
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بغداد             

 كلية التربية الرياضية       
 
 
 

وفق بعض على أثر التدريب بالشدتني القصوى وفوق القصوى 
يف تطوير القوة  للثقل املتغريات الكينماتيكية للمسار احلركي

 الشباب للرباعنيالقصوى وإجناز النرت)اجلريك( 

   

 

 تقدم بها  حةأطرو 
 عبد المنعم حسين صبر

 
 جامعة بغداد  –إلى مجلس كلية التربية الرياضية 

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 

 بإشراف
 أ.م.د علي شبوط إبراهيم السوداني

 
 م 2009                                    هـ        1430

 
 
 



 2 

 
 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

 
 
 

(( 
ُ
اء

َ
ش

َ
ن ي

َ
 م

ُ
ق

ُ
ز
ْ
ر
َ
ادِهِ ي

َ
 بِعِب

ٌ
ِطيف

َ
 ل

ُ
ه
َّ
الل

 
ُ
زِيز

َ
 الع

ُّ
ِوي

َ
ق
ْ
 ال

َ
و
ُ
ه

َ
 ((و

 
 
 
 

 صدق اهلل العظيم                                       
 (19)سورة الشورى:اآلية                      

 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 إقرار المشرف

 
 الموسومة بـ: األطروحةأن إعداد هذه 

 
أثر التدريب بالشدتين القصوى وفوق القصوى على وفق بعض المتغيرات  ))

نجاز النتر)الجيرك(  لكينماتيكية للمسار الحركي للثقلا في تطوير القوة القصوى وا 
 ((للرباعين الشباب

 
 ـــت ك تـــة التربتـــة  عبـــد المـــين  حســتن تـــبرر تـــ  تحـــ  إ ـــرا ت) دكتوراهوالتــت تمـــد  بلـــل طللـــ  الـــ

الرتلضـتة  ـت التربتـة  دكتـوراه   سـ ة وهت جزء من متط بـل  يتـد درجـة بغدادلمنة ج –الرتلضتة 
 .وقن  وألج ه

 
 

 التوقيع                                             
                              علي شبوط إبراهيم السودانيأ.م.د 

 م2009/   /
 

 ل ميلق ة ر ح هذه األطروحة  والتوتتل  المتوا رة يبيلءًا ع ى التن تمل
 
 
 

 أ.د مازن عبد الرحمن حديث                                                   
 رئيس قسم الدراسات العليا                                                   

 كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد                                            
 م2009/   /                                                             
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 إقرار المقوم اللغوي
 
 

 الموسومة بـ: األطروحةأن هذه 
 

)) أثر التدريب بالشدتين القصوى وفوق القصوى على وفق بعض المتغيرات 
نجاز النت لكينماتيكية للمسار الحركي للثقلا ر)الجيرك( في تطوير القوة القصوى وا 

 للرباعين الشباب((
 

قــد تــ  مراجنتلــل مــن اليلحتــة ال غوتــة و الممــد  مــن طللــ  الــدكتوراه )عبــد المــين  حســتن تــبرر 
 . أتبح  بأس و  ع مت  خلٍد من األخطلء ال غوتة والتنلبتر غتر التحتحة  وألج ه وقن 

 
 
 
 
 

 التوقتع                                                              
 

 االركت رحمن حمتد إبراهت أ. .د                                               
 ك تة التربتة/ جلمنة دتللى                                                 
 2009التلرتخ:        /   /                                                

 
 



 5 

 
 قشة والتقويمإقرار لجنة المنا

 الموسومة بـ: طروحةيحن أعضلء لجية الميلق ة والتموت  ، أط نيل ع ى األ
)) أثر التدريب بالشدتين القصوى وفوق القصوى على وفق بعض المتغيرات 

نجاز النتر)الجيرك(  لكينماتيكية للمسار الحركي للثقلا في تطوير القوة القصوى وا 
 للرباعين الشباب((

ل إيلــل ر  ــت محتوتلتلــل و تمــل لــه عوقــة بلــل ووجــديعبــد المــين  حســتن تــبر  )وقــد يلق ــيل الطللــ
 .وبتمدتر)           ر  ت التربتة الرتلضتة جدترة ليتد درجة دكتوراه   س ة

 التوقيع:                                                  التوقيع:           
 أ.د عبد الرزاق كاظم علي االسم:                           أ.د عادل تركي حسناالسم:     

 للجنة:ا عضو                                            اللجنة: عضو           
              /   /2009                                          /    /2009 
 التوقيع:              التوقيع:                                               

 .د حامد صالح مهديأاالسم:                           االسم: أ.م.د سعد نافع علي    
 عضو اللجنة:                                            عضو اللجنة:           

              /   /2009                                          /    /2009 
 التوقيع                                                

 أ.د بسمان عبد الوهاب عبد الجباراالسم:                            
 :رئيس اللجنة      
                                          /   /2009 

)    ر بتــــلرتخ         ةقمــــالمر  بغــــداد  ــــت ج ســــتهمج ــــي ك تــــة التربتــــة الرتلضــــتة/جلمنة  ع تلــــل تــــد 
 /  /2009   

                                  
 رياض خليل خماسأ.د                                                       

 /وكالةبغدادجامعة  /كلية التربية الرياضية عميد                                       
                                        /     /2009 
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 اإلهداء
 

 ..عراقنا اخلالدوالشموخ.إىل بلد الكربياء 
 

 األفاضل أساتذتنا.. العلم.إىل منابع 
 

 إىل من وقف وحتمل متاعب مسريتي ...عائلتي 
 

 يف أوقات الشدة... زمالئي األعزاءإىل من كان خري عون 
 

 اهدي مثرة جهدي هذا...
 
 
 

 لباحثا                                                      
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 اعتزاز شكر و 

هــدايل ار والحمــد ر ر   أن يلتــدا لــواللالحمــد ر ر  النــللمتن الــذا هــدايل للــذا ومــل كيــل      
 النللمتن والتوة والسو  ع ى ستديل محمد رسود ار وآله الطتبتن الطلهرتن.

الـــذا ميحيـــت المـــوة والتـــبر ع ـــى  واألرضالســـموا  ا ـــكر ار ســـبحليه وتنـــللى ك تـــرا مـــدء    
ايجلز هـذا النمـد ع ـى الـرغ  مـن المنليـلة الكبتـرة والتـنوبل  التـت واجلتيـت وختوتـل  ـرو  

والرخــلء واالزدهــلر ايــه  بــلألمنب ــديل النــرا  النزتــز، اســأد ار ان تمــن ع ــى ب ــديل و ــنبيل الكــرت  
 سمتع مجت .

الم ــر  األســتلذ المســلعد الــدكتور ع ــت  ــبوط إبــراهت   تلذاأســإلــى  اعتــزازا ــكرا و  أتــو      
ت ع ـى المسـلر الن مـت يالسودايت عر ليل بللجمتد الذا قدمه لت ومـل بذلـه مـن جلـد كـرت  ووضـن

ر ــلداتهالتــحتح وموح لتــه المتمــة وتوجتللتــه ويتــل حه  ل مــن البحــم متميتــ إليجــل الن متــة  وا 
 .واآلخرةالمرات   ت الديتل  وأع ىلتحة والنل تة وتميحه ا اً البلرا عز وجد ان تجزته ختر 

 واألســـتلذاألســـتلذ الـــدكتور ع ـــت تركـــت متـــ ح  أســـتلذ اإلـــى  واعتـــزازابجزتـــد  ـــكرا  وأتمـــد     
 .الدراسل  الن تل أكملدطرت  ع ى  ن  جنليت ووضنل قدمت  تال ذالدكتور عديلن خ   الجبورا 

/جلمنة دتــللى بنمتــدهل المرحــو  األســتلذ المســلعد أ ــكر أتضــل عمــلدة ك تــة التربتــة الرتلضــتة     
ة التدرتســـتة جمتنـــل وبمتـــة المـــو  تن لتمـــدت  أالـــدكتور وللـــلن حمتـــد الربتنـــت والســـلدة أعضـــلء اللتـــ
 التسلتو  الوزمة عيد قبولت  ت الدراسل  الن تل.

ــــة      ــــى عمــــلدة ك ت ــــلن إل ــــة التر وتتمــــد  البلحــــم بكــــد م ــــلعر الحــــ  والو ــــلء وال ــــكر واالمتي بت
/جلمنــة بغــداد متم  ــة ب ــخ  عمتــدهل األســتلذ الــدكتور ميــذر هل ــ  الخطتــ  و ــكرا  ةالرتلضــت

تي ور ـ المرحو  األستلذ الدكتور رعد جلبر بلقر السلب  الن تل  الدارسلإلى ر تي قس   اعتزازاو 
، و ـكر الخـل  إلـى السـ  هيـلء  ملزن عبد الرحمن حدتمالدكتور  قس  الدراسل  الن تل الحللت

 .ومو  لته حمتد مجتد )ا  تو ت ر وجمتع مو  ت المس 
وا ـــكر مـــو  ت ومو  ـــل  مكتبـــة ك تـــة التربتـــة الرتلضـــتة/جلمنة بغـــداد ل تســـلتو  الوزمـــة     

 البحم. إلتمل وتو تر المتلدر 
إلـى أسـلتذتت  ـت السـية التحضـترتة الـذتن أغيـويت  االحتـرا  واالعتـزازبلل كر الجزتـد و  وأتمد     

الدراســة بللمن ومــل  الن متــة المتمــة ولــ  تبخ ــوا بلليتــتحة والمن ومــة وكــليوا ينــ  المن مــتن وزمــوء 
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 واألســتلذوهــ  األســتلذ الــدكتور تــرتح ال ضــ ت  والمــربتن واألســلتذة األجــوء وينــ  األخــوة األعــزاء
 ـت الـدكتور حسـتن ع واألسـتلذالـدكتور ميتـد حدتـد التكرتتـت  واألسـتلذالدكتور محمد رضل إبـراهت  

الـــدكتور  واألســـتلذتنـــر  ختــون  رالــدكتو  واألســـتلذالــدكتور را ـــع تــللح الكبتســـت  واألســـتلذالن ــت 
 واألسـتلذالـدكتور ملـدا كـل    واألسـتلذالدكتور يورا إبـراهت  ال ـو   واألستلذمحمد عبد الحسن 

 لذواألســـتالـــدكتور يــزار الطللــ   واألســتلذالــدكتور ميتـــور جمتــد  واألســتلذالــدكتور احمــد يـــلجت 
 تنر  . أيسل والس  النزتزة الدكتور حلمد تللح ملدا  واألستلذالدكتور بسملن عبد الوهل  

 وأتـلدإلى زموء الدراسل  الن تل جمتنل واخ  بللذكر وهبـت ع ـوان  وأتمد  بلحترامت واعتزازا   
تــللح ســ ملن ومتــتن ســ تملن ومجلهــد حمتــد وســلمر ميتــور و ــلري ســلمت والســ  م ــلد يــلجت 

النزتــز عبـد الكــرت  حمتــد وتــو  وهـل  ومحمــد عبــد اليبـت الــذتن قــدموا لــت  واألخء ســلمت ولمتـل
 الك تر من المسلعدا  الن متة.

واحترامــت إلــى زمو ــت  ــت الدراســل  الن تــل مجلهــد  اعتــزازا ــكرا و  أقــد وت زميــت الو ــلء ان    
جــلدا بوقتلمــل ال مــتن قــدمل لــت المتــلدر الن متــة وكــد التوجتلــل  و  نتال ــذحمتــد ومتــتن ســ تملن 

وميحــليت مــن جلــدهمل الك تــر الك تــر وكليــل ختــر تــدتمتن بكــد مــل تحم ــه هــذه الك مــة مــن تــد  
خو   .وا 

إلــــى الســـلدة ر ــــتي وأعضـــلء لجيــــة  عتـــزازوأتمـــد  بـــوا ر ال ــــكر الجزتـــد و ــــل   االحتـــرا  واال    
بـــدا ل  أطروحتــتالميلق ــة  لت ضــ ل  بللموا مــة ع ـــى ميلق ــة  الن متــة الســـدتدة ذا   التوجتلــل  وا 

 من اليلحتة الن متة. أطروحتت ءواغيلالمتمة الن متة 
  محمد ولتـد الخ ـللت مـن ك تـة  .  عمر سند احمد و . األخوانإلى  اعتزازاوأتمد  ب كرا و    

ن قـــدمل لـــت المتـــلدر الن متـــة والمســـلعدة الكبتـــرة  ـــت أتمـــل  تالتربتـــة الرتلضـــتة/جلمنة دتـــللى ال ـــذ
 أطروحتت.

مـــــن ك تـــــة التربتـــــة  الخزرجـــــت أتمـــــد  بلل ـــــكر والنر ـــــلن إلـــــى األخ  .  حســـــل  محمـــــد هتـــــدانو    
الرتلضــتة/جلمنة دتــللى لتوجتللتــه الكرتمــة ومســلعدتت  ــت إخــرا  وطبلعــة األطروحــة  جــزاه ار 

 ختر الجزاء.
ر الــدكتو  األســتلذ الــدكتور تــلد   ــر  واألســتلذ األســلتذة الكــرا إلــى  واعتــزازاوأتمــد  ب ــكرا    

ع ـى مسـلعدتت وتزوتـدا بللمتـلدر  عبـد ار تـبل  عبـدا واألسـتلذ التكرتتت ودتع تلستن محمد
 غيلء أطروحتت.الميلل  الحدت ة وترجمة بنض األجيبتةالن متة 
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واحترامــت إلــى الســلدة الخبــراء المتختتــتن بر ــع  واعتــزازاب ــكرا  أتمــد وت زميــت الو ــلء ان    
ن عبــد الكـرت  كــل   كـزار ومحمـد حســن عبـد ار ومحمــود تلمـدرباأل مـلد و رتـ  النمــد المسـلعد وا

 عتية البحم الضلبطة والتجرتبتة. وأ رادغلت  مجتد واحمد عبد ع ت وخترا حستن 
بكــرة التــد  .  ســندون عبــد الرضــل ورتــلض عبــد الرضــل  المــدربتنإلــى  وامتيــليتوأتمــد  ب ــكرا   
 لمنة بغداد.ن  جنليت ل تمد  إلى الدراسل  الن تل  ت جتال ذ
ليلدا الكل متة الرتلضت ويـلدا دتـللى الرتلضـت  اإلدارتةة أب كرا واحترامت إلى اللت أتمد      

 لوتحلد النراقت لر ع األ ملد الذتن سلهموا  ت يجل  هذا النمد. اإلدارتةة أوأعضلء اللت
تور تـــرتح عبـــد الكـــرتمتن األســـتلذ الـــدك األســـتلذتنوأتمـــد  ب ـــكرا واحترامـــت مـــرة  ليتـــة إلـــى     

ســلعدايت ك تــرا وأزاحــل ك تــرا مــن  نتال ــذ الكــرت  ال ضــ ت واألســتلذ الــدكتور را ــع تــللح الكبتســت
 التنوبل  التت واجلتيت  ت الدراسة  جزاهمل ار ختر الجزاء واين  ع تلمل بللتحة والنل تة.

خ تــد رحمــن تور واألســتلذ الــدكإلــى كــد مــن الســتد الممــو  الن مــت  اعتــزازاوأتمــد  ب ــكرا و      
م خــ  البحــم إلــى لتموتمــه األطروحــة لغوتــل والســتدة أســراء تــلح  عبــد ع ــت لترجمتلــل حمتــد 

 الذتن سلعدويت  ت أتمل  أطروحتت هذه. األخوانال غة االيك تزتة والى كد 
سـلعدويت  نتال ـذحسـتن الطـل ت والـدكتور م ـر  خ تـد  أسلمة األستلذتنإلى  واعتزازاو كرا   

، والــى األســتلذ ملجــد خ تــد مــن جلمنــة بلبــد لتمدتمــه المتــلدر األطروحــة تــل تل إح ــت أتمــل  
 الن متة.

الــــذتن مــــدوا تــــد النــــون  أتــــدقل تعــــل  تت وكــــد  داأل ــــر بــــوا ر ال ــــكر واالعتــــزاز  أتمــــد  وأختــــرا  
 والمسلعدة  ت أتمل  هذا النمد.

تتــه الطتبــتن الطــلهرتن والحمــد ر ر  النــللمتن والتــوة والســو  ع ــى ســتديل محمــد) ر وآد ب  
   الباحث           وس   تس تمل.                          األبراروتحبه 

 األطروحةلخص ستم
)) أثر التدريب بالشدتين القصوى وفوق القصوى على وفق بعض المتغيرات 

نجاز النتر)الجيرك(  لكينماتيكية للمسار الحركي للثقلا في تطوير القوة القصوى وا 
 الشباب(( للرباعين

 الباحث
 عبد المنعم حسين صبر
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 بإشراف                       
 2009                               السوداني    علي شبوط إبراهيمأ.م.د 

 

 تضمنت األطروحة خمسة أبواب:
 احتوى الباب األول التعريف بالبحث على:   
 المقدمة وأهمية البحث: 
االيجـــلزا  الكبتـــرة التـــت تتحمـــ   ـــت لنبـــة ر ـــع األ مـــلد مـــل ت بـــم ان ان األرقـــل  المســـج ة و       

جدتــدة وهكــذا، وكــد هــذا يتتجــة التــدرت  المســتمر وبلســتخدا  احــدم  لً أرقلمــ  تســجد حتــى تتحمــ
   الوسل د واألسللت  التدرتبتة الحدت ة والمبتكرة. 

النضــ تة و ــن األداءر وي ــرا العتمــلد رتلضــة ر ــع األ مــلد ع ــى عــلم تن هــلمتن همــل) المــوة      
كلن التيلغ  والتيلس  والتنلون بـتن الن ـو  المخت  ـة  ـت تطـوتر المـوة النضـ تة مـن خـود األسـي 

مســــلرا  تــــحتحة واقتتــــلدتة،وان  االو ت تــــة والتدرتبتــــة، وتوجتــــه هــــذه المــــوة يحــــو أداء  يــــت ذ
ســت ملر األم ــد اســتخدا  المــوة النضــ تة ل ربــلا ضــمن مســلرا  حركتــة ينمــد مــن خوللــل ع ــى اال

للذه الموة عن طرت  تم تد عزو  المملومة اليلتجة عن ال مد وزتلدة يـلت  المـوة التـت تبـذللل الربـلا 
 خود ر ع ال مد لألع ى وتم تد مركبة الموة األ متة بلتجله المركبة النمودتة ل موة.

تدرتبتـة قتـو   لألداء بمسـتو   ـدة ةن أهمتة البحم  ت استخدا  تمرتيل  مسلعدة وم لبلموتك
ضــمن  وتندت ــه توجتــه مســلر ال مــد  ضــو عــنو ــو  المتــو  لورتمــلء بمســتو  المــوة النضــ تة، 

مـــدتل  األداء ال يـــت التـــحتح بلســـتخدا  تمرتيـــل  ووســـل د مســـلعدة ومحـــددا  األداء واألجلـــزة 
 واألدوا  التدرتبتة الميلسبة.  

 
 مشكلة البحث:

ر Jerkالمسـ  ال ـليت مـن ر نـة اليتر)الجتـر   ايجـلز ت وجود ضن   ت تتركز م ك ة البحم    
ب ــكد عــل  وال ــبل  مــيل  ب ــكد خــل  وهــو يــلت  عــن وجــود ضــن   ــت المــوة  نو الربــلعلــد  

 ليتكتـة ل ربـلا وعـد  اسـتخدا  مسـلر حركـتالمتو  أوال وعد  االست ملر األم ـد ل ختـل   المتك
 تل.تنمد من خوله الربلا ع ى توجته عمد الموة النض تة  لي

 البحث: أهدف
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 و ـ  متغتـرا  المسـلر الحركـتع ى منر ة ا ر التدرت  بلل دتتن المتو  و و  المتو   .1
 النراقتتن ال بل . ل ربلعتنر  ت تطوتر الموة المتو  Jerkليتر)الجتر  ا ل  مد  ت قس 

 و ـ  متغتـرا  المسـلر الحركـتع ى منر ة ا ر التدرت  بلل دتتن المتو  و و  المتو   .2
ـــــــد  ـــــــ وايجـــــــلز  الكتيملتتكتـــــــة متغتـــــــرا ال ـــــــت تطـــــــوتر  رJerk)الجتـــــــر ليترت قســـــــ  ال  م

 النراقتتن ال بل . ل ربلعتناليتر)الجتر ر 

 التنر  ع ى قت  المتغترا  الكتيملتتكتة قتد البحم. .3

 فرضيتا البحث:
وجــود  ــرو  ذا  داللــة إحتــل تة بــتن االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت مســتو  المــوة المتــو   .1

 االختبلر البندا ل مجموعة التجرتبتة. لمت حة
الكتيملتتكتــة متغتــرا  الذا  داللــة إحتــل تة بــتن االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت   ــرو وجــود  .2

 االختبلر البندا ل مجموعة التجرتبتة. لمت حة رJerkوايجلز اليتر)الجتر  
 مجاالت البحث:
ر ســـية 20-18  ـــة ال ـــبل  بأعمـــلر) الميتخـــ  الـــوطيت لر ـــع األ مـــلد ربـــلعو : المجـــال البشـــري
 ر ربلا.16والبللغ عدده )

 .1/11/2008و لغلتة  1/3/2008من  لزماني:االمجال 
: يــلدا الكل متــة الرتلضــت)بغدادر ويــلدا الكــو  الرتلضت)واســطر ويــلدا دتــللى المجــال المكــاني
 .  وقلعة ر ع األ ملد  ت ك تة التربتة الرتلضتة/جلمنة بغدادالرتلضت)دتللىر 

 
 

 ني الدراسات النظرية والمشابهةاأما الباب الث
 محورتن األود الدراسل  الي رتة وت  التطر   ت هذا المحور ع ـى موضـوعل   مد احتو  ع ى 

اســتخدا   وتــأ ترا  المــوة النضــ تة وأهمتتلــل وكت تــة زتلدتلــل و ــروطه وي ــ  تــدرت  المــوة النضــ تة
النضــ تة وختوتــتة ر ــع األ مــلد والطرا ــ   ال ــدتتن المتــو  و ــو  المتــو   ــت تطــوتر المــوة

التدرتبتــــة المســــتخدمة  ــــت ر ــــع األ مــــلد وكــــذل  آلتــــة التي تــــذ بلل ــــدتتن المتــــو  و ــــو  المتــــو   
 ضـو عـن آلتـة اسـتخدا  األسـي المتكليتكتـة وكذل  ت  التطر  إلى متكليتكتـة األداء لر نـة اليتـر 
   .ت التدرت  ت التدرت  واستخدا  الوسل د واألدوا  المسلعدة  
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 .مرتبطةبمة و سلدراسل   س يت  مد ا تمد ع ى لأمل المحور ال    
 :الباب الثالثوفي 

تتـــمت  المجمـــوعتتن الضـــلبطة والتجرتبتـــة، وا ـــتم    ااســـتخد  البلحـــم المـــيل  التجرتبـــت ذ    
ر ربـــلا قســـموا 16)عتيـــة البحـــم ع ـــى العبـــت الميتخـــ  النراقـــت ل  ـــبل  بر ـــع األ مـــلد وعـــدده 

، وتــــــ  اعتمــــــلد المتغتــــــرا  البديتــــــة والمتغتــــــرا  ةمجمــــــوعتتن ضــــــلبطة وتجرتبتــــــ ع ــــــىســــــلوا بللت
، ومـن  ـ  قـل  البلحـم أجـراء التجـلر  و ـ  آراء الخبـراء والمختتـتنع ى قتد البحم  الكتيملتتكتة

االسـتطوعتة ع ــى عتيـة البحــم ل وقـو  ع ــى السـ بتل  التــت قـد ترا ــ  التجربـة الر تســة، وبنــدهل 
جـــراء بـــلإلجراءا  المتدايتـــة ل بحـــم مـــن اختتـــ  البـــدء بـــ لرا  قب تـــة وتي تـــذ التمرتيـــل  المســـلعدة وا 

  االختبلرا  البندتة، وبند استخرا  اليتل   ت  منللجتلل إحتل تل لغرض تح ت لل وميلق تلل. 
 أما في الباب الرابع:

مـــوة بــلرا  ال ــت اخت ة مــد تــ  عــرض وتح تــد وميلق ــة يتــل   المجمــوعتتن الضــلبطة والتجرتبتــ   
اليســـبتة ويســـبة التطـــور  ـــت ايجـــلز)الجتر ر  ـــت االختبـــلرتن المب ـــت والبنـــدا، وتـــ  أتضـــل عـــرض 

المـــوة   وتح تـــد وميلق ـــة يتـــل   االختبـــلر البنـــدا ل مجمـــوعتتن الضـــلبطة والتجرتبتـــة  ـــت اختبـــلرا
جموعـة اليسبتة ويسبة التطور  ت ايجلز )الجتـر ر، وبنـدهل تـ  عـرض وتح تـد وميلق ـة يتـل   الم

 قتد البحم . الكتيملتتكتة  المتغترا   لاالختبلرتن المب ت والبندا  ت يت ت  والضلبطة التجرتبتة
 
 

  وأخيرا الباب الخامس 
 :آلتيةتوصل الباحث إلى االستنتاجات ا   

أسلم  التدرتبل  والتمرتيل  بلل دتتن المتو  و و  المتو   ت تطـوتر المـوة النضـ تة  .1
النلم ة  ت المس  ال ليت مـن ر نـة اليتـر )الجتـر ر وااليجـلز لـد  أ ـراد ل مجلمتع النض تة 

 عتية البحم.
حممـــ  آلتـــة التـــدرت  بلل ـــدتتن المتـــو  و ـــو  المتـــو  ع ـــى و ـــ  المتغتـــرا  الخلتـــة  .2

بللمســـلر الحركـــت ل  مـــد يجلحـــل  ـــت تحســـتن وتطـــوتر المســـلر الحركـــت ل  مـــد ل مجموعـــة 
 التجرتبتة.
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خدا  ال ـــدتتن المتـــو  و ـــو  المتـــو   ـــت مرح ـــة األعـــداد أ لـــر  اليتـــل    لع تـــة اســـت .3
الخلتـــة ومرح ـــة الســـبلقل   ـــت تحســـتن األداء الحركـــت وتيمتتـــه لـــد  أ ـــراد عتيـــة البحـــم 

 ع ى ضوء االختبلرا  التت أجرت  ل مجموعة التجرتبتة.

ت و  المجموعة التجرتبتة ع ـى المجموعـة الضـلبطة  ـت من ـ  االختبـلرا  البندتـة يتتجـة  .4
 الموة المتو  لدتل  وتحسن المتغترا  الكتيملتتكتة. تطور

أســــلم  التطــــورا  االتجلبتــــة ل مــــوة النضــــ تة يتتجــــة التــــدرت  بلل ــــدتتن المتــــو  و ــــو   .5
المتــو   ــت تحســتن متغتــرا  المســلر الحركــت ل  مــد  ــت ر نــة اليتر)الجتــر ر لمتــ حة 

 المجموعة التجرتبتة.

 ــ  األســي المتكليتكتــة  ــت تم تــد عــزو  أهمتــة اســتخدا  وســل د مســلعدة مخت  ــة ع ــى و  .6
 المملومة  ت ر ع األ ملد.

يتــــل   التتــــوتر أ لــــر  وجــــود ايحرا ــــل  ك تــــرة وواضــــحة عيــــد الربــــلعتن ال ــــبل   ــــت  .7
االختبــلرا  المب تــة، لــذا  مــد تــ  اعتمــلد تمرتيــل  خــود ال تــرة التجرتبتــة لتنــدتد وتتــحتح 

 المسلرا  الحركتة ل  مد. 

ت  التـــــت ســـــج   مــــن قبـــــد المجموعـــــة التجرتبتــــة  ـــــت المتغتـــــرا  أ لــــر  المتلســـــل  والمــــ .8
الكتيملتتكتة خود االختبلرا  البندتة أيلل تمع ضمن المدتل  المسـج ة مـن قبـد الربـلعتن 

 النراقتتن  ت البحوم والدراسل  السلبمة. 

 
  

 :يأتييوصي بما الباحث  ليهاأوفي ضوء االستنتاجات التي توصل 
تد ل مسلر الحركت ل  مد وتموت  األداء الحركت ال يت ل ربـلا خـود اعتملد التتوتر والتح  .1

 التدرت  وكذل   ت المسلبمل  الرسمتة.
ت ضد استخدا  التدرت  بلل دتتن المتو  و و  المتـو   ـت التمرتيـل  المسـلعدة وغتـر  .2

 التم تدتة بتن  ترة وأخر  خود  ترا  التدرت .

ر ــع األ مــلد ع ــى يتــل   الدراســل  الســلبمة  ضــرورة اطــوا المــدربتن النــلم تن  ــت مجــلد .3
والحللتة بلـد  اإل ـلدة وتطـوتر المـدرا  التدرتبتـة وكـذل  منللجـة األخطـلء التكيتكتـة التـت 

  لر  حود التجربة وتمد مواه  المدربتن وزتلدة من وملتل ..
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 اإل ـــلدة مـــن الدراســــة الحللتـــة ودراســـة  وا ــــد اســـتخدا  التـــدرت  بلل ــــدتتن المتـــو  و ــــو  .4
المتـــو  وتضـــمتيلل ل ميـــله  التدرتبتـــة مـــن قبـــد لجيـــة المـــدربتن التلبنـــة لوتحـــلد النراقـــت 

 المركزا لر ع األ ملد.

أجــراء دراســة ممل  ــة لبتــلن ا ــر التــدرت  بلل ــدتتن المتــو  و ــو  المتــو  ع ــى تطــوتر  .5
 األداء الحركت وااليجلز  ت ر نة الخط .

مرتيــــل  التــــت تراعــــت األســــي المتكليتكتــــة ضــــرورة االهتمــــل  بللتــــدرت  التــــومت بتي تــــذ الت .6
واالهتمــل  بــللمتغترا  الكتيملتتكتــة قتــد البحــم مــن قبــد لجيــة المــدربتن الن تــل  ــت االتحــلد 

 النراقت المركزا لر ع األ ملد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوتل 
 الت حة الموضوا المبحم

 1 عيوان الرسللة 

 2 اآلتة المرآيتة 

 3 إقرار الم ر  

 4 مو  ال غواإقرار الم 

 5 إقرار لجية الميلق ة والتموت  
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 6 اإلهداء 

 7 عتزازال كر واال 

 10 مستخ   الرسللة بلل غة النربتة 

 15 قل مة المحتوتل  

 19 قل مة الجداود 

 27 قل مة األ كلد 

 28 قل مة الموح  

 البل  األود

 30 التنرت  بللبحم 1

 30 ممدمة البحم وأهمتته 1-1

 32 م ك ة البحم 1-2

 33 البحم أهدا  1-3

 33  رضتتل البحم 1-4

 33 مجلال  البحم 1-5

 33 المجلد الب را 1-5-1

 33 لزمليتاالمجلد  1-5-2

 33 مكليتالمجلد ال 1-5-3

 البل  ال ليت

 34 الدراسل  الي رتة والسلبمة  2
 35 الدراسل  الي رتة 2-1

 35 م لو  الموة النض تة 2-1-1

 38 أهمتة الموة 2-1-1-1

 40 آلتة تيمتة الموة النض تة 2-1-1-2

 41  روط الموة النض تة 2-1-1-3

 42 ي   تدرتبل  الموة 2-1-2

 47تــأ تر  ـــدة الحمــد األقتـــى و ـــو  األقتــى ع ـــى تطــوتر المـــوة النضـــ تة  2-1-3
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 المتوتة

 47  دة الحمد األقتى 2-1-3-1

 50   المتو  عن طرت  التكت  النتبت والنض تتيمتة الموة المتو  و و  2-1-3-2

 51 مرح ة ارت لا المستو  الرتلضت 2-1-3-3

 52 ر ع األ ملدالتدرت   ت ختوتتة  2-1-4

 53 الختل   الممتزة لتدرت  ر ع األ ملد 2-1-4-1

 55 الطرا   التدرتبتة  ت ر ع األ ملد 2-1-5

 56  التكرارتة طرتمةال 2-1-5-1

 58 ةاللرمت رتمةالط 2-1-5-2
 61 آلتة تي تذ ال دة المتو  و و  المتو   ت التدرت  2-1-6

 61 آلتة تي تذ التدرت  بلل دة المتو  2-1-6-1

 63 آلتة تي تذ ال دة  و  المتو   ت التدرت  2-1-6-2

 65 اليتر متكليتكتة األداء ال يت لمس  2-1-7

 66 ال ليت من ر نة اليتر مس مراحد ال 2-1-7-1

 65 الم لتد والنضو  النلم ة وآلتة أداء المس  ال ليت من ر نة اليتر 2-1-7-1-1

 71 آلتة استخدا  األسي المتكليتكتة  ت التدرت  2-1-8

 74 استخدا  الوسل د واألدوا  المسلعدة  ت التدرت  2-1-9

 81 الدراسل  السلبمة   2-2

 81 ر1998دراسة ع ت  بوط إبراهت  السودايت) 2-2-1

 82 ر1998دراسة سند يل ع ع ت الدلتمت) 2-2-2

 83 ر2002دراسة ع ت  بوط إبراهت  السودايت) 2-2-3

 84 ر2005دراسة حستن حسون عبلي) 2-2-4

 87 ميلق ة الدراسل  السلبمة  2-2-7

 88 مد  االست لدة من الدراسل  السلبمة  2-2-8

 البل  ال للم

جراءاته المتد 3  89 ايتةميل  البحم وا 
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 90 ميل  البحم 3-1

 90 عتية البحم 3-2

 91 ووسل د جمع المن ومل  األدوا  واألجلزة المستخدمة  ت البحم 3-3

 92 تحدتد متغترا  البحم 3-4

 92 التمرتيل  المسلعدة واالختبلرا  3-4-1
 94 الكتيملتتكتةالمتغترا   3-4-2

 94 إجراءا  البحم المتدايتة  3-5

 94 تلناالستطوعت تلنجربالت 3-5-1

 95 التجربة االستطوعتة األولى 3-5-1-1

 95 التجربة االستطوعتة ال ليتة 3-5-1-2

 95 االختبلرا  المب تة 3-5-2

 96 التتوتر ال دتوا  3-5-2-1

 98 ر وتح تد المتغترا  الكتيملتتكتةCDتحوتد ال    الخل  إلى أقرا ) 3-5-2-2

 98 مرتيل  الممترحةتي تذ ميل  الت 3-5-3

 100 الوحدا  التدرتبتة   3-5-3-1

 100 االختبلرا  البندتة 3-5-4

 100 تحوتد الموة المط مة إلى الموة اليسبتة 3-5-4-1

 101 الوسل د اإلحتل تة 3-6

 البل  الرابع

 102 عرض اليتل   وتح ت لل وميلق تلل 4

4-1 
المنتلرتــــة ل مجمــــوعتتن عــــرض وتح تــــد األوســــلط الحســــلبتة وااليحرا ــــل  

 الضلبطة والتجرتبتة  ت اختبلرا  الموة اليسبتة  ت االختبلر المب ت
103 

4-2 
ا  عــرض وتح تــد وميلق ــة يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت اختبــلر 

 ل مجموعة الضلبطة البحم
105 

4-2-1 
ـــلر  ـــت والبنـــدا  ـــت اختب ـــل   االختبـــلرتن المب  ـــد وميلق ـــة يت عـــرض وتح ت

 105 ط األملمت ل مجموعة الضلبطةالضغ
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4-2- 2 
عرض وتح تد وميلق ة يتل   يسبة التطور  ت اختبلرا  الموة اليسبتة قتد 

 114 البحم ل مجموعة الضلبطة

4-3 
عــــرض يتــــل   االختبــــلرا  البندتــــة ل مــــوة اليســــبتة ل مجمــــوعتتن الضــــلبطة 

 123 والتجرتبتة

4-4 
المب ــت والبنــدا  ــت اختبــلرا  عــرض وتح تــد وميلق ــة يتــل   االختبــلرتن 

 125 البحم ل مجموعة التجرتبتة

عــرض وتح تــد وميلق ــة يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت اختبــلرا   4-4-1
 125 الموة اليسبتة ل مجموعة التجرتبتة

عرض وتح تد وميلق ة يتل   يسبة التطور  ت اختبلرا  الموة اليسبتة قتد  4-4-2
 134 رتبتةالبحم ل مجموعة التج

4-5 
عـــرض وتح تـــد وميلق ـــة يتـــل   االختبـــلر البنـــدا ل مجمـــوعتتن الضـــلبطة 

 143 والتجرتبتة  ت اختبلرا  الموة اليسبتة

4-6 
 الكتيملتتكتــةعــرض وتح تــد يتــل   االختبــلرا  المب تــة والبندتــة ل متغتــرا  

 152 قتد البحم

4-6-1 
 الكتيملتتكتــة متغتــرا  عــرض وتح تــد يتــل   االختبــلرا  المب تــة والبندتــة ل

 152 ل مجموعة التجرتبتة

4-6-2 
االختبـلرتن المب ـت ر المحسـوبة وداللـة ال ـرو  بـتن t) ةقتمـعرض وتح تد 

 الكتيملتتكتــــــة  المتغتــــــرا  التجرتبتــــــة  ــــــت اختبــــــلرال مجموعــــــة  والبنــــــدا
 وميلق تلل

154 

ــــة والب 4-6-3 ــــلرا  المب ت ــــتن االختب ــــل   يســــبة التطــــور ب ــــد يت ندتــــة عــــرض وتح ت
 163 ل مجموعة التجرتبتة الكتيملتتكتةل متغترا  

4-7 
ــــة والبندتــــة  ــــلرا  المب ت ــــتن االختب ــــل   يســــبة التطــــور ب ــــد يت عــــرض وتح ت

 165 ضلبطةل مجموعة القتد البحم  الكتيملتتكتةل متغترا  

4-7-1 
عــرض وتح تــد يتــل   االختبــلرا  المب تــة والبندتــة ل متغتــرا  الكتيملتتكتــة 

 165 لضلبطةل مجموعة ا
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4-7-2 
االختبـلرتن المب ـت ر المحسـوبة وداللـة ال ـرو  بـتن t) ةقتمـعرض وتح تد 

  المتغتــــــرا  الكتيملتتكتــــــة ختبــــــلراضــــــلبطة  ــــــت االل مجموعــــــة  والبنــــــدا
 وميلق تلل

167 

4-7-3 
ــــة والبندتــــة  ــــلرا  المب ت ــــتن االختب ــــل   يســــبة التطــــور ب ــــد يت عــــرض وتح ت

 176 الضلبطة ل متغترا  الكتيملتتكتة ل مجموعة

 البل  الخلمي

 178 االستيتلجل  والتوتتل  5

 179 االستيتلجل  5-1

 180 التوتتل  5-2

 المتلدر والموح 

 182 المتلدر النربتة 

 187 المتلدر األجيبتة 

 189 الموح  
 a-d بلل غة االيك تزتة م خ  األطروحة 

 قائمة الجداول

 الت حة الجداود رق  الجدود

 57 رتمة التدرت  التكرارا الخلتة بر ع األ ملدط 1

 66 تأ ترا  التدرت  الدا را بلأل ملد 2

 85 الدراسل  السلبمة  3

 93 التمرتيل  واالختبلرا  البديتة 4
 94 المتغترا  الكتيملتتكتة المبحو ة 5
 96  ت المتغترا  البديتة قتد البحم تكل ي عتية البحم 6

7 
بــــتن األوســــلط الحســــلبتة وااليحرا ــــل  المنتلرتــــة ل مجمــــوعتتن الضــــلبطة ت

 والتجرتبتة  ت اختبلرا  الموة اليسبتة  ت االختبلر المب ت
103 

8 

ــــر  األوســــلط الحســــلبتة وايحــــرا  ــــتن   ــــرو   تب ــــل )ال  ر المحســــوبة tوقتمت
والجدولتــــة وداللـــــة ال ـــــرو  بـــــتن يتــــل   االختبـــــلرتن المب ـــــت والبنـــــدا  ـــــت 

  /كغ ل مجموعة الضلبطة البحم  ااختبلر 
105 
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9 

ــــر  األوســــلط الحســــلبتة وايحــــرا  ــــتن   ــــرو   تب ــــل )ال  ر المحســــوبة tوقتمت
اختبـلر والجدولتة وداللة ال رو  بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبنـدا  ـت 

 /كغ ل مجموعة الضلبطةاألملمت  طالضغ

106 

10 

ــــر  األ ــــتن   ــــرو  وســــلط الحســــلبتة وايحــــرا تب ــــل )وقتم ال  ر المحســــوبة tت
اختبـلر والجدولتة وداللة ال رو  بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبنـدا  ـت 

  /كغ ل مجموعة الضلبطة جتر  السب   الخ  ت

107 

11 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
ــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت  البـــــ   ختبــلر اودالل

 ل مجموعة الضلبطة  برتي

108 

12 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
اختبــلر الجتــر  وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت 

 ل مجموعة الضلبطة ال لب  األملمت 

109 

13 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل )  الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
اختبــلر الســب   وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت 

 ل مجموعة الضلبطةاألملمت 

110 

14 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
لر الــدبيت اختبــوداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت 

 ل مجموعة الضلبطة  )المر تلءراألملمت

111 

15 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
اختبــلر الــدبيت وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت 

 ل مجموعة الضلبطة  )المر تلءرالخ  ت

112 

16 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) حـرا  ال ـرو الحسـلبتة واي األوسـلطتبتن 
اختبلر ر نة اليتر وداللة ال رو  بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا  ت 

 ل مجموعة الضلبطة )الجتر ر 
 

113 

يسـبة تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا وال 17
 114 /كغ موعة الضلبطةل مجاختبلرا  البحم الم وتة ل تطور  ت 

18 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 ل مجموعة الضلبطة األملمت طاختبلر الضغالم وتة ل تطور  ت 
115 

 116تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة  19
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 ل مجموعة الضلبطة ر  سب   الخ  تجتالم وتة ل تطور  ت اختبلر 

20 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 ل مجموعة الضلبطة بـــ   برتي الم وتة ل تطور  ت اختبلر
117 

21 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 118 ل مجموعة الضلبطة الجتر  ال لب   ت اختبلر الم وتة ل تطور

22 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 ل مجموعة الضلبطة جتر  سب   أملمت الم وتة ل تطور  ت اختبلر
119 

23 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 ل مجموعة الضلبطة )المر تلءردبيت أملمت الم وتة ل تطور  ت اختبلر
120 

24 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 121 ل مجموعة الضلبطة )المر تلءردبيت خ  ت الم وتة ل تطور  ت اختبلر

25 
ن المب ت والبندا واليسـبة تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرت

 122 ل مجموعة الضلبطةر نة اليتر )الجتر ر الم وتة ل تطور  ت اختبلر

تبــــتن األوســــلط الحســــلبتة وااليحرا ــــل  المنتلرتــــة ل مجمــــوعتتن الضــــلبطة  26
 123 / كغ والتجرتبتة  ت اختبلرا  الموة اليسبتة  ت االختبلر البندا

