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البيوكينماتيكية لناشئ دفع  و تأثير تدريبات القدرة فى بعض المتغيرات البدنية

 الجلة

*ـ. د/ محمد سميماف سالـ 
 

   : المقدمة ومشكلة البحث

إف المقػػػ عل  تػػػد اللدػػػ  القػػػ عل القمػػػلت الحػػػة  المقػػػةعاأ الةعقدػػػل الم قػػػ ل  ل ا مدػػػل  مػػػلت لح ػػػة  
ةضػدل لمػف القضػةدة الةة ػمل الاػي دلا ققػة ال تمػة  لالمػ ع لف العد األحشػطلاأل ا  العدةضي في ال  د  مػف 

لضػػب  ػػعامر ا عد دػػل ف ةلػػل ا مػػؿ  تػػد اة ػػدف إحاػػةف القػػ عل القمػػلت فػػي الةعقػػةأ ال دحةمدقدػػل الاػػي ا امػػ  
ال ػػ   ة ػػل  ل عدػػل  ػػدف القػػلل    تػػد ال  دػػ  مػػف الميةمػػؿ لدشػػةع إلػػد  ػػ ا الاػػ عدق  ة ػػـ  اػػ عدق القػػ عل

تػػي  تػػد اليػػع   ػػ ـ اماةقػػا لم ػػالت  ػػةؿ مػػف القػػ عل  ػػ لف اف دقػػلف  لدػػة ح ػػ دة ل ةلاػػةلي لالقػػ عل الاػػي ام
فا زدز القلل القملت لالةيةظ  تدقة مف األملع الضعلعدل  ح  الحظع في احمدل الق عل  تػد المػ ت الطلدػؿ 

امػػمدـ  مػػف األمػػلع الضػػعلعدل  حػػ  الةعقػػللةحدػػة الحظػػع فػػي الػػحمط الةعقػػي لالةمػػؿ الاػػ عد د لا ممػػدل 
 ػػػا  اـ الامػػػةعدف ال ةل ػػػادل لال تدلمداعدػػػؾ لعفػػػب األلقػػػةؿ  شػػػقؿ ف ػػػةؿ إدمقػػػف  ةدػػػ    ػػػعامر لاػػػ عد ةأ القػػػ عل

قامػػةعدف اللدػػل ضػػمف  عحػػةمر اػػ عد ةأ القػػ عل الاػػي ا مػػؿ  تػػد ا زدػػز القػػ عل القمػػلت قمػػة  ػػا ام  األةمػػةؿ 
 6) .  الةعقل الاي داـ الا عدق  تدقػة المط قل في   ه الامةعدف  تد الماطت ةأ المة  ل لقؿ عدةضل لحلع

) 
أل ا  فػي م ػة قةأ  المضػمةع  لالمدػ اف د امػ  ااف )  et al  Zaras , 2013يشػير زاراس آخرػرآف   

ة  ق دع  تد إحاةف الطة ل ال ضتدل  لاف  لل ال ضةأ  ي حاةف القلل لال ع ل ل ةلاػةلي ا  مػف  ػ ه  إلد
ل فػي  عحػػةمر اػ عد ي مػػف ا ػػؿ اطػلدع القػػلل ال ضػتدل ل ةلاػػةلي عمػػي المقلحػةأ ال قتدقمػػة دةاػةف إلػػد م ةل ػػ

األ ا   لداضػػػمف اػػػ عدق قػػػؿ مػػػف ما ػػػة قد العمػػػد الم اػػػ كدف لالح  ػػػل  تػػػد  ػػػز ا ق دػػػعا مػػػف إ ػػػ ا  ـ إمػػػة 
القػلل  مػف ا ػؿ زدػة ل  ػلاقـ ال ضػتدل   ة ا  اـ ا عدق القلل الاقتد دل ال اشقةؿ م اتيل مف الاػ عدق  تػد 

