الرمرر  مررا صرروب الحرردر تالتحميررل مررا 

 .   األول  رئي للمرحل  ال
 

 (11جدول )
 األداء المهاري واصتراضا  أو اطيوضح 

  األول  رئي للمرحل  ال
 

 المعالجا  اإلححائي        
 

 المت يرا 

معامل 
 االرتتاط

(R ) 

ن ت  
 الم اهم 

 (R
2 ) 

 درج  الحري 
DF ) ) 

 Fقيم  
 المح وت 

م توى 
 الدالل 

 (Sig ) 
قررررررون ن ررررررتي  للعضرررررر   الثانيرررررر  

 للذراعيا
0.711 0.505 10 -1 10.215 0.010 

قررررررون ن ررررررتي  للعضرررررر   الثانيرررررر  
  ارزاوي  مرصب ي+  للذراعيا

0.825 0.726 9 – 2 7.229 0.025 

 

 (12جدول ) 
 المت يرا القون الن تي  و  قي المهاري عل  وصب  لألداءالمعادل  التنتيي  

 األول   رئي الكينماتيكي  للمرحل  ال
 

 م توى الدالل  tقيم   المت يرا  المعلما  الثات 

 
6.861 

قون ن تي  للعض   الثاني   - 0.030
 للذراعيا

4.782 - 0.001 

 0.025 - 2.689 زاوي  مرصب ي ار - 1.027

 

 التنتيي  المعادل 
 – عض   الثاني  للذراعيان تي  ×  0.030 – 6.861األداء المهاري = 

 زاوي  مرصب ي ار× 1.027
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( تتوضحح نسحئ المسحاهمة العاليحة للمتغيحرين ممحا يح)   لح  11من  حال  الوح)و  )   
( كحان  األ)ا  الم حارل ) متغيحرين المسحتقلين والمتغيحر التحابنان التباين المقحترو بحين ال

كبيححرا وهححلا مححا يتضححح مححن  ححال  مسححتويات ال)اللححة التححم ت  ححر احتمححا  ووححو) المحح)فة 
( معنويححة معلمححات ميحح  12( ، كمححا يتبححين مححن الوحح)و  )0.025( و ) 0.080بنسححبة )

ة  نحح) مسححتو  )اللححة ت  ححر ان ححا )الحح ( والتححم t مححن  ححال  ا تبارهححا بقيمححة )االنححح)ار 
(  األمححر الححلل يحح)   لحح  اإلمكانيححة العاليححة للتنبححل بفا ليححة نتيوححة 0.025( و)0.008)

 . ( 25كما موضح فم القك  )  األ)ا  الم ارل  من  ال  المتغيرين الملكورين

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 99شكل ) 

 ول األ لرئي   يوضح المت يرا  الم اهم  ص  األداء المهاري خ ل المرحل  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبية جانب يميننسبية رجليننسبية ظهر
نسبية جانب يسار

نسبية ذراعين

ركبة يمين
ركبة يسار

ورك يمين
ورك يسار

مرفق يمين

مرفق يسار

ارتفاع م ك ج

ن   ة  ه  ن   ة رجل   ن   ة جان  ي    ن   ة جان  ي ار ن   ة ذراع   رك ة ي   

رك ة ي ار ورك ي    ورك ي ار م ف  ي    م ف  ي ار ارتفاع م ك ج
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 األداءعررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ن رررب م ررراهم  المت يررررا  صررر   4-3-3
والمعادلرر  التنتييرر   األرضالمهرراري لم ررك  الرمرر  مررا صرروب الحرردر تالتحميررل مررا 

 .   الثاني  رئي للمرحل  ال

 (19جدول )
   الثاني  .للمرحل  الرئي  األداء المهاري واصتراضا  أو اطيوضح 

 

 
 ( 14جدول ) 

 المت يرا  القون الن تي  و قي  المهاري عل  وصب لألداءالمعادل  التنتيي  
   الثاني رئي الكينماتيكي  للمرحل  ال

 

 م توى الدالل  tقيم   المت يرا  المعلما  الثات 

 
4.720 - 

الثاني  عض   لل القون الن تي  1.460
 لذراعيال

3.302 0.009 

 0.010 2.987 راالركت  للرجل الي زاوي   0.032

 

 التنتيي  المعادل 
 0.032+ذراعيا الالثاني  ض   عن تي  ×  1.460+  - 4.720األداء المهاري = 

 راالي رجل زاوي  الركت  لل×  

 
 متغيرين مما ي)   ل  ان تتوضح نسئ المساهمة العالية لل(  83من  ال  الو)و  )

 ا المعالج     
 اإلححائي              

 المت يرا 

معامرررررررررل 
 االرتتاط

(R ) 

ن رررررررررررررررررررررررررت  
 الم اهم 

 (R
2 ) 

 درج  الحري 
DF ) ) 

 Fقيم  
 المح وت 

 م توى الدالل 
 (Sig ) 

