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   :ملخص البحث
 تــهأهمیو مقدمــة البحــث إلــى األولفــي البــاب ان  الباحثــتطــرق إذ أبــوابخمــسة  علــى  البحــثاحتــوى

 مـن المؤشـرات الفـسلجیة المهمـة لمـا لهـذا َّألَنهـا، الفوسفاجینیة ودور مؤشر القدرة الوظیفیة أهمیة إلى وتطرقا
 الوظیفیـة والمتمثلـة جهـزةیـات واألمكان في تحقیق االنجاز وان أي ضـعف فـي اإلومؤثرمن دور بارز وكبیر 
 وتحقیـق داءسـلبي علـى التكنیـك الـصحیح ودقـة األسوف ینعكس بشكل  الفوسفاجینیة بمؤشر القدرة الوظیفیة

قلــة االهتمــام بالمؤشــرات  علــى مــشكلة البحــث التــي تمحــورت فــي األول احتــوى البــاب لكوكــذاالنجــاز للفــوز 
ــــى األ الفوســــفاجینیة القــــدرة الوظیفیــــةالوظیفیــــة ومنهــــا  یــــات مكانلــــذلك فــــان أي ضــــعف باإل داءوالتركیــــز عل

دراسـة هـذه ان الباحثـ ىارتـألـذا   المرجـوة والفـوزهـدافز وعـدم تحقیـق األالوظیفیة سوف تنعكس علـى االنجـا
 القــــدرة الوظیفیــــة مفهــــوم ان البــــاب الثــــاني فقــــد تــــضمن الدراســــات النظریــــة وقــــد تنــــاول الباحثــــأمــــا ،المــــشكلة

البـــاب الثالـــث مـــن  مـــا أتهـــاأهمی ودورهـــا والقـــصوى فـــضال عـــن مفهـــوم القـــوة تهـــا وقیاســـهاأهمیوالفوســـفاجینیة 
ّأمــا  اعتمــد المــنهج التجریبــي إذ ات المیدانیــة ووصــف لمجتمــعجــراء احتــوى علــى منهجیــة البحــث واإلالبحــث

 تــم تحدیــد متغیــرات لكوكــذ  لفئــة الــشبابثقــالالعبــین فــي فعالیــة رفــع األ) 6(فقــد تكونــت مــن عینــة البحــث 
اشـتمل علـى عـرض مـا فقـد  البـاب الرابـعّأمـا یة حـصائ الوسـائل اإللك المستخدمة وكذاتجراءاإلالبحث واهم 

البــاب ّ أمــا مجموعــة مــن المــصادر العلمیــة إلــى ذلــك مــن نتــائج ومناقــشتها مــستندا فــي ان الباحثــإلیــهتوصــل 
  .الخامس شمل االستنتاجات والتوصیات والمصادر والمراجع

  
Functional capacity anaerobic Alphusvegeneh and their relationship to the 

explosive force to snatch the players lift weights  
Researchers 

A.L. Ehab Nafi Kamel              A.L. Muhammad Kadom Saleh 
Abstract 

   The research includes a five-door as it touched the researchers in the first door to 
the introduction and the importance of research and discussed the importance of the 
role of functional capacity index anaerobic Alphusvegeneh to it from the 
physiological indicators important as this from a prominent and significant role of 
the mother in achieving the feat and that any weakness in the possibilities and 
functional devices represented index functional capacity anaerobic Alphusvegeneh 
will be reflected negatively on the proper and accurate performance technique and 
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achieve the feat of winning as well as the first section contained a research problem 
which focused on the lack of attention the functional indices, including functional 
capacity anaerobic Alphusvegeneh and focus on performance, so any weakness 
functional possibilities will be reflected on the achievement and failure to achieve 
the desired goals and win so Arta researchers study this problem, either Part II 
theoretical studies have included it dealt researchers concept of functional capacity 
anaerobic Alphusvegeneh, relevance and measured as well as the concept of 
explosive power and its role and significance Amaalabab third of the research 
contained on research methodology and field procedures and a description of the 
community since the experimental method adopted either sample Find consisted of 
(6) players in the effectiveness of weightlifting for youth, as well as the search 
variables and the most important procedures used as well as statistical methods Part 
IV has included a display reached by researchers from the results discussed so 
based on a range of scientific sources either Part V including conclusions and 
recommendations, sources and referenc 