27 

ــــت ــــر  األوســــلط الحســــلبتة وايحــــتب ــــرو   را ن   ــــل )ال  ر المحســــوبة tوقتمت
اختبـلر االختبلرتن المب ت والبنـدا  ـت والجدولتة وداللة ال رو  بتن يتل   

 ل مجموعة التجرتبتة الضغط األملمت
  

125 

28 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 
اختبــلر الضــغط بنــدا  ــت وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت وال

 ل مجموعة التجرتبتة  األملمت

126 

29 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
ــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت  اختبــلر جتــر  ودالل

 ل مجموعة التجرتبتة  السب   الخ  ت

127 

30 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) حـرا  ال ـرو الحسـلبتة واي األوسـلطتبتن 
 البــــــ   بـــرتيوداللـــة ال ـــرو  بـــتن يتـــل   االختبـــلرتن المب ـــت والبنـــدا  ـــت 

 ل مجموعة التجرتبتة 

128 

31 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 

 129اختبــلر الجتــر   وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت
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 ل مجموعة التجرتبتة  ال لب  األملمت

32 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
اختبــلر الجتــر  وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت 

 ل مجموعة التجرتبتة  السب   األملمت

130 

33 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) وايحـرا  ال ـرو  الحسـلبتة األوسـلطتبتن 
اختبــلر الــدبيت وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  ــت 

 ل مجموعة التجرتبتة  األملمت

131 

34 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
اختبــلر الــدبيت ت والبنــدا  ــت وداللــة ال ــرو  بــتن يتــل   االختبــلرتن المب ــ

 ل مجموعة التجرتبتة  الخ  ت

132 

35 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 
تبلر ر نة اليتر اخوداللة ال رو  بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا  ت 

 ل مجموعة التجرتبتة  )الجتر ر
 

133 

36 
لحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة تبتن  ر  األوسلط ا

 ل مجموعة التجرتبتة  ا  البحم ت اختبلر الم وتة ل تطور 
134 

37 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 ل مجموعة التجرتبتة   ت اختبلر الضغط األملمتالم وتة ل تطور 
135 

38 
ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة تبتن  

 ل مجموعة التجرتبتة   ت اختبلر جتر  السب   الخ  تالم وتة ل تطور 
136 

39 
تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة 

 تجرتبتة ل مجموعة ال  ت اختبلر البـــ   برتيالم وتة ل تطور 
137 

تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة  40
 ل مجموعة التجرتبتة   ت اختبلر الجتر  ال لب  األملمتالم وتة ل تطور 

138 

تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة  41
 ل مجموعة التجرتبتة  الجتر  السب   األملمت  ت اختبلرالم وتة ل تطور 

139 

تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة  42
 ل مجموعة التجرتبتة   ت اختبلر الدبيت األملمتالم وتة ل تطور 

140 

بة تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـ 43
 ل مجموعة التجرتبتة   ت اختبلر الدبيت الخ  تالم وتة ل تطور 

141 
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تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة  44
 ل مجموعة التجرتبتة  ر نة اليتر )الجتر ر  ت اختبلر الم وتة ل تطور

142 

45 
ر المحســـــوبة t) ةوقتمـــــ تبـــــتن األوســـــلط الحســـــلبتة وااليحرا ـــــل  المنتلرتـــــة

الضـــــلبطة والتجرتبتـــــة  ـــــت  والجدولتـــــة وداللـــــة ال ـــــرو  بـــــتن المجمـــــوعتتن
 /كغ /قوة يسبتةاالختبلر البنداا  البحم اختبلر 

143 

46 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو  األوسـلطتبتن 

الضـغط  لروداللة ال ـرو  بـتن المجمـوعتتن الضـلبطة والتجرتبتـة  ـت اختبـ
  ت االختبلر البندااألملمت 

144 

47 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

الجتــر   وداللــة ال ــرو  بــتن المجمــوعتتن الضــلبطة والتجرتبتــة  ــت اختبــلر
 ا ت االختبلر البند سب   الخ  ت

145 

48 
ر المحسـوبة والجدولتـة tتـل )وقتم تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

لـــب  ا وداللـــة ال ـــرو  بـــتن المجمـــوعتتن الضـــلبطة والتجرتبتـــة  ـــت اختبـــلر
  ت االختبلر البندابرتي 

146 

49 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

الجتــر   وداللــة ال ــرو  بــتن المجمــوعتتن الضــلبطة والتجرتبتــة  ــت اختبــلر
  ت االختبلر البندالب  ال 

147 

50 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

جتــر   وداللــة ال ــرو  بــتن المجمــوعتتن الضــلبطة والتجرتبتــة  ــت اختبــلر
  ت االختبلر البنداسب   خ  ت 

148 

51 
الجدولتـة ر المحسـوبة و tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

الــدبيت  وداللــة ال ــرو  بــتن المجمــوعتتن الضــلبطة والتجرتبتــة  ــت اختبــلر
  ت االختبلر البندااألملمت 

149 

52 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

الــدبيت  وداللــة ال ــرو  بــتن المجمــوعتتن الضــلبطة والتجرتبتــة  ــت اختبــلر
 بلر البندا ت االختالخ  ت 

150 

53 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ر نـــة  وداللـــة ال ـــرو  بـــتن المجمـــوعتتن الضـــلبطة والتجرتبتـــة  ـــت اختبـــلر
  ت االختبلر البندا اليتر)الجتر ر

151 

 152 ــت االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  تبــتن االوســلط الحســلبتة وايحــرا  ال ــرو  54
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 قتد البحم ل مجموعة التجرتبتة الكتيملتتكتةل متغترا  

55 
ــــت ــــر  األوســــلط الحســــلبتة وايحــــرا تب ــــرو   ن   ــــل )ال  ر المحســــوبة tوقتمت

والجدولتــــة وداللـــــة ال ـــــرو  بـــــتن يتــــل   االختبـــــلرتن المب ـــــت والبنـــــدا  ـــــت 
 /س ل مجموعة التجرتبتة المتغترا  الكتيملتتكتة قتد البحم

154 

56 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) سـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو تبتن االو 
ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 

 مســل ة ال يــت لألســ د قبــد اليتر/مرح ــة التلتــي ل يتــر متغتــروالبنــدا  ــت 
 ل مجموعة التجرتبتة 

155 

57 
ر المحسـوبة والجدولتـة tمتـل )وقت تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 
 ل مجموعة التجرتبتة  أقتى ارت لا ل  مد متغتروالبندا  ت 

 

156 

58 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ــــت وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل ت طــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 
 ل مجموعة التجرتبتة مسل ة الد ع الحمتمت  متغتر والبندا  ت

157 

59 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 
 ل مجموعة التجرتبتة   وط ل ت بت مسل ة اللب متغتروالبندا  ت 

158 

60 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 
 ل مجموعة التجرتبتة  ايحرا  ال مد عيد ال يت متغتروالبندا  ت 

159 

61 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) سـلبتة وايحـرا  ال ـرو تبتن االوسـلط الح
ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 

ل مجموعـــــة  ايحـــــرا  ال مـــــد عيـــــد االمتـــــداد الكلمـــــد متغتـــــروالبنـــــدا  ـــــت 
 التجرتبتة 

160 

62 
ولتـة ر المحسـوبة والجدtوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 
 ل مجموعة التجرتبتة  ايحرا  ال مد عيد أع ى ارت لا متغتروالبندا  ت 

160 

63 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 

ــــت وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   162  االختبــــلرتن المب 
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 ل مجموعة التجرتبتة  ايحرا  يمطة الت بت  متغتروالبندا  ت 

تبتن  ر  األوسلط الحسلبتة بتن يتل   االختبلرتن المب ت والبندا واليسـبة  64
 163 قتد البحم ل مجموعة التجرتبتة  الكتيملتتكتةالم وتة ل تطور  ت المتغترا  

 ــت االختبــلرتن المب ــت والبنــدا  وايحــرا  ال ــرو تبــتن االوســلط الحســلبتة  65
 الضلبطةقتد البحم ل مجموعة  الكتيملتتكتةل متغترا  

165 

66 
ــــت ــــر  األوســــلط الحســــلبتة وايحــــرا تب ــــرو   ن   ــــل )ال  ر المحســــوبة tوقتمت

والجدولتــــة وداللـــــة ال ـــــرو  بـــــتن يتــــل   االختبـــــلرتن المب ـــــت والبنـــــدا  ـــــت 
 ضلبطة/س ل مجموعة الم ا  المتكليتكتة قتد البحالمتغتر 

167 

67 

ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) تبتن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو 
ــــت  وداللــــة ال ــــرو  واليســــبة الم وتــــة ل تطــــور بــــتن يتــــل   االختبــــلرتن المب 

 مســل ة ال يــت لألســ د قبــد اليتر/مرح ــة التلتــي ل يتــر متغتــروالبنــدا  ــت 
  الضلبطةل مجموعة 

168 

68 
ر المحسـوبة والجدولتـة tوقتمتـل ) ن االوسـلط الحسـلبتة وايحـرا  ال ـرو تبت
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 التعريف بالبحث :  -1
  وأهميته:لبحث مقدمة ا 1-1

رفعععأل قال عععاأل ععععا قامبعععال ق تمعى عععر قميعععن يالهعععم ى عععير  ى عععر ععععا ق  يععععا  قمب ععععن          
تقإليقري معععععا يال  ععععا عععععا  رعععععا  ع ااعععع ر تهععععيي قاتاعععععر قميععععن يالر  ععععا فععععن قمعاععععاى ا  قميتم ععععر 

ه   عععععا  قمىععععاالل ا قمب ع عععع ا ىعتي عععع  قتي ا ععععايتق تمعى ععععرن تقا قح يععععار ع ععععيقا رفععععأل قال ععععاأل 
ق حجعععا  تق ري عععاو ىعاعععيت  قم عععيرق  تقم ععع ا  قمىيح عععر  قمب ع عععر اعععا   ىعععع أل فاهعععأل فعععن ي عععت ر

فعععن قايقو تقمعاعععيت  قمبعععامن  قافضعععألتيتج عععا  عععدر قم عععيرق  حالعععت  م رىعععاه اتقمالر  عععر تقمب   عععر 
 ععدر قمجهععتي قحجععا ق   ى ععر  ه ععم   لعععر مالحجععا  تقاععيلعار قمجهععي تقمتععع  تععالأل قميععير لن تعععي 

يبعععر  ععت ال اليععم حععر   يبععي قهجا  ععر تم حهععا    رعاعععا ال  ععتا   ى ععا   قمععيتمن ن فحععر  قمعاععيت 
 جي ي  ترفبا  ىت ا ق ىر. ىأرعا   ىال  عا قمعاضن إد ي   ار ا   حها
تفعا  بضع  رقم عت  قم عهعا ر تحهرق  هيعاي ر اضر رفعأل قال عاأل ه عم هعاع  ا  عاع ا  ععا      

 بضعع  رقم ععت  قم عهععا ر ميبععاتا ىعع ا قمب ععت  قمعتي  ععر فععن ي ععت رقايقو(  ععاا قميحععاا  تقميحااعع  تق
عاعارق   ععال الر  يععا تعالأل قااعل قمته   ععر تقميير ى عرن تيتج عا  عدر قم ععت  حالعت  يقو فحعن د

ن تر اضر رفأل قال األ يبي إالي  قمر اضعا  قم عبىر تقمععاعر قميعن ياليعا  إمعم  عىر تقعي اي ر
إي ععاا قايقو قم حععن م رفبععا  قمت   تقمحيععر(ن تقميععن تيالعععأل تق اععيعرقر ىاميععير لن ت ععدم  إمععم 

ياليا  إمم قم ت  قمبض  ر قمال عر م اع  ر  تقميل عل ه عم ع اتععر قمل عأل تقميعن ياعيحي ىعيتر ا إمعم 
عتقح ا قمب ت    هعا علعأل  ه ع  قمىا تع  اح ع  ته ع  قم اع جر ته ع  قميعير ل قمر اضعن ته ع  قمعح ل 

  قمين يااهي فن هع  ر حجار قاعيعرقر قميعير ل قمر اضعن قمر اضن(ن ت دم  ى  ر قمب ت  قاتر 
 عا قجأل يال    قحجا   فضأل فن قمعالافأل قميتم ر.

ه عم ق اعيلعار بعأل عا تالمهعا يم رىاع ضعا عاارق  الر  ر  قم ت  قم  ت قا قايتيق       
  قميععن قاعلععأل مهععدر قم ععت  هععا  ر عع  ي   ععأل هعع ت  قمع اتعععر قمحايجععر هععا قمل ععأل ت  ععاي  حععاي  قم ععت 

تي   عأل عر ىعر قم عت  قاف  عر ىايجعار قمعر ىعر قمبعتي عر  إمعم قاه عم ىعدمها قمرىعاع تعالأل رفعأل قمل عأل 
قااااع ر مب ع  قمىا تع  اح ع   قار عاان ت حا  أين يتر قميال  أل قم  حععاي  ن تقمعدي  بعي قالعي م  ت 

 ل عر ععا قات عاو تتقاليق عا قمتاائأل قمين قهيعي ا ق حجا  قمر اضنن تقمدي اهأل ق يععا  قم
قمععععائبر فعععن رفعععأل قال عععاأل فا قايقو قمالر عععن( م رفبعععا ن إد قا قميال  عععأل قم  حععععاي  ن  اعععه  فعععن 
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قم ععبتىر تقات ععاو ت اععىاىها تىاميععامن  ع ععا   جععاي ال ععتأل  ععال الرن ت ععدق  قميبععر  ه ععم ع ععاعا
 .  ؤيي إمم إرااو قم تقهي قم ال الر تي ت ر ق حجا  م رىاه ا

 عاعععع  العععع  فععععن ي ععععت ر قم ععععت  قم  ععععت  م عجععععاع أل قمبضعععع  ر قمباع ععععر فععععنتييضععععم   ع ععععر قمى    
( ىااعععيتيق  قمععععيي ا قم  عععت  تفعععت  قم  عععت  مععععا مهعععدر قمرفبعععر ععععا   ع عععر Jerkقمحير قمج عععر  

 ى ععر  فععن يال  عع  تيالي ععي  ت ععر قمى ععأل قمر اضععن فععن رفععأل قال ععاأل ن تعععي يعع  ياععع ر رفبععر قمحيععر 
 فن يالي ي عر   قمرىاع فن قمعااى ر. ن ا ع يها(1 ىع"رفبر قمعتقع  قمالااعر"

تييجععععا  ععععدر قميرقاععععر فععععن هع  ععععر قمي ععععت ر م  ععععت  قمبضعععع  ر فععععن قاععععيتيق  يعر حععععا   اااعععع ر     
تعااهي  فن رفأل قال األ عأّل  ت حير قايتيقعها عا عىأل قمعيرى ا قمبرقع  ان تقا قايتيع  فعن 

يب ععععم فععععن قمتالععععيق   ن  تعععععا عىععععأل ىبعععع  قمعععععيرى اقميععععير ىا  فععععال يتضععععأل م اععععل قمب ع ععععر 
قميير ى عععر ه عععم فيعععرق  عيىاهعععي  عععععا  جبعععأل يأل ر عععا تفاه  يهعععا عالعععيتيق  فعععن ي عععت ر قايقو قم حعععن 

 (.Jerkتق حجا  فن رفبر قمحير قمج ر  
من وجهة نظر الباحثث نثاتع  ثن ر ثور ( Jerkتقمضب  فن قحجا  رفبر قمحير قمج ر       

عععا  ي  عل قمبععأل ه عم وفن األداء الحركثي    وىالقوة القفي احد العاملين أو كالهما معا )
تف  ععي ا  قمعيل عرق  ه م م عجاع أل قمباع ر فن قمحيرن تيتج ا  در قم ت   قم ت  قم  ت ي ت ر 

فعن  عاعاهي عبرتفعر ت يعر حعا  هيعي قمىاال  قاعيتيق  قم  حعاي   ر م عاار قمالر ن م رفبرن مدق ق
قم عت  ع ت  تفعت  قم  عت  مالري عاو ىعاعيت   ر ى رم يقو ىعايت  عي  يي رتععاىه قال األرفأل 

يتج عا تيبعي أل عاعار قمل عأل ضععا هعا  فضعالن قايقوم عجاع أل قمبض  ر قمععار ر فن  قم  ت 
تعالعععييق  قايقو تقاجهععع   ىااععيتيق  يعر حعععا  تتاعععائأل عاععاهي  عععي ا  قايقو قم حعععن قم عععال م 
   تقايتق  قميير ى ر قمعحااىر.

 
 
 
 
 
  ث:البحمشكلة  1-2 

                                                 
 .105( ص1993:   ى رت ن عؤاار قمعبار ن رفأل قال األ ر اضر قمجىاىر عتيار اام ؛  – (1 
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ييالعععععيي ععععععع  ر قمىالععععع  فعععععن تجعععععتي ضعععععب  فعععععن ق حجعععععا  فعععععن قم اععععع  قملعععععاحن ععععععا رفبعععععر      
ىعععع أل هعععا  تقمععععىال ععععحه  ىعععع أل تعععاص ت عععت حعععاي  هعععا  قمرىعععاه ا( معععي  Jerkقمحير قمج عععر  

تجعععتي ضعععب  فعععن قم عععت  قم  عععت   ت  تهعععي  ق اعععيلعار قاعلعععأل م ت عععائص قمع  اح   عععر م رىعععاع 
لاح عان ت عدق  قم عت  قم  عت أل عا تالما قمرىاع ه م يتج ا هعأل تهي  قايتيق  عاارق الر  ا  بع

ع ععر قاععيتيقعها  ت يعر حععا  قمعاععاهي  قمقمضعب  حععاي  هععا قىيبععاي قا ععل قمعععيرى ا هعا قاععيتيق  
ق عي ار فن قميير ل ه م قميعر حعا  قااااع ر ف ع   ت  عي  قميعير ل ه عم ىبع  قميعر حعا   ت 

ن ت في ععععار قمعععععيرى ا قمبععععرقع  ا إمععععم ير ى ععععر ىاعععع  رقمعاععععاهي  تى ععععتر  ا ععععر عحيهعععععر تىعععععي  ي
 .قات اوقمعب تعا  قمىا تع  اح   ر فن يعت ص 

عععا  (Jerkت بععي ضععب  ق حجععا  تقايقو قم حععن فععن قم اعع  قملععاحن عععا رفبععر قمحير قمج ععر      
تعععالأل تقمعلىيعععر ع عععيقح ا  معععي  قمرىعععاهتا قمبعععرقع  ا ععععا قمالعععا   قمعبرتفعععر تجهعععر حهعععر قمىاالععع 

ن إد يعععع  عالالهيهععععا ه ععععم عععععي  ععععععار ر قمرىععععاه ا قمبععععرقع  ا فععععن قمى ععععت   قمعال  ععععر ت  قمى عععع
( عالاتمععرن 3-2( عالاتمععر تىأالاععا قمالععا   3-1ن ف احعع  حاععىر حجععار  ععدر قمرفبععر   تقميتم ععر

ععععا  ععحب ل اعع ىا ه ععم حي جععر قمرىععاع فععن قمعاععاى ر ن فضععال هععا  لىايهععا ه ع ععا فععن قمبي ععي عععا 
( "فععععن Jerkن ت ععععدم  يعععع  يالي ععععي حاععععىر قم عععععأل فععععن رفبععععر قمحير قمج ععععر  (1 "قميرقاععععا  قمب ع ععععر"
 .(4( 3( 2 %("30.2قميرقاا  قمااى ر ىع 

عجعتهععر عععا قميعر حععا  قمعاععاهي  تىامعععيي ا قم  ععت  تفععت   قاععيتيق مععدق قريععأ  قمىاالعع       
 قمرىعاه ا مب حعر ععاه م تف  قمعيل رق  قم  حعاي   ر معاعار قمل عأل قمعحه  قميير ىن  فنقم  ت  

 قمعىال ىهي  يالفن  دق قمضب  تي ت ر قم ت  قم  ت  تقحجا  قمحير. 

                                                 
 -  عا ى ا قماير قمد ا قععير تق  هرقع  ا ارىاه بر ن  ا  رى 2007يا  حي  –ههر  تالأل ى تمر قمبام  قات ر  ىرفأل قال األ

 (.www.ifwExaru,11 . 2007 –Result  –et N    ىهدر قمى تمر عي  ت  تق ىامحير
عاجاي رن ر ه ن عىت  إىرق   ؛ يال  أل تي ت   قمعاار قمالر ن م ل أل فن رفبر قمحير مي  رقفبن قال األ قمبرقع  ا:   راام – (1 

 . 60( ص1998   ر قميرى ر قمر اض ر/جاعبر ىليقين 

قم ععيم تح عع  قملحععن فععن رفبععر قمحيععر:   راععامر  قمعيل ععرق  قم  حعاي   ععر ى ر  يععن ع عع  م  ععامم عهععيي؛ يال  ععأل ىبعع  – (2 
 .40( ص2004عاجاي رن    ر قميرى ر قمر اض ر/جاعبر ىليقين 

يرقاعا  ؛ يرقار ميالي عي  اعىال فععأل قمرفبعا  ق تمعى عر فعن قمعاعاى ا :   عج عر تي أل  اا ا قمي ر ينن  اي  فر  د ال -(3 
 .20(ص1983( ن 1تىالت  قميرى ر قمر اض رن قمبيي 

قمجععاعب  ا فععن رفبيععن قمت عع  تقمحيععر:  قمرقفععي ا  قمرىععاه اتي ععأل  ااعع ا قمي ر يععن تاععبي حععافأل قمععيم عن؛ ي ععت   الامععر فعععأل  -(4 
 .10( ص1995(ن 2يي (ن قمب1م ب ت  قمر اض رن عج ي 
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  البحث: أهدف 1-3
عبرفعر قلعر قميعير ل ىامععيي ا قم  عت  تفععت  قم  عت  ه عم تفع  عيل عرق  قمعاعار قمالر ععن  .1

 ( فن ي ت ر قم ت  قم  ت  م رىاه ا قمبرقع  ا قمعىال.Jerkم ل أل فن عا  قمحير قمج ر  

ر قميعير ل ىامععيي ا قم  عت  تفععت  قم  عت  ه عم تفع  عيل عرق  قمعاعار قمالر ععن عبرفعر قلع .2
( فن ي ت ر قمعيل عرق  قم  حعاي   عر تقحجعا  قمحير قمج عر ( Jerkم ل أل فن عا  قمحير قمج ر 
 م رىاه ا قمبرقع  ا قمعىال.

 قميبر  ه م ع   قمعيل رق  قم  حعاي   ر ع ي قمىال . .3

 

 فرضيتا البحث: 1-4

رت  دق  ي مر إال ائ ر ىع ا ق تيىعار ا قم ى عن تقمىبعيي فعن عاعيت  قم عت  قم  عت  . تجتي ف1
 مع  الر ق تيىار قمىبيي م عجعتهر قميجر ى ر.

. تجتي فرت  دق  ي مر إال ائ ر ى ا ق تيىار ا قم ى عن تقمىبعيي فعن قمعيل عرق  قم  حعاي   عر 2
 جعتهر قميجر ى ر.( مع  الر ق تيىار قمىبيي م عJerkتقحجا  قمحير قمج ر  

 
 مجاالت البحث: 1-5
-18رىععاهت قمعحيتععل قمععت حن مرفععأل قال ععاأل فئععر قمعععىال ىأهعععار المجثثاا البشثثر  :  1-5-1
 ( رىاع.16( احر تقمىامغ هيي   20
 .1/11/2008ت ملا ر  1/3/2008عا  المجاا الزماني: 1-5-2
م ععت  قمر اضن تقاعع ( : حععايي قم اهع ععر قمر اضععن ىليقي( تحععايي قالمجثثاا المكثثاني 1-5-3

 تحايي ي امم قمر اضن ي امم( تعاهر رفأل قال األ فن    ر قميرى ر قمر اض ر/جاعبر ىليقي. 
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 الحاليةالدراسة و  سابقة والمرتبطةال تالتشابه واالختالف بين الدراسا (3جدول رقم )
 الدراسة ت

المتغير 

 المستقل
 المتغير التابع

منهج 

 البحث
 أهم االستنتاجات أهداف البحث عينة البحث الرفعة

1 

 دراسة

علي شبوط 

 إبراهيم

1998 

المسار 

 الحركي

 رفعة النتر

 

وصفي 

 باألسلوب

 المسحي

 النتر
رباعين ( 6)

 متقدمين

تقويم المسار الحركي للثقل في رفعة 

مين العراقيين النتر للرباعين المتقد

وفق المتغيرات الكينماتيكية الرتفاعات 

 الثقل واالنحرافات وزمن األداء

استتتتتتتتتتتتتثمر الربتتتتتتتتتتتتاعو  -

العراقيتتتتتو  ارتفتتتتتا  الثقتتتتتل 

 استثمارا جيدا

المستتتتتار الحركتتتتتي للثقتتتتتل   -

يقتتتترب فتتتي بعتتت  مرا لتتت  

متتتتتن المستتتتتتويات العالميتتتتتة 

 لألبطال االولمبيين

2 

 دراسة

 سعد نافع علي

1998 

المتغيرات 

 البايوكينماتيكية

 رفعة النتر

 

المنهج 

 الوصفي
 النتر

(رباعين 8)

 متقدمين

تقوووووويم المت يووووورات البايو ييماتي يوووووة  ووووو  
يجوواد العالقووة بووين بعوو   ر عووة اليتوور واد
المت يووووووورات ل ربووووووواذين وبيوووووووا   يموووووووو   

ل رباع العراقو  والققول  و   بايومي ايي  
 ر عة اليتر

ا  معظتتتتتتتتتتتم متغيتتتتتتتتتتترات -

االرتفاعتتتتتتتات وا زا تتتتتتتات 

والستتتترعة العموديتتتتة للثقتتتتل 

كا  ضمن المديات المستللة 

 عالميا

كتتتتتا  المستتتتتتار الحركتتتتتتي  -

والستتتترعة العموديتتتتة للثقتتتتل 

للربتتتاعين العتتتراقيين ضتتتمن 

النمتتتتتتارك الحركيتتتتتتة للثقتتتتتتل 

المستتللة عالميتتا فتتي قستتمي 

 الرفع إلى الصدر والنتر

3 

 دراسة

علي شبوط 

 إبراهيم

2002 

المنهج 

 التدريبي

المتغيرات 

تيكية البايوكينما

في الخطف 

 والنتر

 

المنهج 

 التلريبي

النتر 

 والخطف

( ربا  15)

 )أشبال(

تحديد أهم المتغيترات البايوكينماتيكيتة -

فتتتتتي رفعتتتتتتي الخطتتتتتف والنتتتتتتر عنتتتتتد 

 الرباعين األشبال.

تحديتتد نقتتاط القتتوع وال تتعف فتتي هتت   -

المتغيرات من خالل مقارنتها بالنمورك 

 العراقي.

وير بنتتتاء متتتنهج تتتتدريبي لمعرفتتتة تطتتت-

المتغيتترات البايوكينماتيكيتتة لتتد  عينتتة 

 . البحث

 صتتتل فتتتري معنتتتو  فتتتي -

انحتتتراف الثقتتتل عتتتن الختتت  

العمود  التوهمي وهت ا يتدل 

علتتتتتتى فاعليتتتتتتة التمرينتتتتتتات 

 التصحيحية.

 صتتل تطتتور معنتتو  فتتي -

زوايتا العمتتل الع تلي للستتم 

 .الربا 
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 الدراسة ت
المتغير 

 المستقل
 المتغير التابع

منهج 

 البحث
 أهم االستنتاجات أهداف البحث عينة البحث الرفعة

4 

 دراسة

 سين  سو  

 عباس

2005 

التدريب 

بأساليب 

 مختلفة

القوع الع لية في 

 .النتر

المنهج 

 التلريبي
 النتر

( ربا  27)

 )ناشئين(

رر بأستتاليب بيتتا  ا تتر الملهتتود المكتت-

مختلفة ) ال ة أساليب( فتي تنميتة القتوع 

الع تتلية واالنلتتاز برفعتتة النتتتر لتتتد  

 الرباعين الناشئين.

المقارنتتتة بتتتين األستتتاليب الثال تتتة متتتن -

اللهد المكرر في تنميتة القتوع الع تلية 

بأنواعهتتا واالنلتتاز برفعتتة النتتتر لتتد  

 الرباعين الناشئين.  

ا  المنتتاهج التدريبيتتة الثال تتة 

ا ا تر واضتع علتى تطتوير له

القتتتتتتتوع الع تتتتتتتلية بلميتتتتتتتع 

أنواعهتتا وتنميتتة االنلتتاز فتتي 

 رفعة النتر.

تطور االنلاز بشكل واضتع 

فتتتتتي رفعتتتتتة النتتتتتتر نتيلتتتتتة 

استتتتخدال التتتتدريبات لتنميتتتة 

 القوع الع لية.

 الدراسة الحالية 5

التدريب 

بالشدتين 

القصو  وفوي 

 القصو 

المسار الحركي 

وتطوير القوع 

ز القصو  وانلا

 الليرك

المنهج 

 التلريبي

رفعة النتر 

 اللزء الثاني

( رباعا 16)

 )شباب(

معرفة ا ر التدريب بالشتدتين القصتو  

وفوي القصو  وفتق متغيترات المستار 

( فتتتتتي Jerkالحركتتتتتي للنتر)الليتتتتترك 

تطتتتتتوير القتتتتتوع القصتتتتتو  للربتتتتتاعين 

 العراقيين الشباب.

معرفة ا ر التدريب بالشتدتين القصتو  

متغيترات المستار  وفوي القصو  وفتق

الحركتتتي للنتتتتر فتتتي تطتتتوير متغيتتترات 

األداء الفنتتتتتي وانلتتتتتاز النتر)الليتتتتترك 

Jerk.للرباعين العراقيين الشباب ) 

 

أستتتتتتتتتتتتتهم  التتتتتتتتتتتتتتدريبات 

والتمرينتتتتتتتتتتات بالشتتتتتتتتتتدتين 

القصو  وفوي القصو  في 

تطتتتتتتوير القتتتتتتوع الع تتتتتتلية 

للملتتتاميع الع تتتلية العاملتتتة 

 في رفعة النتر )الليرك(.
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 الباب الثالث
جراءاته الميدانية : -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث : 3-1

وطح عتتت   االءادتتت ا Experimental Researchاستتدم ا ااحث تتتن اااتتتريب ااد   حتتت         
  هو " ا ثوا  اضتحط كتا ااعوااتا اسسثست   اااتفي ا مت  اااد  ت  ااح ن واكون اااريب ااد   ح

أو اااد   ات اادثحع  م  ااد  ح  اثع ا عثااًل وا  ًا  د كا م   ااحث تن و   ت ع ع تح ر تو اعت  ن 
،واكتتون هتتلا اااتتريب  دصتت   (1)اااد  تت  أو اااد  تت ات اادثحعتت  " متت حقصتت  د   تت  و  تتثر دتت ي  ع 

 .                                    د ن ااضثحط  وااد   ح  حث ن دصا ا ااا اوعادحع اا، إل ح    ردثئ   

 ااا اوع 
االمدحث  
 ااقح  

اااد    
 اااسدقا

االمدحث  
 ااحع ي

 

T1  يعني اختبار قبليPre-Test 

 

X يعني متغير تجريبي مستقل 

 

T2   يعني اختبار بعديPost-Test 

 T1 × T2 ااد   ح  

 T1 ---- T2 ااضثحط 

 ( 23)  ااشكا 
  وضح اادصا ا ااد   ح  ا ح ن

 :عينة البحث 3-2
ن " ثامد ث  ع ر  ااح ن ا دحط ا دحثطث وي قث حثسه ا  ااد   ضتعيث ااحث تن اح يت  اتلا مت إن   

اسهتتت ا  اادتتت   ضتتتعيث ااحث تتتن وا  تتت اءات اادتتت   ستتتدم ايث ستتتو  د تتت   طح عتتت  ااع رتتت  اادتتت  
 . (2)س مدث هث"

اسصتتت   و  تتت  " أن  دتتتوام  متتت  هتتتلع  عا ا داتتت  كتتتون ااتتتيالامد تتتث  ااع رتتت    تتت  أن إن      
 .(3)ااع ر  ش ط  ئ ر هو أاكثر   دعا ا ردثئ يث ع ح ااا اوع  ااد  أملت اريث "

 اي تتتون اااردمتتت  ااتتتوطر  ااع ا تتت  ا شتتتحث  ح متتتع  ثً (  حثعتتت16اشتتتدا ت ع رتتت  ااح تتتن ع تتتح )    
دتتتا  ،2008 كوا متتت  حطواتتت  ااعتتت ال اةر  تتت  ا ئتتت  ااشتتتحث  (  حثعتتتث اشتتتد56اتتتن أصتتتا ) اسيقتتتثا،

                                                 
 . 59( ص 2004.ا(، : ) ح  ا ، )  ا ا ااح ثن اكدثح  اسح ثن م  ااد ح   اا  ثض  رو ي ااشوك و امع ااكح س  ؛  (1)

) ا       ا  ااكد  ا طحثع  واارش ،  ثاع   : ااح ن م  ااد ح   اا  ثض   ثهبارم  حط ا    ؛   سثن  – (2)
 .41( ص1988اااوصا،

( 1983)ااقثه ا، عثاا ااكد  ، : ارثه   -أصوا  -ااح ن ااد حويا ا  اح   اار     وا ا  ار   ا س  ؛  – (3)
 .  102ص
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ا اتتتتوعد ن ادستتتتثو دث ااعتتتت   وا دتتتتوت كتتتتا  ع تتتتحامد تتتتث ها حثاط  قتتتت  ااعا  تتتت  ، ودتتتتا دقستتتت ايا 
(  حثع ن وعتن ط  تل ااق عت  دتا د   ت  ااا اوعت  اسواتح )ا اوعت  د   ح ت ( 8ا اوع  ع ح )

 تتتل اااتتتريب اااوضتتتوم اتتتن  حتتتا اتتت    ن درث، وااا اوعدتتتااا اوعتتت  اايثر تتت ) ا اوعتتت  ضتتتثحط (و 
، وا رتت  اااتت  ح ن ااع  تتث، إل دقتتوا ااا اوعتت  ااد   ح تت  حدر  تتل اادتت     اااردمتت  ااتتوطر  ا شتتحث 

 متتت  اااتتتريب استتتدم ات اتتتن  حتتتا ااحث تتتنحثاشتتت د ن ااقصتتتو  ومتتتول ااقصتتتو  ا دا  رتتتثت اادتتت  
)اا  ت ك(   ستا ااردت  مت  ااعثا ت  قصتو  ا عضتالتا  ض ااد ي   ع ح دطتو   ااقتوا اا ااد   ح 

وكلاك ادع  ا اااسث  اا  ك  ا يقا، أاث ااا اوع  ااضثحط  مدحقتح ددت    ع تح اااتريب اااعت  
 .  حثااد    ااد   ح  اااسدقا اوضوم ااح ن دد ي ان  حا ااا    ااامدص وال 

  األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات 3-3
د  ان مالايث  سدط ع ااحث ن  اع ااح ثرثت و ا اااشك   أ وات ااح ن "ه  ااوسثئا اا  

 . (1)اد ق ل أه ا  ااح ن اياث كثرت د ك اس وات ان ح ثرثت وع ر  وأ يزا"
 :األجهزة واألدوات المستخدمة 3-3-1

 (.6ع  )     يثز  مع اسيقثا ااقثرور )اوااح ( ) صرثع  سو    (             .1

 (.12ثط )صرثع  ص ر  (              ع   )أ ض   مشح  )طح  ( اع  طع اط .2

 (.6 اثالت        امد   ) صرثع  ع ا   ( لي ا د ثعثت امد          ع   ) .3

 (.1 يثز ا زواد ك ا د    ) صرثع  ع ا   (                         ع   ) .4

 (.1 يثز ادع   اسغ اض)اواد    ا( )صرثع  ارك  ز  (                ع  ) .5

 (.6(           ع  )واسوزان اس  ثااسثع ا)  اح ص وحث ات امد    أ يزا  .6

 (.6امد                 ع  ) تاسثط  امد    )صرثع  ع ا   ( لي ا د ثعث .7

 (.2كثا  ا م   و روم سور  اع  اثا  يالي   )صرثع   ثحثر  (            ع  ) .8

 (.6ع  )              م  و                                          أمالا .9

 (.20ع  )      (                                          CDأ  اص ) .10

    ا ت مش( و )اودو كث (.ا يز حرظثا ااد   ا اا  ك )( P4 يثز  ثسو  ).11

 (.1( صرثع  ص ر                               ع  )PH.طثحع  ا ز   )12

                                                 
(  1995) ااقثه ا ،  ا  اا ك  ااع ح  ،  : 3ط 1ج ،م  ااد ح   اا  ثض    ااق ثر واادقو اا ا  صح    سثر ن ؛   - (1)

 .273ص
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 .(3ع  )                                 ا زان)  حثن( )صرثع  ص ر  (.13

 (.1( اد                                          ع   )1.اق ثر  سا )14

 : وسائل جمع المعلومات 3-3-2
 اااصث   وااا ا ع ااع ح   واس رح  . .1

 .اااقثحالت ااشمص   .2

 االمدحث ات واااقث  ر. .3

 .**ثاالعح ناسداث ات دس  ا ردثئب االمدحث ات اامثص  ح .4

 .اااال ظ  ااع ا   .5

 ااوسثئا ا  صثئ  . .6
 :تحديد متغيرات البحث 3-4

 التمرينات المساعدة واالختبارات البدنية: 3-4-1
ااستتتثحق  واس ح تتتثت اامثصتتت  حدتتت      متتتع اسيقتتتثا وضتتتع اتتتن متتتالا د   تتتا اا  استتتثت      

 ض اع متتتتت  ااقتتتتتوا ااحث تتتتن حعتتتتتض االمدحتتتتتث ات ااح ر تتتتت  اااشتتتتتثحي  ا دا  رتتتتثت اااستتتتتثع ا ا تتتتت
دتا وضتعيث مت   ت وا  ستدم ا ت اااااقصو  ا عضالت ااعثا ت  مت  اا  ت ك، وهتلع اادا  رتث

وط  قتت  در  تتلهث واس وات اااستتثع ا اااستتدم ا  وط  قتت  اادستت  ا، إل  أهتت اميثمتتثص وح تتثن 
االمدحتث ات ا دا  رتثت ااار تلا ااع مت  ات   اادطتو  ع تح كتا دات  ن اتن  حت   اء ثا ااحث تن 

، وحعتتتتت  كتتتتتا امدحتتتتتث   تتتتتدا دقرتتتتت ن اا اتتتتتا اادتتتتت   ح  واستتتتتدم اا ااشتتتتت ا ستتتتتدم ا   رتتتتتثت ااااادا
ن أ تتت اء امدحتتتث ات شتتتي  ث دق  حتتتث، ااع متتت  اادطتتتو  اا ثصتتتا متتت  و ااارثستتتح ، إل  عاتتت  اااتتت  ح

اادا  رتتثت وحعتت هث  تتدا وضتتع اااتتريب اادتت   ح  حثاشتت   ااد   ح تت  اكتتا داتت  ن متتالا ااو تت ات 
ع اا  وا اامثص حثارسح  ااائو   ااع م  ااش ا ااد   ح   اامثصت  ااد   ح   وكا الع    ا 

أو  قتتوا ااات    حدستت  ا ااا تثوالت اا   تت ا اارث  تت  اادت  دد قتتل مت  ااو تت ا ااد   ح تت  حت ، 
، حا تت  عاكتتا  حتتثم  أسثستتيثع تتح أريتتث أ صتتح ار تتثز، وحتتلاك  تتدا دقرتت ن  اتتا اادتت     ع تتح 

ودقتتو ا اااستتث  اا  كتت  ا يقتتا متت  ااتتت)اا   ك(  وا تت ض ح تتثن أي هتتث ع تتح االر تتثز ودصتت  ح
 (.4اا  وا) ا ا اوع  ااد   ح  

                                                 

 (.1ملحق ) - 

 (.7و6ا  ل   ا ) - **
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 (4اا  وا)
 اادا  رثت واالمدحث ات ااح ر  

 
 ط  ق  اادس  ا وص  اس اء اس وات اااسدم ا  ه   االمدحث  دا  ناسا اا ت

اارد )  تتتتتت ك( اتتتتتتن اا اثاتتتتتت   1
متتتتتتتتتدح ااتتتتتتتتتل اع ن ادوستتتتتتتتتط  

 .حع ض ااص  

 ر  ث  تتتتتتتت   تتتتتتتتثر ااقتتتتتتتتوا اال
و  تتتتتتتتتتتتثر  تتتتتتتتتتتتوا  ا   تتتتتتتتتتتت ك

ااعضتتتتتتتالت ااعثا تتتتتتت  متتتتتتتت  
 االمدحث .

  اثا  يرثئ  -
 أيقثا  ثرور   -

وضتتتتتع اايقتتتتتا ع تتتتتح اا اثاتتتتت  يتتتتتا 
 معتتتت  ع تتتتح ااصتتتت   ويرتتتت  واتتتت  

إاتتتتتتتح ااتتتتتتت كحد ن يتتتتتتتا  متتتتتتتع اايقتتتتتتتا 
 ح دح ااسث  ن. اسع ح

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
 ودس ا أمضا ا ثوا .

2 

  تتتتت ك اتتتتتن اا اثاتتتتت  م  تتتتت  
   ض .مد   اال اع ن ع

 االر  ث  تتتتتتتت  قتتتتتتتتوااا  تتتتتتتتثر 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتل اع ن واسكدتتتتتتتتتتتتتتتتتتث  ا

واع متتتتت  ا ورتتتتت  اسكدتتتتتث  
 وااا مق ن

وضتتتع اايقتتتا م تتت  اا  حتتت  استتتك  أيقثا  ثرور   -
قتتتا ح د تتت  ع  ضتتت   متتتع اايقتتتا ااي

 اع مدح ااسث  ن. إاح اسع ح

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
ودستتتتتتتتت ا أمضتتتتتتتتتا ا ثواتتتتتتتتت  

 رث   .

3 

ااردتت  اايثحتتت مد تت  ااتتل اع ن 
 .اا اثا ادوسط  ان 

االر  ث  تتتتتتتت  قتتتتتتتتوا اا  تتتتتتتتثر 
عضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالت ااكد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن ا

وااعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالت اااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث ا 
 ا ل اع ن. 

 ثا   حر  يرثئ  ا  -
 أيقثا  ثرور   -

 متتتتتتع اايقتتتتتتا ا صتتتتتت   يرتتتتتت  واتتتتتت  
إاتتتتتتتح ااتتتتتتت    ن يتتتتتتتا  متتتتتتتع اايقتتتتتتتا 

 ير  رص   ا     ن. اسع ح

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
 ودستتتتتتتتت ا أمضتتتتتتتتتا ا ثواتتتتتتتتت 

 رث   .