لعضررر   ل القرررون الن رررتي 
 لذراعياالثاني  ل

 
0.640 

 
0.410 

 
10 – 1 

 
6.942 

 
0.025 

لعضررر   لالقرررون الن رررتي  
  لررذراعيا + زاويررالثانيرر  ل

 راالركت  للرجل الي 

 
0.839 

 
0.704 

 
9-2 

 
8.921 

 
0.015 
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( كحححان  األ)ا  الم حححارل ) التبحححاين المقحححترو بحححين المتغيحححرين المسحححتقلين والمتغيحححر التحححابن
كبيححرا وهححلا مححا يتضححح مححن  ححال  مسححتويات ال)اللححة التححم ت  ححر احتمححا  ووححو) المحح)فة 

( معنويححة معلمححات ميحح  84( ، كمححا يتبححين مححن الوحح)و  )0.015( و ) 0.025بنسححبة )
والتححم ت  ححر ان ححا )الححة  نحح) مسححتو  )اللححة   ( t  ححال  ا تبارهححا بقيمححة ) االنححح)ار مححن

(  األمححر الححلل يحح)   لحح  اإلمكانيححة العاليححة للتنبححل بفا ليححة نتيوححة 0.010( و)0.007)
 .( 26وكما موضح فم القك  ) األ)ا  الم ارل  من  ال  المتغيرين الملكورين 

  
 

سبية ظهر
ن

سبية رجلين
ن

ب يمين
سبية جان

ن
سبية جانب يسار

ن

ية ذراعين
نسب

بة يمين
رك

ركبة يسار

ك يمين
ور

ورك يسار

ق يمين
مرف

مرفق يسار

ارتفاع م ك ج

                                                                       

                                                       

 
 ( 99شكل ) 

 رئي   الثاني يوضح المت يرا  الم اهم  ص  األداء المهاري خ ل المرحل  ال
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 األداءعررررض وتحليرررل ومناقشررر  نترررائج ن رررب م ررراهم  المت يررررا  صررر   4-3-4
والمعادلرر  التنتييرر   األرضالمهرراري لم ررك  الرمرر  مررا صرروب الحرردر تالتحميررل مررا 

 للمرحل  التمهيدي  .

 (19جدول )
 نهائي للمرحل  ال األداء المهاري ا واصتراض أو اطيوضح 

 
 المعالجا        

 اإلححائي              
 المت يرا 

معامرررررررررل 
 االرتتاط

(R ) 

ن رررررررررررررررررررررررررت  
 الم اهم 

 (R
2 ) 

 
 درج  الحري 

DF ) ) 

 Fقيمررررررررررررررررررررررررر  
 المح وت 

 م توى الدالل 
 (Sig ) 

لعضررر   لالقرررون الن رررتي  
 لذراعياالثاني  ل

 
0.640 

 
0.410 

 
10 – 1 

 
6.942 

 
0.025 

لعضررر   لالقرررون الن رررتي  
زاويرر  ذراعيا + ثانيرر  للررال

 المرصب الي ار

 
0.820 

 
0.673 

 
9-2 

 
7.249 

 
0.025 

 

 
 ( 19 جدول )

المت يرا   الن تي  والقون  قي المهاري عل  وصب  لألداءالمعادل  التنتيي  
 الكينماتيكي  للمرحل  النهائي 

 

 

 الدالل م توى  tقيم   المت يرا  المعلما  الثات 

 
4.000 - 

ثاني  لعض   اللالقون الن تي   1.686
 ذراعيالل

3.619 0.006 

 0.025 2.692 زاوي  المرصب الي ار 3.836

 

 التنتيي  المعادل 
 ذراعياثاني  للعض   ال ن تي ×  1.686+  - 4.000األداء المهاري = 

 زاوي  المرصب الي ار×  3.386 +
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توضححح نسححئ المسححاهمة العاليححة للمتغيححرين ممححا يحح)  ( ت85مححن  ححال  الوحح)و  )    
 لححح  ان التبحححاين المقحححترو بحححين المتغيحححرين المسحححتقلين والمتغيحححر التحححابن)األ)ا  الم حححارل( 
كحححان كبيحححرا وهحححلا محححا يتضحححح محححن  حححال  مسحححتويات ال)اللحححة التحححم ت  حححر احتمحححا  ووحححو) 

ة ( معنويحححححح86( ، كمححححححا يتبححححححين مححححححن الوحححححح)و  )0.025( و ) 0.025المحححححح)فة بنسححححححبة )
( والتحححم ت  حححر ان حححا )الحححة  نححح) tمعلمحححات ميححح  االنحححح)ار محححن  حححال  ا تبارهحححا بقيمحححة )

(  األمحححر الحححلل يححح)   لححح  اإلمكانيحححة العاليحححة للتنبحححل 0.025( و)0.006مسحححتو  )اللحححة )
كمحا موضحح فحم القحك  بفا لية نتيوة األ)ا  الم ارل  من  ال  المتغيرين الملكورين 

 (29 ). 
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 ( 99شكل ) 
 نهائي يوضح المت يرا  الم اهم  ص  األداء المهاري خ ل المرحل  ال
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-4
 