  : األولالباب 
  :تهأهمیّ المقدمة البحث و1-1

ّبـــدأت توجـــه الــــدول والعـــالم االهتمــــام بالریاضـــة لمــــا تحققـــه مـــن تقــــدم علمـــي فــــي تكـــوین المجتمــــع   
ّالنفـسیة، ولـذلك جـاء هـذا التوجـه فـي جمیـع المجـاالت  أو ، أم العقلیـة، سواء من الناحیـة الجـسمانیةواألجیال

 المجـال الریاضـي فـي األلعـاب خدمـةمجال الریاضي، والذي یصب في لیبین مستوى التطور الحاصل في ال
 إذ ،ثقـال هـي لعبـة رفـع األمبیةاألولوالتي جلبت االهتمام من حیث تمثلیها في المسابقات القاریة، والعالمیة، 

َّإن هــذه الفعالیــة مــن الفعالیــات التــي تحتــاج  أهمیــةٍمــستوى عــال مــن القــدرات البدنیــة، ومــن هنــا تظهــر  إلــى ِ
، ودقـــة مؤشـــر القـــدرة الوظیفیـــة الفوســـفاجینیة، والـــذي ســـوف یـــنعكس بـــشكل ســـلبي علـــى التكنیكـــك الـــصحیح

  . اإلنجازوتحقیق، داءاأل
  : مشكلة البحث1-2

ُّتعــــد لعبـــــة رفــــع األ    وقــــدرات بدنیـــــة خاصـــــة یـــــاتإمكانب مــــن األلعـــــاب التــــي یتـــــصف العبوهــــا ثقـــــالُ
ة عالیــة ومتقدمــة، ومـن خــالل خبــرة البــاحثین المیدانیــة  تكنیكیــمــستوىاتفوسـفاجینیة، وذلــك مــن َأجــل تحقیـق 

الفوســفاجینیة،   الحظــا قلــة االهتمــام بالمؤشــرات الوظیفیــة ومنهــا القــدرة الوظیفیــةثقــالفــي مجــال لعبــة رفــع األ
َّ، وذلـــك فـــإن أي ضـــعف حاصـــل باإلداءوالتركیـــز علـــى األ یـــات الوظیفیـــة ســـوف یـــنعكس علـــى اإلنجـــاز مكانِ

  .المطلوبة في هذه الفعالیة هدافوعدم تحقیق األ
  : هدفا البحث1-3
 .الفوسفاجینیة االهتمام بالقدرة الوظیفیة .1

 .ثقال لرافعي األالقصوىمعرفة تأثیر بعض القدرات البدنیة الخاصة وهي القوة  .2
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  : فرض البحث1-4
  .یة بین االختبار القبلي والبعديإحصائتوجد فروق ذات داللة   

  : مجاالت البحث1-5
  .نادي دیالى الریاضيعینة من الالعبین الشباب في : ال البشري المج1-5-1
ّالمدة من :  المجال الزماني1-5-2   .5/7/2017 ولغایة 5/5/2017ُ
  .نادي دیالى الریاضي، قاعة رفع األثقال:  المجال المكاني1-5-3
  :  تحدید المصطلحات1-6

 .في هذا النظامتعني إنتاج أقصى طاقة ممكنة : القدرة الوظیفیة الفوسفاجینیة -

 .هي القدرة على إظهار َأكبر كمیة من القوة بأقل وقت: القصوىالقوة  -

وضـع االمتـداد الكامـل  إلـى َّتعرف بَأنها عملیة رفـع الثقـل بوحـدة حركیـة واحـدة مـن الطبلـة: نتررفعة ال -
 .للذراعین