اد ػػل لػػ لؾ دعايػػب اى ا  فػػد العمػػد  لمػػب  لػػؾ فػػهف ف ةلدػػل ملػػؿ  ػػ ه ال ػػعامر الا عد دػػل  تػػد ا ا  لالطة ػػل لح
الا عدق  تد المقةلمل دػد   إلػد  ةد  اف ال تل لـ داـ الا عؼ  تدقة  شقؿ  لت لتم ا كدف لالم ع دف عمد

 (16)  . زدة ل ق دعل في ا ا  عمي ال تل
األ ا  المقػػةع   فةلاقحدػػؾ    ػػةطل د ا ػػع اقلػػع الطػػعؽ  أل ة ػػدل ل حػػة الاقحدػػؾ  ػػل القة ػػ ل الد ا ػػع         

األدعا في قؿ األ مةع ال  حدل المطتل ل ال المشقةأ في إطةع  لاحدف العدةضل  لالق عل  تي ا ا  فحػي  دػ  

                                                           
 .جامعة الزقازيؽ -كمية التربية الرياضية بنيف  -مدرس بقسـ نظريات آتطبيقات مسابقات الميداف آالمضمار  *
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لد أ  ي حيس   عاأ المد   مػةةق المقػةعل ال ةلدػل فةلة ػق المػة ع لػا اقحدػؾ  دػ  للة ػأ ل ػل د ػعؼ 
                                                     (161: 1)  . ماي لقدؼ د ا  ـ   ا الاقحدؾ لاةقدؽ افضؿ الحاةكر  ادضة 

اف الماطت ةأ ال دلمدقةحدقدل لامعدحػةأ القػلل  (7002جماؿ عالء الديف ناهد انآر الصباغ   ددق  ل
 ال ةمل 

لاع دػػل لاقةمػػؿ األ ا  المقػػةع  لال مػػةكص  دقمػػ   ةلامعدحػػةأ ال ةمػػل اتػػؾ الامعدحػػةأ الم ممػػل
الةعقدػػػل ال ػػػةعزل لالاػػػد لقػػػة مػػػيل ال  ػػػـ  ػػػةؿ اأ دػػػل الةعقػػػل األ ة ػػػدل لتم ػػػة قل لاػػػد ت  ػػػ ه الامعدحػػػةأ 
ال ةمل لظدياقة  ح مة اقلف  عد ل الش ا   ع ل قةفدل مف اى ا  المقةع  لتم ة قل األ ة دل  ةد  دح غد 

اف اعضػػد  ػػ ه الامعدحػػةأ المقاضػػدةأ ال ةمػػل لم ػػ ا الاطػػة ؽ الػػ دحةمدقد مػػف ل ػػا الحظػػع ال دلمدقةحدقدػػل 
ليدع لشةح ػػػقد لالػػػ ت د حػػػد ضػػػعلعل اطة ققػػػة مػػػب األ ا  المقػػػةعت لةعقػػػل الم ػػػة قل اى ة ػػػدل مػػػف ةدػػػ  

 الم ةددع الاةلدل :
 مق اع  لل الي ؿ ال ضتدل –المقةطب المش  ل مف الم ت الةعقد لأل ا   -م ت لاا ةه الةعقل  

 (191:  3ا تلق  مؿ ال ضةأ . ) - ع ل حمل ال ةش  القلل القملت لتي ؿ فد الزمف  
 ػػحل  دمػػؿ الػػد 11-11اف الطيػػؿ مػػف  (7002جمػػاؿ عػػالء الػػديف ناهػػد انػػآر الصػػباغ   ددقػػ  ل

حقطل القمل مف حةةدل الا تـ الةعقػد  ػةؿ فاػعل اطػلع الةعقػل  حػ ه فةلةعقػةأ فػد  ػ ا ال ػف اا ػـ  طػة ب 
الال دل لاقلف ا امة دل ل اأ   ؼ  ةىضةفل الد احقة ماحة قل ل ل دةمؿ  تػد ال  ػل لالمقػةعل اىاقةف ل 