اعتماد المصارعين العرراييين عىرق يرال الريراعين  كرير ي يرر عرم امير  مرا رر  .1
 . المهاري األداء

 ررررايم ءاررررماء الارررررأ ارررر ر مرا ررررر ءداء ل قررررالال إهمررررار المصررررارعين العررررراييين .2
 . مريات الرمم رغأ األهمية الي يرل لها

مم لىمصارعين العراييين ااالعتماد عىرق اتاراو اا رد عدأ التناي   اتااهات الر  .3
 . ءثناء ءداء الرمم من عاق الصدر 

لىمصرررارعين العرررراييين ءدج إلرررق لقررراج ءارررماء الاررررأ عررردأ االررررتاداأ األمثرررر   .4
 .ضعف ااضح  األداء المهاري لمريات الرمم من عاق الصدر

مررررن عرررراق  عرررردأ القرررردرل عىررررق العمررررر المييررررانييم األمثررررر ألداء مررررريات الرمررررم .5
الصررردر  الت ميررررر مرررن األره لررررا دار مهرررأ ال تعرررراد المصرررارعين عررررن ءدا هررررا 

  النماالت المهمة .
الت ىيررررر الث ثررررم األ عرررراد يعقررررم نتررررا ع دييقررررة لى ريررررات المتعررررددل االتااهررررات  .6

 ي ريات لع ة المصارعة .
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 التوصيات 5-2
 

عنررد ءداء  مييانيييررة عمررر ءدق ءررر  اعررقعىررق  مصررارعينالضرررارل ترردري     .1
 من عاق الصدر  ير ءنااعها . مريات الرمم

ين العرررراييين  م اضررررات تاعيرررة نيريرررة لتارررري  ءعرررق مصرررارعالضررررارل إكررررا   .2
 .التفيير المعرعة ءهمية ءداء هيا الناع من المريات ااآللية الص ي ة ألدا ها

تاردأ إميانيرة إكررا  يرر عىق اعق متغيرات  يامييانييية هع تدري ية ااض  من .3
 .ين العراييينمصارعالءاماء الارأ ا ر األداء المهاري لدج 

 . ضرارل إاراء درارات ءارج ا ر مرا ر األداء المهاري لمريات الرمم .4
ضرارل اض   ماأ عىق اليرد ال ررل لر قهرا ار ر إارراء اات رارا القرال القصراج  .5

 ألاماء الارأ لت ديد  ريتها الدية القيا 
المرريات المهمرة اليرر مرن المصرارعة ال ررل  ةقيرق  اء درارات مكا هة عىرإار  .6

 .االرامانية
اعتمرراد نتررا ع الدرارررة لرردج االت رراد المريررمي لىع ررة االعمررر عىررق معالاررة نقرراق  .7

العرايرررم إلرررق ءعضرررر  مصرررارعالين العرررراييين ل رتقررراء  مصرررارعالالضرررعف لررردج 
 .اناام

الير  لراقنم  ىع رة المصرارعة المنتار  ا مصارعمءاراء   اث مكا هة عىق  .8
ات ااألعمررار لىاصررار عىررق  قيقررة يررال ءداء الع ررم المنتا رر النرراعين اماتىررف
 من عاق الصدر. لمريات الرمم الاقنية العرايية

عت ت هيو الدرارة ءعايا اديدل  تادأ إميانية تقاير لع ة المصارعة ااأللعرا   .9
 األارج يات األداء المهاري المعقد . 

 
 



 .................................................... واألجنبيةالمصادر العربية 
 

 

721 

 المصادر العربية :
 

 القرآن الكريم . 
يدتدل رراحيدب ي  نررى  ناح سياح  ررىهيحيده  ررةحيد ل  ررةح،حإبررهيم أحمد ررسحيد ررر سح رر ه 

نل رةحيدتهب رةحمطهيدةحسنتيهيهح، ى رةحيد قى  ق،ح:ح)بىد يي  ةح)يد  ت هحي  ى ي(
 .(حح3002يده ىض ة،ح

:ححح1طحح،ح ر يدي  ةيدتسه بحيده ىضيحي  ر حيد مبيحيدرالحيد سحعبسحيد تىحح؛ح 
 .(حح1991،سيهحيد نهحيدرهبيح،)حيدقىمهيح

:ح،ححف ر يدي  ىحيدل ىقرةحيدبس  رةمبيحيدررالحمد رسحعبرسحيد ترىح،حيد رسح درهحيدرس  ح؛ح 
 (ح.ح1992،سيهحيد نهحيدرهبيح،:ح)حيدقىمهيح

ينىدررررررةحح،يدني رررررر ح:ح)ح4ط،حمدررررررياحيدبدرررررراحيدرل رررررريحي  ىم رررررر يد ررررررسحبررررررسهح؛ح 
 .(ح1919يد طبيعى ح،ح

م ررررر حيدترررررسه بحفررررريحسحيدد  رررررسحع رررررىهيحيد رررررىأحيدرررررس  ح درررررط اح؛حيد رررررسحعبررررر 
ح3009يإل رررن سه ةح،حسيهحيديفرررىاح،حدلطبىعرررةحييد  رررهح،حح:ح)ح1،حطححيد درررىهعة