  الباب الثالث
   :اته المیدانیةٕاجراءمنهج البحث و-3
   : منهج البحث3-1

   .المنهج الوصفي لمالئمة لحل مشكلة البحثان الباحثاستخدم   
   : عینة البحث3-2

 النــسبة فأصــبحتنــادي دیــالى الریاضــي   فــيثقــالالعبــین رفــع األ وهــم العبــین) 6( اناختــار الباحثــ  
   .من المجتمع األصلي%) 100( للعینة ئویةالم

قــة قویـة بموضـوع البحــث ولغـرض معرفـة تجـانس العینــة فـي بعـض متغیــرات الدراسـة والتـي لهـا عال  
 والعمــر عــن طریــق والكتلــة الوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري لكــل مــن الطــول إیجــاد إلــى كــأن الباحثــة

كمــا مبــین  ،"للتجــانس العینــة اًفمــا دون كــان مؤشــر% 30كلمــا كانــت نتائجــه إذ "اســتخدام معامــل االخــتالف 
  )1(الجدول في 
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  )1(جدول ال
  ة واالنحرافات المعیاریة لكل من الطول والكتلة والعمر للعینة باستخدام الحسابیوساطیبین األ

   معامل االختالف
  %معامل االختالف   ع  س  یة للمتغیراتحصائالمعالم اإل

  4,09  6,83  166,66  الطول
  22,92  17,50  76,33  الكتلة
  15,83  3,88  24,5  العمر

  
   : وسائل جمع المعلومات3-3

   : البحثإجراء في دواتأل واجهزةتم استخدام األ  
   .واألجنبیةالمصادر العربیة  .1
   .میزان طبي لقیاس الوزن .2
   .)3(عدد  كغم3كرة طبیة زنة  .3
   .حاسبة یدویة .4
 .شریط قیاس لقیاس الطول .5

  .جهاز الوثب العمودي .6
  

   :ات البحثإجراء
   : مواصفات القیاسات المستخدمة في البحث3-4
   :القیاسات الجسمیة 3-4-1

   .لعینة البحثوالطول  سات الكتلةقیاتم اخذ   
   :االختبارات الفسلجیة3-4-2
   :)1()سارجنت(اختبار الوثب العمودي من الثبات 3-4-2-1

  .الفوسفاجینیة قیاس القدرة :غرض االختبار
  .)دقیقة/ متر/ كغم ( یقاس االختبار :وحدة القیاس

                                                
َّ أبو العال احمد ومحمـد صـبحي حـسنین؛ )1(  ،مـصر: (1ط ،فـسیولوجیا ومورفولوجیـا الریاضـي وطـرق القیـاس والتقـویمُ

  .220ص) 1997، دار الفكر العربي
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مقیــــاس لقــــراءة أطــــوال  ثبــــت علیــــهمتــــر م) 4(یقــــل عــــن مــــن   جهــــاز الوثــــب العمــــودي ارتفاعــــه ال:دواتاأل
  .الالعبین

ا إلیهــأقــصى نقطــة تــصل  إلــى یقــف المختبــر أمــام الجهــاز ثــم یقــوم المختبــر برفــع ذراعــه :داءمواصــفات األ
ا ًا عالیـًمامـأاألصابع وبعد ذالك یقوم المختبر بمرجحة الذراعین أسفل مع ثنـي الـركبتین نـصفا، ثـم مرجحتهـا 

یعطـــي . األصـــابع اإلیهـــ وأقـــصى نقطـــة تـــصل أعلـــى إلـــى ، للوصـــولأعلـــىمـــع مـــد الـــركبتین عمودیـــا للوثـــب 
  المختبر ثالثة محاوالت یسجل له أفضلها

  .الفرق بین القیاسین × وزن الجسم × 67.21=معادلة اختبار سارجنت 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )1(شكل ال
  )سارجنت(یوضح اختبار القفز العمودي من الثبات 

   