فػػد ةعقةاػػا الاػػد ى د ػػاطدب اف دةػػةفظ  تدقػػة لت ػػحدف القة مػػل اى  ةلاػػ عدق الم ػػامع اف  ػػ ل المعةتػػل  ػػد 
 قػػػ  ق دػػػع .    فػػػةف اىلى  لال حػػػةأ دةمػػػتلف  تػػػد ةعقػػػةأ   دػػػ ه قلدػػػعل  ػػػ لف  ػػػ ؿ اة ػػػف معةتػػػل محة ػػػ ل 

(1 :111) 
 (   zatsiorsky, kraemer 1116 (  زاتسيآرسكى آكرايمر  لدلضح

 دمقف ا اعا  الم طط ال ةـ الاةلي قحلع مف امحدؼ القلل ال ضتدل:

 اظقع  لضل  في    حلع القلل 

 القلل اللة ال 

 )ال    ةطل القلل( 

 دكل لماعدل لةعقةأ اىحق ةض  ةلاطلدؿ ال طز الا عد ةأ اىد

 الةعقةأ ال عد ل  ةىحق ةض  ةلاطلدؿ  القلل ال دحةمدقدل 

 ةعقةأ اىحق ةض  ةلاقمدع  القلل ال ةك ل 
 أساليب تدريبات القآة
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 ضػػػػتي فػػػػي المدليػػػػةأ  إحق ػػػػةضالميدػػػػ  امػػػػحدؼ اػػػػ عد ةأ القػػػػلل لفقػػػػة أل ػػػػةلدق اةقدػػػػؽ ا مػػػػد  مػػػػف
ةدةف لفقة لتا عد ةأ الم ا  مل ) تػد  ػ دؿ ال ة قل، امحؼ ا ةلدق ا عد ةأ القلل في   ض األالعدةضدل 
لالحػػػػؾ لاىحق ػػػػةض ال ضػػػػتد  ةلاطلدػػػػؿ(. فػػػػحةف حيضػػػػؿ ا ػػػػا  اـ  ػػػػ ا الامػػػػحدؼ ز لماػػػػعؾ لاألدز الملػػػػةؿ اد

 اإلحق ػةضقامحدؼ لا عد ةأ القلل   ى مف األ ةلدق الا عد دل.  حةؾ لةلػل طػعؽ لاةقدػؽ ا مػد  ػ ع مػف 
 -ال ضتي:

 ات طعدقل ال ق  القملت. –ة ؿ المقةلمل القملت( عفب الةمؿ األ مي )الا عدق مق .7
ألحػػػة  الاقػػعاع الحقػػةكي اطػػػلع ف ل ػػػ ـ القػػ عل  تػػد ال مػػؿةاػػد اللمػػلؿ  مػػػي األةمػػؿ ردػػع العفػػب  .2

 ل  ه ا   طعدقل ال ق  الماقعع –ال ضةأ القلل القملت الممقحل في ةةلل اىع ةؽ 
 ل  ا د   طعدقل ال ق  ال دحةمدقيعفب )عمي( الةمؿ ردع األ مي  أ تد  ع ل دمقف اةقدققة،  .3

ةاػػد ل ةإلضػػةفل إلػػد  لػػؾ، د ػػا  ـ عفػػب األةمػػةؿ ردػػع القمػػل   ػػ   مال ػػط مػػف المػػعاأ )للػػدس 
 ( قطعدقل لتا عدق الاقمدتي )طعدقل ال ق  األ ؿ مف األ مي(.اللملؿ لت  ز  ف ا ا  ات اقعاع

 

( 61:16 - 61) 
 16الػػد  11ال ةمػػل  ػػةلقلل فػػد الياػػعل مػػف اةػػ   حةفػػ ل اليعمػػل  (7002 بيتػػر تآمسػػآف  دشػػدع ل 