). 
سيهحيدنترربح:ح)حي  رر حيدرل  ررةحدل دررىهعةيد ررر سحعلرريحيد ررسي،ح د ررسحيدن ال رري؛ح 

 .(ح1999يد ى ر ة،ح
:ح)ححف رر يدي  ىحيدقررييظه ررى حيدتررسه بحيده ىضرريحتررسه بحيحيد رر سحعبررسحيد قدرريس؛ح  

 .(ح1991يدقىمهي،ح هن حيدنتىبحدل  ه،ح
سيهحيد نررهحيدرهبرريح،حح:ح)حم رر حي ظه ررى حيدتررسه بحيده ىضرريب طي  رريحيد ررس؛ح 

 .(ح1999يدقىمهيح،
ثىئهحغى أحعلريح؛ح دىضرهيح يع رةح،حنل رةحيدتهب رةحيده ىضر ةح، ى ررةحس رىداح،حححح 

 .ح3010
ي  رررىد بحيد قتهدرررةحدت   رررةح  رررىاحعرررالاحيدرررس  حير رررهي ؛حمثرررهحي رررت سيأحبرررر ح 

يد رتت هحح:ح)يدقييحيد    يحبىد هعةحعلاحتد   ح  ىفةحيديثبحيدر يسيحدل ى رئ  
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يدرل ررريحي ياحدلسهي رررى حيبدرررياحيدتهب رررةحيده ىضررر ة،حيإل رررن سه ة:حنل رررةحيدتهب رررةح
 .(ح1990يده ىض ةحدلب   ،ح

:حته  رةحح،حترسه بى حيدقرييحيف   ىه رةحكيدبال ي ته رد   حيدرليحيعى هحفرى هح؛ح 
 .(ح3009سح،ح نتبحيدنهيهحدلطبىعةح،حبغسيح)
ح)2ط،حيدررترلأحييدتررسه بحيده ىضرريحفرريحدربررةحيد دررىهعةد ررسي حهدرر أحيدنب  رريح؛ح 

 .ح(2202دلطبىعةحييد  هحييدته  ةحح،ححححبغسيسح،حيدسيهحيد ى ر ة
ه ررىحعبررسحيد ررتىهح ى ررأححيدتدل رراحيدن   ررىت نيحدرربر حيد تغ ررهي حد  ررىهتيحيدلرر ح 

ه ررررررىدةحح:ح)عىهضررررررةحيدترررررريي  حيعالقترررررر حب  ررررررتي حي سياحيد  رررررريحييديثرررررربحعلرررررراح
 .(ح3004حح،نل ةحيدتهب ةحيده ىض ةح،ح ى  ت هحغ هح   يهيح،ح ى رةحس ىدا

:ح)حبغررررسيسح،حح ظه ررررى حتررررسه بحيدقررررييحه  ررررى ح رررره بطحكحعلرررريحتهنرررريح دررررل ح،حح 
 (ح.ح3003 طبرةحيدترل أحيدرىديح،ح

سيهحح ى ررةحيد يدرا،ح:ح)حيد س احإدراحيدترسه بحيده ىضري ل  ى حعليحد  ؛ح 
 .(ح1992حيدنتبحدلطبىعةحييد  ه،

نل رةح،حبغرسيس ى ررةحح:ح)ح1،حطحيدبى ي  نى  ركحيده ىضري ر  هح  رلطحيد ى ر ي؛ح 
 .(ح1999حيدتهب ةحيده ىض ةح،

دىسقحفهجحذ ىب:ح  ىم أحدس ثةحفيحيدتن ر حيدبرس ي،ح  رهيحمعرست ىحع رىسيحنل رةح 
 .1999يدتهب ةحيده ىض ةحدلب ى ،ح ى رةحبغسيس،ح

تطب قرررى حيدبى ي  نى  ررركحفررريحيدترررسه بحيده ىضررريحدررره  حعبرررسحيدنررره أحيد ضرررلي؛حح 
 .(ح3010سيهحيدنتبحييديثىئق،ححح،حبغسيس:ح)ح3ط،ححيي سياحيددهني

؛حيدتغ ررررهي حيددىدررررلةحفرررريحيد  ررررىطحيدن هبررررىئيححإ رررر ىع ادرررر ىاحعبررررسحيديمررررىبح 
حهفررررررةحمسياحمث رررررىادهبرررررىع  حفررررريحيدررررربر حيد   يعرررررى حيدرضرررررل ةحيدرى لرررررةحدرررررس ح

 (3009ح،نل ةحيدتهب ةحيده ىض ةحه ىدةح ى  ت هح،ح ى رةحس ىداح،:ح)يد ط ح
يد س احدتدل احي برىسحيدثالثةحددهنرةح  رأحيإل  رى حعىساحعبسحيدبد هحعليح:ح 