  :)1( مسافة ممكنةألبعدید واحدة من الحركة ب )كغم3(رمي الكرة الطبیة  3-4-2-2
   . للذراعینالقصوى قیاس القوة :الغرض من االختبار

 الالعــب علــى خــط معــین یرســم لغــرض توضــیح نقطــة بدایــة تنفیــذ االختبــار ومــن ثــم یقــف :وصــف االختبــار
فة التــي تــصلها بــسرعة وبقــوة وتــسجل المــسابیــد واحــدة ثــم یقــوم برمیهــا مــن الحركــة یقــوم بحمــل الكــرة الطبیــة 

  .وأجزائهالكرة بالمتر 
   : التجربة االستطالعیة3-5

 قــام الباحثــان باختبــار إذالعبــین مــن غیــر عینــة البحــث  )3( التجربــة االســتطالعیة علــى إجــراءتــم   
وكــان  صــباحا 9 فــي تمــام الــساعة 2017/ 2/ 19 الموافــق األحــدیــوم  ســرجنت واختبــار رمــي الكــرة الطبیــة

   :الغرض منها

                                                
 .236-235ص) 2007، مركز الكتاب للنشر، القاهرة (:القیاس واالختبار في التربیة الریاضیة: سید فرحاتلیلى ال )1(
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   . البحثإجراء المستخدمة في دوات واألجهزةالتأكد من صالحیة وسالمة األ -
   .معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث -
  .معرفة الوقت الالزم لتنفیذ االختبار لكل العب -

   :الرئیسة التجربة 1-6
 فــي یــوم االختبــارات الخاصــة بالبحــث إجــراء علــى عینــة البحــث حیــث ثــم الرئیــسة التجربــة إجــراءتــم 

  .ا ً صباح9 في تمام الساعة 2017/ 2/ 22 الموافق األربعاء
  : )1(یةحصائ الوسائل اإل3-7

   الوسط الحسابي .1
   االنحراف المعیاري .2
   النسبة المئویة .3
 معامل االختالف  .4
  .قانون بیرسون .5
  .لداللة معنویة االرتباط )t( قانون .6

  الباب الرابع
   : عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها4
 القصوىانجاز العینة في االختبارات الوظیفیة الختبار القدرة الوظیفیة الفوسفاجینیة والقوة  4-1

  :وتحلیلها ومناقشتها
من اجل التعرف على انجاز العینة في االختبـارات الوظیفیـة قـام الباحثـان بحـساب الوسـط الحـسابي   

   .ذلكیبین  )2(واالنحراف المعیاري لكل اختبار بهدف الوصف والتحلیل والجدول 
  )2(جدول ال

  .لدى عینة البحث) الفسلجیة(یة لالختبارات الوظیفیة حصائالمعالم اإل
  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  االختبارات  المتغیرات الفسلجیة

  1,61  6,45  اختبار الوثب العمودي سرجنت  الفوسفاجینیةةالقدرة الوظیفی
  1,38  12,58   الطبیة بالذراعیناختبار رمي الكرة   للذراعینالقصوىالقوة 

  

                                                
 . 102، ص)1980، األقصىعمان، مطبعة  (: في التربیة وعلم النفساإلحصاء علم مبادئ: عبد الرحمن عدس)1( 
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فـي اختبـار الوثـب العمـودي  الفوسفاجینیة لعینة البحث مؤشر القدرة الوظیفیة) 2( الجدول یتبین من
 فــي اختبــار القــصوىوكــذلك نجــد القــوة  )1,61(وانحــراف معیــاري ) 6,45(حققــت وســط حــسابي بلغــت قیمــة 

   .)1,38(وانحراف معیاري ) 12,58(قیمته رمي الكرة الطبیة لعینة البحث حقق وسط حسابي بلغت 
  :عرض قیم معامل االرتباط بین االختبارات الفسلجیة لعینة البحث وتحلیلها ومناقشتها 4-1-2

  

  )3(الجدول 
   للذراعینالقصوىیوضح لنا قیم معامل االرتباط بین اختبار القدرة الوظیفیة الفوسفاجینیة والقوة 