4 

يرتتتتت  ااتتتتت كحد ن  حرتتتت  م  تتتتت  
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 
 )ااق مصثء(.ااريوض

  تتتتتتتتتتثر ااقتتتتتتتتتتوا ااقصتتتتتتتتتتو  
 اعضالت ا     ن 

 اثاتتتتتت   حرتتتتتت  يرثئ تتتتتت   -
  ثرور  

 وضع اايقا م ت    حت  اا حتثم ، 
يرتتتت  كثاتتتتا ا تتتت    ن يتتتتا اتتتتت هاث 
ا و تتتتتتتو  وال  تتتتتتتثم اايقتتتتتتتا ع تتتتتتتح 

 اا اثا 

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
 ودس ا أمضا ا ثوا 

5 

يرتتتت  ااتتتت كحد ن  أاتتتتثا  حرتتتت  
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  إاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح اسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

 )ااق مصثء(.ريوضاا

  تتتتتتتتتتثر ااقتتتتتتتتتتوا ااقصتتتتتتتتتتو  
 اعضالت اا    ن اااث ا

  اثا   حر  يرثئ   -
 أيقثا  ثرور   -

 وضتتع اايقتتا ع تتح ااصتت   متتتول 
عظتا ااد  توا و استك حثا ت  ن، يتا 

يتتتتتا  إاتتتتتح اسستتتتت ايرتتتتت  ااتتتتت    ن 
 .إاح اسع حا هاث 

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
 ودس ا أمضا ا ثوا 

6 

اتتتتتن  أاتتتتتثا داتتتتت  ن ضتتتتت ط 
مد تتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتت  ن ااو تتتتتتتتتتتتو  

اتن  ادوسط  حع ض ااص  
 اا اثا 

  تتتتتتتتتتثر ااقتتتتتتتتتتوا ااقصتتتتتتتتتتو  
اعضتتتتتتتتتتتتتتتتتالت ااتتتتتتتتتتتتتتتتتل اع ن 
وااكد  ن ح ون أي اسثع ا 

 أضثم  

 أيقثا  ثرور   -
 اثاتتتتتتتتتتتتتت  يرثئ تتتتتتتتتتتتتت  أو  -

  يثز ا زواد ك

 متتتتتتتتع اايقتتتتتتتتا اتتتتتتتتن اس ض إاتتتتتتتتح 
إاتتتتتتح ااصتتتتتت  ، يتتتتتتا   متتتتتتع اايقتتتتتتا 

حثستتتتتتتتتدم اا عضتتتتتتتتتالت  اسع تتتتتتتتتح
ااتتتتتتتتتتل اع ن اااتتتتتتتتتتث ا وعضتتتتتتتتتتالت 

 ااكد  ن.

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
 ودس ا أمضا ا ثوا 

7 

اتتن اا اثاتت  أو  ااتتح ش حتت  ر
اتتث  ستتاح ااضتت ط حثاتت مع أو 

 اا مع ااس  ع

  تتتتتتتتتتثر ااقتتتتتتتتتتوا ااقصتتتتتتتتتتو  
اعضتتتتتتتتتتتتتتتتتالت ااتتتتتتتتتتتتتتتتتل اع ن 
وااكد تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن حاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثع ا 

 عضالت اا    ن

 اثاتت  يرثئ تت  أو  يتتثز -
 ا زواد ك

 أيقثا  ثرور  -

 متتتع اايقتتتا إاتتتح اسع تتتح حواستتتط  
ااتتتتتتتتتث  ن عضتتتتتتتتتالت ااتتتتتتتتتل اع ن ا

وعضتتتتتتالت ااكد تتتتتتت ن وحاستتتتتتتثع ا 
عضتتتتالت ااتتتت    ن حط  قتتتت  يرتتتت  

 وا  اا كحد ن

دعطتتتتتتتتتتح يتتتتتتتتتتالن ا تتتتتتتتتتثوالت 
 ودس ا أمضا ا ثوا 

 (6وا  ل) (3ارظ  ا  ل )* 
 
 المتغيرات الكينماتيكية : 3-4-2
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وكتتتلاك ار  امتتتثت اايقتتتا عتتتن اامتتتط  إاتتتح اسع تتتح  معتتت  وهتتت  ا د ثعتتتثت اايقتتتا متتتالا عا  تتت    
واادت  دتتا د   ت هث ود    يتتث ورقطت  ديح تتت اايقتا  إاتتح اسع تحمتتالا  متع اايقتا ااعاتو ي ااتوها  

ا ا اوع  ااد   ح   ااد  د ي ت حثاد     ع ح اادا  رثت اااسثع ا ااد  أ م ت ضان اااريتثج 
 (.5)   وا، كاث اح ن م  ااااد   ح  اا وا 

 (5اا  وا)
 اااد   ات ااك راثد ك   اااح وي 

 ر  امثتاال ت اال د ثعثت ت
استتتثم  اايرتتتت  اةستتت ا  حتتتتا  1

 اارد /ا     اادي ف ا رد 
 ار  ا  اايقا عر  ااير  1

ار تتتتتتتت ا  اايقتتتتتتتتا عرتتتتتتتت  االادتتتتتتتت ا   2 أ صح ا د ثم ا يقا 2
 ااكثاا

 ار  ا  اايقا عر  أع ح ا د ثم 3 اسثم  اا مع اا ق ق  3
 ار  ا  رقط  ااديح ت 4 اسثم  اايحوط ا ديح ت 4

 :حث الميدانيةإجراءات الب 3-5
ولاتتتتك حد ضتتتت   االستتتتداث ات واالد تتتتثل اتتتتع  1/3/2008حتتتت أت ااد  حتتتت  اا ع  تتتت  حدتتتتث         

حتتتال اااتتت  ح ن وع رتتت  ااح تتتن  االد تتتث  ااع ا تتت  ااا كتتتزي ا متتتع اسيقتتتثا واسد صتتتثا اتتتوامقديا،  وال
ود ضتتت   حعتتتض اااستتتد زاثت اامثصتتت  حثاح تتتن ايتتتا اق تتتثر اا ستتتا وشتتت اء ااكتتتثا  ات وأ تتت اء 

 الت وامل  أي اااش   واالسداثم إاح دو  يثد . اااقثح
 :تاناالستطالعي تانربالتج 3-5-1

د تتتتتتت حد ن  تتتتتتتثا ااحث تتتتتتتن حتتتتتتت   اء  (1)"هتتتتتتت  د  حتتتتتتت  اصتتتتتتت  ا اشتتتتتتتثحي  ا د  حتتتتتتت  اا ق ق تتتتتتت "     
ادط حثت ا   اءات ااا  ار   ا د  حت  حث ات ااقح    حا ا أسحوم وح س   حا االمداسدطالع د ن 

ا تتتت  وي ا تتتت ض ااد   تتتتا اا  كتتتت  ا استتتتث ات اا  ك تتتت  ا  حتتتتثع ن متتتت  ااردتتتت ، اا ئ س )اادصتتتتو   ا
امدحث ات ااقوا ااقصو  ا ا ثا ع ااعض    ااعثا ت  مت  ااردت ، دطح تل اادا  رتثت اااستثع ا و ا ت  

اسمتتت     إ مثايتتتث ضتتتان ااو تتت ات ااد   ح تتت  ا ع رتتت ( وكتتتلاك ا اوعتتت  اتتتن اسهتتت ا  اادطح ق تتت
 واريث:
 سد  ل م  در  ل اادا  رثت اااسثع ا.ااد ك  ان ااو ت ااا .1

                                                 
 .35( ص 2002اادع  ا ااعثا ،  ع) حثحا، اطثح :ااح ن ااع ا و    ا  و  وا ا  ح  ي  س ن؛  - (1)
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 ااد ك  ان ااس ح ثت واال  ثح ثت ااد  سد امل ااد  ح ) االمدحث ات ااقح    وااحع   (. .2

 د     أعضثء م  ل ااعاا اااسثع  وا   دعثور  مالا االمدحث ات وااد   حثت. .3

 اادع   ع ح ا   صال    اادصو  . .4

  حثت واالمدحث ات.ا   د ثعا أم ا  ع ر  ااح ن مالا ااد    .5

 التجربة االستطالعية األولى: 3-5-1-1
دتتتا أ تتت اء ااد  حتتت  االستتتدطالع   اسواتتتح  امتتتا  20/3/2008متتت   تتتوا ااماتتت ر اااوامتتتل     

ااقثعتت  اا  ثضتتت   ا استتثحقثت متتت  رتتتث ي ااكتتوت اا  ثضتتت  ع تتح ع رتتت  اتتتن متتث ج ع رتتت  ااح تتتن، 
اادصتتو   متتالا حطواتت  ااعتت ال اةر  تت   ا د كتت  اتتن أالاتتثكن ااارثستتح  اوضتتع ااكتتثا  ات   تت اء

 اا  ثض   اااقثا  م  ا  ر  ااكوت. 
 التجربة االستطالعية الثانية: 3-5-1-2
ع تتح  أ م تتتدتتا أ تت اء دتت     ع تتح اادا  رتتثت اادتت   28/3/2008متت   تتوا اا اعتت  اااوامتتل    

ا ااع متت  اااتت   ثمظتت  ح تت ا اااتريب اادتت   ح  ا حتتثع  رتتث ي اا   تت  اا  ثضتت  مت  ا  رتت  اا    /ا
 ااد   سد   يث ااد     ع ح كا دا  ن ان اادا  رثت اااقد   .اازار   

 االختبارات القبلية: 3-5-2
-23اااوامتل واامات ر  اس حعتثء  االمدحث ات ااقح    ع ح ع رت  ااح تن مت   توا أ  اءدا      
 ثضتتت  متتت  اا   وتع تتتح  ثعتتت  رتتتث ي ااكتتت ااوا تتت ا حعتتت  ااظيتتت متتت  داتتتثا ااستتتثع   24/4/2008

 .مالا إ ثا  حطوا  ااع ال اةر    ا ئ  ااشحث  ح مع اسيقثا واسطا ثمظ  
وم  ضوء ردثئب االمدحث ات ااقح  ت  ،  تثا ااحث تن حت   اء اادكتثمف اع رت  ااح تن مت  اااد  ت ات   

 (.6ااح ر  ، واالر ثز، اا  وا)
 
 
 
 
 
 

 (6اا  وا)
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  ح ن دكثمف ع ر  ااح ن م  اااد   ات ااح ر  

 االمدحث  1
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة
مستوى 

 الخطأ
داللة 

 الفروق
 ع± س   ع± س  

 0.420 0.832 0.259 1.794 0.173 1.703 قسم النتر )الجيرك(
غير 

 معنوي

 0.410 0.850 0.164 0.904 0.120 0.843 الضغط األمامي
غير 

 معنوي

 معنوي 0.001 3.959 0.331 1.696 0.157 1.184 جيرك سبلت الخلفي

 0.405 0.858 0.212 1.401 0.152 1.479 بـــُش بريس
غير 

 معنوي

 0.169 1.450 0.254 1.518 0.147 1.368 نتر)جيرك( ثابت أمامي
غير 

 معنوي

 0.109 1.712 0.225 1.689 0.174 1.517 جيرك سبلت أمامي
غير 

 معنوي

 0.252 1.195 0.241 1.898 0.223 1.759 دبني أمامي)قرفصاء(
غير 

 معنوي

 0.061 2.039 0.273 2.185 0.256 1.916 دبني خلفي)قرفصاء(
غير 

 معنوي

 (.14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *

 
 التصوير الفديوي: 3-5-2-1

متت   24/4/2008-23متل اااوا   اس حعتثء واامات ر دتا دصتو   االمدحتث  ااقح ت  متت   توا    
داثا ااسثع  ااوا  ا ان حع  ااظي  وا ث   ااسثع  ااسث س  استثءا مت  ااقثعت  اا  ثضت   ارتث ي 

وااافسستتتثت ا ئتتت  ااشتتتحث   اةر  تتت حطواتتت  ااعتتت ال  اواستتتط متتتالااكتتتوت اا  ثضتتت  متتت  ا ثمظتتت  
إل  ،(SONYحثستتتدم اا كتتتثا  د ن ) ثرح تتت  وأاثا تتت ( رتتتوم ) وا ا اتتتوعد ن ااد   ح تتت  وااضتتتثحط 

اشتتد ك رتتث ي ااكثظا تت  اا  ثضتت  ورتتث ي   تتثاح اا  ثضتت  ا ئتت  ااشتتحث  وح ضتتو  م  تتل ااعاتتا 
 :د  واااش   ع ح ااح ن، ودا أدحثم ا   اءات اآل اااسثع 
ديح ت دس سا اا حثع ن ان أم ا  ااع ر  ان مالا اسداث ا دس  ا استثحقثت  متع اسيقتثا  .1

 اا سا  .

                                                 
 - ( 4ا  ل.) 
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ستتتتا( عتتتتن اس ض  130( حث د تتتتثم )STANDيالي تتتت )ديح تتتتت ااكتتتتثا  د ن ع تتتتح  اثاتتتت   .2
ا( ان اكثن اا حتثم ااتلي دتا د   ت ع ع تح طح ت  اا متع )حستح  كتون ا كتز  4وع ح حع )

 يقا اا سا  كون م  هلع اارقط (.

( ولاتتتك اادثحعتتت  اااستتتتث  ZOOM OUTدتتتا دصتتتو   اا معتتتثت اتتتتن اا ثرتتت  ح د تتت ) .3
 اا  ك  ا يقا.

ا(  7.5( وع تتتتتح حعتتتتت  )ZOOM OUTدتتتتتا دصتتتتتو   اا معتتتتتثت اتتتتتن اساتتتتتثا ح د تتتتت ) .4
ستتا( عتتن ارصتت  اا متتع )ااطح تت  اامشتتح  (، ولاتتك حيتت   د   تت  اسمطتتثء  130وحث د تتثم)

اادتت   قتتتع م يتتتث اا حتتتثم اتتن اارث  تتت  اا ر تتت  وااقثرور تتت  اادتت    تتت  هث ااقتتتثرون ااتتت وا  ا متتتع 
 اسيقثا.

 ا( . 1اسدم اا اق ثر  سا   ثس  ) .5

 ست  ااقتثرون اات وا  ا متع حأم ا  ع ر  ااح ن دا دصو   يالن ا ثوالت اكا  حثم ان  .6
 اسيقثا.

مصتتتا ردتتتثئب أمتتت ا  ع رتتت  ااح تتتن اتتتن استتتداث ا دستتت  ا اا معتتتثت ودستتت   يث متتت  استتتداث ا  .7
 مثص  حثاحث ن.

 
 إضاءة.مصابيح 1                                                                                      

 .وأمامية.كاميرا جانبية 2                                                                                                                       

 ( ملم8).فلم خام 3                                                                                                                       

 converterجهازتحويل)4                                        (1)                                                                           

(card                                                                                                                      . 

 .(CD) .قرص ليزري5                                                                                                                       

 ..جهاز حاسوب6                                                                                                                       

 4×4.طبلة خشبية 7                                                                                                                       

 .يرفع ثقل .رباع8                                                                                                                       

 حكام.(3). 9           (       7)                                                                                                

                         (2)                                   (8)                                
             (3)                                                                                 
                                     (9)                      (9(           )9) 

                                         (2)                         (6) 
   (4)                    (5) 
 

 اادصو   اا   وي
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 ( وتحليل المتغيرات الكينماتيكية:CDأقراص)تحويل الفلم الخام إلى  3-5-2-2
( عتتتن ط  تتتل CDا ز  تتت ) أ تتت اصا تتتا( إاتتتح  8)اا تتت  ا اامتتتثا( اا  تتت  وي ) دتتتا د و تتتا ااتتت ل    

متت   ت ااك راثد ك تت  اامثصتت  حثاح تتن(، وحعتت هث دتتا د   تتا اااد  تت اConverter Card يتتثز )
)ا    ك( حثسدم اا اا ثسو  ااشمص  عن ط  ل ديح ت ااقت ص اا  تز ي مت  لاكت ا   سا اارد 

( وهتت  Framesاا ثستتو  يتتا ع ضتتيث ع تتح شثشتت  اا ثستتو  ا تت ض  ستتث  عتت   اااقتتثطع )
  ت   ك ت عا  ت  د   تا حعتض اااد  ت ات ااك راثد  أ  اءا اوع  ان ااصو  ااادس س  ، وان يا 

اايقتا حعت  ديح تت  حت رزااو دتح ريث ديتث عرت اث  ت ا  اا كتا  (اا  ت ك)  سا اارد ااح ن ان ح ا   
 اا مع .

  ظت( ا د   ا اا  كت  و  تثر زوا تث وا ثصتا اا ستا واال Dart Fishيا اسدم اا ح رثاب )   
ااح تن ، إل دتا  عن ط  ل د   ا اااد   ات ااك راثد ك     ت اااسث  اا  ك  ا يقا مالا اا مع  

ا اوعتتت  ااد   ح تتت  اادتتت  دتتت  حت ع تتتح اادا  رتتتثت د   تتتا هتتتلع اااد  تتت ات اكتتتا  حتتتثم اتتتن أمتتت ا  اا
 .حا   ع اي  ااد     ع ح اااد   ات ااك راثد ك   كااااسثع ا اااع ا ااع م  
 * التحليل بالحاسوب:

اساعتتتث   ا و  ( وهتتتو ح رتتتثاب عتتتثاا  استتتدم ا متتت  Dart Fishاستتتدم ا ااحث تتتن ح رتتتثاب )   
( ودا اعداث ع م  ااكي   ان ااامدح ات ااعثاا   ااادمصص  مت  2002ااشدو   م  كر ا عثا )

ااد   تتتتتتا ااحث وا كتتتتتتثر ك  ومصوصتتتتتتث متتتتتت  ااا تتتتتتثا اا  ثضتتتتتت  ا تتتتتت ض د   تتتتتتا اس اء اا  كتتتتتت  
   ثضتتت  ن اتتتن ا تتتا دالمتتت  اسمطتتتثء اا ر تتت  اتتتة اء اا  كتتت  )اادكر تتتك( وهتتتلا ااح رتتتثاب  ستتتثع  ا

متت  د   تت  زوا تتث اا ستتتا و قتتوا حعا  تت  دستتي ا حعتتتض اامطتتوات اا ر تت  و تتدا استتتدم اج  ااحتتث ي ن
 ود     اااد   ات ااك راثد ك   اامثص  حثاح ون.

 :المنهج التدريبيتنفيذ  3-5-3
واشتداا  أشتي  (6)   ت  ااح تنثادا  رتثت اااستثع ا ح اادت   ح  استد  ل در  تل اتريب .1

ا ع اتتتن  حتتتا ا رتتت  اااتتت  ح ن ااع  تتتث متتت  وااتتتلي دتتتا إعتتت  ( و تتت ا د   ح تتت 110ع تتتح )
 .االد ث  ااع ا   ااا كزي ا مع اسيقثا ا اردمحثت ااوطر  

                                                 
 -  ح  وت،  ا  ااع ا 1، ط ثاور اااو  ااش ء اا   ل ( ار   ااحع حك ؛ اا ل هو اا  ا اامثا  حا ااد ا ض ) وهو( :

 .347(ص1978ا اال  ن، 
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، إل دتت  حت ااا اوعتت  ا اتتوعد ن د   ح تت  وضتتثحط  ع تتحح تتن دتتا دقستت ا ع رتت  اا .2
اااتتريب اااوضتتوم اتتن  حتتا اتت    اااردمتت  ااتتوطر  ااع ا تت   ومتتل ع تتح ااد   ح تت 
اايتتتتتثر  اتتتتتن  معتتتتت   قستتتتتاع ا اامثصتتتتت  حثااااستتتتتث اادا  رتتتتتثت مضتتتتتال عتتتتتنا شتتتتتحث  

، اتتن  حتتا اتت    اااردمتت  ( وحثاشتت ا ااقصتتو  ومتتول ااقصتتو Jerkاارد )اا  تت ك 
ااوطر  ااع ا ت  ا شتحث  عحت  ااكت  ا كتثظا كتزا  ااتلي هتو ات    ااا كتز اادت   ح  

ع تح أاتث ااا اوعت  ااضتثحط  مددت     ا مع اسيقثا مت  رتث ي ااكثظا ت  اا  ثضت ،
لي دتا إعت ا ع اتتن  حتا ا رتت  ااات  ح ن ااع  تث وح شتت ا  ات    رتتث ي ااتت اااتريب ومتل

ااا كز ااد   ح  ا متع اسيقتثا مت  وهو ا     عح  اهلل  ثاح اا  ثض  ا ا   سن 
ااشت ا اادت  ددتت     ومتل ع تححت ون استدم اا اادا  رتثت اااستثع ا ا ثمظت    تثاح و 

 ع  يث ااا اوع  ااد   ح  .

  متتت  ا اكتتتز اادتتت     ح متتتع اسيقتتتثا )ستتتد  أ تتتثا( دتتت     اااردمحتتتثت ااوطر تتت  كتتتون .3
حثسستتتحوم صتتتحث ث وعصتتت ا، أاتتتث  تتتوا اا اعتتت  م كتتتون  ا تتت ، و كتتتون عتتت   ااو تتت ات 

( و تت ات د   ح تت  متت  اسستتحوم ودتتا دطح تتل ارتتثهب اادتت     ا ا اتتوعد ن 9ااد   ح ت )
اوعتتت  اادتتت      ااد   ح تتت  وااضتتتثحط  اااوضتتتوع  اتتتن  حتتتا ا رتتت  اااتتت  ح ن ااع  تتتث، 

متتتتت  رتتتتتث ي  عصتتتتت اصتتتتتحث ث و وااليرتتتتت ن  واس تتتتت  ااستتتتتحت أ تتتتتثاا اوعتتتتت  ااد   ح تتتتت  ا 
، حت أ اااريتثج مت  اسستحوم ود تت إشت ا  ااحث تن( أ تثايالي  ااكثظا   اا  ثض  ) 

 .ا  ض در  ل د  ح  ااح ن 1/5/2008ااد   ح   وا ااما ر اااوامل 

حوم)ااياليثء، دد    ااا اوع  ااضتثحط  د تت أشت ا  ااحث تن ياليت  أ تثا مت  اسست .4
 اس حعثء، ااما ر( صحث ث وعص ا.

ااو تتتت ا ااد   ح تتتت  اا وا تتتت  ح شتتتت ا  اادا  رتتتتثت اااستتتتثع ا ضتتتتان ود   تتتت   إ  اجدتتتتا  .5
، وددضتتان استتدم اا ااشتت د ن ااقصتتو  ومتتول ااقصتتو  واادكتت ا ات ااارثستتح  ااحث تتن

 ضتتان اا اتتا اادتت   ح  ا  حتتثم ا ا اوعتت  ااد   ح تت ، إل دتتا امدحتتث  كتتا  حتتثم ع تتح
   ع السدم اج ااقوا ااقصو  اكا دا  ن ان اادا  رثت اااسثع ا.

 
 
 

 الوحدات التدريبية: 3-5-3-1
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أعتت ا  اادا  رتتثت واادتت  دتتا ع ضتتيث ع تتح ااستتث ا اامحتت اء ااادمصصتت ن واا ر تت ن  أكاتتثاحعتت     
 دتتا د   تت هثاتت  اادا  رتتثت اادتت  واقد  تتثديا  تتوا اتت   االء أ ائيتتا  حتت اءح  ثضتت   متتع اسيقتتثا 

  ح ت  وااحتثاع عت  ها ااع رت  ااد  ضان اااريب اااع  ان  حا ااا    و دا در  لهث ان  حتا أمت ا 
، و تت   تت    1/5/2008ااماتت ر اااوامتتل  (  حتتثع ن ، حتت ء در  تتل اااتتريب اادتت   ح  متت   تتوا8)

، ودتتا د   تت  ا  دتت ا اااستتثئ   أ ستتثااااتت    ااامتتدص زاتتن حستتثعد ن ورصتت  اوزعتت  ع تتح ياليتت  
 : د وكاث     ات ااصحث    ان  حا ااا    حسثع  ورص زان ااو 

 ااصحث   ااو  ات  اااسثئ  ااو  ات 
    ق . 30. ااقسا ااد ض  ي 1
    ق . 110. ااقسا اا ئ ر 2
   ثئل.  10. ااقسا اامدثا  3

    ق . 30. ااقسا ااد ض  ي 1
    ق . 50. ااقسا اا ئ ر 2
   ثئل. 10. ااقسا اامدثا  3

ا و ت ا ااد   ح ت  ا دا  رتثت اااقد  تت   (    قت  اتن ااقستا اات ئ ر30-20 ا) ا ااحث تن اتاستد   
   .    ااح ن ودا اادعثاا اع ااش   اااقد    واا ا   واا  ا ا دا  رثت اااقد    مقط

 االختبارات البعدية: 3-5-4
ا اازار ت  ا اتريب ات دا إ  اء االمدحتث ات ااحع  ت  ا ا اتوعد ن ااد   ح ت  وااضتثحط  حعت  ارديتثء اا

م  رث ي ااكثظا   اا  ثض  و    اعتح ااحث تن  1/11/2008م   وا ااسحت اااوامل ااد   ح  
   .االمدحث ات و ع يث ايا ظ و  اااسثحق  م  االمدحث ات ااقح    ديح ت ظ و 

 تحويل القوة المطلقة إلى القوة النسبية: 3-5-4-1
حتتثادع   ع تتح ااقتتوا ااقصتتو  واالر تتثز، وحيتت   ااح تتن اااداي تت   أهتت ا اتتن ا تتا د ق تتل     

، اعداتت  و زااتت  دتت ي   وزن اا ستتا دو  تت  و تت ات ااق تتثر وعتت ا  صتتوا دشتتدت متت  ع رتت  ااح تتن
ع تح احت أ ااقتوا اارستح   الر تثز ع رت   ردتثئب االر تثز وااقتوا ااقصتو  االمدحتث ات ااحث ن د و تا

 :آلد  حثسدم اا اااعث ا  اااح ن م  كثم  االمدحث ات ااد  أ  اهث ااحث ن ولاك 
 

 أ صح وزن ا موم                                     
 ااقوا اارسح  =               

 اا سا كد                                         
 



 الباب الثالث............ منهج البحث وإجراءاته امليدانية
101 

 الوسائل اإلحصائية:  3-6
واستتدم ا ردتتثئب االمدحتتث ات   تت  ااح تتن   ااعثا تت (SPSS) ا  صتتثئ  حثا زاتت  ااحث تتن  عثناستتد

 ااوسثئا اادثا  :
 . ااوسط اا سثح 

 .االر  ا  اااع ث ي 

 .  امدحث )ت( ا ع رثت اااسدق 

 . امدحث  )ت( ا ع رثت اااد احط 

 . ثرون رسح  اادطو  
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 4
للملمرررروعتيف  عرررررض وتحليررررا ااوحرررراة الححررررابي  واعنحراةرررراج الميياريرررر  4-1

 ال ابة  والتلريبي  ة  اختباراج القوة النحبي  ة  اعختبار القبل :
 (7الجدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات القوة النسبية في 
 االختبار القبلي

 االختبار
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ع± س   ع± س  

 0.259 1.794 0.173 1.703 )الجيرك( قسم النتر

 0.164 0.904 0.120 0.843 الضغط األمامي

 0.331 1.696 0.157 1.184 جيرك سبلت الخلفي

 0.212 1.401 0.152 1.479 بريس بـــُش

 0.254 1.518 0.147 1.368 نتر)جيرك( ثابت أمامي

 0.225 1.689 0.174 1.517 جيرك سبلت أمامي

 0.241 1.898 0.223 1.759 )قرفصاء(أماميدبني 

 0.273 2.185 0.256 1.916 دبني خلفي)قرفصاء(

 ( يتبين:7من الجدول )
  الجيـــرك(: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار للمجموعـــة الضـــابطة  قســـم النتـــرفـــي اختبـــار(
مجموعــــة (، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي ال0.173( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.703)

 (.0.259( وبانحراي معيار  قدر  )1.794التجريبية لالختبار نفسه )

  فــــي اختبــــار الضـــــغط األمــــامي: بلـــــط الوســــط الحســـــابي فــــي االختبـــــار للمجموعــــة الضـــــابطة
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.120( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )0.843)

 (.0.164معيار  قدر  )( وبانحراي 0.904التجريبية لالختبار نفسه )
  فـــي اختبـــار جيـــرك ســـبلت الخلفـــي: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار للمجموعـــة الضـــابطة
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.157( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.184)

 (.0.331( وبانحراي معيار  قدر  )1.696التجريبية لالختبار نفسه )
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 ( 1.479بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار للمجموعــة الضــابطة ) بــريس: بـــــُشفــي اختبــار ال
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة التجريبيــــة 0.152بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )

 (.0.212( وبانحراي معيار  قدر  )1.401لالختبار نفسه )

  الضــابطة فــي اختبــار الجيــرك الثابــت األمــامي: بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار للمجموعــة
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.147( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.368)

 (.0.254( وبانحراي معيار  قدر  )1.518التجريبية لالختبار نفسه )
  في اختبار الجيـرك السـبلت األمـامي: بلـط الوسـط الحسـابي فـي االختبـار للمجموعـة الضـابطة
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.174( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.517)

 (.0.225( وبانحراي معيار  قدر  )1.689التجريبية لالختبار نفسه )

  بلـــــط الوســـــط الحســـــابي فـــــي االختبـــــار للمجموعـــــة )القرفصـــــاء(األماميالـــــدبني فـــــي اختبـــــار :
ــــدر  )1.759الضــــابطة ) ــــار  ق ــــانحراي معي ــــي 0.223( ب ــــط الوســــط الحســــابي ف (، فــــي حــــين بل

 (.0.241( وبانحراي معيار  قدر  )1.898موعة التجريبية لالختبار نفسه )المج

  بلط الوسط الحسـابي فـي االختبـار للمجموعـة الضـابطة الدبني الخلفي)القرفصاء(في اختبار :
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.256( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.916)

 (.0.273بانحراي معيار  قدر  )( و 2.185التجريبية لالختبار نفسه )
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اج البحع عرض وتحليا ومناقش  نتائج اعختباريف القبل  والبيلق ة  اختبار  4-2
 للملموع  ال ابة :

تبرراريف القبلرر  والبيررلق ةرر  اختبرراراج عرررض وتحليررا ومناقشرر  نتررائج اعخ 4-2-1
 للملموع  ال ابة :القوة النحبي  

 ( 8الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )الفروق  وساط الحسابية وانحراييبين فرق األ

  /كغمللمجموعة الضابطة البحث تااختبار االختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات ت
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 9.482 0.015 0.052 الضغط األمامي 1

 معنو  0.016 3.169 0.035 0.039 جيرك سبلت الخلفي 2

 معنو  0.046 2.416 0.037 0.032 بريس بـــُش 3

 معنو  0.048 2.391 0.023 0.019 نتر)جيرك( ثابت أمامي 4

 معنو  0.006 3.918 0.034 0.047 جيرك سبلت أمامي 5

 معنو  0.001 5.112 0.051 0.093 )قرفصاء(أماميدبني  6

 معنو  0.001 13.958 0.015 0.076 ي خلفي)قرفصاء(دبن 7

 0.786 0.282 0.040 0.003 )الجيرك( قسم النتر 8
غير 
 معنو 

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
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 ( 9الجدول )
والجدولية وداللة الفروق بين نتائج  ( المحسوبةtوقيمتا )الفروق  يبين فرق األوساط الحسابية وانحراي

 /كغمللمجموعة الضابطةاألمامي  طاختبار الضغاالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 9.482 0.015 0.052 الضغط األمامي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05) ( هي عند مستوى داللة2.365الجدولية ) tقيمة 
 ( يتبين:9من الجدول )

في اختبار الضغط األمامي: بلط فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلـي والبعـد     
( فـــي حـــين 9.482( المحســـوبة )t(، وبلغـــت قيمـــة )0.015قـــدر  ) الفـــروق( وبـــانحراي 0.052)

(، ولمـــا 7( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05داللـــة )( عنـــد مســـتوى 2.365( الجدوليـــة )tكانـــت قيمـــة )
كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي 

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  

 وفــق علــبويعــ و الباحــث معنويــة الفــروق فــي تمــرين الضــغط األمــامي ولــب التــدري  المتواصــل   
تــرثر تــأثير ايجــابي فــي تحســين وتطــوير مســتوى األداء واالنجــا  ولكــن بنســ  ، وي تدريبيــةخطــة 

محدودة ، فضال عن التدري  علب مثـل هـي  التمرينـات التـي تعـد مـن أهـم العوامـل المسـاعدة فـي 
تطـــوير القـــوة العضـــلية للمجموعـــة العاملـــة فـــي الـــيراعين والكتـــي ممـــا يبـــرر معنويـــة الفـــروق بـــين 

 مجموعة الضابطة.ل  لاالختبارين القبلي والبعد
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 ( 10الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق وساط الحسابية وانحراييبين فرق األ

  /كغمللمجموعة الضابطة جيرك السبلت الخلفياختبار االختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 خطأال

داللة 
 الفروق

 معنو  0.016 3.169 0.035 0.039 جيرك سبلت الخلفي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
 ( يتبين:10من الجدول)

فـي اختبـار جيــرك السـبلت الخلفـي: بلــط فـرق األوســاط الحسـابية بـين نتــائج االختبـارين القبلــي     
( فـي 3.169( المحسـوبة )t(، وبلغـت قيمـة )0.035قـدر  )فـروق ال ( وبانحراي0.039)والبعد  

(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )tحين كانت قيمة )
كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي 

 االختبار البعد . لحةولمصوالبعد  

ويعــــ و الباحــــث معنويــــة الفــــروق بــــين االختبــــارين القبلــــي والبعــــد  للمجموعــــة الضــــابطة ولــــب    
العــراق وهــدفحا تحقيــق االنجــا  والتفــوق  أبطــالهــي  المجموعــة مــن  أفــرادالتــدري  المتواصــل كــون 

ولــب تنميــة  دىأفــي البطولــة واالســتمرار فــي التــدري  علــب المــنحج المعــد مــن قبــل المــدر  ممــا 
وتطــوير هــيا التمــرين فــي االختبــار البعــد  ، فضــال عــن تأكيــد المــدر  علــب اســتخدام تمرينــات 

عكلــة ســليمان  أكــد ولــب تطــوير القــوة العضــلية العاملــة فــي هــيا التمــرين، وهــيا مــا  أدتمســاعدة 
  .(1)تعد القوة المكون األساسي ألغل  الفعاليات الرياضية" ( "2006الحور )

منتخـــ  بـــبا   اوالتحســـن كونحـــن الرغبـــة متـــوفرة فـــي المجموعـــة الضـــابطة علـــب التطـــور وي ا   
 (.2008العراق الفائ  بالمرك  الثالث علب العراق لعام )

 
 
 
 

                                                 
 .72( ص2006: ) بغداد، مطبعة البرهان، الدليل ولب التغيية والو ن واللياقة ؛ عكلة سليمان الحور  – (1)
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 ( 11الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي

 /كغمللمجموعة الضابطة  بريس بـــُشالاختبار البعد  في االختبارين القبلي و 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.046 2.416 0.037 0.032 بريس بـــُش

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
 ( يتبين:11من الجدول )

بــريس: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد   بـــــُشاختبــار ال فــي   
( فـــي حـــين 2.416( المحســـوبة )t(، وبلغـــت قيمـــة )0.037قـــدر  ) الفـــروق( وبـــانحراي 0.032)

(، ولمـــا 7( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )tكانـــت قيمـــة )
حســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي كانــت القيمــة الم

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  

ويعـ و الباحــث معنويـة الفــروق ولـب اثــر التـدري  علــب اسـتخدام التمرينــات فـي المــنحج التــدريبي   
عليـة  أكـدين وهـيا مـا التي ساعدت علب تنمية وتطوير المجموعة العضلية العاملـة فـي هـيا التمـر 

هــارة" ان النوعيــة العاليــة مــن التمرينــات التــي ت يــد مــن فاعليــة التــدري  والــربط المبابــر... تجبــر 
، وهيا ما يبرر معنوية الفروق في المجموعـة الضـابطة (1)علب التقلص القو  والبديد للعضالت"

 في هيا التمرين.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .172ص،مصدر سبق يكر ؛ترجمة عبد علي نصيي؛ هارة (1)
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 ( 12الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة بين نتائج االختبارين tوقيمتا ) الفروق وانحراي ين فرق األوساط الحسابيةيب

 /كغمللمجموعة الضابطة األمامي  جيرك الثابتاختبار الالقبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.048 2.391 0.023 0.019 نتر)جيرك( ثابت أمامي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tمة قي
 ( يتبين:12من الجدول )

في اختبار الجيرك الثابت األمامي: بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي     
( فـي 2.391( المحسـوبة )t(، وبلغـت قيمـة )0.023قـدر  ) الفـروق( وبانحراي 0.019والبعد  )

(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )tحين كانت قيمة )
كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي 

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  

هـــي  المعنويـــة فـــي  أعـــ اءهــيا التمـــرين يمكـــن  بــالرغم مـــن معنويـــة الفـــروق البســـيطة فـــي اختبـــار  
المـنحج التـدريبي المعـد مـن قبـل المـدر ، وي كـان  الداللة اإلحصـائية ولـب التمرينـات التـي احتواهـا
( 1998حمـاد) وبـراهيموهـيا مـا أكـد  مفتـي  األولـبمعتمـدا علـب تمرينـات للقـدرات البدنيـة بالدرجـة 
مــــن  األقــــلدة فــــي التــــدري " ومــــن خــــالل الحمــــل مــــن خــــالل اســــتخدام الوســــائل المتغيــــرة والمتعــــد

 .(1)علب الرياضي" أقصبدون وقوع ع ء بدني  من القصو  يمكن تحقيق ثبات بالمستوى
 
 
 
 
 
 
 

 ( 13الجدول )
                                                 

 .213، صمصدر سبق يكر ، التدري  الرياضيمفتي وبراهيم حماد؛ – (1)
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )الفروق  ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي
 /كغمللمجموعة الضابطة األمامي  سبلتال الجيرك اختباري االختبارين القبلي والبعد  ف

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.006 3.918 0.034 0.047 جيرك سبلت أمامي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
 ( يتبين:13من الجدول )

في اختبار الجيرك السبلت األمامي: بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي    
( فـي 3.918( المحسـوبة )t(، وبلغـت قيمـة )0.034قـدر  ) الفـروق( وبانحراي 0.047والبعد  )

(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )tحين كانت قيمة )
ت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي كانــ

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  
ويعــ و الباحــث معنويــة الفــروق فــي الداللــة اإلحصــائية لــدى المجموعــة الضــابطة فــي اختبــارات   

فتحـة عريضـة(  أمـامييـرك سـبلت هيا التمـرين ولـب اسـتخدام الوسـائل المسـاعدة المتعـددة مثـل )ج
فتحــة متوســطة( مــن الحمالــة فــي الوحــدات التدريبيــة ، فضــال عــن التــدري   أمــاميوجيــرك ســبلت 

مختلفـــة وكـــيلك فتـــرات الراحـــة الكافيـــة وعـــدد التكـــرارات  بـــددبو تدريبيـــة مختلفـــة  وأســـالي بطرائـــق 
  العمليــــات و يتناســـ  مـــا بـــدة التمـــرين ، وكـــل هـــي  الاـــروي أدت ولـــب حـــدوث التطـــور المعنـــ

 للمجموعة الضابطة.بالنسبة  اإلحصائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 14الجدول )
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب
  /كغمللمجموعة الضابطة )القرفصاء(األماميالدبني اختبار االختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   تالمتغيرا
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 5.112 0.051 0.093 دبني امامي)قرفصاء(

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
 ( يتبين:14من الجدول )

ابية بـــين نتـــائج االختبـــارين : بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـ)القرفصـــاء(األماميالـــدبني فـــي اختبـــار    
( المحســــــوبة t(، وبلغــــــت قيمــــــة )0.051قــــــدر  ) الفــــــروق( وبــــــانحراي 0.093القبلــــــي والبعــــــد  )

( وأمــام درجــة 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )5.112)
الفــروق بــين (، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةاالختبارين القبلي والبعد  

ولــب اســتخدام هــيا التمــرين فــي الوحــدات ويعــ و الباحــث معنويــة الفــروق فــي الداللــة اإلحصــائية   
التدريبية كتمرين أساسي فعـال فـي تمرينـات رياضـية فـي رفـا األثقـال مـن اجـل تطـوير المجموعـة 

المســتخدمة فــي المنــاهج المعــدة مــن  تــدري  المتواصــل بــالتكراراتالعضــلية للــرجلين فضــال عــن ال
يصـالقبل المدر  المختص للمجموعة الضابطة لحيا التمـرين  "وي ان  اآلليـةالربـاع ولـب مرحلـة  وا 

بصــورة يليــة مــن خــالل التكــرار الــدائم  األمثــلالالعــ  يصــل ولــب أداء المحــارة والوصــول لالنجــا  
 ر معنوية الفروق للمجموعة الضابطة في هيا االختبار.، وهيا ما يبر  (1)في التدري "

 
 
 
 
 

 (15لجدول )ا

                                                 
( 1994: )القاهرة، دار الفكـر العربـي، الجديد في األعداد البدني والمحار  والخططي لالع  كرة القدممفتي وبراهيم حماد؛ – (1)

 .23ص
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )الفروق  ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي
  /كغمللمجموعة الضابطة الدبني الخلفي)القرفصاء(اختبار االختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 13.958 0.015 0.076 دبني خلفي)قرفصاء(

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
 ( يتبين:15من الجدول )

بين نتائج االختبارين القبلـي : بلط فرق األوساط الحسابية الدبني الخلفي)القرفصاء(في اختبار    
( فـي 13.958( المحسوبة )t(، وبلغت قيمة )0.015قدر  ) الفـروق( وبانحراي 0.076والبعد  )

(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )tحين كانت قيمة )
وق بــين االختبــارين القبلــي كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــر 

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  

ويعــ و الباحــث معنويــة الفــروق فــي الداللــة اإلحصــائية عنــد المجموعــة الضــابطة فــي اختبــارات   
هـــيا التمـــرين ولـــب ان اســـتخدام هـــيا التمـــرين مـــن األساســـيات فـــي تـــدريبات األثقـــال لغـــر  تقويـــة 

أبــــبه باــــروي المنافســــات و رع روي المنافســــة بــــين وعــــة العضــــلية للــــرجلين فــــي اــــروي مالمج
الرباعين خالل الوحدات التدريبية، مما أدى ولب تطـوير نتـائج هـيا االختبـار، وهـو مـن التمرينـات 
األساســية المعــدة فــي المــنحج التــدريبي والــي  لــه األثــر الفعــال فــي تطــوير النتــائج وهــيا مــا يبــرر 

 الفروق المعنوية للمجموعة الضابطة.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 16الجدول )
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب
  /كغمللمجموعة الضابطة النتر )الجيرك( قسم اختباراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 داللة الفروق

 غير معنو  0.786 0.282 0.040 0.003 )الجيرك( نترقسم ال

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) tقيمة 
النتر )الجيرك(: بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج  قسم في اختبار ( يتبين:16من الجدول )

( t(، وبلغــــــت قيمــــــة )0.040قــــــدر  ) وقالفــــــر ( وبــــــانحراي 0.003االختبــــــارين القبلــــــي والبعــــــد  )
( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )0.282المحســوبة )

غيــر (، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أصــغر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب 7وأمــام درجــة حريــة )
 ة الفروق بين االختبارين القبلي والبعد .معنوي

وجـــود فـــروق يات داللـــة معنويـــة بـــين نتـــائج االختبـــارين القبلـــي والبعـــد  ويعـــ و الباحـــث عـــدم    
اســتخدام التمرينـــات ب التــدري  ولــب قلــة التركيــ  علــب قســم النتــرللمجموعــة الضــابطة فــي انجــا  

االسـتثمار  ، فضـال عـن عـدم ةالرفعـالتي من بأنحا ان تنمي وتطور هي  وببدد فاعلة ساعدة مال
وضعي تنايم فترات الراحة وكيلك عـدم  لمعدة من قبل لجنة المدربين،االمثل للمناهج التدريبية ا

ـــــات ـــــة التمرين ـــــي  جدول ـــــة الناجحـــــة كمـــــا ان نســـــبة التطـــــور ف قســـــم األساســـــية واألســـــالي  التدريبي
 )الجيرك( كانت ضعيفة وهيا ما يبرر عدم وجود فروق يات داللة وحصائية معنوية.النتر
( بـأن "تعطـب أهميـة 1999مـنعم ومحمـد عبـد الغنـي)وهيا مـا أكـد عليـه كـل مـن حمـد  عبـد ال   

لتقنين حمل التدري  المستخدم بحيث يتناس  ما مستوى الالعـ  المتـدر  والحـدي مـن التـدري  
، وبالرغم من تطور كافة متغيـرات البحـث نسـبيا فـي التمرينـات التـي (1)واختيار الراحات المناسبة"

فـي تحقيـق تقـدم معنـو  فـي رفعـة  أخفقـت أنحـاال تم أجـراء االختبـارات لـدى المجموعـة الضـابطة ا
المجموعــة  النتر)الجيــرك(، ويعــ و الباحــث يلــك ولــب عــدم توايــي هــي  المتغيــرات مــن قبــل أفــراد

 الضابطة في خدمة القسم الثاني من رفعة النتر.