 .(ح1999حنتىبحدل  هح، هن حيدحيدقىمهيح،:ح)ح1،حطحفيحيد  ىاحيده ىضي
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:ح،حييدتطب ررررقحيدترررسه بحيده ىضرررريحييدتنى ررراحبرررر  حيد ظه رررةعرررىساحعبرررسحيدبدرررر ه؛ح 
 .(ح1999،ححنتىبحدل  ه هن حيدحيدقىمهيح،)
بغررررسيسح،حح:ح)ححي  رررر حيدرل  ررررةحدلتررررسه بحيده ىضرررريعبررررسحييحد رررر  حيدال رررريح:ح 

 .(ح3004ح،يدط  حدلطبىعة
ح1ط،حيد دىهعةحيدهي ى  ةحب  حيد ظه رةحييدتطب رقعبسحعليح د  ح)ير هي (؛ح 

 .(ح1990يد يدا،ح طىبعحيدترل أحيدرىدي،حح:ح)
سيهحيد ررىه ،حح:ح)حيإل رن سه ةح،4،حطحيدتسه بحيده ىضريبسحيد ىدقح؛حعدىأحع 

 .(ح1991
يف تبرررىهي حييدق رررى حفررريحيدتهب رررةحيده ىضررر ةحيفررريحقى رررأحيد  رررسفييح)ير رررهي (؛ح 

 .(ح1990يد يداح،ح طىبعحيدترل أحيدرىدي،حح:ح)حيدتهب ةحيدبس  ة
سيهحيد نررررهحح،ع ررررى ح:ح)1،حطحم رررر حيدتررررسه بحيده ىضرررريقى ررررأحد رررر حد رررر  ؛ح 

 .(ح1999دلطبىعةحييد  هحييدتي  ع،ح
سيهحيد نررررررهحع ررررررى ح،حح:ح)1،حطحيدتررررررسه بحي   ي تررررررهيح؛قى ررررررأحد رررررر حير ررررررهي  

 .(ح1919دلطبىعةحييد  ه،ح
بغررسيس:حح:ح)حيدل ىقررةحيدبس  ررةحيطررهقحتدق ق ررىقى ررأحد رر حد رر  حي  درريهح   ررا؛ح 

 .(ح1999 طبرةحيدترل أحيدرىدي،ح
 :حطرهقحب رىاحيتق ر  حيف تبرىهي حفريحيدتهب رةحيده ىضر ة د رسحدربديحد ر   ؛ح 

 .(ح1992يدقىمهي،حسيهحيد رب،ح(
سيهحيد نرررررهحح،حيدقرررررىمهيح:ح)ح  ررررريذجحيدن ى رررررةحيدبس  رررررة د رررررسحدررررربديحد ررررر   ح؛ح 

 .(ح1991يدرهبي،ح
،ح ي رريعةحيدتررسه بحيده ىضرريحييدتطب قرري؛ د ررسحدرربديحد رر   حيمد ررسحن ه ي 

 .(ح1999ح،سيهحيد نهحيدرهبيحح،حيدقىمهيح:ح)حح1ط
ي  رررر حيدرل  ررررةحدنررررهيحيدطررررىئهيحيطررررهقح د ررررسحدرررربديحيد ررررسيحعبررررسحيد رررر رأح؛ح 

 .(حح1999 طبرةحهي حيدتي ح،يدقىمهيح،حح:ح)حيدق ى 
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سيهحيدرلررررأحدل  ررررهحيدقررررىمهيح،حح:ح)1،حطح ي رررريعةحمدرررررىبحيدقرررري  د ررررسحعث ررررى ؛ح 
 .(ح1990ييدتي  ع،ح

حيدقرىمهيح)ح:حي تبرىهي حي سياحيددهنري د سح دهحيدرس  حي د رسحد ر حعراليي؛ح 
 .(ح1994سيهحيد نهحيدرهبي،ح،
سيهحيد نرررهحدلطبىعرررةحح:ح)حيإلددرررىاحيدالبرررىهي تهي د رررسح درررهحيدرررس  حهضررريي ح؛ح 

 .(ح1999ييد  ه،حيدقىمهيح،ح
:حح1ط،ححم ر حيدبدراحيدرل ريح عرسيسحيده رىئاحيد ى ر رة هيي حعبسحيد   رسح؛حح 
 .حح(ح3000ييدتي  عح،حع ى ح،ح ت  ةحيديهيقحدل  هحح)
:ححيدتررررسه بحيده ىضرررريحيددررررس احت طرررر طحيتطب ررررقحيق ررررىسي أحد ررررىس؛ح  ترررريحإبررررهيم 
 .(ح1999يدقىمهي،حسيهحيد نهحيدرهبي،ح)
ح3،حطحيدتسه بحيده ىضيحيددرس ا،حت طر طحيتطب رقحيق رىسي  تيحإبهيم أحد ىس؛ح 

 .(ح3001يدقىمهي:حسيهحيد نهحيدرهبي،حح:ح)
هي حم ررررىأحم ررررسيييحمي ررررسيح؛حيدت بررررتحب ىعل ررررةحيد  رررريأحفرررريحضررررياحممررررأحيد تغ رررر 