القدرة الوظیفیة     المتغیرات
   للذراعینالقصوىالقوة   وسفاجینیةالف

  القدرة الوظیفیة الفوسفاجینیة  0,85  ر
T  

  
  6,126  

   للذراعینالقصوىالقوة   ر
  T  

    

 معامـــل االرتبـــاط بـــین القـــدرة الوظیفیـــة الفوســـفاجینیة فـــي اختبـــار الوثـــب ََّأن) 2 (یتبـــین مـــن الجـــدول   
ومــن اجــل التعــرف علــى حقیقــة ) 0.85(ة قــد بلغــت  فــي اختبــار رمــي الكــرة الطبیــالقــصوىالعمــودي والقــوة 

وهـــي ) 6,126(والتــي بلغـــت  لداللـــة معنویــة معامـــل االرتبـــاط (T)االرتبــاط قـــام الباحثـــان باســتخدام اختبـــار 
ممــا یــدل علــى ) 0.05(تحــت مــستوى داللــة ) 4(عنــد درجــة حریــة ) 2,7(أكبــر مــن القیمــة الجدولیــة البالغــة 
ان القـدرة الوظیفیـة الالاؤكـسجینیة "ان  إلـى ویعـزو الباحثـان سـبب ذلـك یعـودكونها عالقة ذات داللة معنویة 

 تــستمر ألقــل مــن ثــوان معــدودات وأنهــا تعمــل ضــمن أدائهــاعمــل عــضلي قــصوي وفتــرة  هــي"الفوســفاجینیة 
هــي و  والتــي تعتمــد علــى خــزین الجــسم مــن المركبــات الفوســفاجینیة ذات الطاقــة العالیــةالفوســفاجینينــشاط 

الــسریعة وذلــك – الحركــات القویــة داء یمكــن أن تنجــزه عــضالت الجــسم فــي اقــل مــدة ممكنــة ألعمــل وظیفــي
 الالعبــین فــضال أداء والتــي بــدورها تــنعكس علــى )1((ATP-CP)" باالعتمــاد علــى المركبــات الفوســفاجینیة

ة  هـــذه النتیجـــة منطقیــة تتفـــق مـــع اغلـــب المــصادر التـــي تؤكـــد علـــى وجــود عالقـــة قویـــة بـــین القـــدرعــن ذلـــك
"  اغلــب المختــصینإلیــه والتــي لهــا دور كبیــر ومــؤثر وهــذا مــا أشــار القــصوىوالقــوة الفوســفاجینیة  الوظیفیــة

  .)3)(2("ومحمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم

                                                
) 1999 ، دار الفكر العربي،القاهرة: (یاضيالتمثیل الحیوي للطاقة في المجال الر سالمة؛ إبراهیمبهاء الدین ) 1 (

 148ص
  14ص) 1979 ، مطبعة جامعة بغداد،بغداد (:التكنیك والتكتیك الفردي في الكرة الطائرة ؛)وآخرون(عقیل الكاتب  )2(
دالمنعم) 3( دي عب سانین وحم ة األسس ؛محمد صبحي ح رة العلمی ائرة للك رق الط ویم وط اس للتق دني القی اري- ب - مھ

 .116-115 ص)1997،للنشر الكتاب  مركز،لقاھرة:(تحلیلي –عرفيم- نفسي
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 لـــذلك نــــستدل مــــن خـــالل العالقــــات االیجابیــــة بـــین المتغیــــرات الوظیفیــــة والمتمثلـــة القــــدرة الوظیفیــــة   
ظیفـــي لهــذا المؤشـــر لـــدى عینـــة البحـــث وهــذا انعكـــس بـــشكل ایجـــابي علـــى الفوســفاجینیة انـــه هنـــاك تكیـــف و

   تعتمد على النظام الفوسفاجینيَّألَنها ثقالرفع األالعالقات االرتباطیة االیجابیة والتي أسهمت في تطویر 
  :الباب الخامس