ةد  اعايب م الدةأ  عملف الا ال ادعلف لا تغ زعلاقة د ػاطدب اليادػةف ا ا  اػ عدق القػلل   ػؿ  ػف  شقعا
ال تػػػػلغ للقػػػػف لػػػػف دقػػػػلف اػػػػألدع الاػػػػ عدق لػػػػا حيػػػػس الية تدػػػػل  حػػػػ  اىحاظػػػػةع الػػػػد إعايػػػػةع م ػػػػالدةأ  عمػػػػلف 

 (16:  1)                                                                         .الا ال ادعلف
 (Chenfu Huang  and Hsiente Peng, Hsiensen Peng 2006)  آيشير هسينت آأررآف

 ح  ا ا  ةعقل معق ل اعا ط ال ة ل  دف الميةمػؿ لال ضػةأ لدظقػع  لػؾ فػد م ػة قةأ العمػد 
قةأ العمػػد الاػػد دةػػةلؿ فدقػػة الما ػػة ؽ الةمػػلؿ  تػػد  ةمػػل م ػػة قل  فػػب ال تػػل لالاػػد ا ا ػػع إةػػ ت م ػػة 

اق ع إزاةل افقدل ممقحا لأل ال  لف ال تؿ  ةلقلا   المحظمل مف  ػةؿ اػزامف   دػؽ لتمعاةػؿ المقلحػل لػأل ا  
 ( 11) لالاد د  ا اةلدع ة  هة ا  ا ةعع لمعقز اللقؿ الما ة ؽ لاحاقد  ا ةعع معقز لقؿ األ ال . 

 ((Tarkeshwar Singh, Lee Mei Kay and Michael Koh 2006 آفتاركشآار آأرر لالضح 

ا ا ع اللمتل القدحةادقدل ل فب ال تل ااقلف مف ف ؿ العمد لال فب  ازامف ااة  د ل زكد لأل ػزا  
الق دعل ملؿ الع ؿ  مة فدقة الةلض لال  ع لةزاـ القاؼ لدتدقة ازامف مب اى زا  اى ؿ ة مة مف الطعؼ 

 ( 11) ـ الحة  معةتل الا تص . ال تلت مف ال  
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% مف م ػةفل العمػد اػةاد مػف  ػةؿ 91الد  61( اف ح  ل   Germer 1990) جيرمرلدشدع 
لضب القلل لل لؾ ى   مف الاعقدز  تد اةقدػؽ م ػةفل إعاقػةز محة ػ ل  ػدف القػ مدف الحػة  لضػب الػ فب لقػد 

اق ع لت  تل قمػة اف الاقحدػؾ الي ػةؿ  ا مح  ةللملؿ الد اق ع  لل  فب ممقحل لق لؾ الةملؿ  تد م ةع
لػػ فب ال تػػل د امػػ   تػػد الا ػػةعع الحقػػةكي فػػد م ػػالت ا تػػد ل تػػؼ الةػػلض اطػػلؿ مػػ ل ممقحػػل مػػب معا ػػةل 
زالدػػػل الػػػا تص المحة ػػػ ل لاضػػػةؼ ادضػػػة احػػػا ااةػػػ    ػػػع ةأ إدقة ػػػةأ الةعقػػػةأ لالمعاةػػػؿ المقلحػػػل لػػػأل ا  

د اا  ق فد الةعقػل  ػةلحظع الػد ال ة ػل  ػدف القػلل لالقاتػل المقةعت  مقة دع ال  ةأ الاد اة لقة القلل الا
 (F=M*Aلال  تل ) 

 (  a=v/t ( . )9(   لال  تل لال ع ل لالزمف )V=S/Tال ع ل لالم ةفل لالزمف ) 

 تد اف اعايةع الا تص لزالدل الا تص ل ػع ل الػا تص  (linthorne 2000) لينثآرف لددق 
لع  تد م ةفل  فػب ال تػل لا ػ   ػع ل الػا تص ال ةمػؿ األ ة ػد المػدلع مف ا ـ ال لامؿ الاد لقة اق ع األ