يدب ي  نى  نررةحد  ررىهتيحيد  رريأحبىدضررهبةحي  ى  ررةحييد ل  ررةحبترر  حيدطىيدررةحعلرراح
مطهيدرررةحسنتررريهيهح،حغ رررهح   ررريهيح،ح ى ررررةحح:ح)يفرررقحيدتدررر   حيف ثهيبي ته رررةح

 .(ح3009نل ةحيدتهب ةحيده ىض ةح،ححيدقىس  ةح،
يد يدررراح،حسيهحح:ح)ح3،حطحطهيئرررقحيدبدررراحيدرل ررريحي  ىم ررر ح؛ي  ررر ح د ررريبح 

 .(ح1999طبىعةحييد  هح،حيدنتبحدل
سيهحيدنتررربحدلطبىعررةحييد  رررهح،حح:ح)حيدبدرراحيدرل ررريحي  ىم رر ح؛ي  رر ح د ررريبح 

 .(ح3003بغسيسح،ح
ي ىأحفرىد ح رىبهح؛حت ه  رى ح ىدرةحبى رتر ىاحيدبنرهي حيدب ضري ةحدتطري هحيدقرييح 

ح:ح)يدقدررري حدلهبرررىع   حيد ى رررئ  حييد  ررررىهحيددهنررريحييف  رررى حبهفررررةحيد طرررر ح
ح،نل ررررةحيدتهب ررررةحيده ىضرررر ةح   رررريهيح،ح ى رررررةحيدقىس رررر ةح،حه ررررىدةح ى  ررررت هحغ رررره

 (ح.ح3009
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ي ىأح ى   حبهمى ح؛حيدقييحيدرضل ةحد رى بيحيد  رأحيعالقت رىحبربر حيد تغ رهي ح 
ح:ح)يدن   ىت ن رررةحد  رررىهحطهفررريحيدثقررراحبهفررررةحيد طررر حد  ت ررربح ررربىبحيدررررهيقح
ةح،حه ررررىدةح ى  ررررت هحغ ررررهح   رررريهيح ى رررررةحيدقىس رررر ةح،حنل ررررةحيدتهب ررررةحيده ىضرررر 

 (ح.ح3011
يدترررهح رررى  ح؛ح يضررريعى ح  ترررىهيح ررر حيد درررىهعةح،حته  رررةحبررريه  ح رررال  ،ح 

 .حح1991مد ى  ىحيد هق ة:ح-يد ر سحيدرىديحي د ى يحدلتهب ةحيده ىض ة،حف ب ك
)بغيداد ، طببعية التعليي  عبد علي  صصيي: :  : ترجمة؛ أصول التدريب ، هاره  

 . ( 0992العال ،
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The introduction included the importance of relative strength 

to the wrestlers in some parts of his body as the wrestling is 

weight category . and the relationship between it and the 

Biokinematic variables . Especially corners of the joints and 

the rises . And analysis it with  One of the analysis systems     

         (the three-dimensional analysis). Because of the difficulty 

and diversity of movement trends in the game, the researcher 

mention one of the throwing grips from above the chest, which 

is comparatively one of the most difficult grips which is 

throwing holding from the land                                                      

 

The research issue  indicate to that most of the Iraqi wrestlers 

avoiding the throwing grips in the important games locally and 

in the world championships. Despite of their importance in the 

resolution of the tour or the game, And the adoption of 

performance with a single point or two points most of time, 

and as there are only a few researches talk about Kinetic 

analysis in the wrestling as the analysis in it is too difficult.. 

 

The research aims for:- 
 

1- Identify the values of the relative strength of some working 

muscles and physical variables to the performance of throwing 

grips over the chest through a three-dimensional analysis to 

the wrestlers ages 18-20 years 

 

2- Identify the relationship between the relative strength of 

muscles and the Biokinematic variables each stage of the 

performance of throwing grips to the wrestlers ages 20-18 

years .  

 

 3-  Identify the percentage of each value of the 

relativestrength and  biokinematic variables contribution at 

the performance skills to throwing grips over the chest.  

 

4- Expected the performance skills by reference to 

Biokinematic variables and the values of relative strength to 

the wrestlers ages 20-18 years. 
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The researcher Supposed that: 

 
There is a statistically significant relationship between 

relative strength values  and biokinematic variables during the 

different phases of the performance of throwing grips holding 

from the ground to the wrestlers ages 18-20 years. 

 

There is a statistically significant to the proportion of relative 

strength values and biokinematic variables Contribution at the 

performance skills to the throwing grips holding from the 

ground to the wrestlers ages 18-20 years. 

 

 

There is a relationship to the biokinematic variables and the 

relative strength  values statistically significant with the 

outcome of performance skills to the throwing grips holding 

from the ground to the wrestlers ages 18-20 years. 