                                                 
( 1999: )القــاهرة، مطبعــة كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين، علــم التــدري  الرياضــي الغنــي؛ حمــد  عبــد المــنعم ومحمــد عبــد – (1)

 .67ص
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عرض وتحليا ومناقش  نتائج نحب  التةور ةر  اختبراراج القروة النحربي   2 -4-2
 ال ابة : قيل البحع للملموع 

 (17الجدول )
ات البحث اختبار نسبة المئوية للتطور في يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وال

 /كغمللمجموعة الضابطة

 المتغيرات ت
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %6.168 0.052 0.895 0.843 الضغط األمامي 1
 %3.294 0.039 1.222 1.184 خلفيجيرك سبلت ال 2
 %2.164 0.032 1.511 1.479 بريس بـــُش 3
 %1.389 0.019 1.388 1.368 نتر)جيرك( ثابت أمامي 4

 %3.298 0.047 1.565 1.517 )النتر(جيرك سبلت أمامي 5

 %5.287 0.093 1.851 1.759 )قرفصاء(أماميدبني  6

 %3.967 0.076 1.992 1.916 دبني خلفي)قرفصاء( 7
 0.176 0.003 1.707 1.703 )الجيرك( قسم النتر 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 
 (18الجدول )

 طالضغ اختبارنسبة المئوية للتطور في يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وال
 /كغمللمجموعة الضابطة األمامي

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
  التطور

 %6.168 0.052 0.895 0.843 الضغط األمامي
 يتبين: (18من الجدول )

فــي اختبــار الضــغط األمــامي: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد  
 %(.6.168( وبنسبة تطور قدرها )0.052)
لمعــد للمجموعـــة ويعــ و الباحــث هــيا التطــور البســـيط فــي نســبة التطــور بـــان المــنحج التــدريبي ا  

الضــابطة لــه تــأثير واضــد وهــيا يــدل علــب ان المجموعــة العضــلية العاملــة فــي هــيا التمــرين قــد 
تطــــورت وي تــــم تقنــــين حمــــل التــــدري  المســــتخدم بحيــــث يتناســــ  مــــا مســــتوى الربــــاعين وأو انحــــم 

أثيرا والحدي من التدري  المتواصل في تطوير القوة العضـلية واالنجـا  لحـيا التمـرين والـي  اثـر تـ
ايجابيــا فــي تنميــة وتطــوير القــوة القصــوى واالنجــا  ولكــن بنســ  محــدودة وي ان الفــرق بــين نســبة 

 التجريبية. ولمصلحة( 21.929كانت) تطور المجموعة التجريبية والضابطة
( "ان اســتعمال مثيــرات تدريبيــة واطئــة فــي التــدري  2008وهــيا مــا يركــد محمــد رضــا وبــراهيم)   

 .(1)ى من التطور نسبيا"ترد  ولب حدوث مستو 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( 2008: ) بغــداد، مكتــ  الفضــل للطباعــة، يالتطبيــق الميــداني لناريــات وطرائــق التــدري  الرياضــمحمــد رضــا وبــراهيم؛  – (1)

 .102ص
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 (19الجدول )
جيرك  لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة سبلت الخلفي

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %3.294 0.039 1.222 1.184 جيرك سبلت الخلفي
 ( يتبين19من الجدول )

فـي اختبـار جيــرك السـبلت الخلفـي: بلــط فـرق األوســاط الحسـابية بـين نتــائج االختبـارين القبلــي     
 %(.3.294( وبنسبة تطور قدرها )0.039والبعد  )

ويعــ و الباحــث هــيا التطــور البســيط للتــدري  علــب المــنحج التــدريبي المعــد مــن قبــل المــدر      
 الربــاعين%( وببــكل متكــرر وفــي هــي  الحالــة يحتــا  80-75وعــة الضــابطة ولكــن ببــدة )للمجم
تحفي  الجحا  العضلي والعصبي عـن طريـق التنـوع فـي اسـتخدام البـدد المختلفـة وخصوصـا  ولب

بــأن "وهمــال أ  مــن الجــانبين العصــبي  التكريتــيالبــدد القصــوية ، وهــيا مــا يركــد  وديــا ياســين 
هبــوط فــي تحســين االحتفــاا بقــوة  أوير وتنميــة القــوة يــرد  ولــب فبــل والعضــلي فــي عمليــة تطــو 

 .(1)العضالت"
لــيلك ينصــد بعــ  المــدربون باســتخدام اإلثــارات القصــوية "لــيلك ينبغــي برفــا أقصــب األو ان     

( 3-1)حســ  الفــروق الفرديــة( بعــد أجــراء االختبــارات الدوريــة للتمرينــات بأقــل عــدد مــن التكــرار)
 .(2)تكرارات"

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .316، صمصدر سبق يكر ؛ وديا ياسين التكريتي – (1)

 .317، صالمصدر السابق نفسه؛ يا ياسين التكريتيود – (2)
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 (20الجدول )
 بـــُش لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة بريس

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %2.164 0.032 1.511 1.479 بريس بـــُش
 

 ( يتبين20من الجدول )
ــــُشفـــي اختبـــار ال بـــريس: بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين نتـــائج االختبـــارين القبلـــي والبعـــد   بــ

 %(.2.164( وبنسبة تطور قدرها )0.032)
ويعــ و الباحــث نســبة التطــور البســيطة هــي  ولــب عــدم اعتمــاد المــدر  علــب اســتخدام البــدد العاليــة وعــدم    

ضـــــلية فـــــي هـــــيا التمـــــرين ، وهـــــيا مـــــا يركـــــد  محمـــــد رضـــــا تمرينـــــات لتنميـــــة وتطـــــوير المجموعـــــة الع أعطـــــاء
( فـــي موضـــوع أو خـــواص اللعبــة أو الفعاليـــة الرياضـــية الممارســـة "ففــي لعبـــة رفـــا األثقـــال فـــان 2008وبــراهيم)

%( مــن كميــة 100-85مســتوى البــدد المســتخدمة خــالل فتــرة المســابقات تكــون عــادة عاليــة جــدا تتــراوي مــن )
 .(1)دري "الجحد الكلي المستخدم في الت

القــوة الخاصــة فــيمكن فحمحــا علــب أنحــا ال يــادة فــي مقــدرة ماــاهر  أمــاأمــا وديــا ياســين فيقــول "   
القوة العضـلية فـي اـروي ومسـتويات التخصـص... لكـن أ  ربـاع نابـي عنـدما يرفـا أثقـاال فـأن 

رفـا يلك يسب  تطور مجموعاته العضلية مثـل )حـ ام الكتـي، الداليـة للكتفـين( والتـي تعمـل علـب 
 .(2)الثقل فوق الرأس"

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .112، صسبق يكر  رمصد محمد رضا وبراهيم؛ – (1)

 .318ص ،1985 ،مصدر سبق يكر ؛وديا ياسين التكريتي – (2)
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 (21الجدول )
 لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة نتر)جيرك( ثابت أماميال

 المتغيرات
 س  

 القبلي 

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %1.389 0.019 1.388 1.368 نتر)جيرك( ثابت أمامي
 

 ( يتبين21من الجدول )
في اختبار الجيرك الثابت األمامي: بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي      

 %(.1.389( وبنسبة تطور قدرها )0.019والبعد  )
ب تنــوع علــ التأكيــدلــدى المجموعــة الضــابطة هــو عــدم  البســيطويعــ و الباحــث ســب  التطــور    

 بإعطــاءالتمرينــات بالبــدد المطلوبــة وكــيلك عــدم تفعيــل بعــ  المجموعــات العضــلية المســاعدة 
، فضــال عــن عــدم تحديــد البــدة المناســبة لكــل األساســيتمرينــات متنوعــة ومختلفــة عــن االختبــار 

" ليلك مـن الضـرور  اسـتخدام مثيـرات قصـوى ورفـا   وديا ياسين التكريتيتمرين وهيا ما يركد  
 (1)قصوى تتناس  ما قابليات الرباع في عملية تدري  القوة" لأثقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .318، صمصدر سبق يكر ؛ وديا ياسين التكريتي – (1)



 119 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 (22الجدول )
جيرك  لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة )النتر(سبلت أمامي

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 رقالف
نسبة 
 التطور 

 %3.298 0.047 1.565 1.517 )النتر(جيرك سبلت أمامي
 

 (22يتبين من الجدول) 
: بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين )النتر(في اختبار الجيرك السبلت األمامي   

 %(.3.098( وبنسبة تطور قدرها )0.047القبلي والبعد  )

ولـب اسـتخدام الوسـائل التدريبيـة المسـاعدة، وي  الضابطةمجموعة سب  التطور لل ورجاعويمكن    
مختلفـة  وأسـالي البالط في تطوير نتائج هيا االختبـار فضـال عـن التـدري  بطرائـق  األثركان لحا 
مثيـرات قصـوى )رفـا  أاحـار بوسـاطةعلـب "ان رفـا األثقـال تتميـ   وديا ياسين التكريتـي، ويركد 

، ويــيكر محمــد رضــا بحــيا (1)ات الربــاع( فــي عمليــة تــدري  القــوة"أثقــال قصــوية تتناســ  مــا قابليــ
الخصوص "ان طريقة رفا أو  يادة البدة خالل الوحـدة التدريبيـة أو المرحلـة التدريبيـة تعتبـر مـن 
الطرائـق المحمـة التـي يجــ  ان يركـ  عليحـا المــدربون عنـد اسـتعمالحا فـي التــدري  ألنحـا ت يـد مــن 

 .(2)قدرة الرياضي الكامنة"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .318، صمصدر سبق يكر ؛ وديا ياسين التكريتي – (1)

 .113، صمصدر سبق يكر راهيم؛محمد رضا وب - (2)



 120 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 (23الجدول )
دبني  لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة )قرفصاء(أمامي

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %5.287 0.093 1.851 1.759 )قرفصاء(أماميدبني 

 

 (:23تبين من الجدول)ي
: بلط فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلـي )القرفصاء(األماميالدبني في اختبار   

 %(.5.287( وبنسبة تطور قدرها )0.093والبعد  )
ولـــب اســـتخدام هـــيا  )القرفصـــاء(األماميالـــدبني ويعـــ و الباحـــث هـــيا التطـــور فـــي انجـــا  تمـــرين   

ي يـــومي فـــي رياضـــة رفـــا األثقـــال فضـــال عـــن التـــدري  المتواصـــل لتقويـــة التمـــرين كتمـــرين أساســـ
 عضالت الرجلين باستمرار ألنحا أساسية وفعالة في نجاي الرفعات.

بالتحميــل  ولــب األســفل"وفــي اــروي تمرينــات الثنــي  وديــا ياســين التكريتــيوهــيا مــا يركــد عليــه   
القــوة القصــوى وحتــب أكثــر مــن %( ا  فــوق 140-120العــالي باإلمكــان أاحــار قــوة ببــدد بــين)

 .(1)يلك مقارنة ما القوة القصوى"
( وخصوصـا للمسـتويات العليـا والبـبا  مـن 1998اهلل البسـاطي ) أمـرويركد في هيا المجـال    

مــا رغــ  المــدر  فــي االرتقــاء بالمســتوى  فـإياعــالي " أعــدادالرياضـيين الــيين وصــلوا ولــب مســتوى 
الجديـدة... فـالتكرار  األحمـالجـ  عليـه االرتقـاء بمسـتوى وحدوث مستوى تكيـي أعلـب فاعليـة، في

 (2)بالمستوى المألوي فقط يحدث عملية الجمود للتكيي وال يحدث تطور في المستوى"
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .320ص ،1985،مصدر سبق يكر ؛ وديا ياسين التكريتي - (1)

 .61( ص1998، )مصدر سبق يكر أمر اهلل احمد البساطي؛  – (2)



 121 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 (24الجدول )
دبني  لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة (خلفي)قرفصاء

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %3.967 0.076 1.992 1.916 دبني خلفي)قرفصاء(
 (:24يتبين من الجدول)   
: بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي الـدبني الخلفي)القرفصـاء(في اختبـار  

 .%(3.967ر قدرها )( وبنسبة تطو 0.076والبعد  )

 ألنــهولــب اســتمرار التــدري  علــب هــيا التمــرين   ُ ر وهــيا التطــور للمجموعــة الضــابطة يمكــن أعــ ا   
أساسي ومحم في فعاليات رياضة رفا األثقال ولكون المجموعتين من الببا  ويتم التنافس بيـنحم 

رديـــة بـــين أفـــراد العـــراق بـــالرغم مـــن وجـــود فـــروق ف ألنديـــةفـــي البطـــوالت الرســـمية  األحســـننحـــو 
وان اســتخدام بعــ  التمرينــات المختلفـــة اقــر  ولــب اــروي المســـابقات و رع روي المجمــوعتين، 

ــــب تقــــار  المســــتويات فــــي اختبــــارات هــــيا التمــــرين ــــين  التنــــافس بــــين أفــــراد العينــــة ممــــا أدى ول ب
الموجـه "ان التـدري   وديـا ياسـين التكريتـي، ويقـول بحـيا الصـدد المجموعتين الضابطة والتجريبيـة

اعتياديا، ويمثل مكانا هاما فـي  أصبدنحو تدريبات القوة العضلية وببدد مرتفعة في رفا األثقال 
تحـــر  منـــاهج التـــدري  لالنجـــا ات الكبيرة...وتعبئـــة وحبـــد عضـــلي مناســـ  والـــي  علـــب أساســـه 

 .(1)النتائج المتوخاة فيما يتعلق بنمو الفائدة لمربرات القوة"
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .322ص ،1985،مصدر سبق يكر ؛ وديا ياسين التكريتي - (1)



 122 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 (25الجدول )
 قسم النتر لنسبة المئوية للتطور في اختباريبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  وا

 /كغمللمجموعة الضابطة)الجيرك(

 الفرق س  البعد  س  القبلي المتغيرات

نسبة 
التطور 
% 

 0.176 0.003 1.707 1.703 )الجيرك( قسم النتر
 (:25يتبين من الجدول)   
)الجيـــرك(: بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين نتـــائج االختبـــارين القبلـــي  قســـم النتـــراختبـــار فـــي  

 %(.0.176( وبنسبة تطور قدرها )0.003والبعد  )

وهي  النسبة في التطور ضعيفة جدا وتدل علب وجود ضعي فـي المجموعـة العضـلية العاملـة    
فـي المجموعـة الضـابطة السـب  يعـود  في هيا النـوع مـن األداء الحركـي وفـي اختبـارات )الجيـرك(

وكــيلك لتبــابه الوحــدات التدريبيــة خــالل المــنحج  فــي يلــك ولــب عــدم اســتخدام التمرينــات المســاعدة
تحــدي ولــب تنميــة وتطــوير انجــا  هــي  الرفعــة"  و التــدريبي لــيلك لــم تاحــر فــروق أو تطــور واضــد

يلـك علـب  ( عـدد صـحيد دل  1د )ان قيمة القوة النسبية ونسـبة التطـور كلمـا تكـون اكبـر مـن العـد
( عـدد صـحيد يبـير 1  جيدا في هي  الحركات... وكلما نقص الرقم عـن )ر ان الالع  يكون أدا

في العضالت العاملة فـي هـيا النـوع مـن الحركـات ممـا يسـتدعي العمـل  ا  يلك ولب ان هناك ضعف
 .(1)علب تطوير هي  العضالت من خالل مناهج تدري  القوة الخاصة"
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 والتلريبي :
                                                 

 .174-173ص ،مصدر ببق يكر صريد عبد الكريم الفضلي؛  (1)
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 (26الجدول )
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات القوة النسبية في 

 / كغماالختبار البعد 

 االختبار
 مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 ع± س   ع± س  

 0.302 1.159 0.123 0.895 الضغط األمامي

 0.352 2.078 0.157 1.222 جيرك سبلت الخلفي

 0.209 1.714 0.175 1.511 )الضغط بالدفا(بريس بـــُش

 0.243 1.699 0.154 1.388 نتر)جيرك( ثابت أمامي

 0.283 1.820 0.198 1.565 جيرك سبلت أمامي

 0.258 2.082 0.248 1.851 )قرفصاء(أماميدبني 

 0.289 2.313 0.264 1.992 دبني خلفي)قرفصاء(

 0.181 2.100 0.170 1.707 )الجيرك( قسم النتر

 ( يتبين:26من الجدول )
  فــــي اختبــــار الضـــــغط األمــــامي: بلـــــط الوســــط الحســـــابي فــــي االختبـــــار للمجموعــــة الضـــــابطة
فــــي المجموعــــة  (، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي0.123( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )0.895)

 (.0.302( وبانحراي معيار  قدر  )1.159التجريبية لالختبار نفسه )
  فـــي اختبـــار جيـــرك ســـبلت الخلفـــي: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار للمجموعـــة الضـــابطة
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.157( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.222)

 (.0.352وبانحراي معيار  قدر  )( 2.078التجريبية لالختبار نفسه )

 ( 1.511بــريس: بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار للمجموعــة الضــابطة ) بـــــُشفــي اختبــار ال
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة التجريبيــــة 0.175بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )

 (.0.209( وبانحراي معيار  قدر  )1.714لالختبار نفسه )

 لثابــت األمــامي: بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار للمجموعــة الضــابطة فــي اختبــار الجيــرك ا
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.154( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.388)

 (.0.243( وبانحراي معيار  قدر  )1.699التجريبية لالختبار نفسه )
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 تبـار للمجموعـة الضـابطة في اختبار الجيـرك السـبلت األمـامي: بلـط الوسـط الحسـابي فـي االخ
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.198( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.565)

 (.0.283( وبانحراي معيار  قدر  )1.820التجريبية لالختبار نفسه )

  بلـــــط الوســـــط الحســـــابي فـــــي االختبـــــار للمجموعـــــة )القرفصـــــاء(األماميالـــــدبني فـــــي اختبـــــار :
ــــانحراي1.851الضــــابطة ) ــــدر  ) ( ب ــــار  ق ــــي 0.248معي ــــط الوســــط الحســــابي ف (، فــــي حــــين بل

 (.0.258( وبانحراي معيار  قدر  )2.082المجموعة التجريبية لالختبار نفسه )

  بلط الوسط الحسـابي فـي االختبـار للمجموعـة الضـابطة الدبني الخلفي)القرفصاء(في اختبار :
الحســــابي فــــي المجموعــــة  (، فــــي حــــين بلــــط الوســــط0.264( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.992)

 (.0.289( وبانحراي معيار  قدر  )2.313التجريبية لالختبار نفسه )

  الجيـــرك(: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار للمجموعـــة الضـــابطة  قســـم النتـــرفـــي اختبـــار(
(، فــــي حــــين بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي المجموعــــة 0.170( بــــانحراي معيــــار  قــــدر  )1.707)

 (.0.181( وبانحراي معيار  قدر  )2.100ه )التجريبية لالختبار نفس
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عرض وتحليا ومناقش  نتائج اعختباريف القبل  والبيلق ة  اختباراج القوة النحربي   4-4-1
 للملموع  التلريبي :

 ( 27)الجدول 
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )الفروق  ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي

  للمجموعة التجريبية اختبار الضغط األمامياالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات ت
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.021 2.969 0.242 0.254 الضغط األمامي 1

 معنو  0.006 3.875 0.279 0.382 سبلت الخلفي (جيرك) 2

 معنو  0.009 3.612 0.246 0.314 )الضغط بالدفا(بريس بـــُش 3

 معنو  0.001 5.527 0.093 0.182 نتر)جيرك( ثابت أمامي 4

 معنو  0.002 4.850 0.076 0.130 جيرك سبلت أمامي 5

 معنو  0.001 6.135 0.085 0.184 ()قرفصاءأماميدبني  6

 معنو  0.001 5.174 0.070 0.128 دبني خلفي)قرفصاء( 7

 معنو  0.001 6.723 0.129 0.306 )الجيرك( قسم النتر 8

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 28الجدول )
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )الفروق  ابية وانحراين فرق األوساط الحسيبي
  للمجموعة التجريبية اختبار الضغط األمامياالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.021 2.969 0.242 0.254 الضغط األمامي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 
 ( يتبين:28من الجدول )

في اختبار الضغط األمامي: بلط فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلـي والبعـد     
( فــــي حــــين 2.969( المحســــوبة )t(، وبلغــــت قيمــــة )0.242قــــدر  ) الفــــروق( وبــــانحراي 0.254)

(، ولمـــا 7( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )tكانـــت قيمـــة )
كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي 

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  
اســتخدام التمرينــات المختلفــة  لــبويعــ و  الباحــث التطــور الحاصــل للمجموعــة التجريبيــة ان هــيا   

 التي ساعدت علب تنمية القوة القصوى للمجموعات العضلية العاملة لحيا التمرين مثل:
 تمرين ضغط الحديد من فوق الرأس من وضا الجلوس علب المسطبة. .1

 تمرين ضغط خلفي )خلي الرأس( فتحة عريضة. .2

بحـــيا الخصـــوص "ان منحـــا   عـــامر فـــاخر بـــغاتيو وهـــيا مـــا يركـــد عليـــه فاضـــل كامـــل مـــيكور   
تدري  رفا األثقال أيا لم يتغيـر مـرة فـي كـل فتـرة يقـل تـأثير  بسـب  ان الحضـبة أو التسـطد يتـأثر 
بالتأقلم الحاصـل )التكيـي( فـي الجسـم، لـيلك فـأن بعـ  التغيـرات فـي التمرينـات يجـ  ان تجـرى 

 .(1)"علب المنحا  التدريبي...للحصول علب نتائج مستمرة كبيرة في االنجا 
 
 
 
 
 
 ( 29الجدول )

                                                 
 .117، صمصدر سبق يكر ل ميكور وعامر فاخر بغاتي؛ فاضل كام – (1)
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب
 للمجموعة التجريبية  السبلت الخلفي (جيرك)اختبار االختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.006 3.875 0.279 0.382 خلفيسبلت  (جيرك)

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 

السـبلت الخلفـي: بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين  (جيـرك)في اختبـار ( يتبين:29من الجدول)   
( t(، وبلغــت قيمــة )0.279قــدر  ) الفــروق ( وبــانحراي0.382نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد  )

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )3.875المحســوبة )
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )

 د .االختبار البع ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

ين ولـــب اثـــر التـــدري  المتواصـــل بالبـــدد قيـــد ويعـــ و الباحـــث التطـــور الحاصـــل فـــي هـــيا التمـــر    
البحـــث التـــي أضـــيفت لـــبع  التمرينـــات لتطـــوير القـــوة العضـــلية وبحـــدوث تكيـــي فـــي العضـــالت 

 (1)العاملة من بع  الجوان  التالية:
 التركي  علب بروتينات االنقبا . .1
 ليفة عضلية. عدد اكبر للبعيرات الدموية لكل .2

 ت ايد في عدد األنسجة الضامة. .3

 نسبة اكبر من األلياي العضلية إلنتا  القوة. .4

 االستخدام المثالي والكيء للطاقة. .5

وكــيلك المجموعــة العضــلية المعاكســة لغــر  تنميــة القــوة القصــوى وانجــا  هــيا التمــرين فــي  
يركـد  وهـيا مـالنتـر الجيـرك(، االختبار البعد  وبالتالي تطوير المحصلة النحائيـة)انجا  قسـم ا

( وي يقــــول "ان هــــي  التمرينــــات تاحــــر أيضــــا اختبــــارات الضــــبط 1988باروكــــا)و  ايــــان عليــــه
ــــب ــــا ول ــــاعين فضــــال عــــن حاجاتن ــــوة تمرينــــات أضــــافية أو  الخاصــــة بالرب ــــة لتطــــوير الق تكميلي

ة القصــوى ، وكـيلك فـان التـدري  بالبـد(1)العضـلية التـي تـرتبط كثيـرا بنتـائج الرفعـات التقليديـة"

                                                 
 .105، ص1993، مصدر سبق يكر  محمد محمود عبد الدايم ومدحت صالد؛ – (1)

, ch 10 , (Budapest,1988)Weightlifting Fitness for All SportsAjan. Tamas and Baroga Lazerg;  -1

p 3. 
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وتحســين  ةوليــه لتنميــلحــي  التمرينــات قــد اثــر ببــكل فعــال علــب القــوة القصــوى وهــو مــا نطمــد 
يحــا  ابريقــاالنجــا  وهــيا مــا يركــد عليــه كــل مـــن محمــد جــابر  ( " 2004فــو   البـــديو  ) وا 

مــن خــالل االختبــارات وكــيلك التكــرارات فــي تــدري   وتحديــد  يجــ  تقــدير أقصــب و ن مرفــوع
تقـــوم علـــب أســـاس النســــبة  أدارهـــاان كـــل مجموعـــات التكـــرارات المطلـــو   وي.رفـــا األثقـــال..

 .(1)المئوية من الو ن القصو "
 ( 30الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق فرق األوساط الحسابية وانحرافه يبين 
  للمجموعة التجريبية فا()الضغط بالدبريس بـــُشالاالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.009 3.612 0.246 0.314 )الضغط بالدفا(بريس بـــُش

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 

: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين الضــغط بالــدفا()بــريس بـــــُشفــي اختبــار ال(:30يبــين الجــدول)
( t(، وبلغــت قيمــة )0.246قــدر  ) الفــروق( وبــانحراي 0.314نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد  )

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )3.612المحســوبة )
بــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة (، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أك7وأمــام درجــة حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

التــدري  بتمرينــات مختلفــة وبالبــدتين القصــوى  يثــارالمعنويــة ولــب  قالفــرو ويعــ و الباحــث هــي     
لـك لكسـ  وي وفوق القصوى لغر  تنمية وتطوير المجموعات العضلية العاملة فـي هـيا التمـرين

القـوة القصــوى لعضــالت الــيراعين بمســاعدة الــرجلين والجـيع أيضــا مــا عمليــة النقــل الحركــي مــن 
القسم األسفل للجسم ولب الج ء العلو  من جسم الربـاع وحتـب وصـول الثقـل العلـب نقطـة يسـتفيد 

ـــب التمرينـــات التـــي تطـــور المجموعـــات العضـــلية  منحـــا الربـــاع فـــي نجـــاي المحاولـــة، والتأكيـــد عل
نجــا ، وهــيا مــا أكـــد عليــه كــل مـــن إلضــافة قـــوة مســاعدة غرضــحا تطـــوير االالعاملــة و لمعاكســة ا

يحــا محمــد جــابر بريقــا  البــبه بــالطبا  أوجــه( وي ان "هنــاك الكثيــر مــن 2004فــو   البــديو ) وا 
بـــين التمرينـــات ولكـــن دون تطـــابق، فكـــل تمـــرين يســـتحدي العضـــالت مـــن  اويـــة مختلفـــة ويحقـــق 

                                                 
يحا  فو   البديو ؛ – (1)  .10، صمصدر سبق يكر  محمد جابر بريقا وا 
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فأنـك نفسحا  خالل استخدام العديد من التمرينات علب المجموعة العضلية مكاس  مختلفة ، ومن
 .(1)تقو  كل ج ء في العضلة"

 ( 31الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  للمجموعة التجريبية مياختبار الجيرك الثابت األمااالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 5.527 0.093 0.182 نتر)جيرك( ثابت أمامي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 

ي: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج فــي اختبــار الجيــرك الثابــت األمــام(:31يبــين الجــدول)
( t(، وبلغــــــت قيمــــــة )0.093قــــــدر  ) الفــــــروق( وبــــــانحراي 0.182االختبــــــارين القبلــــــي والبعــــــد  )

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )5.527المحســوبة )
يــة دلن يلــك علــب معنويــة (، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدول7وأمــام درجــة حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

التــدري  المتواصــل  يثــارالتطــور والتحســن فــي معنويــة الفــروق اإلحصــائية ولــب  أعــ اءويمكــن    
بمختلــي  ولــب األعلـبعلـب التمرينـات المختلفــة التـي طبقــت لغـر  تقويــة عمليـة الــدفا بالـيراعين 

والسب  في يلك هو تحفي  المجموعـة العضـلية  اآلخر، وي ال يوجد تمرين يببه واألبكال واعاألن
لغر  االستفادة من قوة الدفا في هيا التمرين والتي يجـ  ان تكـون اكبـر مـن قـوة الـدفا  العاملة

فــي حركــة النتــر بفــتد القــدمين، ولــيها يســاعد هــيا التمــرين فــي تحســين أداء النتــر بفــتد القــدمين 
وهــيا مــا يركـد عليــه صــريد عبـد الكــريم الفضــلي وي يقـول "مــن خــالل عمليتــي  لمسمب)السـبلت(،وا

بمـــا يحقـــق انتقـــال الـــ خم  ولـــب األعلـــباالمتصـــاص والـــدفا عنـــد أداء التمرينـــات، وعمـــل الـــيراعين 
، وان هـــيا التمـــرين يعـــد مـــن (2)الجـــيع وتحديـــد ال وايـــا المناســـبة لبـــاقي أجـــ اء الجســـم" المتولـــد مـــن

وتقوية المجموعـة العضـلية المسـماة )مجموعـة حـ ام الكتـي(  ولب األعلبت تنمية قوة الدفا تمرينا
عضـــالت الـــرجلين وخصوصـــا العضـــالت المرتبطـــة بـــالركبتين، وهـــيا مـــا يركـــد عليـــه  فضـــال عـــن

( "بـــان يـــتم التـــدري  ببـــكل متمـــو ...اي ثبـــت ان بـــدة تـــأثير الحمـــل 2001صـــادق فـــر  ييـــا  )

                                                 
يحا  فو   البديو ؛  – (1)  .22، صمصدر سبق يكر محمد جابر بريقا وا 

 ، صمصدر سبق يكر صريد عبد الكريم الفضلي؛  – (2)
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فقط بل بالبد االنفعالي... وعنـد تـدري  رفـا األثقـال  األقصبعضلي األقصب ال يحصل بالبد ال
 .(1)( مرة"2-1 ائد وتكرار من ) وضافيبالقوة القصوية يمكن استخدام و ن 

 ( 32الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

 للمجموعة التجريبية  اختبار الجيرك السبلت األماميالبعد  في االختبارين القبلي و 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.002 4.850 0.076 0.130 جيرك سبلت أمامي

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 

فــي اختبـــار الجيــرك الســـبلت األمــامي: بلـــط فــرق األوســـاط الحســابية بـــين  (:32يبــين الجـــدول)   
( t(، وبلغــت قيمــة )0.076قــدر  ) الفــروق( وبــانحراي 0.130نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد  )

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )4.850المحســوبة )
كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة (، ولمــا 7وأمــام درجــة حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

ويعــ و الباحــث هــيا التطــور المعنــو  فــي هــيا التمــرين المبــابه كثيــرا لالنجــا  قيــد البحــث، وي    
ـــدى أ ـــة وعناصـــر اللياقـــة البدنيـــة ل ـــة باســـتخدام تطـــورت الخاصـــية الحركي فـــراد المجموعـــة التجريبي

الثقـل االولمبـي وكـيلك اسـتخدام تمرينـات خاصـة مسـاعدة )غرضـية(  قضـي التمرينات باسـتخدام 
 أنحــا أمــالتنميــة وتحســين المجموعــات العضــلية المختلفــة فــي الجســم، واســتخدام تمرينــات محــورة، 

تغييـر مسـكة اليـدين وتختلـي  مثـل أسـحل أنحـامـن الرفعـات النااميـة )التقليديـة( أو  أصـع تكـون 
( "تحتـــل 1988باروكــا)و  أيـــان عــن المســـكات االعتياديــة خـــالل المســابقات، وهـــيا مــا يركـــد عليــه

تمرينـات المحــارة الحركيـة مكانــا هامــا مـن خــالل تمرينــات الربـاعين البــبا ، وان يو  المســتويات 
 أعلـــبديـــة( قصـــيرا وتحقيـــق العاليـــة مـــن المحـــارة يجـــدون الطريـــق لـــتعلم فـــن األداء للرفعـــات )التقلي

 .(2)االنجا ات"

                                                 
، )نبـرة علميــة رياضـية تصــدرها كليـة التربيــة الرياضـية للبنات/جامعــة بغــداد، االي وكنتــك لتطـوير القــوة صـادق فــر  ييـا ؛ – (1)

 .6( ص2001

., ch 10,p23, OpictAjan. Tamas and Baroga Lazerg;  -2 
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عقيــل االعرجــي فــي ان التمرينــات الغرضــية الخاصة)المســاعدة( فــي رفــا األثقــال  أثبتــهوهــيا مــا  
، وكــيلك مــا (1)تــرد  ولــب تطــوير االنجــا  وتحســن مــن المســار الحركــي للثقــل فــي رفعــة الخطــي

ة الخاصـــة فــي تعلـــم فـــن أداء رفعـــة وديـــا ياســـين التكريتــي لـــدى اســـتخدامه التمرينــات البدنيـــ أثبتــه
 .(2)النتر

 ( 33الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

 للمجموعة التجريبية  )القرفصاء(األماميالدبني اختبار في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 حسوبةالم

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 6.135 0.085 0.184 )قرفصاء(أماميدبني 

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 

: بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج )القرفصاء(األماميالدبني في اختبار (:33يبين الجدول)
( t(، وبلغــــــت قيمــــــة )0.085قــــــدر  ) الفــــــروق( وبــــــانحراي 0.184القبلــــــي والبعــــــد  )االختبــــــارين 
( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )6.135المحســوبة )

(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )
 االختبار البعد . ولمصلحةلي والبعد  الفروق بين االختبارين القب

ــــي القــــوى     ــــب   القصــــوى وانجــــاويعــــ و الباحــــث هــــيا التطــــور المعنــــو  ف ــــرجلين ول ــــات ال تمرين
التمرينات المختلفة التـي تـم تنفيـيها مـن قبـل أفـراد المجموعـة التجريبيـة وبالبـدتين القصـوى وفـوق 

لتقويـــة عضـــالت الـــرجلين المـــادة  وهـــيا التمـــرين يفيـــد ولـــب األعلـــبالقصـــوى ويلـــك لتطـــوير الـــدفا 
احمــد العــال احمــد فتــاي و  أبــو، وهــيا مــا يركــد  والقابضــة أثنــاء النــ ول ولــب األســفل ثــم ولــب األعلــب

( "ان تطـــوير القـــوة االنفجاريـــة للعضـــالت المـــادة للـــرجلين تبـــمل علـــب 2003نصـــر الـــدين ســـيد)
 بوســـــاطةقابـــــل مقاومـــــة، تمرينـــــات تتصـــــي بـــــالقوة المميـــــ ة بالســـــرعة وي يســـــتخدم للـــــدفا الفعـــــال م

خـالل العمـل الحركـي، ويمكـن االنقبا  العضلي خالل العمل الثابت وبـيل أقصـب طاقـة حركيـة 
اســتخدام أقصــب طاقــة أو أقصــب قــوة ممكنــة خــالل األســلو  المتحــرك علــب بــكل أداء تمرينــات 

 .(3)ميكانيكا" 
                                                 

، عقيل يحيب االعرجي؛ اثر التمرينات الغرضية الخاصـة فـي تعلـم فـن أداء رفعـة الخطـي باألسـلو  العكسـي مـن الطريقـة الج ئيـة:) رسـالة ماجسـتير – (1)
 ل.-( ص ي1995كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل، 

 .35( ص1990ريتي؛ اثر األعداد البدني الخاص في تعلم فن أداء رفعة النتر: )دراسات وبحوث التربية الرياضية،وديا ياسين التك – (2)

 .114( ص2003: )القاهرة، دار الفكر العربي، فسيولوجيا اللياقة البدنيةأبو العال احمد فتاي واحمد نصر الدين سيد؛  – (3)
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 ( 34الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  للمجموعة التجريبية الدبني الخلفي)القرفصاء(اختبار في االختبارين القبلي والبعد  

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 5.174 0.070 0.128 دبني خلفي)قرفصاء(

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 

 (:34يبين الجدول)
: بلط فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلـي الدبني الخلفي)القرفصاء(في اختبار    

( فــي 5.174( المحســوبة )t(، وبلغــت قيمــة )0.070قــدر  ) الفــروق( وبــانحراي 0.128والبعــد  )
(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )t)حين كانت قيمة 

كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي 
 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  

ت الـــرجلين ولـــب ويعـــ و الباحـــث معنويـــة الفـــروق لحـــيا التمـــرين الـــي  يركـــد علـــب تقويـــة عضـــال  
اســتخدام تمرينـــات مختلفــة ومغـــايرة عـــن المــألوي مثـــل تمــرين نصـــي دبنـــي بــالقف  وتمـــرين )ليـــك 

ــ ولــب األعلــببــريس( علــب أجحــ ة خاصــة بالــدفا  بفــتد القــدمين أمامــا وخلفــا)دبني  دبنيوتمــرين ال
و وبالبــدتين القصــوى وفــوق القصــوى مــن اجــل تنميــة القــوة العضــلية للعضــالت الخاملــة أ ســبلت(

الغيـر عاملــة وكــل هــي  التمرينـات المختلفــة تحــدي ولــب تطـوير وتحســين عمــل مجموعــة عضــالت 
دخــال عمليــة التكيــي علــب هــي  المجموعــة العضــلية، وهــيا مــا يركــد عليــه الســيد عبــد  الــرجلين وا 

لـــب اثـــر تـــدري  ايجـــابي جديـــد)تكيي ( "فـــأيا مـــا رغـــ  الرياضـــي فـــي التوصـــل و1999المقصـــود)
ــيا يجــ  ان نعــاود التصــاعد والتحــد  ( يتعــين عليــه   دديــج يــادة مســتوى األحمــال مــن جديــد... ل

   .(1)لمستوى القوى الوايفية ويج  معاودة  يادة مستوى األحمال"
 
 
 
 

                                                 
 .23، صيكر مصدر سبق  السيد عبد المقصود؛ – (1)
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 (35الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  للمجموعة التجريبية )الجيرك( قسم النترتبار اخبعد  في والاالختبارين القبلي 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 6.723 0.129 0.306 )الجيرك( قسم النتر

 (7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية ) t* قيمة 
 يتضد ما يلي:( 35من الجدول )  
)الجيرك(: بلط فرق األوساط الحسابية بين نتـائج االختبـارين القبلـي والبعـد   قسم النترتبار اخ   
( فــــي حــــين 6.723( المحســــوبة )t(، وبلغــــت قيمــــة )0.129قــــدر  ) الفــــروق( وبــــانحراي 0.306)

ولمـــا (، 7( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )tكانـــت قيمـــة )
كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي 

 ، وهيا يحقق فرضا البحث.االختبار البعد  ولمصلحةوالبعد  
عـــل بالبـــدتين ويعـــ و الباحـــث هـــيا التطـــور الحاصـــل للمجموعـــة التجريبيـــة نتيجـــة التـــدري  الفا   

للمــنحج التـــدريبي اليــومي والـــي  تــم تنفيـــي  مــن قبـــل فـــي مرينــات لتالقصــوى وفـــوق القصــوى ولـــب ا
المجموعــة التجريبيــة، وي ان هــدي هــي  التمرينــات هــو تطــوير وتنميــة القــوة القصــوى واالنجــا  فــي 

وهــو نفــس التمــرين الــي  يــردى فــي حركــة النتــر للقســم الثــاني مــن الرفعــة فــي  )الجيــرك(قســم النتر
لربــاع ولــب تحســين األداء الفنــي لحــي  الحركــة أثنــاء التــدريبات األثقــال حتــب يتعــود امســابقات رفــا 

ـــة، ، اليوميـــة ويركـــد فاضـــل كامـــل  وبالتـــالي يـــرد  ولـــب االرتقـــاء باالنجـــا  وتقليـــل األخطـــاء الفني
( "ان منحـــا  تـــدري  األثقـــال يجـــ  ان يتضـــمن مبـــدأ فـــوق 2008مـــيكور وعـــامر فـــاخر بـــغاتي )

فتاحـــا للتطـــوير... وهـــو يبـــين ببســـاطة ان الجســـم الحمـــل أعلـــب مـــن القـــوة القصـــوى والـــي  يعـــد م
يتكيــي للجحــد البــدني للقــوة الجديــدة المســلطة عليه...والســتمرار حصــول التطــور يــتم العمــل علــب 

  .(1)جعل التمارين أصع  ما تقدمحا لتحقيق بقاء استمرار تحد  الجسم وتحقيق التطور" 

    
 