  االستنتاجات والتوصیات  -5
   :االستنتاجات5-1

وهـذا سـببه  القـصوىوالقـوة الفوسـفاجینیة  القدرة الوظیفیـة بین ارتباطیه اتوجود عالق أظهرت النتائج .1
ـــدیهم مـــع تمیـــز جهـــزةمرحلـــة التكیـــف وتطـــور األ إلـــى لوصـــول الالعبـــینیعـــود   الداخلیـــة الوظیفیـــة ل

حالـــة مـــن االنــــسجام  إلـــى العـــالي وباالقتـــصاد بالجهـــد والطاقــــة بحیـــث أدى داءوارتفـــاع مـــستوى األ
 الوظیفیـــة الـــذي جعـــل تركیـــب وعمـــل هـــذه جهـــزةكیـــف لأل ومـــستوى التداءالكامـــل بـــین متطلبـــات األ

  بالصورة المثلى جهزةاأل
ـــتعد المتغیـــرات الوظیفیـــة المتمثلـــة بالقـــدرة الوظیفیـــة .2 الفوســـفاجینیة مؤشـــرا وظیفـــي مهـــم لـــدى عینـــة  ـ

 تــشمل جمیــع الحركــات التــي تــؤدي بنظــام الفعالیــة الن هــذه ثقــالفعالیــة رفــع األالبحــث وخاصــة فــي 
  .ألهوائي

فعالیـة رفعـت  الفوسـفاجینیة قـد أسـهمت فـي تطـویر  النتائج ان تطور وتحسن القدرة الوظیفیةأظهرت .3
 .ثقالفي فعالیة األ نترال

   :التوصیات 5-2
شــرات ؤوالــذي یعــد مــن المالفوســفاجینیة  القــدرة الوظیفیــةضــرورة االعتمــاد علــى اســتخدام متغیــر  .1

 الــوظیفي والبــدني داءالتــي یــرتبط بهــا األحــد كبیــر علــى نوعیــة الفعالیــة  إلــى المهمــة والــذي یعتمــد
   .إهماله على عدم والتأكیدللجسم 

رفــــع  ضــــروریة لــــدى العبــــین َّألَنهــــا األخــــرى القــــدرات الوظیفیــــة ضــــرورة اهتمــــام بتنمیــــة وتطــــویر .2
   .ثقالاأل

  .أخرى  المزید من الدراسات لمتغیرات وظیفیةإجراء .3
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  :المصادر
َّأبـــو العـــال احمـــد ومحمـــد صـــبحي حـــس - ـــاس نین؛ ُ ـــا الریاضـــي وطـــرق القی ـــسیولوجیا ومورفولوجی ف

  ).1997،  دار الفكر العربي،مصر: (1ط ،والتقویم
ــة فــي المجــال الریاضــي ســالمة؛ إبــراهیمبهــاء الــدین  - ــل الحیــوي للطاق القــاهرة، دار الفكــر : (التمثی

 .)1999العربي، 
، مطبعــة األقــصى، عمــان: (مبــادئ علــم اإلحــصاء فــي التربیــة وعلــم الــنفس: عبــد الــرحمن عــدس -

1980 .( 
بغـــداد، مطبعـــة جامعـــة  (:التكنیـــك والتكتیـــك الفـــردي فـــي الكـــرة الطـــائرة؛ )وآخـــرون(عقیــل الكاتـــب  -

  .)1979بغداد، 
، مركـــز الكتـــاب للنـــشر، القـــاهرة (:القیـــاس واالختبـــار فـــي التربیـــة الریاضـــیة: لیلـــى الـــسید فرحـــات -

2007.( 
 القیـاس للتقـویم وطـرق الطـائرة للكـرة علمیـةالاألسـس محمـد صـبحي حـسانین وحمـدي عبـدالمنعم؛  -

  .1997)للنشر، الكتاب لقاهرة، مركز( :تحلیلي– معرفي -نفسي -مهاري -بدني
  

    
 