 

The theoretical studies have included (power, maximum 

power, and its importance in the game of wrestling, muscle 

strength absolute muscle strength relative muscle strength 

absolute and relative power, relative power and absolute 

power and its relationship to gravity and body weight, the 

importance of muscle strength in the application handles the 

technical wrestling. kinetic analysis, the concept of 

mechanical analysis, methods of analysis of motor skill, the 

three-dimensional analysis, the most important Handles 

throwing in  Romanian wrestling,  Art  grabs used in the 

research, throwing grips of the chest holding from the ground) 

 

In Addison, the discussion of some previous studies 
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The researcher used the descriptive approach to the relational 

relations as its Appropriate to the nature of the problem, And 

the research sample consisted of (12) players from the Iraqi 

clups players . Who are subscribe on Iraq Championship to the 

Romanian Wrestling for Youth 2011, The research community 

selected using the intentional way but the sample selected in 

a random way from the players who could make the grips that 

the research analyses it.  
 

 

The means used in the collection of information is personal 

interviews and Arabic and foreign references and sources, 

Special tests were made to measure the maximum strength to 

extract the values of relative strength to some of working 

muscles and identify  the Biokinematic variables.  

 

 

Chapter four included the results of research and its analysis 

and discussion, as the results was extracted using statistical 

methods, and The mathematical circles, standard deviations 

were presented ,Also the number of players and the level of 

significance in a tables and then discussed in a scientific way 

based on scientific sources and the views of supervisors. 

 

The most important conclusions were: 

 

1. Adoption of the Iraqi  wrestlers on the strength of arms 

significantly in all phases of performance skills. 

 

 

2.  Iraqi  wrestlers neglect the bower of other parts of the 

body through the stages of performance throughing grips 

despite the great importance it 

 

3. Not using  the bower of body parts of the Iraqi wrestlers in a 

good way  led to clear weakness in  performance skills and a 

throwing grips  above the chest. 
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4.  Iraqi  wrestlers neglect to the bower of  different parts 

movements  of the body during the performance of throwing 

grips from above the chest. 

 

5. Three-dimensional analysis gives accurate results for 

multidirectional movements as movements of wrestling. 

 
 
 
 

Recommendations  
 

1. The need to train the players according to the foundations 

of mechanical work and more accurate through throwing grips  

performance above the chest of all kinds 

 

2. Developing training curricula serve the possibility of the 

involvement of all parts of the body during the performance 

skills of Iraqi players 

 

3. The need for further studies through the stages of 

performance skills to throw Handles 

 

5. The need to put a belt on  free hand to link through a test of 

maximum power to the  parts of the body to determine the 

movement and measurement accuracy 

  

 



abstract .................................................................... 
 

a 

Relative strength and Three-dimensional 

analysis for some biokinematic variables 

and its relationship with the performance 

skills to throwing grips for wrestlers ages 

18_20 years old. 
 

 

 

 

 

The researcher 

 

Abbas Hasan Jawad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

 

A. Dr. Hamdan Rahim Kubaisi             A. Dr. Abdul Sattar Jassim al-Naimi  
 

 

 

 

 

 

 

 

1122                                                                                           2341  

 



abstract .................................................................... 
 

b 

The research included five sections : 

 

Chapter one included: 

 

Introduction of the research and its importance: 
 

 

The introduction included the importance of relative strength 

to the wrestlers in some parts or his body as the wrestling is 

weight category . and the relationship between it and the 

Biokinematic variables . Especially corners of the joints and 

the rises . And analysis it with  

 

One of the analysis systems (the three-dimensional analysis) 

as the Two-dimensional analysis Cannot give real results in all 

phases of performance. Because of the difficulty and diversity 

of movement trends in the game, the researcher mention one 

of the throwing grips from above the chest, which is 

comparatively one of the most difficult grips which is throwing 

holding from the land, And he try to know the amount of the 

contribution of the relative strength To determine the angles 

of joints and rises during the performance of this kind of grabs 

and how much does the Relative strength and Biokinematic 

variables contribute to and affect at the throwing grips from 

above the chest Success.  

 

 

Research issue 
 

The research issue indicate to that most of the Iraqi wrestlers 

avoiding the throwing grips in the important games locally and 

in the world championships. Despite of their importance in the 

resolution of the tour or the game, And the adoption of 

performance with a single point or two points most of time, 

and as there are only a few researches talk about Kinetic 

analysis in the wrestling as the analysis in it is too difficult. 

 

The researcher supposed that avoiding throwing grips is 
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because of the weakness in the relative strength or the 

inability to use the maximum power to the various parts of the 

body in its optimal image, this effect on the Biokinematic 

variables and make it difficult to performance this kind of 

grips. 

 

 

The research aims for:- 
 

1-  The research aims to identify the most important 

Biokinematic and physical variables to the performance of 

throwing grips over the chest through a three-dimensional 

analysis to the wrestlers ages 18-20 years. 

 

2- Identify the relationship between the relative strength and 

the Biokinematic variables each stage of the performance 

Hanof throwing grips by using the three-dimensional analysis 

of the Iraqi wrestlers ages 20-18 years. 

 

 3-  Identify the percentage of each variables of the 

Biokinematic variables contribution at the performance skills.  