                                                 
 .116، صمصدر سبق يكر فاضل كامل ميكور وعامر فاخر بغاتي؛  – (1)
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اختبراراج القروة النحربي  عرض وتحليا ومناقش  نترائج نحرب  التةرور ةر   4-4-2
 قيل البحع للملموع  التلريبي :

 
 ( 36الجدول )

ات في اختبار يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 
 للمجموعة التجريبية  البحث

 المتغيرات ت
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %28.097 0.254 1.159 0.904 اميالضغط األم 1

 %22.52  0.382  2.078  1.696  جيرك سبلت الخلفي 2

 %22.41  0.314  1.714  1.401  بـــُش بريس 3

 %11.99  0.182  1.699  1.518  نتر)جيرك( ثابت أمامي 4

 %7.697  0.130  1.820  1.689  جيرك سبلت أمامي 5

 %9.694  0.184  2.082  1.898  دبني أمامي)قرفصاء( 6

 %5.858  0.128  2.313  2.185  دبني خلفي)قرفصاء( 7

 %17.06  0.306  2.100  1.794  قسم النتر )الجيرك( 8
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 ( 37الجدول )
في اختبار يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 

 جموعة التجريبية للم الضغط األمامي

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %28.097 0.254 1.159 0.904 الضغط األمامي

 ( يتبين:37من الجدول )
في اختبار الضغط األمامي: بلط فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلـي والبعـد     
 .االختبار البعد  لمصلحة، والفرق في األوساط %(28.097( وبنسبة تطور قدرها )0.254)
بالتمرينـــات التـــي  التـــدري ويعـــ و الباحـــث هـــيا التطـــور الحاصـــل للمجموعـــة التجريبيـــة نتيجـــة   

علب المنحج التجريبي اليومي والي  تم تنفيي  من قبل أفراد المجموعة التجريبيـة بالبـدتين  أدخلت
"ان الحقــائق دلــت علــب ان  ا ياســين التكريتــيوديــالقصــوى وفــوق القصــوى وهــيا مــا يركــد عليــه 

ـــــب كبيـــــر لتطـــــوير االنجـــــا   ـــــة لحـــــا معن ـــــي التـــــدري  وبمســـــتويات عالي لبـــــدة الحمـــــل المرتفعـــــة ف
 .(1)الرياضي"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 38الجدول )

                                                 
 .401، صمصدر سبق يكر ؛ وديا ياسين التكريتي – (1)
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في اختبار يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 
 للمجموعة التجريبية  السبلت الخلفي (يركجالنتر)

 

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %22.52 0.382 2.078 1.696 سبلت الخلفي (جيركالنتر)
 

 (:  38يبين الجدول)
الســبلت الخلفــي: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين  (جيــركالنتر)فــي اختبــار    

 لمصـــلحة، والفـــرق فـــي األوســـاط %(22.520( وبنســـبة تطـــور قـــدرها )0.382لبعـــد  )القبلـــي وا
 .االختبار البعد 

ان هيا التطور في االنجا  يع و  الباحث ولـب اسـتخدام الوسـائل المسـاعدة باسـتمرار والتـدري     
 بالبـدتين القصــوى وفـوق القصــوى، وهـيا مــا يركــد عليـه محمــد رضـا وبــراهيم "بـان االنجــا  العــالي
فــي المنافســات الرياضــية هــو النتيجــة النحائيــة للتــدري  البــاق... وتكيــي أعضــاء وأجحــ ة الجســم 
الوايفيـة للمتطلبــات الخاصــة لنــوع اللعبــة أو الفعاليــة الرياضــية الممارســة...أ  كلمــا كانــت درجــة 

 .(1)التكيي العضلي اكبر كلما كان االنجا  الرياضي أحسن"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 39الجدول )

                                                 
 .28-27، صمصدر سبق يكر محمد رضا وبراهيم؛  – (1)
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 بـــُشفي اختبار الرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور يبين ف
 للمجموعة التجريبية  )الضغط بالدفا(بريس

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق

نسبة 
 التطور

 

 %22.41 0.314 1.714 1.401 )الضغط بالدفا(بريس بـــُش
 

 (:39يبين الجدول)
: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين )الضــغط بالــدفا(بريس بـــــُشفــي اختبــار ال   

 لمصـــلحة، والفـــرق فـــي األوســـاط %(22.410( وبنســـبة تطـــور قـــدرها )0.314القبلـــي والبعـــد  )
 .االختبار البعد 

صـــل والمســـتمر ان هـــيا التحســـن فـــي القـــوة القصـــوى لحـــيا التمـــرين هـــو لفاعليـــة التـــدري  المتوا   
واســتخدام البــدد العاليــة فــي الوحــدات التدريبيــة اليوميــة وي "يتوقــي مســتوى األداء لالنجــا  العــالي 

 .(1)بصفة عامة لكل مستوى من مستويات بدة الحمل علب قدرة األجح ة الفسيولوجية للفرد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 40الجدول )

                                                 
 .41، صمصدر سبق يكر أمر اهلل احمد البساطي؛  – (1)
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في اختبار لقبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين ا
 للمجموعة التجريبية  الجيرك الثابت األمامي

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد  

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %11.99 0.182 1.699 1.518 نتر)جيرك( ثابت أمامي

 

 (:40يبين الجدول)
اط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي في اختبار الجيرك الثابت األمامي: بلط فرق األوسـ    

االختبـار  لمصـلحة، والفـرق فـي األوسـاط  %(11.990( وبنسبة تطـور قـدرها )0.182والبعد  )
 .البعد 

ويعــ و الباحــث هــيا التطــور الحاصــل فــي القــوة القصــوى واالنجــا  لحــيا التمــرين هــو اســـتمرار   
التمـرين علـب البـدة المسـتخدمة فـي التـدري  التدري  وتكيي المجموعة العضلية العاملة في هـيا 

 اليومي.
يحا  فـو   البـديو  " ويمكـن اسـتخدام عضـالت الـيراعين وي    يركد كل من محمد جابر بريقا وا 

ومجموعــة عضــالت حــ ام الكتــي خــالل رفــا الثقــل باليــدين خصوصــا ولــب األعلــب وتثبيــت الثقــل 
نات متنوعـة وببـدد مختلفـة لغـر  تحقيـق فوق الرأس عند انتحاء الرفعات، ويفضل استخدام تمري

مكاس  عدة لتقوية عضالت الـيراعين ومنطقـة حـ ام الكتـي، وتطـوير هـي  العضـالت بالحصـول 
، حتـب يـتم التـأثير علـب المتطلبـات الخاصـة (1)"علب قوة انفجارية تتطل  دفعات سريعة من القـوة

 .الية ومتنوعةبتطوير هيا التمرين باستخدام تمرينات مساعدة مختلفة وببدد ع

 
 
 
 
 
 

 ( 41الجدول )

                                                 
يحا  فو   البديو  – (1)  .23، صسبق يكر  مصدر؛ محمد جابر بريقا وا 
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في اختبار يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 
 للمجموعة التجريبية  الجيرك السبلت األمامي

 المتغيرات
 س  

 القبلي 

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %7.697 0.130 1.820 1.689 جيرك سبلت أمامي

 (:41يبين الجدول)

في اختبار الجيرك السبلت األمامي: بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي    
االختبـــار  لمصـــلحة، والفـــرق فـــي األوســـاط %(7.697( وبنســـبة تطـــور قـــدرها )0.130والبعـــد  )

 .البعد 
ن أعـ ار  مـن وجحـة ناـر الباحـث ان هيا التطور الحاصل في القوة القصوى لحـيا التمـرين يمكـ   

ولــــب فاعليــــة التــــدريبات بالبــــدتين القصــــوى وفــــوق القصــــوى لحــــيا التمــــرين وان مســــتوى االنجــــا  
المتحقق في االختبارات الخاصة بحـيا التمـرين كـان جيـدا وكافيـا السـتمرار التـدري ، وهـيا مـا أكـد 

الل االختبـار يمكـن تحديـد عليه محمد رضا وبـراهيم "بعـد معرفـة القـوة القصـوى لكـل تمـرين مـن خـ
البدة التدريبية المستعملة فـي التـدري  طبقـا لخصـائص اللعبـة أو الفعاليـة الرياضـية الممارسـة... 

ــــة (1)ونــــوع القــــوة المــــراد تنميتحــــا" ــــة والتــــدري  وعــــدد الوحــــدات التدريبي ، وكــــيلك فــــأن لمــــدة التجرب
الصـــحيد للتمرينـــات المســـاعدة  الباحـــث والتقنـــين العلمـــي والتـــي ابـــري عليحـــااألســـبوعية المنفـــية 

 موضوعة البحث كان لحا األثر الكبير في هيا المستوى من التطور. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 42الجدول )

                                                 
 .632، صمصدر سبق يكر  محمد رضا وبراهيم؛ – (1)
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الدبني في اختبار يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 
 للمجموعة التجريبية  )القرفصاء(األمامي

 راتالمتغي
 س  

 القبلي 

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %9.694 0.184 2.082 1.898 )قرفصاء(أماميدبني 

 

 (:42يبين الجدول )
: بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين نتـــائج االختبـــارين )القرفصـــاء(األماميالـــدبني فـــي اختبـــار    

 لمصــــلحةاألوســــاط ، والفــــرق فــــي %(9.694( وبنســــبة تطــــور قــــدرها )0.184القبلــــي والبعــــد  )
 .االختبار البعد 

نـــابا مـــن اثـــر التـــدري  بتمرينـــات  )القرفصـــاء(األماميالـــدبني وهـــيا التطـــور فـــي انجـــا  تمـــرين    
مختلفــة ســاعدت علــب  يــادة وتنميــة القــوة العضــلية للــرجلين وي يعتبــر هــيا التمــرين مــن التمرينــات 

ألنحـا مفتـاي لتقويـة الـرجلين وفوائـدها  األساسية اليومية فـي الوحـدات التدريبيـة التـي ال غنـب عنحـا
 .وخصوصا في )الجيرك( قسم النترعلب 
فــي تقويــة عضــالت الــرجلين  ولــب األســفلباروكــا( بــأن "تمرينــات الثنــي أيــان و وهــيا مــا يركــد  )   

%( أ  فـوق القصـوى وحتـب أكثـر 140-120بالتحميل العـالي وباإلمكـان أاحـار قـوة ببـدد بـين)
وهــي  البــدد تســتخدم لتمرينــات مقاومــة الــرجلين فــي تمرينــات  (1)القصــوى"مــن يلــك مقارنــة بــالقوة 
( ثانيـــة وب وايـــا مختلفــة مثـــل نصـــي دبنــي أو ربـــا دبني)قرفصـــاء( 10-5االي ومتــرك لمـــدة مــن )

 .أمامي وخلفي
التمرينــات باسـتخدام األثقــال "وكـيلك يركـد )أبــو العـال احمــد فتـاي واحمــد نصـر الــدين سـيد( ان    

أســـالي  التـــدريبات الفعالـــة فـــي تطـــوير القـــدرة الديناميكيـــة  أبـــحرمـــن  الربـــاعينا التـــي يســـتخدمح
 .(2)وخصوصا في اتجاهات القوة القصوى واالنفجارية لعضالت الرجلين"

 

 ( 43الجدول )

                                                 
., ch 8,p16, OpictAjan. Tamas and Baroga Lazerg;  -1 

 
 .116، صمصدر سبق يكر  أبو العال احمد فتاي واحمد نصر الدين سيد؛ – (2)
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الدبني في اختبار يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 
 للمجموعة التجريبية  ي)القرفصاء(الخلف

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %5.858 0.128 2.313 2.185 دبني خلفي)قرفصاء(

: بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين الـــدبني الخلفي)القرفصـــاء(فـــي اختبـــار (:43يبـــين الجـــدول)   
، والفـــــرق فـــــي %(5.858ة تطـــــور قـــــدرها )( وبنســـــب0.128نتـــــائج االختبـــــارين القبلـــــي والبعـــــد  )

 .االختبار البعد  لمصلحةاألوساط 
مــن وجحــة ناــر الباحــث توجــد عــدة أســبا  لحــيا التطــور فــي القــوة القصــوية لعضــالت الجــ ء    

األســفل مــن الجســم)الرجلين( وكــيلك فــي مســتوى القــوة االنفجاريــة لعضــالت الــرجلين وخصوصــا 
عضــالت الــرجلين فــي رفعتــي الخطــي والنتــر، وي اليمكــن  قــوة علــب عنــد الربــاعين الــي  يعتمــدون

ــــة  ــــم وضــــافة تمرينــــات مختلف ــــرجلين، وي ت ــــاع االســــتغناء عــــن خــــدمات مجموعــــة عضــــالت ال للرب
 وبأسالي  متغيرة ل يادة قوة عضالت الرجلين مثل:

 من الحمالة. دبني خلفي)قرفصاء(نصي  .1
 بالقف . دبني خلفي)قرفصاء( .2

 القدمين عريضة.فتحة  دبني خلفي)قرفصاء(ربا  .3

علـــب يلـــك "هـــي  التمرينـــات تاحـــر أيضـــا اختبـــارات الضـــبط الخاصـــة  )أيـــان وباروكـــا(ويركـــد    
القوة العضلية للرجلين والتـي تـرتبط  ربالرباعين فضال عن حاجتنا لحي  التمرينات التكميلية لتطوي

 .(1)بنتائج الرفعات التقليدية"
ـــرجلين "ان تطـــوير القـــوة  وتركـــد بعـــ  المصـــادر العلميـــة علـــب االهتمـــام    بتقويـــة عضـــالت ال

القصــوى والقــوة االنفجاريــة للعضــالت المــادة للــرجلين ... يســتوج  بــيل أقصــب طاقــة للحركــة أو 
العمــل الحركــي، ويمكــن اســـتخدام أقصــب طاقــة أو أقصــب قـــوة ممكنــة خــالل األســلو  المتحـــرك 

 .(2)"ا  ميكانيكعلب بكل أداء تمرينات 

 
 (44الجدول )

                                                 
., ch 10,p3, OpictAjan. Tamas and Baroga Lazerg;  -1 

 .114، صمصدر سبق يكر  تاي واحمد نصر الدين سيد؛أبو العال احمد ف (2)
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 قسم النتر في اختبار األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطوريبين فرق 
 للمجموعة التجريبية  )الجيرك(

 المتغيرات
 س  
 القبلي

 س  
 البعد 

 الفرق
نسبة 
 التطور 

 %17.06 0.306 2.100 1.794 )الجيرك( قسم النتر

 (:44يبين الجدول)
)الجيــرك(: بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي  النتــر قســمفــي اختبــار     

االختبــار  لمصــلحة، والفــرق فــي األوســاط %(17.060( وبنســبة تطــور قــدرها )0.306والبعــد  )
 .البعد 

ان النتــــائج االيجابيــــة التــــي حصــــل عليحــــا أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة فــــي )الجيــــرك( يع وهــــا    
لتـــدري  باســـتخدام البـــدد المرتفعـــة فـــي التمرينـــات التـــي أدخلـــت فـــي المنحـــا  ولـــب اثـــر االباحـــث 

الــــي  حــــدث مــــن خــــالل االســــتمرار علــــب التــــدري  بالبــــدتين  يالتــــدريبي وان التكيــــي الفســــيولوج
القصوى وفوق القصوى، وي تطورت القوة القصوى للمجموعة العضـلية العاملـة فـي الجيـرك وعلـب 

صــباي عبــد  علــب "أهميــة أســلو  تــدري  المحطــات فــي يلــك يركــد كــل مــن عبــد علــي نصــيي و 
تطوير الصفات البدنية للرباع وي يمكن التدري  بتحميل عال وبديد بحدي تطـوير القـوة القصـوى 

ويعــ و الباحــث نســبة التطــور العاليــة فــي هــيا المتغيــر ولــب وجــود أمكانيــة لــدى  (1)وســرعة القــوة"
ة لخدمــــــة وتطــــــوير القســــــم الثــــــاني مــــــن رفعــــــة المجموعــــــة التجريبيــــــة لتوايــــــي المتغيــــــرات البدنيــــــ

 .النتر)الجيرك(
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .141، صمصدر سبق يكر عبد علي نصيي وصباي عبد ؛  – (1)
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عررررض وتحليرررا ومناقشررر  نترررائج اعختبرررار البيرررلق للملمررروعتيف ال رررابة   4-5
 والتلريبي  ة  اختباراج القوة النحبي :

 
 (45الجدول )

 روق بين المجموعتين( المحسوبة والجدولية وداللة الفt) ةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم
 /كغم/قوة نسبيةاالختبار البعد ات البحث الضابطة والتجريبية في اختبار 

 االختبار ت
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 داللة الفروق

 ع س   ع س  

 معنو  0.038 2.285 0.302 1.159 0.123 0.895 الضغط األمامي 1

 معنو  0.000 6.278 0.352 2.078 0.157 1.222 فيجيرك سبلت الخل 2

 غير معنو  0.053 2.109 0.209 1.714 0.175 1.511 بـــُش بريس 3

4 
ثابت  (جيركالنتر)

 أمامي
 معنو  0.008 3.065 0.243 1.699 0.154 1.388

سبلت  نتر)جيرك(  5
 أمامي

 غير معنو  0.055 2.093 0.283 1.820 0.198 1.565

6 
لدبني( قرفصاء)ا

 األمامي
 غير معنو  0.090 1.821 0.258 2.082 0.248 1.851

7 
 القرفصاء)الدبني(

 فيالخل
 معنو  0.036 2.324 0.289 2.313 0.264 1.992

 معنو  0.001 4.483 0.181 2.100 0.170 1.707 قسم النتر )الجيرك( 8

 (14=2-8+8ة حرية )( وأمام درج0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *
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 (46الجدول )
 ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتينt) ةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 /كغم/قوة نسبيةفي االختبار البعد الضغط األمامي  الضابطة والتجريبية في اختبار

 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 معنو  0.038 2.285 0.302 1.159 0.123 0.895 الضغط األمامي

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *
 ( يتبين:46من الجدول )

ئج االختبـــار البعـــد  بـــين المجمـــوعتين معنويـــة الفـــروق فـــي نتـــافـــي اختبـــار الضـــغط األمـــامي:    
( الجدوليـة t(، فـي حـين كانـت قيمـة )2.285( المحسـوبة )tالضابطة والتجريبية، وي بلغت قيمة )

(، ولمـــا كانـــت القيمـــة المحســـوبة 14( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05عنـــد مســـتوى داللـــة ) (2.145)
 ولمصـلحةالضـابطة والتجريبيـة  أكبر من الجدولية دلن يلك علب معنوية الفروق بـين المجمـوعتين

 المجموعة التجريبية.

 ولب فاعلية التمرينات: أع ارهايمكن  أعال ومعنوية الفروق في الجدول    
 ضغط خلفي فتحة عريضة. .1
 متوسطة. -فتحة عريضة أماميضغط  .2

 من فوق الرأس)جالس(. أماميضغط  .3

دريبيـة وبالبـدد العاليـة وهـيا مـا يركـد  وي قام أفـراد العينـة التجريبيـة بتنفيـيها خـالل الوحـدات الت   
عاليــة  ا  صــباي عبــد  وصــادق فــر  "ان الربــاعين الجيــدين ويو  االنجــا  العــالي يســتعملون نســب

 .(1)من القوة القصوى لديحم"%( 105-90من بدة التدري  تتراوي بين)
 
 
 
 
 

                                                 
صباي عبد  وصادق فر  ييا ؛ العناصر األساسية في رفا األثقال: ) بحث منبـور فـي مجلـة االتحـاد العراقـي المركـ    – (1)

  .30( ص1985، بغداد، مطبعة التحرير، 1985لرفا األثقال نيسان، 
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 (47الجدول )
ين حسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعت( المtيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتا )

 /كغم/قوة نسبية في االختبار البعد الجيرك سبلت الخلفي الضابطة والتجريبية في اختبار

 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 معنو  0.000 6.278 0.352 2.078 0.157 1.222 جيرك سبلت الخلفي

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *
 ( يتبين:47من الجدول )

معنويـة الفـروق فـي نتـائج االختبـار البعـد  بـين المجمـوعتين في اختبار جيرك سبلت الخلفـي:    
( الجدوليـة t(، فـي حـين كانـت قيمـة )6.278( المحسـوبة )tالضابطة والتجريبية، وي بلغت قيمة )

(، ولمـــا كانـــت القيمـــة المحســـوبة 14( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05عنـــد مســـتوى داللـــة ) (2.145)
 ولمصـلحةأكبر من الجدولية دلن يلك علب معنوية الفروق بـين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة 

 المجموعة التجريبية.

المجموعـــة التجريبيـــة كمـــا يـــرا  الباحـــث نـــاتج مـــن جـــراء  لمصـــلحةان الفـــرق الواضـــد والتفـــوق    
العلميـــة  األســـس وفـــق علـــب التجربـــة باســـتخدام بـــدد عاليـــة مـــدةخـــالل  اســـتمرار التـــدري فاعليـــة 

وتو يــا حمــل التــدري  ببــكل منــتام ، وي "ان التــدري  العلمــي يعــد الوســيلة التــي يتبعحــا المــدربون 
( وتعويــدهم علــب األخالقيــة –النفســية  -)البدنيــةفــي بنــاء وتطــوير الالعبــين مــن جميــا النــواحي 

الرياضـية المبرمجـة لحـا اثـر كبيـر فـي  التمرينـات عوبات المحتملة في المسابقات وانمواجحة الص
ونع يــه ولــب تطــوير تمرينــات الــدبني األمــامي والخلفــي )القرفصــاء( ،  ،(1)تطــوير األداء واالنجــا "

والتفــوق والتحســن  تطــوير قســم النتــر فــي هــيا االختبــار وي اســتفاد منــه الربــاع أخيــرا باالنجــا  فــي
تحسـين وتطـوير األداء أدت ولـب عند المجموعة التجريبية نتيجة وضـافة التمرينـات المختلفـة التـي 

( "بســب   يــادة القــوة القصــوى والقــوة المميــ ة بالســرعة 1983وهــيا مــا أكــد  ســليمان علــب حســن )
 .(2)قليل  من األداء وتنمية االنجا "لعضالت مد وثني الرجلين مما يرد  ولب ت

 
 (48الجدول )

                                                 
 .260( ص1987: )الموصل، مطابا التعليم العالي، التعلم الحركيعبد علي نصيي؛  – (1)

 .276( ص1983: )الموصل، مديرية مطبعة الجامعة، المدخل ولب التدري  الرياضيسليمان علي حسن؛  – (2)
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 ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتينtيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتا )
 /كغم/قوة نسبيةفي االختبار البعد لبش بريس ا الضابطة والتجريبية في اختبار

 االختبار
 tقيمة  يةمجـ التجريب مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

 0.053 2.109 0.209 1.714 0.175 1.511 بريس بـــُش
غير 
 معنو 

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *

 ( يتبين:48من الجدول )
ة الفـروق فـي نتـائج االختبـار البعـد  بـين المجمـوعتين معنويـغيـر بـريس:  بــــُشفي اختبـار ال     

( الجدوليـة t(، فـي حـين كانـت قيمـة )2.109( المحسـوبة )tالضابطة والتجريبية، وي بلغت قيمة )
(، ولمـــا كانـــت القيمـــة المحســـوبة 14( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05عنـــد مســـتوى داللـــة ) (2.145)

 ة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.يغير معنو أصغر من الجدولية دلن يلك علب 

ويمكن أع اء هيا ولب استخدام تمرينات مبابحة مـن قبـل المجموعـة الضـابطة وفاعليـة المـنحج    
المســــتخدم مــــن قبــــل المــــدر  مــــا مالحاــــة ان الفــــرق بــــين األوســــاط الحســــابية للمجمــــوعتين قــــد 

 لمصـــلحةالتطـــور فـــي هـــيا التمـــرين  المجموعـــة التجريبيـــة، ونســـبة لمصـــلحة( ويميـــل 0.203بلـــط)
%( وكيلك تقار  المستويات في اختبارات هيا التمرين كـون 20.246المجموعة التجريبية وقدر )

( المحســوبة اقتربــت كثيــرا t، كمــا ان قيمــة)المجمــوعتين هــم مــن أفــراد منتخــ  العــراق فئــة البــبا 
 .  من مستوى المعنوية

 
 
 
 
 
 
 
 

 (49الجدول )
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 ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتينtابية واالنحرافات المعيارية وقيمتا )يبين األوساط الحس
 /كغم/قوة نسبيةفي االختبار البعد الثابت  (الجيرك) النتر الضابطة والتجريبية في اختبار

 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

 معنو  0.008 3.065 0.243 1.699 0.154 1.388 ثابت أمامي (جيركالنتر)

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *

معنوية الفروق فـي نتـائج الثابت األمامي:  (الجيرك) النتر في اختبار ( يتبين49من الجدول )   
(، 3.065( المحسـوبة )tبين المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة، وي بلغـت قيمـة ) االختبار البعد 

( وأمــــام درجــــة حريــــة 0.05عنــــد مســــتوى داللــــة ) (2.145( الجدوليــــة )tفــــي حــــين كانــــت قيمــــة )
(، ولمــــا كانــــت القيمــــة المحســــوبة أكبــــر مــــن الجدوليــــة دلن يلــــك علــــب معنويــــة الفــــروق بــــين 14)

 المجموعة التجريبية. ولمصلحةة المجموعتين الضابطة والتجريبي

وهــــيا يركــــد التطــــور الحاصــــل للمجموعــــة التجريبيــــة كــــان نتيجــــة التــــدري  المتواصــــل وفاعليــــة    
ضــمن الوحــدات تــم التــدري  عليحــا التمرينــات المختلفــة بالبــدتين القصــوى وفــوق القصــوى التــي 

بـل أفـراد المجموعـة التجريبيـة ، والتي تم تنفييها مـن ق التدريبية خالل الفترة ال منية لتجربة البحث
وي وضعت هي  التمرينات علـب أسـاس تنميـة وتطـوير االنجـا  ، ومـن اجـل الحصـول علـب نتـائج 

التخطــيط الصــحيد وعلــب أســس علميــة وبتــدر  فــي حمــل  علــب وفــقواضــحة وتفــوق فــي االنجــا  
 )البدة والحجم والراحة(، ومن هي  التمرينات: جان التدري  من 

 فتحة عريضة. ت أمامينتر)جيرك( ثاب .1
 فتحة متوسطة. نتر)جيرك( ثابت أمامي .2
 فتحة متوسطة. نتر)جيرك( ثابت خلفي .3
( هـــيا وي يـــيكران "ان تـــدري  المجموعـــات 2008ويركـــد فاضـــل كامـــل مـــيكور وعـــامر فـــاخر)   

العضــلية المعاكســة فــي العمــل لخلــق تــوا ن فــي اكتســا  القــوة العضــلية فعنــدما تعمــل عضــالت 
ان تعمــــل عضــــالت الكتــــي الداليــــة الخلفيــــة  بتمــــرين الضــــغط األمــــامي يتطلــــ  الكتــــي األماميــــة

  .(1)لتحسين عمل المجموعة العضلية لح ام الكتي"
 (50الجدول )

                                                 
 .133، صمصدر سبق يكر فاضل كامل ميكور وعامر فاخر بغاتي؛  – - (1)
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتين tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتا )
 /كغم/قوة نسبيةفي االختبار البعد  سبلت خلفي (جيركر)نت يبية في اختبارالضابطة والتجر 

 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

سبلت  نتر)جيرك( 
 أمامي

1.565 0.198 1.820 0.283 2.093 0.055 
غير 
 معنو 

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05لة )( هي عند مستوى دال2.145الجدولية ) tقيمة  *

 ( يتبين:50من الجدول )
ة الفــروق فــي نتــائج االختبــار البعــد  بــين غيــر معنويــالســبلت األمــامي:  نتر)جيــرك( فــي اختبــار 

(، فـي حـين كانـت قيمـة 2.093( المحسـوبة )tالمجموعتين الضابطة والتجريبيـة، وي بلغـت قيمـة )
(t( الجدوليــة )2.145) (، ولمــا كانــت القيمــة 14( وأمــام درجــة حريــة )0.05داللــة ) عنــد مســتوى

ة الفــروق بــين المجمــوعتين الضــابطة غيــر معنويــالمحســوبة أصــغر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب 
 والتجريبية.

ولـب تقـار  المســتويات فـي االنجــا   ة فـي هـيا االختبــارمعنويــ عــدم وجـود فـروقويعـ و الباحـث   
رينــات متبــابحة مــن قبــل المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة خــالل بســب  اســتخدام تملحــيا التمــرين 

 ولمصــــلحةفــــي هــــيا المتغيــــر بــــالرغم مــــن الفــــارق بــــين المجمــــوعتين فــــي هــــيا التمــــرين التــــدري  
ـــط الفـــرق فـــي األوســـاط الحســـابية ) ـــة ، وي بل ( t، وقـــد اقتربـــت قيمـــة)( 0.255المجموعـــة التجريبي

 المحسوبة من مستوى المعنوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (51دول )الج
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( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتين tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتا )
 /كغم/قوة نسبيةاالختبار البعد  األماميالقرفصاء)الدبني(  التجريبية في اختبارو الضابطة 

 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 طأالخ

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

قرفصاء)الدبني( 
 األمامي

1.851 0.248 2.082 0.258 1.821 0.090 
غير 
 معنو 

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *

وق فـي نتـائج ة الفـر غيـر معنويـ:األمـامي القرفصـاء)الدبني( فـي اختبـار( يتبين:51من الجدول )  
(، 1.821( المحسـوبة )tاالختبار البعد  بين المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة، وي بلغـت قيمـة )

( وأمــــام درجــــة حريــــة 0.05عنــــد مســــتوى داللــــة ) (2.145( الجدوليــــة )tفــــي حــــين كانــــت قيمــــة )
ين ة الفـروق بـغيـر معنويـ(، ولما كانت القيمة المحسوبة أصـغر مـن الجدوليـة دلن يلـك علـب 14)

 المجموعتين الضابطة والتجريبية.
ان عضــالت الــرجلين تعمــل فــي جميــا  بــين المجمــوعتين ســببه ةمعنويــ عــدم وجــود فــروقان     

نحصـل علـب تقـدم  لكالفعاليات التي يقوم بحا الرباع سـواء بـالرفا ولـب الصـدر)الكلين( والنتـر وبـي
التطـور والفـرق بـين المتوسـطين مستمر في قدرتحا وبرغم يلك تفوقـت المجموعـة التجريبيـة بنسـ  
 متأثرة بقيم البدة القصوى وفوق القصوى في تنفيي هيا التمرين.

فــــي البطــــوالت  كــــونحم يمثلــــون منتخــــ  بــــبا  العــــراق وي يكــــون التنــــافس بيــــنحم علــــب أبــــد و     
الوطنية وكيلك وجود فروق فرديـة فـي القـوة القصـوى لحـيا التمـرين بـين أفـراد عينـة البحـث، كـيلك 

لمــنحج التــدريبي للمجموعــة الضــابطة كــان ناجحــا فــي تحقيــق التطــور فــي هــيا االختبــار رغــم ان ا
المجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدمت تمرينـات أكثـر  ولمصلحةوجود فروق في األوساط الحسابية 

المجموعـــة  ابـــدة ممـــا اســـتخدمت المجموعـــة الضـــابطة، والتمرينـــات المختلفـــة التـــي تـــدربت عليحـــ
 الضابطة وهي:

 .)ليك بريس(بالقدمين ولب األعلبدفا الثقل .1
   .)دبني سبلت(فتد الرجل أماما وخلفا والضغط علب الرجل األمامية علب المسطبة المستوية.2

"تحتــل تمرينــات المحــارة مكانــا هامــا مــن خــالل  انباروكــا( وي يــيكر ايــان و وهــيا مــا يركــد عليــه )  
اليـــة مـــن المحـــارة يجـــدون الطريـــق لـــتعلم فـــن تمرينـــات الربـــاعين البـــبا ، ان يو  المســـتويات الع
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، وهيا يـنعكس علـب تحسـين االنجـا  (1)يحققون أعلب االنجا ات"و األداء للرفعات التقليدية قصيرا 
فــــي قســــم النتر)الجيــــرك( مــــن خــــالل االســــتثمار األمثــــل لقــــدرات الرباعين)عينــــة البحــــث( البدنيــــة 

   والميكانيكية.
 (52الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتين tواالنحرافات المعيارية وقيمتا ) يبين األوساط الحسابية
 /القوة النسبية/كغمفي االختبار البعد  الخلفي القرفصاء)الدبني( لضابطة والتجريبية في اختبارا

 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

 معنو  0.036 2.324 0.289 2.313 0.264 1.992 القرةصاء)اللبن (الخل  

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *
معنوية الفروق في نتـائج االختبـار القرفصاء)الدبني( الخلفي: في اختبار ( يتبين:52ن الجدول )م   

(، فـي حـين 2.324( المحسـوبة )tالمجموعتين الضابطة والتجريبيـة، وي بلغـت قيمـة ) البعد  بين
(، ولمــا 14( وأمــام درجــة حريــة )0.05عنــد مســتوى داللــة ) (2.145( الجدوليــة )tكانــت قيمــة )

كانــــت القيمــــة المحســــوبة أكبــــر مــــن الجدوليــــة دلن يلــــك علــــب معنويــــة الفــــروق بــــين المجمــــوعتين 
 .المجموعة التجريبية مصلحةولالضابطة والتجريبية 

ـــة ممـــا دل عـــل  لمصـــلحة ويعـــ و الباحـــث الفـــروق فـــي األوســـاط الحســـابية    المجموعـــة التجريبي
وهـيا يـدل علـب اثـر التـدري  بالبـدتين القصـوى وفـوق  ق المعنوية وكيلك فـي نسـبة التطـور،الفرو 

كبيـرا وان الداللــة  القصـوى فـي تطــوير القـوة القصــوى واالنجـا  فــي هـيا التمـرين ممــا جعـل الفــارق
المجموعــة التجريبيــة فــي نتــائج اختبــار القــوة النســبية، وهــيا مــا أكــد   لمصــلحةاإلحصــائية كانــت 

يحا  فو   البديو ) ( علب ان "مناهج تطوير القوة العضلية القصـوية 2004محمد جابر بريقا وا 
مســتوى العـــالي لحــا أهميتحــا فـــي تحســين االنجــا  فـــي مجــال رفــا األثقـــال وكــيلك توجيــه مســـار ال

 .(1)لالنجا "

 (53الجدول )
ن ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين المجموعتيtيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتا )

 في االختبار البعد  )الجيرك(قسم النتر الضابطة والتجريبية في اختبار

                                                 
., ch 10,p42, Opictmas and Baroga Lazerg; Ajan. Ta -1 

يحا  فو   البديو ؛  – (1)  .21، صمصدر سبق يكر محمد جابر بريقا وا 
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 االختبار
 tقيمة  مجـ التجريبية مجـ الضابطة

 ةالمحسوب

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 معنو  0.001 4.483 0.181 2.100 0.170 1.707 )الجيرك( قسم النتر

 (14=2-8+8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.145الجدولية ) tقيمة  *
تـائج االختبـار معنويـة الفـروق فـي ن)الجيـرك(:  قسـم النتـرفـي اختبـار  ( يتبـين53من الجدول )   

(، فـي حـين 4.483( المحسـوبة )tالبعد  بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة، وي بلغـت قيمـة )
(، ولمــا 14( وأمــام درجــة حريــة )0.05عنــد مســتوى داللــة ) (2.145( الجدوليــة )tكانــت قيمــة )

ين كانــــت القيمــــة المحســــوبة أكبــــر مــــن الجدوليــــة دلن يلــــك علــــب معنويــــة الفــــروق بــــين المجمــــوعت
 المجموعة التجريبية. ولمصلحةالضابطة والتجريبية 

ان الســـب  فـــي معنويـــة الفـــروق يع وهـــا الباحـــث ولـــب اثـــر التـــدري  بالبـــدتين القصـــوى وفـــوق   
ال منيــة للتجربــة والتمرينــات التــي أدخلــت علــب المــنحج التــدريبي والتــي قــام  مــدةالقصــوى خــالل ال

ا يركــد  محمــد رضــا "علــب المــدربين االهتمــام بتــدري  بتنفيــيها أفــراد المجموعــة التجريبيــة، وهــيا مــ
التي يعتمد عليحـا فـي تحقيـق االنجـا  ببـكل كبيـر...  ةالقابلية الحركيوتحسين مستوى القوة ألنحا 

، وهــيا مــا يحقــق أهــداي البحــث (1)فتحســن القــوة العضــلية قــد أدى ولــب تحســين مســتوى االنجــا "
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي انجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  النتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اوفروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وي 

ور فـي المجموعـة التجريبيـة، ويريـد هـيا التطـ ولمصلحة)الجيرك( بين المجموعتين ببكل ملموس 
( "بـــــان المــــدر  الروســـــي اهــــتم بالتمرينـــــات 1990االنجــــا  كــــل مـــــن منصــــور جميـــــل ويخــــرون)

المساعدة لتطوير القوة العضلية ، وأعطب هيا الجانـ  أهميـة خاصـة، وكـان يركـد فـي نحايـة كـل 
ة علـب تمرينـات القـوة لمنـاطق محمـة بالجسـم وبصـورة خاصـة الجـيع والـيراعين وحدة تدريبية يومي

 .(2)والاحر"
قيرل  الكينماتيكير عرض وتحليرا نترائج اعختبراراج القبلير  والبيلير  للمتايرراج  4-6

 البحع:
 الكينماتيكيرر عرررض وتحليررا نتررائج اعختبرراراج القبليرر  والبيليرر  للمتايررراج  4-6-1

 للملموع  التلريبي :
                                                 

 .615، صمصدر سبق يكر محمد رضا وبراهيم؛ – (1)

 .316، صمصدر سبق يكر منصور جميل ويخرون؛  – (2)
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 (54الجدول )
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارين القبلي والبعد  للمتغيرات 

 /سمقيد البحث للمجموعة التجريبية الكينماتيكية

 االختبار
 االختبار البعد  االختبار القبلي

 ع± س   ع± س  

سفل قبل مسافة الثني ولب األ
 النتر/مرحلة التحير للنتر

30.000 2.329 20.375 1.768 

 11.825 178.125 11.686 171.375 أقصب ارتفاع للثقل

 4.486 31.875 4.340 26.375 مسافة الدفا الحقيقي 

 3.105 4.250 2.976 10.000 مسافة الحبوط للتثبيت

 1.303 1.625 1.282 5.250 انحراي الثقل عند الثني

 2.696 1.875 2.167 5.125 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل

 1.553 2.125- 1.669 4.250 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع

 2.264 3.625- 1.126 3.125 انحراي نقطة التثبيت

 ( يتبين:54من الجدول )
  بلــط الوســط الحســابي فــي )مرحلــة التحيــر للنتــر(قبــل النتــر ولــب األســفلمســافة الثنــي فــي متغيــر :

(، في حين بلط الوسـط الحسـابي فـي 2.329ار  قدر  )( بانحراي معي30.000االختبار القبلي )
 (.1.768( وبانحراي معيار  قدر  )20.375االختبار البعد  لالختبار نفسه )

 ( ـــار القبلـــي ـــاع للثقـــل: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختب ـــر أقصـــب ارتف ( 171.375فـــي متغي
البعـد  لالختبـار  (، في حين بلط الوسط الحسـابي فـي االختبـار11.686بانحراي معيار  قدر  )

 (.11.825( وبانحراي معيار  قدر  )178.125نفسه )
 ( 36.375فـــي متغيــــر مســـافة الــــدفا الحقيقـــي: بلــــط الوســـط الحســــابي فـــي االختبــــار القبلــــي )

(، فــي حــين بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار البعــد  لالختبــار 4.340بــانحراي معيــار  قــدر  )
 (.4.486)( وبانحراي معيار  قدر  31.875نفسه )

 ( 10.000فـــي متغيـــر مســـافة الحبـــوط للتثبيـــت: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار القبلـــي )
(، فــي حــين بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار البعــد  لالختبــار 2.976بــانحراي معيــار  قــدر  )

 (.3.105( وبانحراي معيار  قدر  )4.250نفسه )
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 ( 5.250حســـابي فـــي االختبـــار القبلـــي )فـــي متغيـــر انحـــراي الثقـــل عنـــد الثنـــي: بلـــط الوســـط ال
(، فــي حــين بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار البعــد  لالختبــار 1.282بــانحراي معيــار  قــدر  )

 (.1.303( وبانحراي معيار  قدر  )1.625نفسه )
  فـــي متغيـــر انحـــراي الثقـــل عنـــد االمتـــداد الكامـــل: بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار القبلـــي
(، في حين بلـط الوسـط الحسـابي فـي االختبـار البعـد  2.167يار  قدر  )( بانحراي مع5.125)

 (.2.696( وبانحراي معيار  قدر  )1.875لالختبار نفسه )
  فــــي متغيــــر انحــــراي الثقــــل عنــــد أعلــــب ارتفــــاع: بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي االختبــــار القبلــــي
االختبـار البعـد  (، في حين بلـط الوسـط الحسـابي فـي 1.669( بانحراي معيار  قدر  )4.250)

 (.1.553( وبانحراي معيار  قدر  )2.125-لالختبار نفسه )

 ( 3.125فــــي متغيــــر انحــــراي نقطــــة التثبيــــت: بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي االختبــــار القبلــــي )
(، فــي حــين بلــط الوســط الحســابي فــي االختبــار البعــد  لالختبــار 1.126بــانحراي معيــار  قــدر  )

 (.2.264قدر  )( وبانحراي معيار  3.625-نفسه )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اعختباريف القبلر  ( المححوب  ولعل  ال رو  بيف t)  قيمعرض وتحليا  4-6-2
 ومناقشتها: الكينماتيكي ج المتايراج التلريبي  ة  اختباراللملموع   والبيلق

 
 ( 55الجدول )

لة الفروق بين نتائج ( المحسوبة والجدولية ودالtوقيمتا )الفروق  ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي
 /سمللمجموعة التجريبية ات الكينماتيكية قيد البحثمتغير الاالختبارين القبلي والبعد  في 
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 ع ي ي   المتغيرات ت
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

1 
 

 مسافة الثني ولب األسفل قبل 

 النتر/مرحلة التحير للنتر
 معنو  0.001 9.636 2.825 9.625

 معنو  0.001 13.748 1.389 6.750 صب ارتفاع للثقلأق 2

 معنو  0.001 16.803 0.926 5.500 مسافة الدفا الحقيقي 3

 معنو  0.001 15.712 1.035 5.700 مسافة الحبوط للتثبيت 4

 معنو  0.001 11.192 0.916 3.625 انحراي الثقل عند الثني 5

 معنو  0.001 7.172 1.282 3.250 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل 6

 معنو  0.001 10.200 1.768 6.375 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع 7

 معنو  0.001 10.003 1.909 6.750 انحراي نقطة التثبيت 8

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 56الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  tوقيمتا )الفروق  حسابية وانحراين فرق األوساط اليبي

 /سمللمجموعة التجريبية قبل النتر/مرحلة التحير للنتر ولب األسفلمسافة الثني  متغيرفي 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

قبل  ولب األسفلمسافة الثني 
 النتر/مرحلة التحير للنتر

 معنو  0.001 9.636 2.825 9.625

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
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بلـط  :قبـل النتر/مرحلـة التحيـر للنتـر ولـب األسـفلمسافة الثني في متغير  ( يتبين:56من الجدول )
قــدر   الفــروق( وبــانحراي 9.625ين نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد  )فــرق األوســاط الحســابية بــ

( 2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )9.636( المحســوبة )t(، وبلغــت قيمــة )2.825)
(، ولمــــا كانــــت القيمــــة المحســــوبة أكبــــر مــــن 7( وأمــــام درجــــة حريــــة )0.05عنــــد مســــتوى داللــــة )

االختبــــار  ولمصــــلحةبــــين االختبــــارين القبلــــي والبعــــد   الجدوليــــة دلن يلــــك علــــب معنويــــة الفــــروق
 البعد .