 361- 361: 11).   /ـ 11٫1:  11٫ 1 تد م ةفل  فب ال تل ل د لتم ػالدةأ ال تدػة ااػعال  مػة  ػدف 
) 

داةػ   القػ ؼ مػف م ػة قةأ العمػد فػد زدػة ل الم ػةفل أل  ػ  حقطػل امػؿ  (7002بيتر طآمسآف لدلضػح 
  الدقة ا ال العمد :

 الرصائص البيآميكيانيكة لمسابقات الرمى 

ااةػػ   الم ػػةفل الاػػد داةعققػػة ات   ػػـ دقػػ ؼ فػػد ضػػل   ػػ   مػػف ال لامػػؿ لاأل ػػـ  ةلح ػػ ل لة ػػق 
لالمػػ عق  ػػد  لامػػؿ الػػا تص: )ا( اإلعايػػةع  )ق( ال ػػع ل  )ف( الزالدػػل داةػػ   إعايػػةع الػػا تص ال العمػػد 

الة ػػق  حػػ  الػػا تص لا ا ػػع  ػػع ل لزالدػػل الػػا تص   هعايػػةع   ػػـ الة ػػق  تػػد الػػعرـ مػػف اػػألدع لضػػب
 حاةف مة دقلـ  ا الة ق   ؿ لالحة  الا تص

 اعقدق الةعقل دمقف اق دـ ةعقةأ م ة قةأ العمد الد اع  ل معاةؿ ا ة دل:

   اإل ا  ا 
 حة  القلل  
 الرهى 

   الاغطدل 
 القةمؿ(الا ت ؿ الةعقد –لمؼ معاةؿ  فب ال تل ) فب ال تل طعدقل  حة  القلل 

 احق ـ طعدقل  حة  القلل ل فب ال تل الد المعاةؿ الاةلدل :  حة  القلل ، العمد، الاغطدل 



 

 
 البيوكينوبتيكيت لنبشئ دفع الجلت و تدريببث القدرة في بعض الوتغيراث البدنيتتأحير 

 

 م7102-لألبحبث العلويت خبني للنصف ال – الخبنيالوجلد  –جبهعت السقبزيق  –كليت التربيت الريبضيت للبنبث  –هجلت بحوث التربيت الشبهلت 

-27- 

  : احق ـ طعدقل  حة  القلل ل فب ال تل الد المعاةؿ الاةلدل 
   معةتل  حة  القلل . -فد معةتل اإل  ا  دقؼ العامي ل    الزةؼ 
  دحمة د ا   العامد لمعةتل العمد . فد معةتل  حة  القلل اازاد   ع ل العامي لال تل  
  . فد معةتل الاغطدل دعاقز العامي ماية دًة ال قلط  دحمة د ا   العامي لمعةتل العمي 
  ( . 199- 113 : 1فد معةتل العمي داـ احاةف ا ةعع إضةفي دحاقؿ إلد ال تل   ؿ إحطة قة      ) 

 النمآ آالقآة

لزحقـ دح غي اف اح يض  لاقـ الح  دل ل  ا دة   في قلدػع قتمة زا  طلؿ األطيةؿ لالمعا قدف لزا  
مف األةدةف  ةمل  ةؿ طيعاأ الحمػل فػي  ػف ال تػلغ. للػدس مػف ردػع المػأللؼ  ةلح ػ ل لتيادػةف لاليادػةأ 

ال  11 ػحلاأ إظقػةع  ػدـ  ةلدػل ح ػ دة مػف القػلل الح ػ دل.  تػد  ػ دؿ الملػةؿ،  ػ  دمقػحقـ ا ا   6مف  مع 
تػل. للقػف إ ا لػـ دمةع ػلا الامػعدف  شػقؿ محػاظـ، فتػف دامقحػلا مػف اقػعاع  ػ ه اإلح ػةزاأ معل لامعدف ال ق 11