 

4- Expected the performance skills by reference to 

Biokinematic variables and the relative strength to the 

wrestlers ages 20-18 years. 

 

 

The researcher Supposed that: 
 

There is a statistically significant relationship between 

relative strength and biokinematic variables during the 

different phases of the performance of throwing grips holding 

from the ground to the wrestlers ages 18-20 years. 

 

There is a statistically significant to the proportion of 

biokinematic variables Contribution at the performance skills 

to the throwing grips holding from the ground to the wrestlers 

ages 18-20 years. 

 

 



abstract .................................................................... 
 

d 

There is a relationship to the biokinematic variables and the 

relative strength statistically significant with the outcome of 

performance skills to the throwing grips holding from the 

ground to the wrestlers ages 18-20 years. 

 

 

 

 

Research fields : 
 

1- The human field: "Young wrestlers involved in the Iraq 

championship in Romanian wrestling to the youth or youth 

wrestlers whose used the performance skills to the throwing 

grips holding from the ground successfully during the 

championship. 

 

2-  Location field : The hall of Sulaikh Sports Club. 

 

3-  Temporal field : From 1/2/2011 To 1/7/2011 

 

 

Chapter two included : 
 

Its Included theoretical studies and similar studies: 
 

1_Theoretical studies: 

 

Strength, maximum muscles strength, Great maximum power, 

maximum power, and its importance in the wrestling game , 

the relative strength, muscle power in absolute and relative 

power, relative power and absolute power and its relationship 

to gravity and body weight, the importance of muscle strength 

in the application of technical grips in the wrestling. 

Biokinematic analysis, the concept of mechanical analysis, 

methods of analysis of motor skill, the three-dimensional 

analysis, the most important throwing grips in Romanian 

wrestling, Technical grips used in the research) 

 

2_ Previous studies: 
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Chapter three included : 

 

Research methodology: 
 

The researcher used the descriptive approach to the relational 

relations as its Appropriate to the nature of the problem, And 

the research sample consisted of (12) players from the Iraqi 

clups players . Who are subscribe on Iraq Championship to the 

Romanian Wrestling for Youth, The research community 

selected using the intentional way but the sample selected in 

a random way from the players who could make the grips that 

the research analyses it.  

 

 

The means used in the collection of information is personal 

interviews and arabic and foreign references and sources, 

 

 

Special tests were made to measure the maximum strength to 

extract the variable of relative the Biokinematic variables The 

statistical methods the researcher used is the statistical 

bag(SPSS) which included the (The Broker arithmetic , And 

standard deviation, and coefficient of regression, the 

predictive equation. 

 

 

 

Chapter four : 

 

Results, analysis and discussion: 
 

Chapter four included the results of research and its analysis 

and discussion, as the results was extracted using statistical 

methods, and The mathematical circles, standard deviations 

were presented ,Also the number of players and the level of 

significance in a tables and then discussed in a scientific way 

based on scientific sources and the views of supervisors. 
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Chapter five : 

 

 Conclusions and recommendations 

Conclusions 
 

1. The relative strength of the muscles of the arms is the only 

variable between the variables of relative power, which had a 

sign of moral performance skills with Handles for throwing 

over the chest and the various stages of performance 

 

2. The relative strength of the muscles of the arms had a moral 

significance only with Zoya knees among the variables 

Albyukinmetekih. () 

 

3. The player throwing the Iraqi often rival after the load on 

the dominant side of the body 

 

4. A weakness Tkniki clear to the Iraqi player during the 

performance of Handles firing from above the chest (twice the 

performance skills of Iraqi player has led to the non-optimal 

use of power parts of the body) 

 

5. The inability of the Iraqi player to use force to other parts of 

the body and put them in the performance of Handles firing 

from above the chest 

 

6. Inability to use the maximum power of the muscles of the 

legs, back, despite the importance of throwing the 

performance of Handles 

 

7. Not to focus on training Iraqi instructors mechanically 

correct performance when implementing Handles shooting 

 
 
 
 
\ 
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Recommendations  
 

1. Guidance of trained Iraqis on the need to train the players 

according to the mechanical performance of the work of more 

accurate when firing Handles 

 

2. Developing training curricula serve the possibility of the 

involvement of all parts of the body during the performance 

skills of Iraqi players 

 

3. Adoption of the results of the study to the Central Union of 

the game and work to address the weaknesses of the Iraqi 

players to upgrade the Iraqi player to accomplish the best 

 

4. The need for further studies through the stages of 

performance skills to throw Handles 

 

5. Conduct similar studies on the rest of the task and grabs 

each of the wrestling and Romanian 

 

6. Post trained Iraqi Foreign long training courses in the game 

developed countries, especially neighboring states and 

nearby, one of the most powerful at the global game 

 

7. Iraqi players need to involve the theory of awareness 

lectures to broaden the horizon of thinking and to learn the 

importance of performing this kind of grabs and the right 

mechanism to perform 

 

8. Conducting similar research on the national team players a 

game of wrestling and various types and ages to reach the 

reality of the power of the performance of the team of shooting 

Handles 

 