 اســتخدمتلتمرينــات التــي لولــب اثــر التــدريبات اليوميــة  ولــب األســفلويعــ و الباحــث هــيا التطــور فــي الثنــي     
ــيال بالبــدتين القصــوى وفــوق  ولــب األســفلضــمن المــنحج التــدريبي مثــل )الــدبني التحضــير ( ثنــي الــركبتين  قل

مـن الماكنـة الخاصـة( ، وي  ولـب األعلـبيـك بـريس وهـو الـدفا ل)تمـرين  دبنـي خلفي)قرفصـاء(ي القصوى ونصـ
اسـتنادا ولـب أهميـة  ولب األعلـب( قبل الدفا ولب األسفلساعدت هي  التمرينات علب تقليل مسافة التحير )الثني 

 األرضـيةقـوة الجايبيـة  لوضـا الثقـل علـب الصـدر وكـيلك األكبـرتقليل هي  المسافة كون الرباع يتحمل العـ ء 
الثقل المرفوع فتحتا  ولب قوة عضالت الـرجلين لمقاومـة فضال عن عند الثني  ولب األسفلالتي تسح  الرباع 
 ولـب األسـفل( "ان ال تكون مبالغة فـي ثنـي الـركبتين Javorek 1986وي يركد ) األرضيةقوة الثقل والجايبية 

توقـي عمـل العضـالت أثنـاء  ، ألنحا تحتا  ولـب عضـالت كابحـة (1)" الن الرباع سيواجه صعوبة في االمتداد
عميقــة  ولــب األســفل"يجــ  ان ال تكــون هــي  الثنيــة  هعلــب انــ (1990ويركــد منصــور ويخــرون) الثنــي لفســفل،

أكثــر مــن الحــد فــان عمليــة امتــداد الــركبتين تكــون بطيئــة وال تعطــي  ولــب األســفلجــدا... فــإيا  اد هــيا الحبــوط 
 .(2)لكافي من القوة والسرعة لدفا الثقل"الرباع الدفا ا

 
 
 

 ( 57الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  /سمللمجموعة التجريبية أقصب ارتفاع للثقل متغيرفي 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 بةالمحسو 

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 13.748 1.389 6.750 أقصب ارتفاع للثقل

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

                                                 
: NSCA Journal, Vol the Snatch and Clean and Jerk Teaching of Technique in -Optimum PerformanceJavorek,I ;  -1

.8, No.3, Budapest , 1986, P48. 
 .107، صمصدر سبق يكر منصور جميل ويخرون؛ – (2)
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بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج في متغير أقصـب ارتفـاع للثقـل:  ( يتبين:57من الجدول )
( t(، وبلغــــــت قيمــــــة )1.389قــــــدر  ) الفــــــروق ( وبــــــانحراي6.750والبعــــــد  ) االختبــــــارين القبلــــــي

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )13.748المحســوبة )
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةلبعد  الفروق بين االختبارين القبلي وا
 لـــدى ربـــاعي ولـــب األعلـــبا ويعـــ و الباحـــث هـــيا التطـــور الحاصـــل هنـــا ولـــب تطـــور قـــوة الـــدف   

تقوية العضالت المـادة للـرجلين، وي التي من بأنحا  مختلفةال التدريباتالمجموعة التجريبية نتيجة 
ية مـــن العضـــالت فـــي أ  مجموعـــة عضـــل والضـــعي ( " ان الـــنقص1994ك )ب  مـــدر يركـــد جـــو 

ســـوي يــــرد  ولــــب عـــدم تحقيــــق الربــــاع  ولــــب األعلــــبالعاملـــة فــــي أ  مرحلـــة مــــن مراحــــل الـــدفا 
 ولـــب األعلـــبالوضـــعية المالئمـــة وبـــيلك لـــن يـــتمكن مـــن اســـتخدام كامـــل قوتـــه لتنفيـــي حركـــة الـــدفا 

ويلك للحصول علب وضا مناس  يسمد للرباع بانجا  الرفعة ببكل ،(1)بصورة صحيحة وفعالة"
تمـــام نجاححـــا، أفضـــل ( بخصـــوص مرحلـــة 1988ويركـــد عبـــد علـــي نصـــيي وصـــباي عبـــد  ) وا 

رفعـة  امتداد الرجلين ووصول الثقل ولب أقصب ارتفاع له بعد مد الـرجلين فـي المرحلـة الثانيـة مـن
فــان كانــت حركتحمــا فــي االمتــداد  ولــب األعلــبوي يــيكران "أمــا فــي امتــداد الــرجلين  (الجيــركالنتر)

، ويريد هـيا الموضـوع (2)تعطي  خما بديدا لدفا الثقل ولب األعلب" فأنحاجدا  ولب األعلب سريعة
قــوة اكبــر فــي عضــالت  أنتــا ( "فــان الالعــ )رافا األثقــال( يبــدأ فــي 2007صــريد عبــد الكــريم)

 .(3)ضد الجايبية األرضية" اإلمكانالرجلين ل يادة تعجيل الثقل قدر 
 

 ( 58الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق وانحرايلحسابية يبين فرق األوساط ا

 /سمللمجموعة التجريبية مسافة الدفا الحقيقي  متغير االختبارين القبلي والبعد  في

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

  معنو  0.001 16.803 0.926 5.500 مسافة الدفا الحقيقي 

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

                                                 
 .28-27( ص1994: )بيروت، دار األنباء الجامعية للطباعة، رفا األثقال سلسلة عالم الرياضةجور  مدبك؛  – (1)

 .192، مصدر سبق يكر  ؛ عبد علي نصيي وصباي عبد – (2)
 .171، صمصدر سبق يكر صريد عبد الكريم الفضلي؛  – (3)



 157 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين فــي متغيــر مســافة الــدفا الحقيقــي: ( يتبين:58مــن الجــدول )    
( t(، وبلغــت قيمــة )0.926قــدر  ) الفــروق( وبــانحراي 5.500نتــائج االختبــارين القبلــي والبعــد  )

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )16.803)المحســوبة 
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

)الجيــرك(  قسـم النتــرمجــاميا العضـلية العاملــة فــي ويعـ و الباحــث هـيا التحســن االيجــابي فـي ال  
أثنــاء عمليــة التــدري  مــن خــالل تقليــل  فــي واعتمــاد الربــاعين علــب األســس الميكانيكيــة الصــحيحة

علـب قاعـدة االسـتناد، فقـد تمكـن  عموديـاعد الخط الوهمي النا ل من الثقـل المقاومة الناتجة عن بُ 
الجيـرك( باسـتخدام تمرينـات مسـاعدة -مرحلـة النتـرالثقل خالل ) قضي  رالباحث من تعديل مسا
وتمــرين )بــش بــريس( أو مــا يســمب)بالدفا األمــامي الســريا(  ولــب األعلــبمثــل الضــغط األمــامي 

علــب جحــا  االي ومتــرك أو باســتخدام الحمالــة الثابتــة وكــيلك تقويــة المجموعــة العضــلية المســماة 
كــــــــــد صــــــــــريد عبــــــــــد الكــــــــــريم وي ير فــــــــــي النتر)الجيــــــــــرك(،بحــــــــــ ام الكتــــــــــي والــــــــــيراعين العاملــــــــــة 

"انــــه كلمــــا  ادت المســــافة بــــين الخــــط النــــا ل مــــن المقاومــــة وخــــط الجايبيــــة (علب2007الفضــــلي)
األسـس الميكانيكيـة فـي رفـا  وفـق علـب ، وهيا يركد أهمية العمل(1)األرضية  ادت قيمة المقاومة"

ان يكـون فـي هـي  ( "يجـ  1988األثقال لتقليـل عـ وم المقاومـة، ويريـد يلـك عبـد علـي وصـباي )
قــي فــي جيــد لحــي  السلســلة مــن الحركــات التــي لــيس فيحــا أ  تو  اعصــبي االمرحلــة توافقــا عضــلي

، وهــــيا يســــاعد علــــب النقــــل (2)...ما بدايــــة امتــــداد الربــــاع لســــاقيه ألعلــــب مســــافة ممكنــــة"الحركــــة
القــوة  ، ولــب الــيراعين والــب الثقــل ممــا يعمــل علــب توجيــهيعء مــن الــرجلين ولــب الجــو الحركــي الكفــ

 .من اجل الحصول علب الوضا المناس  وبالتالي نجاي المحاولة وءالمنقولة ببكل كف
 ( 59الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب
  /سمالتجريبيةللمجموعة   مسافة الحبوط للتثبيت متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 15.712 1.035 5.700 مسافة الحبوط للتثبيت

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
                                                 

 .174، صمصدر سبق يكر صريد عبد الكريم الفضلي؛  – (1)

 .96، مصدر سبق يكر عبد علي نصيي وصباي عبد ؛  – (2)
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فرق األوساط الحسـابية بـين نتـائج  بلطفي متغير مسافة الحبوط للتثبيت: ( يتبين:59من الجدول )
( t(، وبلغــــــت قيمــــــة )1.035قــــــدر  ) الفــــــروق( وبــــــانحراي 5.700االختبــــــارين القبلــــــي والبعــــــد  )

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )15.712المحســوبة )
يلــك علــب معنويــة  (، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن 7وأمــام درجــة حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

الباحــــث ان هــــي  المســــافة القليلــــة فــــي الحبــــوط للتثبيــــت لــــدى المجموعــــة التجريبيــــة فــــي  رىويــــ   
الثقـل  قضـي االختبار البعد  وهي  النتائج هو تحسن ملحـوا فـي سـرعة األداء الحركـي وارتفـاع 

للربــاعين ســحولة أداء فــتد الــرجلين أمامــا  أتــاينقطــة ممكنــة ممــا  أعلــبالــدفا ولــب  خــالل مرحلــة
وخلفا والسقوط تحت الثقل بكل حريـة ويقـول فـي هـيا المجـال كـل مـن عبـد علـي نصـيي وصـباي 

 لفمـــــامطريقـــــة فـــــتد الســـــاقين فيجـــــ  ان يكـــــون بســـــرعة وبصـــــورة متوا يـــــة  أمـــــا( "1988عبـــــد )
ولـب الثقل...والجيـد عنـدما يـدفا الربـاع بصـدر  بقـوة  أسفليسقط والخلي... ويكون الجيع ممتدا و 

ـــة  و احـــة( تتـــراوي 1993، ويريـــد هـــيا الكـــالم فيـــدلر)(1)"عموديـــةبصـــورة  األعلـــب الثقـــل فـــي مرحل
(سـم مـن طـول 8-3بـين) السقوط من أعلب ارتفاع له حتب نقطـة التثبيـت فـي وضـا فـتد الـرجلين

( "وهـــيا يوضـــد أهميـــة العمـــل بال وايـــا 2007لكـــريم )، ويريـــد يلـــك أيضـــا صـــريد عبـــد ا(2)الربـــاع"
 .(3)الصحيحة عند رفا األثقال إلمكان تقليل ع م المقاومة المتولدة"

ـــــة باســـــتخدام     ـــــة فـــــي هـــــي  المرحل ـــــب تطـــــوير المجـــــاميا العضـــــلية العامل وي عمـــــل الباحـــــث عل
م تنميـــة تمرينات)الـــدبني ســـبلت والثقـــل خلـــي الرقبـــة وتمـــرين الضـــغط مـــن فـــوق الـــرأس( حتـــب تـــت

  والمعاكسة في هيا الوضا. كافة وتطوير المجاميا العضلية العاملة
 ( 60الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب
  م/سللمجموعة التجريبية انحراي الثقل عند الثني متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 11.192 0.916 3.625 انحراي الثقل عند الثني

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
                                                 

  .98-96، مصدر سبق يكر عبد علي نصيي وصباي عبد ؛  – (1)

 .23( ص1993ك، يب  :) ترجمة(   باليي )كلية العلوم الرياضية، جامعة الي لمادة رفا األثقالالكراس الدراسفيدلر،ي؛ – (2)

 .107، صمصدر سبق يكر صريد عبد الكريم الفضلي؛  – (3)
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 ( يتبين:60من الجدول )
ق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي بلـط فـر في متغير انحراي الثقل عند الثنـي:    

( فـي 11.192( المحسوبة )t(، وبلغت قيمة )0.916قدر  ) الفـروق( وبانحراي 3.625والبعد  )
(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )tحين كانت قيمة )

يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن 
 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  

فــي انحــراي الثقــل عنــد الثنــي فــي االختبــار البعــد  اقــل منــه فــي  ا  وتحســن ا  الباحــث تطــور  رىويــ   
قبلي، مما يدل علب تطـور المجموعـة التجريبيـة فـي تقليـل عـ وم المقاومـة الناتجـة عـن االختبار ال

للخط الوهمي النا ل من الثقل وخط الجايبية األرضية المارة فـي قاعـدة االسـتناد، وي  األفقي عدالبُ 
عـد سـوي يسـب  توليــد قـوة أضـافية لـدوران الجسـم حــول نقطـة االرتكـا  ممـا يـرد  ولــب ان هـيا البُ 

 ناام الع وم مما يرد  ولب فبل الرفعة أو أدارها. علب وفق يادة ع وم المقاومة و 
( علــب أهميــة اعتمــاد األســس الميكانيكيــة لحــي  2007صــريد عبــد الكــريم الفضــلي ) وي يركــد   

الجسـم  ثقـل كتلـة المـار مـن مركـ  عمـود "انه كلما صغرت المسافة بـين الخـط الـوهمي ال الحقيقة
عـــدها عـــن محـــور مســـافة بُ × ولـــب نقطـــة االرتكـــا   ادت القـــوة انطالقـــا مـــن مبـــدأ ان العـــ م = القـــوة

 .(1)الدوران"
أو مـــا يســـمب بـــالنتر الثابـــت مـــن  قـــد اســـتخدم الباحـــث تمرينـــات الجيـــرك الثابـــت مـــن الحمالـــةو    

لتطـوير القـوة االنفجاريـة عنـد الثنـي  مختلفة من اجل تحقيـق هـي  النتيجـةبفتحات اليدين ال الحمالة
   .لفسفلوتقليل انحراي الثقل عند الثني 

 ( 61الجدول )
نتائج  بين ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروقtوقيمتا ) فروقال ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  /سمللمجموعة التجريبية انحراي الثقل عند االمتداد الكامل متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 7.172 1.282 3.250 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

                                                 
 .158، صمصدر سبق يكر صريد عبد الكريم الفضلي؛  - (1)



 160 الباب الرابع...............عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

بلـــط فـــرق األوســـاط فـــي متغيـــر انحـــراي الثقـــل عنـــد االمتـــداد الكامـــل:  ( يتبـــين:61مـــن الجـــدول )
(، 1.282قــــدر  ) الفــــروق( وبــــانحراي 3.250الحســــابية بــــين نتــــائج االختبــــارين القبلــــي والبعــــد  )

( عنــد مســتوى 2.365( الجدوليـة )t( فــي حــين كانـت قيمــة )7.172( المحسـوبة )tوبلغـت قيمــة )
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك 7( وأمــام درجــة حريــة )0.05داللــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةعلب معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

الثقــل كــان اقــل فــي االختبــار البعــد  ممــا يــدل علــب  قضــي مســافة انحــراي  الباحــث ان ىويــر    
، وهيا تطور ايجـابي عـن االنحرافـات األفقيمسارا عموديا قلل من المسار الثقل اتخي  قضي ان 

مما يقلل مـن عـ م التـدوير فـي الثقـل،  عمودياالكبيرة للثقل وهيا بدور  يعني ان الثقل اتخي وضعا 
( " ان الثقـــل فـــي هـــي  المرحلـــة قـــد يصـــل ولـــب مســـتوى 1990ل ويخـــرون)وي يركـــد منصـــور جميـــ

بحيـث ال يخـر  البـار مـن مركـ  ثقـل  عمـود الحاجبين وتكون حركة الجـيع ومسـار الثقـل ببـكل 
 .(1)الجسم"

    
 ( 62الجدول )

تائج ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نtوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب
 /سمللمجموعة التجريبية  انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 10.200 1.768 6.375 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
 ( يتبين:62من الجدول )

بلط فرق األوساط الحسابية بـين نتـائج االختبـارين في متغير انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع:     
ــــــي والبعــــــد  ) ــــــانحراي 6.375القبل ــــــروق( وب ــــــدر  ) الف ( المحســــــوبة t(، وبلغــــــت قيمــــــة )1.768ق

( وأمـام درجـة 0.05( عند مستوى داللـة )2.365ة )( الجدوليt( في حين كانت قيمة )10.200)
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين 7حريــة )

 االختبار البعد . ولمصلحةاالختبارين القبلي والبعد  

                                                 
 .107، صمصدر سبق يكر منصور جميل ويخرون؛ - (1)
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رحلـة ولـب هيا التطور والتحسن في التقليل مـن االنحرافـات فـي هـي  الم أسبا ويع و الباحث     
ـــــة فـــــي  واالعتمـــــاد علـــــب األســـــس )الجيـــــرك( قســـــم النترتطـــــور القـــــوة القصـــــوى للعضـــــالت العامل

فــي تحســـين المســار الحركــي للثقــل مـــن خــالل عمليــة تقليــل انحرافـــات  أســحمتالميكانيكيــة التــي 
 الثقــــل المــــارة بقاعــــدة اســــتناد  ووضــــا الثقــــل فــــي مكــــان مناســــ  ، وي يركــــد صــــريد عبــــد الكــــريم

"قد يخفق الع  رفا األثقال في تحقيق رقم جيد رغم ان قدراته العضلية تسـمد  (2007الفضلي)
له بـيلك ، لعـدم تمكنـه مـن وضـا الثقـل فـي المكـان المناسـ  بالنسـبة لمركـ  ثقـل جسـمه وبالتـالي 

 .(1)لقاعدة ارتكا  "
"ان الحـدي مـن هـي  الحركـة هـو نقـل مركـ  ثقـل  (Ajan and Baroga 1988ويريـد يلـك )   

يوو المرونـــة الكافيـــة فـــي مفاصـــل الكتفـــين  الربـــاعينالربـــاع خلـــي مركـــ  ثقـــل الحديـــد ، و  الجســـم
 .(2)والمرفقين يكونون مناسبين ليلك"

( "يكــون الثقــل فــوق الجــ ء الخلفــي مــن الــرأس وفــوق األينــين، Drechsler  1997ويريــد يلــك )
انــه يمــر فــي مــرخرة وعنــد وســقاط خــط قضــيبي مــن الثقــل ولــب الطبلــة حيــث مركــ  اســتناد الربــاع ف

، وتحقــق هــي  الحــال أمكانيــة الربــاع فــي الــتحكم فــي (3)الــرأس ومفصــلي الكتفــين ومنتصــي الــورك"
مســار قضــي  الثقــل خــالل مرحلــة فــتد الــرجلين وأعلــب ارتفــاع للثقــل مــن اجــل التثبيــت، وي عمــل 

والجـــيع  المختلفـــة لتطـــوير المجموعـــة العضـــلية المـــادة للـــيراعين تالباحـــث ولـــب وضـــافة التمرينـــا
ـــتحكم بمســـار قضـــي  الثقـــل فـــي هـــي   وعضـــالت الـــرجلين وحـــ ام الكتـــي ممـــا أعطـــب أمكانيـــة ال

 المرحلة.
 ( 63الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ية وانحرايفرق األوساط الحساب يبين
 /سملمجموعة التجريبية ل انحراي نقطة التثبيت متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.001 10.003 1.909 6.750 انحراي نقطة التثبيت

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
                                                 

 .244، صمصدر سبق يكر فضلي؛ صريد عبد الكريم ال - (1)

: (Budapest Medicin Weightlifting Fitness for all SportsAjan, Tomas and Baroga Lazar: -2

Pablishing House,1988)P58. 

: (White Stone,Aisa Communication NY,USA The Weightlifting EncyclopediaA:Drechsle, -3

1997,P30. 
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 ( يتبين:63من الجدول )

بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي التثبيـت: في متغيـر انحـراي نقطـة      
( فـي 10.003( المحسوبة )t(، وبلغت قيمة )1.909قدر  ) الفـروق( وبانحراي 6.750والبعد  )

(، ولمـا 7( وأمام درجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365( الجدولية )tحين كانت قيمة )
الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــروق بــين االختبــارين القبلــي  كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن

 االختبار البعد . ولمصلحةوالبعد  
هيا التطـور ولـب التـدري  الفعـال بالبـدتين القصـوى وفـوق القصـوى وي أسـحمت ويع و الباحث    

مــن  التمرينــات التــي أدخلــت علــب المــنحج التــدريبي للمجموعــة التجريبيــة مثــل فــتد القدمين)ســبلت(
الثقـل  قضـي جحا  االي ومترك الخلفـي واألمـامي وتمرينـات الضـغط المختلفـة فـي تحسـين مسـار 

)الجيرك( ومنحا المرحلة األخيرة لتثبيـت الثقـل قسم النترفي كل مرحلة من مراحل األداء الحركي ل
("ان ابتعـــاد الثقـــل عنـــد اكتمـــال الرفعـــة فـــي 2007ببـــكل مســـتقيم ، وي يركـــد صـــريد عبـــد الكـــريم )

  المار من مركـ  ثقـل الجسـم يولـد عـ م دوران يـرد  ولـب عمودحالة)الثبات( عن خط الجايبية ال
 .(1)عدم ات ان الرباع وبالتالي فبله في الرفعة"

( بـان " تكـون كلتـا القـدمين علـب اسـتقامة 1988ويريد يلك عبد علـي نصـيي وصـباي عبـد )   
الثقـــل والصـــدر والـــرجلين بخـــط ( ويكـــون ك)الجيـــر قســـم النترواحـــدة عنـــدها يكـــون الربـــاع قـــد أكمـــل 

 .(2)"متوا   
 
القبليررر  والبيليررر   نحرررب  التةرررور بررريف اعختبررراراجعررررض وتحليرررا نترررائج  4-6-3

 للملموع  التلريبي : الكينماتيكي للمتايراج 
 

 (64الجدول )
في المتغيرات يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور 

 قيد البحث للمجموعة التجريبية/سم الكينماتيكية

 نسبة التطور  الفرق س  البعد  س  القبلي المتغيرات

                                                 
 .156، صمصدر سبق يكر يم الفضلي؛ صريد عبد الكر - (1)

 .99-98، مصدر سبق يكر عبد علي نصيي وصباي عبد ؛  - (2)
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قبل النتر/مرحلة التحير  ولب األسفلمسافة الثني 
 للنتر

30.000 20.375 9.625 32.083%  

 %3.939 6.750 178.125 171.375 أقصب ارتفاع للثقل
 %20.853 5.500 31.875 26.375  مسافة الدفا الحقيقي

 %57.5 5.700 4.250 10.000 مسافة الحبوط للتثبيت

 %69.048 3.625 1.625 5.250 انحراي الثقل عند الثني

 %63.415 3.250 1.875 5.125 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل

 %150 6.375 2.125- 4.250 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع

 %216 6.750 3.625- 3.125 تثبيتانحراي نقطة ال

 
 ( يتبين:64من الجدول )

  بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين : الثنــي ولــب األســفل قبــل النتــرفــي متغيــر
 %(.32.083( وبنسبة تطور قدرها )9.625القبلي والبعد  )

  :تبـــارين القبلـــي بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين نتـــائج االخفـــي متغيـــر أقصـــب ارتفـــاع للثقـــل
 %(.3.939( وبنسبة تطور قدرها )6.750والبعد  )

  :بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي فــي متغيــر مســافة الــدفا الحقيقــي
 %(.20.853( وبنسبة تطور قدرها )5.500والبعد  )

  :تبــارين القبلــي بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االخفــي متغيــر مســافة الحبــوط للتثبيــت
 %(.57.500( وبنسبة تطور قدرها )5.700والبعد  )

  :بلط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي في متغير انحراي الثقل عند الثني
 %(.69.048( وبنسبة تطور قدرها )3.625والبعد  )

  :ة بــــين نتــــائج بلــــط فــــرق األوســــاط الحســــابيفــــي متغيــــر انحــــراي الثقــــل عنــــد االمتــــداد الكامــــل
 %(.63.415( وبنسبة تطور قدرها )3.250االختبارين القبلي والبعد  )

  :بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين في متغير انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع
 %(.150.00( وبنسبة تطور قدرها )6.375القبلي والبعد  )

  :ط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي بلــط فــرق األوســافــي متغيــر انحــراي نقطــة التثبيــت
 %(.216.00( وبنسبة تطور قدرها )6.750والبعد  )
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 وكانت جميا نس  التطور لمصلحة االختبارات البعدية.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عرض وتحليرا نترائج اعختبراراج القبلير  والبيلير  للمتايرراج الكينماتيكير  قيرل  4-7

 البحع:
ئج اعختبرراراج القبليرر  والبيليرر  للمتايررراج الكينماتيكيرر  عرررض وتحليررا نتررا 4-7-1

 للملموع  ال ابة :
 (65الجدول)

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارين القبلي والبعد  للمتغيرات الكينماتيكية قيد البحث 
 للمجموعة الضابطة/سم
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 ختباراال
 االختبار البعد  االختبار القبلي

 ع± س   ع± س  

مسافة الثني ولب األسفل قبل النتر/مرحلة التحير 
 للنتر

32.113 1.619 31.425 1.413 

 3.119 165.513 3.379 165.250 أقصب ارتفاع للثقل
 3.686 28.413 3.911 28.213 مسافة الدفا الحقيقي 

 1.400 11.588 1.364 11.689 مسافة الحبوط للتثبيت

 0.896 6.400 0.921 6.676 انحراي الثقل عند الثني

 0.814 5.400 0.803 5.725 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل

 1.112 4.173 1.228 5.725 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع

 1.064 4.588 1.253 4.888 انحراي نقطة التثبيت

 
 ( يتبين:65من الجدول)

ر للنتـر(: بلـط الوسـط الحسـابي في متغير مسافة الثنـي ولـب األسـفل قبـل النتر)مرحلـة التحيـ -
( ، فـي حـين بلـط الوسـط 1.691( وبـانحراي معيـار  قـدر )32.113في االختبار القبلـي )

ـــــــــي االختبـــــــــار البعـــــــــد  الختبـــــــــار نفســـــــــه) ـــــــــار   (31.425الحســـــــــابي ف وبـــــــــانحراي معي
 (.1.413قدر )

( وبــــانحراي 165.250بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي االختبــــار القبلــــي ) :أقصــــب ارتفــــاع للثقــــل -
( ، فـــي حـــين بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار البعـــد  الختبـــار 1.691عيـــار  قـــدر )م

 (.3.119( وبانحراي معيار  قدر )165.513نفسه)

( وبــــانحراي 28.213بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي االختبــــار القبلــــي ) :مســــافة الــــدفا الحقيقــــي -
ـــار ( ، فـــي حـــين بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار البعـــد  3.911معيـــار  قـــدر ) الختب

 (.3.686( وبانحراي معيار  قدر )28.413نفسه)

( وبــــانحراي 11.689بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي االختبــــار القبلــــي ) :مســــافة الحبــــوط للتثبيــــت -
ـــار 1.364معيـــار  قـــدر ) ( ، فـــي حـــين بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار البعـــد  الختب

 (.1.400( وبانحراي معيار  قدر )11.588نفسه)
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( وبـــانحراي 6.676بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار القبلـــي ) :نـــد الثنـــيانحـــراي الثقـــل ع -
ـــار 0.921معيـــار  قـــدر ) ( ، فـــي حـــين بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي االختبـــار البعـــد  الختب

 (.0.896( وبانحراي معيار  قدر )6.400نفسه)

 (5.725بلــــط الوســــط الحســــابي فــــي االختبــــار القبلــــي ) :انحــــراي الثقــــل عنــــد االمتــــداد الكامــــل -
( ، فـــي حــين بلـــط الوســط الحســـابي فــي االختبـــار البعـــد  0.803وبــانحراي معيـــار  قــدر )

 (.0.814( وبانحراي معيار  قدر )5.400الختبار نفسه)

( وبانحراي 5.725بلط الوسط الحسابي في االختبار القبلي ) :انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع -
ـــار  ( ، فـــي حـــين بلـــط الوســـط الحســـابي فـــي1.228معيـــار  قـــدر ) االختبـــار البعـــد  الختب

 (.1.112( وبانحراي معيار  قدر )4.173نفسه)

( وبـانحراي معيـار  4.888بلط الوسط الحسابي في االختبار القبلي ) :انحراي نقطة التثبيت -
( 4.588( ، في حين بلط الوسط الحسابي في االختبار البعد  الختبـار نفسـه)1.253قدر )

 (.1.064وبانحراي معيار  قدر )

 
 
 
 
 
اعختباريف القبلر  ( المححوب  ولعل  ال رو  بيف t)  قيمعرض وتحليا  4-7-2

 ومناقشتها: الكينماتيكي ج المتايراج ختبارا ابة  ة  االللملموع   والبيلق
 ( 66الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )الفروق  ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي
 ضابطة/سمللمجموعة الات الميكانيكية قيد البحث متغير الختبارين القبلي والبعد  في اال

 ع ي ي   المتغيرات ت
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

1 
 

 مسافة الثني ولب األسفل قبل 

 النتر/مرحلة التحير للنتر
 معنو  0.011 3.416 0.569 0.688

غير  0.382 0.932 0.796 0.263 أقصب ارتفاع للثقل 2
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 معنو 

 0.438 0.821 0.689 0.200 مسافة الدفا الحقيقي  3
غير 
 معنو 

 0.814 0.244 1.175 0.101 مسافة الحبوط للتثبيت 4
غير 
 معنو 

 معنو  0.011 3.454 0.225 0.275 انحراي الثقل عند الثني 5

انحراي الثقل عند االمتداد  6
 الكامل

0.325 0.423 2.171 0.017 
غير 
 معنو 

7 
انحراي الثقل عند أعلب 

 ارتفاع
 معنو  0.017 3.104 0.513 0.563

 معنو  0.018 3.055 0.278 0.300 انحراي نقطة التثبيت 8

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

 
 
 
 
 

 ( 67الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا )فروق ال ن فرق األوساط الحسابية وانحراييبي

للمجموعة  مسافة الثني ولب األسفل قبل النتر/مرحلة التحير للنتر متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 
 ضابطة/سمال

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

مسافة الثني ولب األسفل قبل 
 ر/مرحلة التحير للنترالنت

 معنو  0.011 3.416 0.569 0.688

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

 ( يتبين:67من الجدول )
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ـــب األســـفلمســـافة الثنـــي فـــي متغيـــر       ـــر للنتـــر ول ـــة التحي ـــل النتر/مرحل ـــط فـــرق األوســـاط  :قب بل
 الفــروق( وبــانحراي 0.688)للمجموعــة الضــابطة بــارين القبلــي والبعــد  الحســابية بــين نتــائج االخت

( الجدوليــــــة t( فــــــي حــــــين كانــــــت قيمــــــة )3.416( المحســــــوبة )t(، وبلغــــــت قيمــــــة )0.569قــــــدر  )
(، ولمـا كانـت القيمـة المحسـوبة أكبـر 7( وأمـام درجـة حريـة )0.05( عند مستوى داللة )2.365)

االختبــار  ولمصــلحةروق بــين االختبــارين القبلــي والبعــد  مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة الفــ
 .لحيا المتغير الكينماتيكي البعد 

ويع و الباحـث التطـور الحاصـل فـي هـيا المتغيـر ولـب اثـر التـدري  باسـتخدام تمرينـات تسـاعد    
علب أحداث هيا التطور البسيط مثل)الدبني التحضير ( ثني الركبتين ولب األسفل قليال ثـم القفـ  

 لفعلب بالبدد المتوسطة ضمن المنحج التدريبي اليومي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 68الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  ضابطة/سمللمجموعة ال أقصب ارتفاع للثقل متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 0.382 0.932 0.796 0.263 أقصب ارتفاع للثقل
غير 
 معنو 

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
 ( يتبين:68من الجدول )
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نتـــائج االختبـــارين القبلـــي بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين فـــي متغيـــر أقصـــب ارتفـــاع للثقـــل:    
ـــــانحراي0.263) للمجموعـــــة الضـــــابطة والبعـــــد  ـــــروق ( وب ( t(، وبلغـــــت قيمـــــة )0.796قـــــدر  ) الف

( 0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )t( فـــي حـــين كانـــت قيمـــة )0.932المحســـوبة )
غيــر  ر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــبصــغ(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أ7وأمــام درجــة حريــة )

 .الكينماتيكي لحيا المتغير الفروق بين االختبارين القبلي والبعد  ةمعنوي
ولــب األعلــب لــدى  ة الفــروق لحــيا المتغيــر بســب  ضــعي قــوة الــدفاغيــر معنويــويعــ و الباحــث    

بعــ  المجــاميا العضــلية لعضــالت الــرجلين وكــيلك  ضــعيربــاعي المجموعــة الضــابطة نتيجــة 
، ويلـك لعـدم اسـتخدام تمرينـات المجموعة مما اثر علب داللة الفروق وجود فروق فردية بين أفراد

( "ان الــنقص فــي أ  مجموعــة 1994مختلفــة بالبــدد العاليــة، وهــيا مــا يركــد عليــه جــور  مــدبك)
عضلية من العضالت العاملة في أ  مرحلة من مراحل الدفا ولب األعلب سوي يرد  ولب عـدم 

 .(1)تحقيق الرباع الوضعية المالئمة"
 
 
 
 
 
 

 ( 69الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق لحسابية وانحراييبين فرق األوساط ا

 ضابطة/سمللمجموعة المسافة الدفا الحقيقي  متغير االختبارين القبلي والبعد  في

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 0.438 0.821 0.689 0.200 لدفا الحقيقي مسافة ا
غير 
 معنو 

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 

                                                 
 .28-27، صمصدر سبق يكر  جور  مدبك؛  (1)
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بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين فــي متغيــر مســافة الــدفا الحقيقــي: ( يتبين:69مــن الجــدول )    
ــــــي والبعــــــد  ــــــارين القبل ــــــائج االختب ــــــانحراي 0.200) للمجموعــــــة الضــــــابطة نت ــــــدر   الفــــــروق( وب ق

( 2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )0.821( المحســوبة )t(، وبلغــت قيمــة )0.689)
مـــن  صـــغر(، ولمـــا كانـــت القيمـــة المحســـوبة أ7( وأمـــام درجـــة حريـــة )0.05عنـــد مســـتوى داللـــة )

 لحــــيا المتغيــــر الفــــروق بــــين االختبــــارين القبلــــي والبعــــد  ةغيــــر معنويــــالجدوليــــة دلن يلــــك علــــب 
 .الكينماتيكي

ة الفــروق فــي هــيا المتغيــر نتيجــة ضــعي بعــ  عضــالت الــرجلين غيــر معنويــويعــ و الباحــث    
والكتفين وعدم استخدام تمرينات مختلفة لتقوية العضالت العاملـة وخصوصـا منطقـة حـ ام الكتـي 

 واليراعين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 70الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) لفروقا ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

 ضابطة/سمللمجموعة ال  مسافة الحبوط للتثبيت متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 0.814 0.244 1.175 0.101 مسافة الحبوط للتثبيت
غير 
 معنو 

 قيمة t ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
 ( يتبين:70من الجدول )
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بلط فرق األوساط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي في متغير مسافة الحبوط للتثبيت:       
ـــــانحراي 0.101) للمجموعـــــة الضـــــابطة والبعـــــد  ـــــروق( وب ـــــدر  ) الف ( t) (، وبلغـــــت قيمـــــة1.175ق

( 0.05( عنــد مســتوى داللــة )0.244( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )15.712المحســوبة )
غيــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب  صــغر(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أ7وأمــام درجــة حريــة )

 .لحيا المتغير الكينماتيكية الفروق بين االختبارين القبلي والبعد  معنوي

اكبر من مسافة المجموعة التجريبية في عملية الحبوط لتثبيت الثقـل فـي  ان هي  المسافة هي    
 هيا المتغير نتيجة عدم استخدام تمرينات مساعدة ببكل صحيد.

وياحــــر التفــــوق الواضــــد لمصــــلحة المجموعــــة التجريبيــــة عنــــد مقارنــــة القــــيم المحســــوبة بــــين     
ينـــات مســـاعدة وببـــدد مرتفعـــة المجمـــوعتين لـــيلك تحتـــا  المجموعـــة الضـــابطة ولـــب اســـتخدام تمر 

الحركـي وأداء فـتد الـرجلين ببـكل  الفنـي لتطوير المجاميا العضلية العاملة لتحسين سرعة األداء
 أفضل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 71الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  /سملضابطةللمجموعة ا انحراي الثقل عند الثني متغيرعد  في االختبارين القبلي والب

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.011 3.454 0.225 0.275 انحراي الثقل عند الثني

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
 ( يتبين:71من الجدول )
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بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي في متغير انحراي الثقل عند الثنـي:    
ـــــانحراي 0.275) للمجموعـــــة الضـــــابطة والبعـــــد  ـــــروق( وب ـــــدر  ) الف ( t(، وبلغـــــت قيمـــــة )0.225ق

( 0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )t( فـــي حـــين كانـــت قيمـــة )3.454المحســـوبة )
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )

 .لحيا المتغير الكينماتيكي االختبار البعد  ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

ويعــ و الباحــث هــيا التطــور والتحســن فــي االنحــراي البســيط عنــد الثنــي لفســفل فــي االختبــار    
ـــة( بفتحـــة عريضـــة ال ـــي الرقب بعـــد  فـــي اســـتخدام المـــدر   تمرين)جيـــرك ثابـــت مـــن الحمالـــة خل

( "وضــا الثقــل خلــي الرقبــة يحســن هــيا 1985، وي يــيكر وديــا ياســين)ومتوســطة خــالل التجربــة
التمــرين مــن تقليــل االنحرافــات ويحســن عمــل مفصــل الكتفــين بتقويــة العضــالت المــادة للــيراعين.. 

 .(1)وة العضالت العاملة في دفا الثقل ولب األعلب"ويطور هيا التمرين ق
( فـي هــيا الموضـوع " ان لسـرعة توقـي حركــة ثنـي الـرجلين أو قطـا حركــة 1985ويركـد وديـا)  

الثنـــي التمحيـــد  باســـتخدام العضـــالت الكابحـــة للثقـــل المرفـــوع المتجحـــة لفســـفل، واالســـتفادة مـــن 
 (2)ة كبيرة لنتر الثقل ولب األعلب"الحركة المطاطية لقضي  الثقل)البار( تمند مساعد

 
 
 

 ( 72الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق نتائج االختبارين tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

  /سملضابطةللمجموعة ا انحراي الثقل عند االمتداد الكامل متغيرالقبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 محسوبةال

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 0.017 2.171 0.423 0.325 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل
غير 
 معنو 

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
 ( يتبين:72من الجدول )

                                                 
 .221-220، ص1985، مصدر سبق يكر وديا ياسين التكريتي؛ – (1)

 .308، ص1985، نفس المصدروديا ياسين التكريتي؛  - (2)
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األوســـاط الحســابية بـــين نتـــائج بلـــط فــرق فــي متغيـــر انحــراي الثقـــل عنــد االمتـــداد الكامــل:        
(، 0.423قـــــدر  ) الفـــــروق( وبـــــانحراي 0.325) للمجموعـــــة الضـــــابطة االختبـــــارين القبلـــــي والبعـــــد 

( عنــد مســتوى 2.365( الجدوليــة )t( فــي حــين كانــت قيمــة )2.171( المحســوبة )tوبلغــت قيمــة )
الجدوليـة دلن يلـك مـن  صـغر(، ولما كانت القيمة المحسـوبة أ7( وأمام درجة حرية )0.05داللة )
 .في هيا المتغير الكينماتيكية الفروق بين االختبارين القبلي والبعد  غير معنويعلب 
، وي اتخـي الثقـل مـن خـالل التحليـل المسافة كبيرة نسبيا بين قضي  الثقل والوجه واحرت ان     

قل اتخي مسارا غيـر مسارا ابعد وانحراي للخار  بعيدا عن مسار  الحقيقي األمثل مما يعني ان الث
( " حـــين يســـتغل الربـــاع نبـــاط قـــوة 1985، ويركـــد وديـــا )عمـــود  خـــالل الحركـــة ولـــب األعلـــب
لالرتفــاع ولــب األعلــب ويلــك بمــدهما كــامال...وفي  أضــافيةعضــالت رجليــه الــي  يمــند الثقــل قــوة 

 .(1)لحاة استناد الرباع علب مبطي القدمين يكون محيأ لحركة السقوط تحت الثقل"
يكر منصــــور ويخــــرون بحــــيا الصــــدد "ان الثقــــل فــــي هــــي  المرحلــــة قــــد يصــــل ولــــب مســــتوى ويــــ   

الحاجبين وتكون حركة الجيع ومسار الثقل ببكل عمـود  بحيـث ال يخـر  قضـي  الثقـل )البـار( 
 .(2)عن مرك  ثقل الجسم"

 
 

 ( 73الجدول )
لية وداللة الفروق بين نتائج ( المحسوبة والجدو tوقيمتا ) الفروق ين فرق األوساط الحسابية وانحراييب

 /سم ضابطةللمجموعة ال انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.017 3.104 0.513 0.563 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع

  قيمةt ( 2.365الجدولية )( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05هي عند مستوى داللة.) 
 ( يتبين:73من الجدول )

بلط فرق األوساط الحسابية بـين نتـائج االختبـارين في متغير انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع:     
( t(، وبلغـت قيمـة )0.513قـدر  ) الفـروق( وبـانحراي 0.563) للمجموعـة الضـابطة القبلي والبعـد 

                                                 
 .273، ص1985، مصدر سبق يكر ي؛وديا ياسين التكريت – (1)

 .107، صمصدر سبق يكر  منصور جميل ويخرون؛ – (2)
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( 0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )t( فـــي حـــين كانـــت قيمـــة )3.104)المحســـوبة 
(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )

 .لحيا المتغير الكينماتيكي االختبار البعد  ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

ـــب المـــنحج ويعـــ و الباحـــث     ـــات ول ـــب وضـــافة المـــدر  بعـــ  التمرين ـــة الفـــروق ول أســـبا  معنوي
التــدريبي خـــالل مـــدة التجربــة مثـــل الجيـــرك ســبلت األمـــامي والخلفـــي مــن الحمالـــة لتحســـين قابليـــة 
عطاء مرونة في مفاصل الكتفين من اجل التقليل من انحراي الثقل في هيا المتغير.  الرباعين وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 74الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين نتائج tوقيمتا ) الفروقفرق األوساط الحسابية وانحرافه  نيبي

 /سم ضابطةللمجموعة ال انحراي نقطة التثبيت متغيراالختبارين القبلي والبعد  في 

 ع ي ي   المتغيرات
 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنو  0.018 3.055 0.278 0.300 انحراي نقطة التثبيت

  قيمةt ( 7=1-8( وأمام درجة حرية )0.05( هي عند مستوى داللة )2.365الجدولية.) 
 ( يتبين:74من الجدول )

بلـط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي في متغيـر انحـراي نقطـة التثبيـت:      
ـــــانحراي 0.300) للمجموعـــــة الضـــــابطة والبعـــــد  ـــــروق( وب ـــــدر  ) الف ( t(، وبلغـــــت قيمـــــة )0.278ق

( 0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة )2.365( الجدوليـــة )t( فـــي حـــين كانـــت قيمـــة )3.055المحســـوبة )
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(، ولمــا كانــت القيمــة المحســوبة أكبــر مــن الجدوليــة دلن يلــك علــب معنويــة 7وأمــام درجــة حريــة )
 االختبار البعد . ولمصلحةالفروق بين االختبارين القبلي والبعد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القبليررر  والبيليررر   نحرررب  التةرررور بررريف اعختبررراراجعررررض وتحليرررا نترررائج  4-7-3

 :ل ابة للملموع  ا الكينماتيكي للمتايراج 
 

 (75الجدول )
يبين فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد  والنسبة المئوية للتطور في المتغيرات 

 جموعة الضابطة/سمالكينماتيكية قيد البحث للم

 نسبة التطور  الفرق س  البعد  س  القبلي المتغيرات

مسافة الثني ولب األسفل قبل النتر/مرحلة التحير 
 للنتر

32.113 31.425 0.688  2.1424%  

 %0.21592 0.263 165.513 165.250 أقصب ارتفاع للثقل
 %0.7089 0.200 27.413 28.213 مسافة الدفا الحقيقي 
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 %0.8641 0.101 11.588 11.689 لحبوط للتثبيتمسافة ا

 %4.1192 0.275 6.400 6.676 انحراي الثقل عند الثني

 %5.6769 0.325 5.400 5.725 انحراي الثقل عند االمتداد الكامل

 %10.673 0.563 4.173 5.275 انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع

 %6.1375 0.300 4.588 4.888 انحراي نقطة التثبيت

 
 ( يتبين:75من الجدول )

  بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين : الثني ولب األسفل قبل النترفي متغير مسافة
 (.%2.1424( وبنسبة تطور قدرها )0.688القبلي والبعد  )

  :بلـــط فـــرق األوســـاط الحســـابية بـــين نتـــائج االختبـــارين القبلـــي فـــي متغيـــر أقصـــب ارتفـــاع للثقـــل
 %(.0.21592( وبنسبة تطور قدرها )0.263والبعد  )

  :بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي فــي متغيــر مســافة الــدفا الحقيقــي
 %(.0.7089( وبنسبة تطور قدرها )0.200والبعد  )

  :بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االختبــارين القبلــي فــي متغيــر مســافة الحبــوط للتثبيــت
 %(.0.8641( وبنسبة تطور قدرها )0.101والبعد  )

  :بلط فـرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين القبلـي في متغير انحراي الثقل عند الثني
 %(.4.1192( وبنسبة تطور قدرها )0.275والبعد  )

  :بلــــط فــــرق األوســــاط الحســــابية بــــين نتــــائج فــــي متغيــــر انحــــراي الثقــــل عنــــد االمتــــداد الكامــــل
 %(.5.6769( وبنسبة تطور قدرها )0.325القبلي والبعد  )االختبارين 

  :بلط فرق األوسـاط الحسـابية بـين نتـائج االختبـارين في متغير انحراي الثقل عند أعلب ارتفاع
 %(.10.673( وبنسبة تطور قدرها )0.563القبلي والبعد  )

  :ختبــارين القبلــي بلــط فــرق األوســاط الحســابية بــين نتــائج االفــي متغيــر انحــراي نقطــة التثبيــت
 %(.6.1375( وبنسبة تطور قدرها )0.300والبعد  )

 

للمجموعــــة الضــــابطة كانــــت لمصــــلحة االختبــــار  للمتغيــــرات الكينماتيكيــــة ونســــبة التطــــور هــــي   
 البعد .
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 االستنتاجات والتوصيات: 5
 االستنتاجات: 5-1
 :يأتيبعد المعالجات اإلحصائية ومناقشة النتائج استنتج الباحث ما    

 عضوييةلقوو  الأسهمت التدريبات والتمرينات بالشدتين القصوى وفوق القصوى في تطووير ا .1
واالنجوا  لودى أفوراد  رفعوة النتور لالجيور   القسم الثاني مون ليمجاميع العضيية العامية في

 .عينة البحث
لمتغيووورات الةاصوووة بالشووودتين القصووووى وفووووق القصووووى عيووو  وفوووق احققوووت ةليوووة التووودري   .2

بالمسوووار الحرلوووي ليثقوووي نجاحوووا فوووي تحسوووين وتطووووير المسوووار الحرلوووي ليثقوووي ليمجموعوووة 
 يبية.التجر 

أظهووورت النتوووائج فاعييوووة اسوووتةدام الشووودتين القصووووى وفووووق القصووووى فوووي مرحيوووة ا عوووداد  .3
دى أفوووراد عينوووة البحوووث لووو وتنميتووو  الةاصوووة ومرحيوووة السوووباقات فوووي تحسوووين ا دا  الحرلوووي
 .عي  ضو  االةتبارات التي أجريت ليمجموعة التجريبية

االةتبوارات البعديوة نتيجوة  معظومتفوق المجموعة التجريبية عيو  المجموعوة الضوابطة فوي  .4
 لينماتيلية.صوى لديهم وتحسن المتغيرات الر القو  القتطو 

أسووووهمت التطووووورات االيجابيووووة ليقووووو  العضوووويية نتيجووووة التوووودري  بالشوووودتين القصوووووى وفوووووق  .5
لمصوويحة  القصوووى فووي تحسووين متغيوورات المسووار الحرلووي ليثقووي فووي رفعووة النترلالجيوور  

 .المجموعة التجريبية

وفووق ا سووم الميلانيليووة فووي تقييووي عوو وم  عيوو  وسووائي مسوواعد  مةتيفووةةدام أهميووة اسووت .6
 المقاومة في رفع ا ثقاي.

ين الشووووبا  فووووي نتووووائج التصوووووير أظهوووورت وجووووود انحرافووووات لثيوووور  وواضووووحة عنوووود الربوووواع .7
االةتبووارات القبييووةا لوو ا فقوود تووم اعتموواد تمرينووات ةووبي الفتوور  التجريبيووة لتعووديي وتصووحي  

   ية ليثقي.المسارات الحرل

أظهوووورت القياسوووووات والقوووويم التوووووي سوووووجيت موووون قبوووووي المجموعوووووة التجريبيووووة فوووووي المتغيووووورات  .8
تقع ضمن المديات المسوجية مون قبوي الربواعين  أنها اللينماتيلية ةبي االةتبارات البعدية

   السابقة. والدراسات العراقيين في البحوث
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 التوصيات: 5-2
 :يأتيبنا ا عي  ما أفر ت  النتائج التي توصي أليها الباحث ل ل  يوصي بما   

 ليربوا  ةوبي الفني يمسار الحرلي ليثقي وتقويم ا دا  الحرليل والتحيييالتصوير  اعتماد .1
 المسابقات الرسمية. التدري  ول ل  في

وغيور  سواعد مالتمرينوات اليفضي استةدام التدري  بالشدتين القصوى وفوق القصووى فوي  .2
 .ةبي فترات التدري  تقييدية بين فتر  وأةرىال

ضوورور  اطووب  الموودربين العوواميين فووي مجوواي رفووع ا ثقوواي عيوو  نتووائج الدراسووات السووابقة  .3
بهود  اإلفواد  وتطووير القودرات التدريبيوة ولو ل  معالجوة ا ةطوا  التلنيليوة التوي  والحالية

 . ياد  معيوماتهم.ظهرت حبي التجربة وصقي مواه  المدربين و 

مووون الدراسووووة الحاليوووة ودراسوووة فوائوووود اسوووتةدام التووودري  بالشوووودتين القصووووى وفوووووق  اإلفووواد  .4
القصووووى وتضووومينها ليمنووواهج التدريبيوووة مووون قبوووي لجنوووة المووودربين التابعوووة لبتحووواد العراقوووي 

 المرل ي لرفع ا ثقاي.

تطوووير صوووى عيوو  قأجوورا  دراسووة مماثيووة لبيووان اثوور التوودري  بالشوودتين القصوووى وفوووق ال .5
 ا دا  الحرلي واالنجا  في رفعة الةط .

بتنفيوووو  التمرينووووات التووووي تراعووووي ا سووووم الميلانيليووووة  ضوووورور  االهتمووووام بالتوووودري  اليووووومي .6
لينماتيليووة قيوود البحووث موون قبووي لجنووة الموودربين العييووا فووي االتحوواد واالهتمووام بووالمتغيرات ال

 العراقي المرل ي لرفع ا ثقاي.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 املصادر العربية واألجنبية
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 المصادر العربية:
 القرآن الكريم 
 مدينس  نرسر، 1، ط التدريب الرياضي األسس  الفسسيولوةي أبو العال احمد عبد الفتاح؛ ( :

 .( 1997دار الفكر العربي،

 القسارر،، : )دنيس فسسيولوةيا اليياةس  الب أبو العال احمد عبد الفتاح واحمسد نرسر السدين السسيد؛
 (.2003دار الفكر العربي،

  ال ةسسسسسا يب، مطبعسسسسس   توةيسسسسسد وتعسسسسسديو مسسسسسسار مسسسسسستو  ا نةسسسسسا السسسسسسيد عبسسسسسد المقرسسسسسود؛ ( :
 .(1999الةامع ، 

  القسسسسارر،، دار المعسسسسار ، أسسسسس  وةواعسسسسد التسسسسدريب الرياضسسسسيأمسسسسر ام احمسسسسد البسسسسساطي؛( :
1998.) 

  طنطسسسسسا، اسسسسسرك  الةسسسسسالو : قسسسسساوثالموسسسسسسوع  العيميسسسسس  لتسسسسسدريب األأيهسسسسساب فسسسسسو   البسسسسسديو ؛ (
 .(2003ليطباع ، 

  القسسسسسسارر،، دار الفكسسسسسسر 1، طأسسسسسسس  وناريسسسسسسار التسسسسسسدريب الرياضسسسسسسيبسطويسسسسسسسي احمسسسسسسد؛ ( :
 .( 1990العربي،

  القسسارر،، دار الفكسسر العربسسي، 2،طأسسس  وناريسسار التسسدريب الرياضسسيبسطويسسسي احمسسد؛ ( :
1999). 

  دار األنبسا  الةامعيس  ليطباعس ،  : )بيسرور،رفع األثقاو سيسي  عالم الرياض ةورج مدبك؛
1994) 

  ،حسسسين حسسسون عبسسا ؛ اثسسر التسسدريب بلسسسساليب مهتيفسس  مسسن المةهسسود المكسسرر لتنميسس  القسسسو
العضسسيي  وا نةسسا  لسسد  الربسساعين فسسي رفعسس  النتسسر: ) رسسسال  ماةسسستير، ةامعسس  بابو كييسس  

 (.2005التربي  الرياضي ، 

 القسسسارر،، مطبعسس  كييسسس  يب الرياضسسيعيسسم التسسسدر  حمسسد  عبسسسد المسسنعم ومحمسسسد عبسسد ال نسسسي؛( :
 .( 1999 التربي  الرياضي  ليبنين،

  مديري  دار الكتسب ليطباعس   ج البحث في التربي  الرياضي ارمنريسان هريبط مةيد ؛ ( :
 ( .1988والنار، ةامع  المورو،

  (.1992: ) ب داد،  مطبع  الةامع ، التدريب الرياضيريسان هريبط؛ 
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  (.2002: ) ب داد، ب.م، ناريار تدريب القو،كي مريح؛ ريسان هريبط وعيي تر 

  :سسسعد نسسافع عيسسي السسدليمي؛ العالةسس  بسسين بعسسب المت يسسرار البايوكينماتيكيسس  فسسي رفعسس  النتسسر
 (.1998)أطروح  دكتوراه، كيي  التربي  الرياضي ، ةامع  البرر،،

  الةامعس ، و، مديريس  مطبعس  : )المورسالمدهو إلى التدريب الرياضسيسييمان عيي حسن؛
1983). 

  ال ةسسسسسا يب، مطبعسسسسس   توةيسسسسسد وتعسسسسسديو مسسسسسسار مسسسسسستو  ا نةسسسسسا السسسسسسيد عبسسسسسد المقرسسسسسود؛ ( :
 (.1999الةامع ، 

  مقالسسس  مناسسسور، فسسسي مةيسسس  ا تحسسساد الاسسسد، التدريبيسسس  فسسسي رفسسسع األثقسسساو رسسسادب فسسسرج  يسسساب؛ ،
 (.1985العراةي المرك   لرفع األثقاو، ) ب داد، مطبع  التحرير، 

 ب سداد، (4، العسدد)1992ناسر، ا تحساد المركس   لرفسع األثقساو لعسام  رادب فرج  ياب؛ ( :
 (.1992مطبع  اوفسير التحرير، 

 ناسر، عيميس  رياضسي  ترسدررا كييس  تدريب ا ي وكنيتك لتطوير القسو،رادب فرج  ياب؛ ( :
 (.2001التربي  الرياضي  ليبنار، ب داد، ةامع  ب داد،

  ب سسداد، مطسسابع الةامعسس ، سسسي  فسسي رفسسع األثقسساوالمهسسارار األسارسسباح عبسسد  عبسسد ام؛ ( :
1985). 

  رسسباح عبسسد  ورسسادب فسسرج  يسساب؛ العنارسسر األساسسسي  فسسي رفسسع األثقسساو: )مةيسس  ا تحسساد
   .(1985، ب داد، مطبع  التحرير، 1985العراةي المرك   لرفع األثقاو نيسان، 

  ياضسسسسسي واألدا  تطبيقسسسسسار البايوميكانيسسسسسك فسسسسسي التسسسسسدريب الر رسسسسسريح عبسسسسسد الكسسسسسريم الفضسسسسسيي؛
 .(2007: ) ب داد، ب.م،الحركي

  القسسارر،، 1، ط األسسس  الناريسس  والتطبيقيسس  -الميكانيكيسس  الحيويسس طيحسس  حسسسام السسدين ؛ ( :
 .113(ص1993دار الفكر العربي،

 القارر،، مرك  الكتساب 1، طالموسوع  العيمي  في التدريبطيح  حسام الدين وآهرون؛ ( :
 (.1997لينار، 

 القادسسي ، الطيس  ليطباعس ، األس  العيمي  ليتسدريب الرياضسيالالمي؛  عبد ام حسين ( :
2007). 

  ( 1987و، مطابع التعييم العالي، : )المورالتعيم الحركيعبد عيي نري ؛. 
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 ب سسداد، المهسسارار والتسسدريب فسسي رفسسع األثقسساوعبسسد عيسسي نرسسي  ورسسباح عبسسد  عبسسد ام؛( :
 (.1988مطبع  التعييم العالي ، 

  القسسسسسارر،، مناسسسسسل 4، طتطبيقسسسسسار -التسسسسسدريب الرياضسسسسسي ناريسسسسسارالهسسسسسالب؛ عرسسسسسام عبسسسسسد ( :
 (.1999المعار ، 

  القسسسسسارر،، مناسسسسسل 4، طتطبيقسسسسسار -التسسسسسدريب الرياضسسسسسي ناريسسسسسارعرسسسسسام عبسسسسسد الهسسسسسالب؛ ( :
 (.2005المعار ، 

  اتةارسار -مفساريم -التدريب الرياضي أسس عرام محمد أمين ومحمد ةابر بريقع؛ ( : 
 . (1997معار ، اإلسكندري ، منال ال

   عقيو يحيى ا عرةسي؛ اثسر التمرينسار ال رضسي  الهارس  فسي تعيسم فسن أدا  رفعس  الهطس
األسسسيوب العكسسسي مسسن الطريقسس  الة ايسس : )رسسسال  ماةسسستير، كييسس  التربيسس  الرياضسسي  ةامع  

 (.1995المورو، 
  لبررسسسان، : ) ب سسسداد، مطبعسسس  االسسسدليو إلسسسى الت  يسسس  والسسسو ن واليياةسسس  ؛ عكيسسس  سسسسييمان الحسسسور

2006.) 

  عيسسسي اسسسبوط إبسسسراريم؛ تحييسسسو وتقسسسويم المسسسسار الحركسسسي ليثقسسسو فسسسي رفعسسس  النتسسسر لسسسد  رافعسسسي
 (.  1998األثقاو العراةيين: ) رسال  ماةستير، كيي  التربي  الرياضي  ةامع  ب داد، 

  عيسسسسسسي اسسسسسسبوط إبسسسسسسراريم السسسسسسسوداني؛ تسسسسسسلثير مسسسسسسنهج تسسسسسسدريبي مقتسسسسسسرح فسسسسسسي بعسسسسسسب المت يسسسسسسرار
(سسسسسن : )أطروحسسسس  14-12رفعتسسسسي الهطسسسس  والنتسسسسر ل اسسسسباو بعمسسسسر) البايوكينماتيكيسسسس  فسسسسي

 (.2002دكتوراه، كيي  التربي  الرياضي  ةامع  ب داد،

 القسسو،–اتةارسسار حديثسس  فسسي تسسدريب التحمسسو  فاضسسو كامسسو مسس كور وعسسامر فسساهر اسس اتي؛- 
 .(2008: ) ب داد، مكتب النور، التهدا  -اإلطال 

  ترةمسسسسس ( ،   اسسسسساليي )كيي  العيسسسسسوم ثقسسسسساوالكسسسسسرا  الدراسسسسسسي لمسسسسساد، رفسسسسسع األفيسسسسسدلر. ؛( :
 (1993الرياضي ، ةامع   يب ك، 

 عمسسسسسان دار الفكسسسسسر ليطباعسسسسس ، 1، طأسسسسسس  التسسسسسدريب الرياضسسسسسي ةاسسسسسسم حسسسسسسن حسسسسسسين؛ ( :
1998). 

  عمسسسسان، دار الفكسسسسر التسسسسدريب الرياضسسسسي فسسسسي األعمسسسسار المهتيفسسسس ةاسسسسسم حسسسسسن حسسسسسين؛ ( :
 (.1998ليطباع ، 
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  عمسسان ، دار الفكسسسر ليطباعسس  والناسسسر، ياةسس  البدنيسسس تعيسسم ةواعسسسد اليةاسسسم حسسسن حسسسسين؛ ( :
1998.) 

   كسسسسر  احمسسسد فتحسسسي؛ تحديسسسد نسسسسب  المسسسسارم  ألرسسسم عنارسسسر اليياةسسس  البدنيسسس  فسسسي مسسسستو
ا نةا  ليحركار األرضي : ) رسال  ماةستير، ةامعس  المورسو، كييس  التربيس  الرياضسي ، 

1993). 

  يهاب فو   البسديو ؛ ، الموسسوع  العيميس  ليمرسارع   تسدريب األثقساو محمد ةابر بريقع وا 
 (.2004: ) اإلسكندري ، ارك  الةالو ليطباع ، 3ج

  داد، : ) ب سسسالتطبيسسسب الميسسسداني لناريسسسار وطرااسسسب التسسسدريب الرياضسسسيمحمسسسد رضسسسا إبسسسراريم؛
 .( 2008ليطباع ،  يمكتب الفضي

  القسسارر، ،  3ط 1، جالقيسسا  والتقسسويم فسسي التربيسس  الرياضسسي  محمسسد رسسبحي حسسسانين ؛ ( :
 .( 1995دار الفكر العربي ، 

  موسسسسوع  التسسسدريب الرياضسسسي التطبيقسسسي محمسسسد رسسسبحي حسسسسانين واحمسسسد كسسسسر  معسسساني؛ ،
 (.1998: ) القارر،، مرك  الكتاب لينار، 1ط

  الكويسسسسر، دار العيسسسسم ليناسسسسر والتو يسسسسع، 1، طموسسسسسوع  العسسسساب القسسسسو  محمسسسسد عثمسسسسان؛ ( :
1990.) 

  منارةسسسسسد -أرسسسسسولد -البحسسسسسث التربسسسسسو منيسسسسسر مرسسسسسسي ؛ محمسسسسسد لبيسسسسسب النةيحسسسسسي ومحمسسسسسد  :
 .(1983)القارر،، عالم الكتب ،

  بيسرور، السدار  سؤاو وةواب في تسدريب بنسا  األةسسام 100محمد محمود المند و ؛ ( :
 (.2000العربي  ليعيوم، 

  (1993: ) بيرور، مؤسس  المعار ، رفع األثقاو رياض  الةبابر،مهتار سالم؛ 

  الفسسستح ونرسسس   المت يسسسرار الكينماتيكيسسس  بطريقتسسسي  ؛ تحييسسسو بعسسسبمرسسسطفى رسسسالح مهسسسد
 (.2004الثني في رفع  النتر: ) رسال  ماةستير، كيي  التربي  الرياضي  ةامع  ب داد، 

  القسسسارر،، دار الفكسسسر 1، طالتسسسدريب الرياضسسسي الحسسسديث التهطسسسيطمفتسسسي إبسسسراريم حمسسساد،؛ ( :
 .( 1991العربي،

 ألعسسسداد البسسسدني والمهسسسار  والهططسسسي لالعسسسب كسسسر، القسسسدمالةديسسسد فسسسي امفتسسسي إبسسسراريم حماد؛ :
 (.1994)القارر،، دار الفكر العربي، 
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  القسارر،، دار التدريب الرياضي ليةسن  مسن الطفولس  إلسى المرارقس مفتي إبراريم حماد،؛ ( :
 .(1996، الفكر العربي

  الحكمسس  : )ب سسداد، دار األسسس  الناريسس  والعيميسس  فسسي رفسسع األثقسساومنرسسور ةميسسو وآهسسرون؛
 .(1990ليطباع ، 

  (.1978: )بيرور، دار العيم ليماليين، 1، طةامو  الموردمنير البعيبكي؛ 

  نعم  الحسوني) ترةم ( ؛ الت يرار التي تحدث في األةه ، الحركي  نتية   يساد، التحميسو
عنسسد الربسساعين، مقالسس  مناسسور،، الناسسر، الفرسسيي  لالتحسساد العراةسسي المركسس   لرفسسع األثقسساو، ) 

 .(1986 داد، مطبع  التحرير، ب

  نعمسسس  الحسسسسوني،) ترةمسسس (؛ إمكانيسسس  اعتبسسسار إفسسسرا  الهرمونسسسار الحاايسسس   ار الهيدروكسسسسيد
السسسباعي عاسسر كمؤاسسر لتحديسسد التحميسسو العسسالي عنسسد الربسساعين، مقالسس  مناسسور،، فسسي الناسسر، 

د، مطبعسس  : ) ب سسدا1988الفرسسيي  لالتحسساد العراةسسي المركسس   لرفسسع األثقسساو، العسسدد الثسساني، 
 (.1988التحرير، 

  دليسسسو البحسسساث لكتابسسس  األبحسسساث فسسسي التربيسسس  الرياضسسسي نسسسور  الاسسسوك ورافسسسع الكبيسسسسي ؛  ( :
 ( . 2004ب داد، )ب.م(،

 ،( 1990)ب سداد ، مطبعس  الةامعس ،  ترةم ، عبد عيي نري  : التدريب الرياضي؛  رار
. 

 ،(.1985  التحرير، ) ب داد، مطبع ترةم ، عبد عيي نري  : أروو التدريب؛ رار 

  المورسو، التحييو الميكسانيكي الفي يساو  والفسسيةي ليحركسار الرياضسي وةيد محةوب؛ ( :
 (.1990مطابع التعييم العالي، 

  التعيسسسيم العسسسسالي،  ع: ) بابسسسو، مطسسسسابالبحسسسسث العيمسسسيوةيسسسد محةسسسوب واحمسسسسد بسسسدر  حسسسسين؛
2002 .) 

 المورسسسو، دار الكتسسسب  1ج:واألثقسسسا رفسسسع الناريسسس  والتطبيسسسب فسسسي؛ وديسسسع ياسسسسين التكريتسسسي (
 (.1985ليطباع ، 

  فاسسو الرفعسسار ا ولمبيسس   أسسسبابوديسسع ياسسسين التكريتسسي، رسسادب فسسرج  يسساب؛ دراسسس  لتحديسسد
 .(1983( ، 1ي  الرياضي ، العدد)في المسابقار: ) مةي  دراسار وبحوث الترب
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 عيين فسسسي وديسسسع ياسسسسين التكريتسسسي وسسسسعد نسسسافع السسسدليمي؛ تقسسسويم حالسسس  فاسسسو الربسسساعين الةسسسام
 .(1995(، 2(، العدد)1ي ، مةيد)رفعتي الهط  والنتر: )الرافدين ليعيوم الرياض

 تعيم الرفعسار ا ولمبيس  باألسسيوب العكسسي مسن الطريقس  الة ايس وديع ياسين التكريتي ؛ ( :
 .(1999ةطر، مطبوعار ا تحاد القطر  لرفع األثقاو، 

 ص في تعيم فن أدا  رفع  النتر: )دراسسار وديع ياسين التكريتي؛ اثر األعداد البدني الها
 (.1990وبحوث التربي  الرياضي ، 

 المصادر األجنبية:  
)78, (Budapest ,19Textbook on Weightlifting ;. VorobyevA.N - 
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.(Masby pub Exercise Physiology for AthletesFox ,E. Lonot Mathews;  -

2001). 
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- Loman, et, ;Journal of Bone and Joint Surgery, Vol. 6 (L.A, 
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 (1ملحق)

بخصوص موضوع  الذين أجريت معهم المقابالت الشخصية سادةأسماء ال
 البحث

 

 ت
اللقب 
 العلمي

 الصفة مقابلةمكان ال التاريخ االسم

 15/3/2007 منصور جميل خلف أ.د 1
 كلية التربية الرياضية

 / جامعة بغداد
 تدريسي

 

 5/11/2006 علي شبوط إبراهيم دم.أ. 2
 كلية التربية الرياضية

 بغداد/ جامعة 
 تدريسي

 بطل رفع اثقال

 1/12/2006 مصطفى صالح مهدي م.د 3
 كلية التربية الرياضية

 /جامعة بغداد
 تدريسي

 بطل رفع اثقال

 1/4/2007 صباح عبدي عبد اهلل  4
 كلية التربية الرياضية

 بغداد/ جامعة 
خبير دولي برفع 

 االثقال

 15/1/2007 سن جلودمحمد ح  5
 قاعة التأميم

 /بغداد

 بطل دولي
رئيس االتحاد 

العراقي المركزي 
لرفع األثقال 

 السابق

 18/1/2008 عادل عمران علي  6
 نادي الكوت الرياضي

 /واسط

بطل دولي مثل 
العراق في 

 دورتين اولمبية
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 (2ملحق)
 مهمة كتاب تسهيل
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 (3ملحق)
لمجموعتين الضابطة والتجريبية ل االختبارين القبلي والبعدي يناالنجاز ب الفروق في مقارنة

 بالكيلو غرام
 

المجموعة  المتغير ت
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

الفرق بين 
 االنجاز

 الفروق

 كغم78 كغم15 كغم93 قسم النتر)الجيرك( 1

 لصالح
 المجموعة
 التجريبية

 كغم30 كغم30 كغم60 تمرين الضغط األمامي 2
 كغم68 كغم17 كغم85 ك سبلت أمامي من الحمالةجير  3

4 
بريس أمامي من  ُبـشرين تم

 الحمالة
 كغم39 كغم21 كغم60

 كغم 61 كغم 14 كغم 75 جيرك ثابت من الحمالة 5
 كغم 40 كغم 27 كغم 67 جيرك سبلت أمامي من الحمالة 6
 كغم 45 كغم 50 كغم 95 تمرين دبني أمامي 7
 كغم 35 كغم 35 كغم 70 تمرين دبني خلفي 8

 396 209 605 المجموع
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 (4ملحق رقم )
 أسماء  فريق العمل المساعد

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل والصفة االسم ت

 كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد( ا)مشرف علي شبوط إبراهيمأ.م.د  1

 ىكلية التربية الرياضية/جامعة ديال عمر سعد احمدم.م  2

 ريم كاظم كزارعبد الك 3
مدرب منتخب شباب العراق و نادي الكاظمية 

 الرياضي

 مدرب نادي ديالى الرياضي للناشئين واألشبال عباسعلي عمران  4

 للمتقدمين والشباب مدرب نادي ديالى الرياضي محمد حسن عبد اهلل 5

رئيس لجنة الحكام باالتحاد العراقي المركزي لرفع  نبيل محمد علي 6
 األثقال

 بطل عراقي وعربي وآسيوي برفع األثقال احمد عبد علي 7

 بطل عراقي وعربي وآسيوي برفع األثقال محمود غايب مجيد 8
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 (5ملحق)
والتمرينات  نسبة التطور للمجموعة الضابطة والتجريبية في القوة النسبية لالنجاز بالنتر)الجيرك(

 موضوع البحث

 تالمتغيرا ت
للمجموعة  ة التطورنسب

 ةالضابط
للمجموعة  نسبة التطور

 تجريبيةال
 الفرق بين نسبتي

 التطور

 %16.884 %17.06 %0.176 )الجيرك( قسم النتر 1
 %21.929 %28.097 %6.168 الضغط األمامي 2
 %19.226 %22.52 %3.294 جيرك سبلت الخلفي 3
 %20.246 %22.41 %2.164 ُبش بريس 4
 %10.601 %11.99 %1.389 ميجيرك ثابت أما 5
 %4.599 %7.697 %3.098 جيرك سبلت أمامي 6
 %4.407 %9.694 %5.287 دبني أمامي 7
 %1.891 %5.858 %3.967 دبني خلفي 8
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 (6ملحق)
 للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث الفرق بين االختبارات القبلية والبعدية

 (بالكيلو غرام )الجيرك(قسم النتر)انجاز 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم5 كغم115 كغم110 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم8 كغم120 كغم112 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم5 كغم130 كغم125 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 10 كغم105 كغم95 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم15 كغم115 كغم100 كغم69 علي طالب 5
  كغم10 كغم170 كغم160 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم20 كغم150 كغم130 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم20 كغم140 كغم120 كغم 85 علي صفاء 8

  كغم93 كغم1045 كغم952 المجموع
 

 يلو غرام(األمامي بالك ط)اختبار الضغ
 4/10/2008واالختبار البعدي  27/4/2008االختبار القبلي يوم األحد 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 كغ60 كغم55 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم 5 كغم 65 كغم60 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم 5 كغم 70 كغم65 كغم 62 صباح عبد علي محمد 3
  كغم 10 كغم 50 كغم 40 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 10 كغم 60 كغم 50 كغم69 علي طالب 5
  كغم 10 كغم 85 كغم 75 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم 5 كغم 80 كغم 75 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 10 كغم 70 كغم 60 كغم 85 علي صفاء 8

  كغم60 كغم540 كغم480 المجموع
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 )اختبار جيرك سبلت خلفي من الحمالة بالكيلو غرام(
 4/10/2008واالختبار البعدي يوم السبت الموافق  27/4/2008االختبار القبلي األحد 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 كغم 110 كغم105 كغم56 الكريم احمد عبد 1
  كغم 7 كغم 122 كغم 115 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم 5 كغم 130 كغم 125 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 10 كغم 90 كغم 80 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 15 كغم 105 كغم 90 كغم69 علي طالب 5
  كغم 15 غمك 165 كغم 150 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم 15 كغم 140 كغم 125 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 13 كغم 120 كغم 107 كغم 85 علي صفاء 8

  كغم 85 كغم 982 كغم 897 المجموع
 

 اختبار ُبش بريس من الحمالة أمامي بالكيلو غرام
 5/10/2008واالختبار البعدي في  29/4/2008االختبار القبلي في يوم االثنين 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 85كغم  كغم 80 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم 5 كغم 100 كغم 95 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم 5 كغم 100 كغم 95 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 5 كغم 75 كغم 70 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 10 كغم 85 كغم 75 كغم69 علي طالب 5
  كغم 10 كغم 130 كغم 120 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم 10 كغم 120 كغم 110 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 10 كغم 110 كغم 100 كغم 85 علي صفاء 8

  كغم 60 كغم 805 كغم 745 المجموع
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 من الحمالة بالكيلو غرام()اختبار جيرك ثابت أمامي 

 5/10/2008واالختبار البعدي يوم األحد  29/4/2008االختبار القبلي االثنين 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 10 كغم100 كغم 90 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم 10 كغم 115 كغم 105 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم 5 كغم 115 كغم 110 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 10 كغم 90 كغم 80 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 10 كغم 95 كغم 85 كغم69 علي طالب 5
  كغم 10 كغم 140 كغم 130 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم 10 كغم 130 كغم 120 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 10 كغم 115 كغم 105 كغم 85 علي صفاء 8

  كغم 75 كغم 900 كغم825  المجموع
 غرامجيرك سبلت الحمالة أمامي بالكيلو اختبار 

 6/10/2008واالختبار البعدي االثنين  29/4/2008االختبار القبلي يوم السبت 

 االسم ت
 الفئة

 الوزنية
 االختبار 

 القبلي
 االختبار

 البعدي 
 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 7 كغم 107 كغم 100 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم 10 كغم 115 كغم 105 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم 15 كغم 130 كغم 115 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 5 كغم 90 كغم 85 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 5 كغم 100 كغم 95 كغم69 علي طالب 5
  كغم 10 كغم 160 كغم 150 كغم 77 لحر عبد الحسنا 6
  كغم 10 كغم 140 كغم 130 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 5 كغم 125 كغم 120 كغم85 علي صفاء 8

  كغم 67 كغم 967 كغم 900 المجموع
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 )اختبار دبني أمامي بالكيلو غرام(
 11/10/2008السبت واالختبار البعدي  27/4/2008االختبار القبلي يوم السبت 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 10 كغم 125 كغم115 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم 10 كغم 130 كغم 120 كغم 56 ياسر محمد رشيد 2
  كغم 10 كغم 140 كغم 130 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 20 كغم 125 كغم 105 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 15 كغم 125 كغم 110 كغم69 علي طالب 5
  كغم 15 كغم 175 كغم 160 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم 5 كغم 145 كغم 140 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 10 كغم 135 كغم 125 كغم 85 علي صفاء 8

  كغم 95 كغم1100 كغم1005 المجموع
 

 (اختبار دبني  خلفي بالكيلوغرام)
 11/10/2008واالختبار البعدي السبت  29/4/2008االختبار القبلي يوم السبت 

 االسم ت
 الفئة

 الوزنية
 االختبار 

 القبلي
 االختبار

 البعدي 
 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 كغم 135 كغم130 كغم56 احمد عبد الكريم 1
  كغم 5 كغم 140 كغم 135 كغم 56 دياسر محمد رشي 2
  كغم 5 كغم 160 كغم 155 كغم 62 محمد صباح عبد علي 3
  كغم 5 كغم 135 كغم 130 كغم 62 حيدر حبيب 4
  كغم 10 كغم 140 كغم 130 كغم69 علي طالب 5
  كغم 20 كغم 200 كغم 180 كغم 77 الحر عبد الحسن 6
  كغم 10 مكغ 165 كغم 155 كغم77  باقر عبد الحسن 7
  كغم 10 كغم 150 كغم 140 كغم85 علي صفاء 8

  كغم 70 كغم1225 كغم1155 المجموع
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 (7ملحق)
 ضابطةالفرق بين االختبارات القبلية والبعدية في متغيرات البحث للمجموعة ال

 )الجيرك( بالكيلوغرام( قسم النتر)انجاز اختبار 
 30/10/2008االختبار البعدي 

 االسم ت
 الفئة

 وزنيةال
 االختبار 

 القبلي
 االختبار

 البعدي 
 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم صفر كغم 100 كغم 100 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  كغم 2 كغم 104 كغم 102 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
   صفر كغم 115 كغم 115 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  كغم5- كغم 105 كغم 110 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 5 كغم 125 كغم 120 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  كغم 3 كغم 120 كغم 117 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  صفر كغم 160 كغم 160 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  صفر كغم 135 كغم 135 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

  كغم 10 كغم 964 كغم 954 المجموع
 بالكيلوغرام( األمامين الضغط تمري)اختبار  

 8/10/2008واالختبار البعدي  28/4/2008 األربعاءاالختبار القبلي 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 2 كغم 52 كغم 50 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  كغم 3 كغم 58 كغم 55 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
  كغم 5 كغم 65 كغم 60 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  كغم 3 كغم 53 كغم 50 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 2 كغم 67 كغم 65 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  كغم 5 كغم 65 كغم 60 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  كغم 5 كغم 75 كغم 70 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  كغم 5 كغم 65 كغم 60 كغم 94 مد عبد المنعم حسيناح 8

  كغم 30 كغم 500 كغم 470 المجموع
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 (اختبار جيرك سبلت خلفي من الحمالة بالكيلوغرام)
 8/10/2008واالختبار البعدي األربعاء  28/4/2008االختبار القبلي يوم األربعاء 

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 ديالبع 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 2 كغم 92 كغم 90 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  كغم 5 كغم 95 كغم 90 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
  كغم 000 كغم 100 كغم 100 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  000 كغم 95 كغم95 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 5 كغم 115 مكغ 110 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  000 كغم 100 كغم 100 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  كغم 5 كغم  135 كغم 130 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  000 كغم 115 كغم 115 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

  كغم 17 كغم 857 كغم 840 المجموع
 بالكيلوغرام( أماميُبش بريس من الحمالة )اختبار 

 8/10/2008واالختبار البعدي األربعاء  30/4/2008لقبلي يوم األربعاء االختبار ا

 االسم ت
 الفئة

 الوزنية
 االختبار 

 القبلي
 االختبار

 البعدي 
 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 كغم 70 كغم 65 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  000 كغم 75 كغم 75 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
  كغم 5 كغم 90 كغم 85 كغم 62 افع كاملاحمد ن 3
  كغم 2 كغم 72 كغم 70 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 2 كغم 92 كغم 90 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  كغم 5 كغم 85 كغم 80 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  000 كغم 110 كغم 110 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  كغم 2 كغم 92 كغم 90 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

  كغم 21 كغم 686 كغم 645 المجموع
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 بالكيلوغرام( جيرك ثابت أمامي من الحمالةاختبار  )
 14/10/2008الثالثاء واالختبار البعدي  30/4/2008 الثالثاء االختبار القبلي يوم

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 ناالختباري

 المالحظات

  000 كغم 80 كغم 80 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  كغم 2 كغم 87 كغم 85 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
  000 كغم 90 كغم 90 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  000 كغم 90 كغم 90 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 2 كغم 107 كغم 105 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  000 كغم 95 كغم 95 كغم 77 احمدجاسم محمد  6
  كغم 5 كغم 125 كغم 120 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  كغم 2 كغم 102 كغم 100 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

  كغم 11 كغم 776 كغم 765 المجموع
 بالكيلوغرام( جيرك سبلت أمامي من الحمالة)اختبار 

 14/10/2008االختبار البعدي الثالثاء و  30/4/2008الثالثاء  االختبار القبلي يوم

 االسم ت
 الفئة

 الوزنية
 االختبار 

 القبلي
 االختبار

 البعدي 
 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  5 كغم 100 كغم 95 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  2 كغم 97 كغم 95 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
  5 كغم 100 كغم 95 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  3 كغم 100 كغم 97 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  5 كغم 115 كغم 110 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  000 كغم 100 كغم 100 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  5 كغم 145 كغم 140 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  000 كغم 120 كغم 120 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

  25 كغم 877 كغم 852 المجموع
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 بالكيلوغرام(دبني أمامي )اختبار 
 16/10/2008الخميس واالختبار البعدي  28/4/2008  االختبار القبلي يوم

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 كغم 115 كغم 110 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  كغم 5 كغم 120 كغم 115 كغم 56 ل خليلبالل إسماعي 2
  كغم 10 كغم 120 كغم 110 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  كغم 10 كغم 120 كغم 110 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 5 كغم 130 كغم 125 كغم 77 علي عباس فرحان 5
  كغم 5 كغم 125 كغم 120 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  كغم 10 كغم  170 كغم 160 مكغ 85 حسين محمد إقبال 7
  000 كغم 135 كغم 135 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

 1035 كغم 985 المجموع
 كغم

  كغم 50

 )اختبار دبني  خلفي بالكيلوغرام(
 16/10/2008واالختبار البعدي الخميس  30/4/2008  االختبار القبلي يوم

 الفئة االسم ت
 الوزنية

 االختبار 
 القبلي

 باراالخت
 البعدي 

 الفرق بين 
 االختبارين

 المالحظات

  كغم 5 كغم 125 كغم 120 كغم56 عدي صباح إبراهيم 1
  كغم 5 كغم 130 كغم 125 كغم 56 بالل إسماعيل خليل 2
  كغم 5 كغم 130 كغم 125 كغم 62 احمد نافع كامل 3
  كغم 5 كغم 125 كغم 120 كغم 69 عقيل عبد اللطيف 4
  كغم 5 كغم 145 كغم  140 كغم 77 انعلي عباس فرح 5
  كغم 7 كغم 137 كغم 130 كغم 77 جاسم محمد احمد 6
  كغم 5 كغم 175 كغم 170 كغم 85 حسين محمد إقبال 7
  كغم 5 كغم 145 كغم 140 كغم 94 احمد عبد المنعم حسين 8

 1070 المجموع
 كغم

1112 
 كغم

  كغم 42
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 (8ملحق)
 المنهج التدريبي )التمرينات(

اســتخدم الباحــث الجــزء الرئيســي مــن الوحــدة التدريبيــة اليوميــةت إذ تــم إدخــال التمرينــات  مالحظةةة 
 المساعدة)المضـللة بالغـامق( ضـمن المـنهج المسـتخدم مــن قبـل المـدرب للمجموعـة التجريبيـة فقــط

 .وأدخلت الشدد القصوى وفوق القصوى لهذه التمرينات
  8/5/2008و مساءا   2008-5-1اليوم والتاريخ: الخميس    بوع الثانيواألس األسبوع: األول  الشهر: األول   

  (1)   ( دقائق8-5دقائق( وبين تمرين وتمرين من) 3سيت  -الراحة بين )سيت  
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 2%  × 90ت  2% × 80% ت 70 خطف ثابت 1
            3        2             1 

2 
سةةةةبلت مةةةةن الحمالةةةةة جيةةةةر  
 أمامي

80 ،  %85 ، %90 ، %100× %3 
         3        2       2         1 

 %70ت   3% × 100 سحب عريض للخطف 3
                  2               4 

 %95ت  2% × 90ت  2% ×80 دبني خلفي 4
             2           1             1 

5 
مةةةةةن  خلفةةةةةيتمةةةةةرين ضةةةةةغط 

 الحمالة
100 % ×3 
                        1 

 10×  2 تمرين بطن جانبي 6

 
 (2)  صباحا 10/5/2008صباحا  و 2008-5-3 سبتاليوم والتاريخ: ال    

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %70ت  2×  %85  ت 2% × 80% ت 70 دبني خلفي 1
        3        2              1             4 

  3% ×80 كلين ثابت 2
                          4               

   % من رفعة الخطف الثابت60ت  3% × 60             خطف بدون ثني الساقين 3
              3                

 طةفتحة متوس   4% × 100                       جير  خلفي من الحمالة 4
                        1 

 نسبة إلى االختبار القبلي 
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 (3مساءا  ) 10/5/2008صباحا  و 2008-5-3 سبتاليوم والتاريخ: ال
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %70ت  2%  ×85ت ت  2% × 80% ت 70 خطف جالس 1
        3        2              1             4 

2 
مةةةةن الحمالةةةةة خلةةةة   جيةةةةر 

 الرقبة )نسبة الكلين(
80× %4  ،100× %3  ،105  ×2 
           2            1              1 

 % من رفعة الخطف الثابت  60ت  3% × 60             ركبتينخطف بدون ثني ال 3
              3                

4 
تمةةةةةةرين ليةةةةةة  بري )ضةةةةةةغط 

 كنة(الثقل لألعلى من الما
 فتحة متوسطة   %4 × 105                      

                        1 

 
 

 (4)   11/5/2008و  2008-5-4 ألحداليوم والتاريخ: ا            
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 النسبة من الخطف الثابت   4% × 90 خطف ثابت + جالس 1
          1+1 

 4% ×80 س + جيرككلين جال 2
                          1+1 

  3% × 100                     سحب كلين 3
                      3                

 2% ×105%  ،  95،  3% ×90،  2% ×80 أماميدبني  4
      2             1           1           1 

بالحديةةد )فتحةةة  ضةةغط أمةةامي 5
 من الحمالة وسطة(مت

 من فوق الرأ  %5 × 100
                1 

 10×  3 تمرين بطن 6

      
 
 
 

                                                 
 - .نسبة إلى االختبار القبلي لهذا التمرين 
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 مساءا   12/5/2008و 5/5/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

    4% × 90ت  2% × 80 خطف جالس 1
                  2              1               

 4% × 85ت  2% ×80 + جيرك كلين جالس 2
                 1+2         1+1   

 من نسبة الخطف 3% × 50                     تمرين صباح الخير 3
                      4                

4 
جيةةةةر  ثابةةةةت مةةةةن الحمالةةةةةة 

 )فتحة عريضة(
                    100 × %4  

                      1                

5 
ضةةغط خلفةةي عريضةةة )خلةة  

 الرقبة(
                    100 × %3  

                      1                

 2% × 90ت  2% × 80 دبني خلفي 6
                  2             2 

 لكل تمرين 10×  3                    تمرين بطن + ظهر  6

 
 ألسبوع الثالث والرابعا األول الشهر 

 
 (6) صباحا 24/5/2008و 17/5/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

   3%  × 80% ت      70            خطف ثابت من الركبة 1
            3              2               

 3% × 80ت  2% ×70 كلين جالس + جيرك 2
                 2+2         1+2   

                       105 × %4بةش بري  من الحمالة 3
                      1                

4 
جير  سبلت من فةوق الةرأ   

 من جهاز االيزومتر 
                   100  × %2  ،105 ×%3  

                     1                1      

 

                                                 
 - .نسبة إلى االختبار اقبلي لهذا التمرين 
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 (7)  مساءا 24/5/2008و 17/5/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %60ت   3% × 90ت  2% × 80 خطف جالس 1
            2              1              4 

 2% × 90ت  2% × 80ت  2% ×70 كلين جالس 2
            3            2            1 

3 
ضةةةةةغط لألعلةةةةةى مةةةةةن فةةةةةوق 

 الرأ 
                    100 × %4  

                      1                

 %70% ت 95ت  5% × 90ت  2% × 80% ت 70 دبني خلفي 4
     3       2             1            1        3 

 لكل تمرين 10×  3                    تمرين بطن + ظهر  5

 
 

 (8مساءا   ) 25/5/2008-18/5/2005األحد 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
جيةةةةةر  خلفي)خلةةةةة  الرقبةةةةةة 

 عريض(
                100 × %4 

                  2  

  3% × 90ت  2% ×80 ثابت + جيرك ثابتكلين  2
                 2+2         1+2         

 4% × 100 سحب للكلين)ديد ليفت( 3
                          2 

4 
جيةةةةةةةةةةةةةر  خلفةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةن 

 الحمالة)فتحة متوسطة(
                   100 × %4    

                      1 

 % 70ت  3% × 90ت  2% × 80% ت 70 أماميدبني  5
          3       2             1            4         

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 6

 
 
 
 

 صباحا   2008-5-19 الثنيناليوم والتاريخ: ا          
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
نصةةةة  دبنةةةةي مةةةةن الحمالةةةةة 

 الواطئة أمامي 
100 × %3  ،110 × %3   ،80% 

            2              1              4 

 3% ×60 خطف بدون ثني الساقين 2
                          3 

3 
جيةةةةةر  سةةةةةبلت أمةةةةةامي مةةةةةن 

 الحمالة)فتحة متوسطة(
                    100 × %4  

                      1                

 
 

 مساءا  26/5/2008و  2008-5-19 الثنيناليوم والتاريخ: ا         
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

  4% × 90ت  2% × 80 خطف ثابت 1
                 2             1 

 %70ت  3% × 90ت  2% ×80 كلين جالس + جيرك 2
             1+2         1+2        1+3 

 %70ت  3% × 90ت  2% × 80ت  % 70        دبني خلفي 3
         3          2         1+2          1+3                

ســحب عـــالي للخطــف ألعلـــى  4
 ا يمكنم

                   70  × %3  
                     3                

5 
ليةةةةةة  بري )تمةةةةةةرين ضةةةةةةغط 
لألعلى على الماكنة بواسةطة 

 الرجلين

 
105 × %4  

                          1 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 6

 4% × 100 دبني سبلت 7
                         1 

 
 

 
 

 صباحا   31/5/2008و 21/5/2008اليوم والتاريخ: السبت 
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 2% ×105%  ،  95،  3% ×90،  2% ×80 دبني أمامي 1
      2             1           1           1 

2 
خطــــــــــــف جـــــــــــــالس )تطبيـــــــــــــق 

 التكنيك(
 3×% 80ت    % 70

                     3         2 

3 
جيةةةةةةةةةةةةر  ثابةةةةةةةةةةةةت خلةةةةةةةةةةةة  

 الرقبة)فتحة متوسطة(
100 × %4   ،102.5 × %2 

              1                  1 

 3% × 90 سحب للكلين)ديد ليفت( 4
                          3 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 5
 

 ا  مساء 31/5/2008و 21/5/2008اليوم والتاريخ: السبت 
 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
خطف ثابت مـن تحـت الركبـة 

 )النسبة للخطف ثابتة(
 4% ×90%  ت 80% ت 70

                3        2         1 

   3% × 85ت  2% ×80 كلين جالس + جيرك 2
                  1+2         1+2         

 %70% ت 95ت  2% × 90ت  2× % 80        دبني خلفي 3
        2              1            1        5   

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهر الثاني
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 مساءا   22/6/2008و 1/6/2008األحد 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %60ت هبوط  3% ×85ت     2×  %80 خطف جالس)تطبيق التكنيك( 1
          2               2                   4 

 3%   × 90%   ت   80 كلين ثابت+ بش بريس 2
                 1+3        1+2 

3 
 بةةةةةش بةةةةري  مةةةةن الحمالةةةةة

 )فتحة متوسطة(
                    100 × %3 

                      1                

 3%  × 90%  ت  80 دبني أمامي 4
                    3        2 

 لكل تمرين 10×  2 + ظهر تمرين بطن 5

  100 × %4تمرين دبني سبلت 6
                         1 

  
 صباحا   23/6/2008و  2/6/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 سبة الخطفن   3 % ×50 سبورت سكوايت)هبوط فقط( 1
                  3     

 3%  × 90%  ت  80 دبني أمامي  2
                    3        2 

  4% × 100                     ضغط أمامي فوق الرأ  3
                      1                

4 
تمةةرين ليةة  بةةري  ، تمةةرين 
 ضغط لألعلى لجهاز الماكنة

105 × %4 
                         2 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 5
 
 
 
 
 
 

                                                 
 - .نسبة إلى االختبار القبلي لهذا التمرين 
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 مساءا   23/6/2008و  2/6/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %60ت هبوط  3% ×85ت     2×  %80 خطف جالس)تطبيق التكنيك( 1
          2               2                   4 

جــــــالس+ جيــــــرك فــــــتح كلــــــين  2
 القدمين)تكنيك(

 %60ت  3%   × 90%   ت   80
           1+3        1+2              4 

 3× %100% ، 95،  2% × 90،  2% × 80        دبني خلفي 3
        2              1            1        1   

4 
مةةةةةةةةةةةةةةن  ثابةةةةةةةةةةةةةةت جيةةةةةةةةةةةةةةر 

 (عريضةالحمالة)فتحة 
                   100 × %4    

                      1 

5 
جيةةةةةر  سةةةةةبلت مةةةةةن جهةةةةةاز 

 االيزومتر 
100 × %2  ،105 × %2 
                 1              1 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 6
 
 

 صباحا 28/6/2008و  7/6/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

   3%  × 85ت   %70 جالسخطف  1
                   3         2              

   3%  × 85ت   %70 كلين ثابت فقط 2
                   3         2              

3 
 مةةةةن الحمالةةةةةة ثابةةةةت جيةةةةر 

 )فتحة عريضة(
                   100 × %4    

                      1 

4 
جيةةةةةر  سةةةةةبلت مةةةةةن جهةةةةةاز 
 االيزومتر  من فوق الرأ 

                   100 × %4    
                      1 

 
 
 
 

 مساءا   28/6/2008و 7/6/2008السبت 

                                                 
 - .نسبة إلى االختبار القبلي لهذا التمرين 
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %  60ت  3% ×90ت     2×  %80 جالسخطف  1
             2                1            4              

 2% × 90ت  3%  × 80ت     2% × 70  كلين جالس+ جيرك 2
         2 +1            2+2          1+1              

  %90ت  2×  %90ت  2% × 80ت  % 70        دبني خلفي 3
        3         2              1            1   

  105 × %2  ،110 × %2لىألعدبني بالقفز إلى  4
                1               1 

 مساءا   29/6/2008و 8/6/2008األحد 
 

 صباحا   30/6/2008و 9/6/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
نصةةةة  دبنةةةةي مةةةةن الحمالةةةةة 

 الواطئة
100 × %3  ،105 × %3  ،110 × %2 

        2               1               1 

 3% × 60                     خطف بدون ثني الساقين 2
                      3                

3 
ضةةغط خلفةةي فتحةةة عريضةةة 

 من الحمالة 
                    100 × %4 

                      1                

 .نسبة إلى االختبار القبلي لهذا التمرين 
 .نسبة إلى تمرين الدبني خلفي )القرفصاء( االختبار القبلي 

 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 نسبة الخطف   4% × 80 سبورت سكوايت 1
                  2     

  3%  × 90ت     2% × 80  ثابت + جيركثابتكلين  2
               2 +2            1+2           

3 
بةةةةةةةش بةةةةةةري  خلفةةةةةةي مةةةةةةن 

 الحمالة 
                    100 × %4 

                      1                

 4% × 100 سحب للكلين)ديد ليفت( 4
                          2 

 %70ت  2% × 90ت  2% × 80% ت 70 دبني أمامي 5
         3        2            1             4 
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 مساءا   30/6/2008و 9/6/2008ثنين اال
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %60ت  3% × 90ت  2%  × 80 خطف ثابت 1
             2             1             4 

  3%  × 90ت     2% × 80  كلين + جيرك  2
               2 +2            1+2           

 3% × 105% ، 95% ، 90% ، 80، % 70 دبني خلفي  3
      3        2       1       1        1 

 3% × 70 سحب للكلين)ديد ليفت( 4
                          3 

 4% × 105 دبني سبلت أمامي 5
                          1 

 صباحا 14/6/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

  3% ×80ت     2×  %70 خطف جالس)تطبيق التكنيك( 1
                  3                2                    

  4%   × 75    كلين ثابت+ جيرك ثابت 2
                         1+2               

    3% × 100                    من الحمالة سبلت جير  3
                      1 

4 
مةةةةةةةةةةةةةةن  ثابةةةةةةةةةةةةةةت جيةةةةةةةةةةةةةةر 

 (عريضةالحمالة)فتحة 
                   100 × %4    

                      1 

 
 مساءا   14/6/2008السبت 

 

 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %  60ت  4% ×90ت     2×  %80 خطف جالس)تطبيق التكنيك( 1
             2                1            4               

2 
جيــــــرك مــــــن الحمالــــــة أمــــــامي 

 )فتح الساقين(
 تطبيق التكنيك 3% × 80%  ت 70
              2        2 

 %70% ت 95%  ت 90 دبني أمامي 3
                  2        1        4 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 4
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 مساءا 15/6/2008األحد 

 الشدة والتكرار والمجموعات تمرينال ت

 %  60ت  3% ×90ت     2×  %80 ثابتخطف  1
             2                1            2               

  3%  × 80%   ت   70 كلين جالس 2
                  3           2               

    4% × 100                    من الحمالة سبلت جير  3
                      1 

    3% × 100                    سحب للخطف 4
                      3 

5 
تمةةةةرين ضةةةةغط خلفةةةةي فتحةةةةة 

 من الحمالة عريضة
                   105 × %4    

                      1 

 3× % 90ت   2×  %80 خلفيدبني  6
                  2              1         

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 7

 
 
 

 مساءا   16/6/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %  90ت  3% ×85ت     2×  %80 جالسخطف  1
             2                1            1               

 %60ت  3%  × 90ت     2% × 80  كلين جالس+ جيرك 2
           2 +1            1+1          1+3              

 3× 105،  2% × 100،  2% × 90،  2% × 80 دبني أمامي 3
     2             1            1             1 

    4% × 105                    دبني سبلت أمامي 4
                      1 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 5

 
 الشهر الثالث



 املالحق

 

213 

 مساءا  19/7/2008و 5/7/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %70ت  3% × 90ت  2%  × 80 خطف جالس 1
             2             1             4 

2 
جيةةةةر  سةةةةبلت خلةةةة  الرقبةةةةة 
 فتحة متوسطة)نسبة الكلين(

85 × %4  ،100 × %3 
                 2             1 

 %70% ت 95ت  2% ×90 ت 2% × 80% ت 70 دبني أمامي 3
     3        2            1            1       4 

4 
قفــــــــــــز  -تمرينــــــــــــات مرونــــــــــــة 

 لألعلى
3  ×10 

 
 مساءا   20/7/2008و  6/7/2008األحد 

 لمجموعاتالشدة والتكرار وا التمرين ت

 4% × 90 خطف جالس + خطف ثابت 1
                        1+1 

 4% × 80 كلين جالس +جيرك 2
                        2+2 

3 
 مةةةةن الحمالةةةةةة ثابةةةةت جيةةةةر 

 )فتحة عريضة(
                   100 × %4    

                      1 

4 
ربةةةةةع دبنةةةةةي خلفةةةةةي )فتحةةةةةة  

 القدمين عريضة(
                   110 × %4    

                      2 

 %95ت  3% × 90ت  2% × 80 دبني أمامي  5
              2            1             1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صباحا   21/7/2008و  7/7/2008االثنين 
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

    3% × 100 سبورت سكوايت 1
                           2     

 3% × 90 كلين ثابت + بـش بريس 2
                        1+2 

    3% × 80 سحب عريض عالي 3
                           4     

 بالدمبلص بالتبادل 4×  %100 ضغط من فوق الرأ  4
               1 

 مساءا   21/7/2008و 7/7/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 90% ت 80% ت 70 خطف جالس  1
                3        2       1 

 3% × 85ت  2% × 80 كلين جالس +جيرك 2
                1+2          1+1 

    3% × 50                    تمرين صباح الخير 3
                      4 

4 
مةةةةةةن  ثابةةةةةةت خلفةةةةةةي يةةةةةةر ج

 )فتحة متوسطة( الحمالة
                   100 × %4    

                      1 

 3×  %105،  3% × 85،  2% × 80  خلفي دبني 5
           3            2             1 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 6
 صباحا   26/7/2008و  12/7/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات لتمرينا ت

 3% × 80ت  2% × 70 جالس +جيرك خطف 1
                2+1          1+2 

2 
بةةةةةةش بةةةةةري  أمةةةةةامي مةةةةةن 

 الحمالة )فتحة متوسطة( 
                    80 × %3  ،100× %3 

                      3              1               

3 
مي مةةةةةن دبنةةةةةي أمةةةةةا نصةةةةة 

 الحمالة الواطئة
100 × %3  ،110 × %4 
                 3              1 

 . )نسبة إلى االختبار القبلي من تمرين دبني أمامي)قرفصاء أمامي 
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 مساءا   26/7/2008و  12/7/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 85ت  2% × 80 خطف جالس من الكرسي 1
                  2            2 

كلــــــين جــــــالس +جيــــــرك فــــــتح  2
 القدمين

 3% × 80%      ت 75
                1+3          1+2 

3 
جيةةةةر  ثابةةةةت مةةةةن الحمالةةةةةة 

 فتحة متوسطة
 2% × 105ت  %4 × 100

                 1              1 

4 
دبنــي خلفــي )الجلــوس لألســفل 

ــــــو  ــــــالث ث ــــــم العــــــد لمــــــدة ث ان ث
 النهوض(

 3% × 100ت   % 85
                   2          1 

 
 مساءا   27/7/2008و  13/7/2008األحد 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

جير  خلفي )فتحةة عريضةة(  1
 من الحمالة نسبة الخط 

100 × %3  ،105 × %3 
                  3             1 

    3% × 80                    قطثابت فكلين  2
                      3 

 3×  %105،  3% × 90،  2% × 80  أماميدبني  3
           2            1             1 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 4

    3% × 100                    نص  دبني تحضير أمامي 5
                      1 
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 صباحا   28/7/2008و  14/7/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 4×105،  2×  %85،  2% × 80% ، 70 أماميدبني  1
        3        1           1              1 

    3% × 60                    خطف بدون ثني الساقين 2
                      3 

    3% × 70                    بريس على المسطبة نجبـ 3
                      4 

 
 

 مساءا   28/7/2008و 14/7/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 متموج2% ×90%ت 80%ت 70%ت 85%ت 80%ت 70 خطف جالس 1
   3        2     2       3      2       2 

 %70هبوط   ت 3% × 90                    سحب للكلين 2
                      3                  5 

 %70هبوط  3×  %105،  3% × 90،  2% × 80 خلفيدبني  3
   2            1             1                    5 

   5% × 100                    ضغط خلفي فتحة عريضة 4
                      1 

 لكل تمرين 10×  3 + ظهر تمرين بطن 5
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 الشهر الرابع
 صباحا   9/8/2008و 2/8/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3×105،  2× 90،  2% × 80% ، 70 أماميدبني  1
        3        3          1              1 

 3% × 75                    كلين ثابت من تحت الركبة 2
                    3 

 4×  4 سحب عريض باالنحناء 3
 مساءا   9/8/2008و 2/8/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
ســـحب + خطــــف جــــالس مــــن 

 الكراسي
85 × %4 

                       1+1 

 2% × 80 هبوط ت 3% × 100 بريس كلين ثابت +بـش 2
            1+1                    1+4 

 4% × 100 جير  ثابت من الحمالة 3
                         1 

4 
دبنـــــــــي خلفـــــــــي )العـــــــــد أثنـــــــــاء 

 ثواني( 3الجلوس 
 3%  × 85%   ت  80

                   3          2 

 10/8/2008و 3/8/2008األحد 
 الشدة والتكرار والمجموعات تمرينال ت

 3% × 90ت  2×%100 خطف ثابت 1
                  3             2 

2 
جيةةةةر  مةةةةن الحمالةةةةة خلةةةة  

 الرقبة
80 ، %85 × %4  ،100 × %2  ،105% 
         3        2            1             1 

 %105، 2% × 100،  2% × 80%     ، 70 دبني أمامي   3
       3            2             1            1 

 10×  3 تمرينات ظهر + بطن 4

 10×  3  تمرينات مرونة مفاصل    5

 10×  3 لألعلىالقفز  6

 20×  2 األكتافلف العصا حول  7
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 صباحا 11/8/2008و  4/8/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 75ت  2×%70 لسخطف جا 1
                  3             3 

 3×  %105،  3% × 85،  2% × 80 دبني خلفي 2
           3            2             1 

 
 مساءا   11/8/2008و  4/8/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 % 60ت   3% × 90ت  2% × 80          خطف جالس 1
           2            1             4 

 2% × 90ت  2×%80 كلين جالس +جيرك 2
                  3             2 

جيةةةةةر  خلفةةةةةي علةةةةةى جهةةةةةاز  3
 االيزومتر 

100 × %4 
                         1 

 %70ت  2% × 90ت  2×%80 دبني أمامي 4
               3             2          4 

 
 صباحا   23/8/2008و 16/8/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

  3% × 100 كلين ثابت +بـش بريس 1
                       1  +2                    

  3× % 105،  2% ×90،  %   80   % ،70    دبني أمامي 2
     5        4            2            1        

3 
ســــــــحب عــــــــريض مــــــــن فــــــــوق 

 الركبة
70 × %3  

                          3 
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 مساءا   23/8/2008و  16/8/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 4% × 90% ت 80% ت 70 خطف جالس 1
                3        2       1 

 3%  × 80% ت 70 كلين جالس فقط 2
                    4       3 

3 
جيةةةةر  ثابةةةةت مةةةةن الحمالةةةةةة 

 فتحة عريضة
100 × %4 
                         1 

4 
دبنــــــــي خلفي)فتحــــــــة القــــــــدمين 

 عريضة(
 3% × 85ت  %2 × 80

                  2             2 

 10×  3 تمرينات بطن + ظهر 5
 

 صباحا   24/8/2008و  17/8/2008األحد 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 2% ×80ت%100% ت 90ت %80ت % 70%  ت 60ت   % 50 سبورت سكوايت)هبوط فقط( 1
  5         4        3        2      2        1       3 

ـــــــــــــــرك  2 ـــــــــــــــت + جي ـــــــــــــــين ثاب كل
 ثابت)فتحة اليدين متوسطة(

 3% × 80ت  %2 × 70
                     2+2           1+2 

3 
جيةةةةةةةةةةةةةر  خلفةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةن 
الحمالة)فتحةةةةةةةةةةةةةة اليةةةةةةةةةةةةةدين 

 متوسطة(

100 × %2  ،105 × %3 
                    1               1 

 %70ت  2% × 90ت  2×%80 دبني أمامي 4
                   3             1         5 

 3% × 100 سحب ديد لفت 5
                            2 

 10×  3 تمرينات بطن + ظهر 6
 
 .نسبة إلى االختبار القبلي لهذا التمرين 
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 صباحا   25/8/2008و  18/8/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 80ت  2% × 70 سحب لألعلى+ خطف 1
                4+1           3+1 

2 
ين ضةةةةغط أمامي)فتحةةةةة اليةةةةد

 من الحمالة متوسطة(
100 × %4  
                          1 

  3% × 80 دبني أمامي 3
                          3 

 
 مساءا   25/8/2008و  18/8/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
خطــــــف ثابــــــت مــــــن الكراســــــي 

 العالية
 3% × 80ت  %2 × 70

                   3            2 

2 
جيةةةةر  سةةةةبلت مةةةةن الحمالةةةةة 

 أمامي
80 × %3  ،100 × %4 
                   3           1 

3 
)الجلوس والعــــــد دبنــــــي أمــــــامي

 ثواني(3لغاية 
 3% × 85ت  %2 × 80

                   3            2 

 
 صباحا 30/8/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 75ت  2% × 70 خطف جالس من الكراسي 1
                  3            3 

 3% ×105،  2%  ×85% ،      80 دبني خلفي سبلت  2
           3         2                 1 

  4% × 100 ضغط بالدمبلص بالتبادل 3
                          1 

 
 
 
 

 ءامسا 30/8/2008السبت 
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 2%×85ت 2% × 80ت  2% × 75 كلين ثابت 1
             3            2            2 

2 
جيةةةةر  سةةةةبلت علةةةةى جهةةةةاز 

 االيزومتر 
100 × %4  
                          1 

 2%×100% ت 90%   ت85% ت 80 سحب للخطف 3
            4       3         2        1 

 10×3 تمرين بطن +ظهر 4
 

 مساءا31/8/2008األحد 
 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

  2% × 75ت  2% × 70 خطف ثابت 1
                   3            2             

  3%×100%  ،90، 2% × 80 كلين جال + جير  سبلت 2
               2+2      2+2     1+1 

 4×% 100 سحب ديد ليفت 3
                         2        

 2%×105ت 2%×100ت  2% ×90% ت 80 دبني خلفي 4
        4        3            1         1 

 10×  4 تمرين بطن+ظهر 5
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  الشهر الخام

 مساءا 1/9/2008االثنين 
 رار والمجموعاتالشدة والتك التمرين ت

 3% × 85%  ت 80 خطف جالس  1
                   3            2 

 2 %90ت % 85  ت   % 80 كلين ثابت + جيرك ثابت 2
                 2+2    2+2      1+1 

3 
ضةةةةغط أمةةةةامي نصةةةةفي مةةةةن 

 الجلو 
100 × %5 
                         1 

 4%×90 سحب للخطف 4
                           3 

 5%×100% ،  90%   ،80 دبني أمامي  5
               3         2          1 

 10×4 تمرين بطن + ظهر 6
 
 
 

 صباحا   13/9/2008و 6/9/2008السبت 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 100،  2× % 80 نص  دبني أمامي  1
                   5            3 

 2% × 70  ت   % 60 خطف ثابت من تحت الركبة 2
                   3            2 

3 
ضةةةةغط مةةةةن الحمالةةةةة ) مةةةةن 

 فوق الرأ ( نصفي
4  ×2  ،100 × %5 

                               1 

 
 
 
 
 
 
 



 املالحق

 

223 

 مساءا 13/9/2008و 6/9/2008السبت 
 موعاتالشدة والتكرار والمج التمرين ت

  2% × 85   ت 2% ×80%    ت 70% ت   60     خطف جالس 1
     5        4            3            1        

 2% × 90% ت 80% ت 70 كلين ثابت+ جيرك 2
              2+2     1+2     1+1 

 2% × 85% ت 80% ت 70 دبني خلفي 3
                4        3       2 

 
 مساءا   21/9/2008و  7/9/2008األحد 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
جيةةةر  خلةةة  الرقبةةةة )فتحةةةةة 

 الكلين( متوسطة
   60 ،%70  %، 80 ،  %  85 % ×2 ،100×%4 

     4       3       3          1             1      

  2% × 85%  ت     80 %    ت  70% ت   60    خطف ثابت+ جالس 2
    2+2      2+1       2+1        1+1 

ســـــــــــــــــــــــحب للكلين)ســـــــــــــــــــــــحب  3
 األكتاف+ رفع الكولف(

90 × %3  
                          2 

 3% × 90% ت 80ت  2% ×70 دبني أمامي 4
                4         2        1 

 
 
 

 صباحا   15/9/2008و 8/9/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات تمرينال ت

 3% × 70  ت    2×%60 خطف ثابت 1
                   4            3 

  3% × 70 كلين جالس فقط 2
                          3 

 2% × 90% ت 80ت  2%× 70 بني خلفيد 3
                4        3       1 

 
 

 مساءا   22/9/2008و 8/9/2008االثنين 
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 80% ت 70ت  2% × 60 خطف جالس 1
              4            3        2 

 3%×80ت  3%  × 70ت     2% × 60  كلين ثابت+ جيرك ثابت 2
           2 +2           1+2          1+2              

3 
مةةةةةن بةةةةةةش بةةةةةري  أمةةةةةامي 

الحمالة )فتحة عريضةة( مةن 
 الحمالة

                    100 × %2  ،105× %2 
                      1              1               

 3% ×105،  2% ×90% ، 80،  2% ×70 دبني خلفي 4
       4           3        1            1 

 
 صباحا   27/9/2008 و 20/9/2008السبت

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 3% × 90% ت 80ت  2%× 70 دبني أمامي 1
                4        3       1 

 3×  2 خطف بثني الساقين 2

  3% × 80 سحب عريض من الكراسي 3
                          3 

 
 
 

 مساءا    27/9/2008 و 20/9/2008السبت
 لتكرار والمجموعاتالشدة وا التمرين ت

 4% × 85% ت 70ت  2% × 60 خطف جالس 1
              4            3        2 

 2%×100، 2× % 95  %  ، 90 ،%  85%، 80    كلين+ جير  2
    1+2   1+1    1+1     1+1            1 

 4% × 90ت   2%×80ت  2% × 70 دبني خلفي 3
              4            3          2 

 
 
 

 مساءا   14/9/2008و 28/9/2008األحد 
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 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 4% × 90% ت 70% ت 60 خطف ثابت 1
                4        3       1 

 3%  × 100،  3×%90 ثابت+ بةش بري كلين  2
                1+2         1 

 2% × 90% ت 80%  ت 70 دبني أمامي 3
                3        2       1 

4 
ضةةغط أمةةامي فتحةةة عريضةةة 

 من فوق الرأ 
100 × %4  
                          1 

  3% × 90 سحب للكلين 5
                          2 

 
 صباحا   29/9/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 2% × 80% ت 70ت  2% × 60 السخطف ج 1
              3            2        2 

 2%  × 70ت  2%×60 جيرك سبلت+ جالس كلين 2
                2+2        2+2 

3 
تمةةرين ليةة  بةةري  ، تمةةرين 
 ضغط لألعلى لجهاز الماكنة

100 × %2  ،105×%2   ،110 % 
              1            1              1 

 
 مساءا   29/9/2008االثنين 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
ســـــــــــبورت ســـــــــــكوايت )نســـــــــــبة 

 الخطف(
90 × %3 

                         2 

 3% ×100% ، 90،  2% × 80،  2% ×70 كلين جال + جير  ثابت 2
     2+2        1+2        1+2     1+1 

 %90ت  2% × 80ت  2% × 70 دبني خلفي 3
             4             3             1 

4 
تمةةةةرين ضةةةةغط خلفةةةةي فتحةةةةة 

 من الحمالة متوسطة
100 × %4 

                         1 
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 الشهر الساد 
 مساءا   18/10/2008و 4/10/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 %80  ت % 90% ت 80% ت 90ت  %80        دبني خلفي 1
        2       1        3        1          4 

 3% × 80 خطف ثابت من الكراسي 2
                         3 

  2%×110،   2%×100،  2% × 90 كلين ثابت + بةش بري   3
         1+2         1+1          1+1 

 
  19/10/2008و  5/10/2008األحد 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

1 
خطـــــــــــــــــــــــــــــــف جـــــــــــــــــــــــــــــــالس + 

 دبني)سبورت سكوايت(
 3%  × 85ت  %2×80

                 2+1       1+1 

2 
جيةةةةةةر  مةةةةةةن الحمالة)فتحةةةةةةة 

 وسط(
80× %2  ،85 × %2  ،100 × %3 
          3            2              1 

3 
بةةةةةةش بةةةةةري  أمةةةةةامي مةةةةةن 

 تحة عريضة(الحمالة )ف
100 × %4 
                         1 

 2%  × 90ت  2%×80 دبني خلفي 4
                   2          1  

5 
ســــــحب عــــــريض عالي)هــــــاي 

 بل(
80% 

 2-5-4ت 3ت 2
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 مساءا   20/10/2008و  6/10/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

 4% × 80 حة عريضةكلين ثابت فت 1
                         3 

2 
جير  ثابت مع فةت  السةاقين 
 )سبلت( أمامي من الحمالة

80× %2  ،85 × %2  ،90× %2 ،100×%3 
    3            2             1             1 

 32%  × 85ت   2%×80 خطف ثابت 3
                   3          2  

 % 90ت    % 85ت    %90ت    %  85       أماميدبني  4
       2           1        2            1 

 %80 سحب للكلين 5
 2-5-4ت 3ت 2

 
 صباحا   25/10/2008و 11/10/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

كلةةةةةةةةةةين ثابةةةةةةةةةةت + جيةةةةةةةةةةر   1
 سبلت)فتحة عريضة(

80 %   ،100%   ،110%  ×3  
           2+2       1+1      1+1 

2 
جيــرك ثابــت مــع فــتح الســاقين 

 )سبلت( أمامي من الحمالة
  2%  ×80ت   2%×90%   ت 80

             3           1          2 

 
 مساءا   25/10/2008و 11/10/2008السبت 

 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

  2%  ×75ت   2×%80ت   % 75 خطف جالس + ثابت 1
           1+2       1+1       2+1 

2 
بةةةةةةش بةةةةةري  أمةةةةةامي مةةةةةن 
الحمالة )فتحة عريضةة( مةن 

 الحمالة

85× %3  ،90 × %2  ،100 × %3 
          3            2              1 

 2×% 80ت    % 95ت    %90ت    %  80       أماميدبني  3
       2           2        1            2 

القفـــــــــــــز لألعلـــــــــــــى +مرونـــــــــــــة  4
 الجسم+بطن+ظهر

       

 



 املالحق

 

228 

 26/10/2008و  12/10/2008االحد
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

ســــــــــــــــــبورت سكوايت)نســــــــــــــــــبة  1
 الخطف(

90 × %3 
                         3 

  2%  ×70ت   2×%85%   ت 70 كلين جالس فقط 2
           2+1       1+1       1+2 

3 
جيةةةةةر  سةةةةةبلت خلفةةةةةي مةةةةةن 

 الحمالة )فتحة عريضة(
85× %3  ،90 × %2  ،100 × %3 
          3            2              1 

 3×110، 2%×100، 2×%2،80×%90،%80 دبني خلفي 4
     2       1        2          1             1  

 3% × 80 سحب للخطف 5
                         4 

 
 

  27/10/2008و  13/10/2008االثنين 
 الشدة والتكرار والمجموعات التمرين ت

خطــــف جــــالس مــــن األرض+  1
 من فوق الركبة

  2%×80  ت  4%×85ت     % 80
             3           1              2 

2 
جيةةةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةةةن الحمالةةةةةةةةةةةة 

 خلفي)فتحة متوسطة(
80× % 2  ،90×%2   ،100×%3  

         2              1             1 

 %80 ت   2%×90%   ت 80  أماميدبني  3
               2         1             1 
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 (9ملحق )
 أشكال ورسوم توضيحية

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (24الشكل)
 قسم النترشكل يوضح أهم العضالت العاملة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25الشكل)
 زوايا ومفاصل الجسم العاملة خالل عملية النتر
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 رفع الثقل من الحمالة                             القرفصاء األمامي         
 (26الشكل)

 تمرين الدبني األمامي
 
 

 

 

 

 

 
 (27الشكل)

 أمامي( –تمرين جيرك سبلت من الحمالة)خلفي 
 
 
 
 
 
 
 

 (28الشكل)
 تمرين الجيرك األمامي من الحمالة
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 (29الشكل)
 الصدر)نتر من الحماالت( أماميوضح رفع وخفض البار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (30الشكل)
 يوضح حني الجذع أماما ومده عاليا

 )تمرين صباح الخير(
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 (31الشكل)

 تمرين الجيرك الثابت من الحمالة )فتحة الذراعين متوسطة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (32الشكل)

 (ُبـش بريسضغط أمامي بمساعدة الرجلين) تمرين
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 (33الشكل)
 تمرين ضغط أمامي لألعلى من الصدر)فتحة اليدين متوسطة(

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (34الشكل)
  تمرين الضغط لألعلى من المسطبة)من فوق الرأس(

 

 

 

 
 
 
 
 

 (35الشكل)
 )القرفصاء( تمرين ثني الركبتين لألسفل
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 (10ملحق)

 جدول النسبة المئوية لشدة التحميل
 ( كغم%100أقصى تحميل ممكن ) 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45%

27.5 30 32.5 37.5 40 42.5 45 47.5 50 55 57.5 60 

30 32.5 35 40 42.5 45 50 52.5 55 57.5 62.5 65 

32.5 35 37.5 42.5 45 50 52.5 55 60 62.5 67.5 70 

35 37.5 40 45 50 52.5 57.5 60 65 67.5 70 75 

35 40 45 47.5 52.5 55 60 65 67.5 72.5 75 80 

37.5 4.25 47.5 50 55 60 65 67.5 72.5 77.5 80 85 

40 45 50 55 60 62.5 67.5 72.5 75 80 85 90 

4.25 47.5 52.5 57.5 62.5 65 70 75 80 85 90 95 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

47.5 52.5 57.5 62.5 70 75 80 85 90 95 100 105 

50 55 60 65 72.5 77.5 82.5 87.5 95 100 105 110 

52.5 57.5 62.5 70 75 80 85 92.5 97.5 105 110 115 

55 60 65 72.5 77.5 85 90 95 102.5 107.5 115 120 

55 62.5 67.5 75 80 87.5 95 100 1.5 112.5 120 125 

57.5 65 70 77.5 85 90 97.5 105 110 117.5 125 130 

60 67.5 72.5 80 90 95 100 107.5 115 122.5 127.5 135 

62.5 70 75 85 95 97.5 105 112.5 120 125 132.5 140 

65 72.5 80 87.5 97.5 102.5 107.5 115 122.5 130 137.5 145 

67.5 75 82.5 90 100 105 112.5 120 127.5 135 142.5 150 

70 77.5 85 92.5 102.5 107.5 115 122.5 132.5 140 147.54 155 

72.5 80 87.5 95 105 112.5 120 127.5 135 145 152.5 160 

72.5 82.5 90 100 107.5 115 125 132.5 140 147.5 157.5 165 

75 85 92.5 102.5 110 120 127.5 135 145 152.5 163.5 170 

77.5 87.5 95 105 115 122.5 130 140 150 157.5 167.5 175 

80 90 100 107.5 120 125 135 145 152.5 162.5 173.5 180 

82.5 92.5 102.5 110 122.5 130 140 147.5 157.5 167.5 175 185 

85 95 105 115 125 132.5 142.5 152.5 160 170 180 190 

87.5 97.5 107.5 117.5 127.5 135 145 155 165 175 185 195 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

 ( كغم                                                   أعداد : د صادق فرج ذياب5( كغم وأكثر من أقصى تحميل يمكن ان يزداد إلى )2.5* مالحظة: كل )
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 (11ملحق)
 مواصفات عينة البحث
 )المجموعة التجريبية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )المجموعة الضابطة(

 التولد الطول الوزن االسم ت
 1988 سم159 كغم54.600 عدي صباح إبراهيم 1

 1989 سم161 كغم55.800 بالل إسماعيل خليل 2
 1990 سم165 كغم61.700 احمد نافع كامل 3
 1989 سم164 كغم67.500 عقيل عبد اللطيف 4

 1991 سم169 مكغ75.800 علي عباس فرحان 5
 1990 سم171 كغم76.900 جاسم محمد احمد 6
 1990 سم178 كغم84.300 حسين محمد إقبال 7

 1989 سم180 كغم92.50 احمد عبد المنعم حسين 8

 
 
 

 التولد الطول الوزن االسم ت
 1990 سم162 كغم55.800 احمد عبد الكريم 1
 1990 سم169 كغم55.900 ياسر محمد رشيد 2
 1989 سم168 كغم61.500 محمد صباح عبد علي 3
 1990 سم173 كغم62.00 حيدر حبيب 4
 1989 سم166 كغم66.500 علي طالب 5
 1988 سم170 كغم76.400 الحر عبد الحسن 6
 1990 سم173 كغم76.900 باقر عبد الحسن 7
 1990 سم178 كغم83.00 علي صفاء 8



 

 

236 

 
 (12ملحق)

 مصطلحات التمرينات البدنية المستخدمة في البحث
 
 

.الجيرك: رفع الثقلل )دفلع( ملن الصلدر إللل ابعللل بملد اللاراعين عاليلا ملع فلتم القلدمين  ماملا 1
 وخلفا،  ما بوضع الثقل فوق الصدر  و وضع الثقل خلف الرقبة)من الحمالة(.

ن لألسللفل مللع وضللع الثقللل خلللف .دبنللي خلفللي )القرفصللاء(:  و مللا يسمل)سللكوايت( ثنللي الللركبتي2
 الرقبة ثم النهوض لألعلل.

.دبني  مامي)القرفصاء(:  و ما يسمل)السكوايت ابمامي( وضع الثقلل عللل الصلدر ملع مسلك 3
 الثقل باليدين ثم ثني الركبتين لألسفل ثم النهوض لألعلل.

الللاراعين مللع  .ُبللب بللريس:  و مللا يسللمل )الضللغط بالللدفع لألعلللل(  و الللدفع السللريع، باسللتخدام4
 ثني ومد الركبتين قليال ثم رفع الثقل لألعلل بواسطة اليدين.

.الضللغط ابمللامي: وضللع الثقللل علللل الصللدر ثللم رفعللع باليللدين إلللل ابعلللل بواسللطة عضللالت 5
 الكتفين والاراعين. 
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 B 

The Effect of Maximum and Super Maximum Intensity Training According 

to Some Kinematical Variables of the Motor  trajectory on the Development 

of Maximum Strength and Achieving the Jerk by Youth Weightlifters 

 

 
        Lies in directing and modifying the trajectory of the bar and assisting method 

        equipments and proper training tools. 

 
      Investing the Kinematical characteristics as well as the trajectory of the bar 

 
                     Maximum intensities according to trajectory of the bar of the jerk on 

  

                   Maximum intensities according to trajectory of the bar of the jerk on 

 

 

 

 

 

 



 C 

 
           1. there are statistical signification between pre test and posttests in the level 

                    Of maximum strength in favor of the posttests of the experimental 

group.                

             2. there are statistical signification between pre test and posttests in the 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 D 

 
              trajectory of the bar enhanced and developed the trajectory of the bar 

              in the experimental group. 

                  Improvement of  kinematics  variables. 

    

 

 

   