إى احا  ة ل مة ى اح يض القػلل الح ػ دل لألطيػةؿ  ػةؿ معةتػل الطيللػل لال تػلغ ألف   ةمة 16 ح   تلرقـ 
فقحػةؾ  متداػةف الحة   متدل الحضر احار ال ضةأ الحةض ل  لل اق ع لقؿ لة ل مػف قاتػل ال  ػـ ل ةلاػةلد 

مازامحاةف لقـ األدع م ةقس دة لةف الحػة  معةتػل الطيللػل لال تػلغ: الحمػل )ا  زدػة ل ا  ػة  ال  ػـ( لالحضػلف 
ل   ق الحمل اح يض القلل الح  دل لفي حيس الل أ، ل   ق الحضر فهحقة ازد  إف ا ا ؿ  ةادف ال متدادف 

اف الاية ؿ  ػدف ال متداػدف الماػزامحادف مػف حمػل الطيػؿ دة  اف الاة ف المتةلظ في القلل )ال اعا  قة( قمة 
 ح  الحظع في األ ةلدق الا عد دل ألفضؿ ى  د ال م ةز مف ال ت اف الاػي   ةـ في إ  ا  الة  دف الش ةق

قةحػػأ مػػف   ػػؿ  ػػز ا مػػف اىاةػػة  ال ػػلفداي فتقػػ  ا تمػػلا  مدػػب الةعقػػةأ اليحدػػل األ ة ػػدل الملدػػعل  مػػة فدقػػة 
 ػحل  16 - 13 ح    ا طيػعل الحمػل  حػ  ال تػلغ. لالحػة  فاػعل ال تػلغ ) 13ال  11ؿ  ف ام ق ةعقةأ،   

مف ال مػع( ا تمػلا  ػ    تدػؿ  ػ ا مػف ال حةمػع اليحدػل ال  دػ ل إف ل ػ أ. فةلاػ عدق الحػة   ػ ه الياػعل دعقػز 
لا  تػد  مدػب  تد اإل  ا  ال  حي ل ةمل ا عد ةأ القلل لا عد ةأ الاةمؿ ال ػةص لل ػةأ األ ا  فتقػ  اػ ع 

العلادحػػػػةأ اإللزامدػػػػل لاى ادةعدػػػػل )لاةقدػػػػؽ الل ػػػػةأ ال ػػػػةلي فػػػػي األ ا  لزدػػػػة ل الاةمػػػػؿ ال ػػػػةص (  ػػػػ ى مػػػػف 
إلػد  19ال حةمع ال  د ل لالةعقةأ اللاة ل. للق  ا امػلا ا امػةـ ق دػع  احمدػل القػلل لحاد ػل لػ لؾ  حػ   ػف 

س  تػد الم ػالت الػ للي ف تػد  ػ دؿ الملػةؿ  حل مف ال مع ام ح ى  ي ال م ةز  تد ا ا  ا  لتاحةف 16
.   ػحل 16فةز الة ق  دماع   تلزدعشػدؼ فػي قػؿ ال ػلىأ مػف  طللػل ال ػةلـ  حػ مة قػةف د تػغ مػف ال مػع 

(16 :16) 

ل ه ا ةع مدشعاأ اإلطةؽ  د الماطت ةأ ال دلمدقةحدقدل اى ة دل لم ةفل العمد لدػاـ حقػؿ القػلل 
أ اإلزاةػػةأ المقةحدػػل لالزمةحدػػل ل ػػع ل لزالدػػل لقمدػػل ةعقػػل لمػػةأ فػػد معةتػػل الػػ فب مػػف  ػػةؿ إا ة ػػة
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ف اتػػؾ المعةتػػل ال معدػػل دعايػػب ال ال  ػػـ لا ػػزا ل ف عا ػػل  ػػ ل ال مػػةكص داةػػ    تدقػػة مػػ ت فة تدػػل األ ا  
لتحةشئ  ملعل  ةمل لفػد  الق عللال ت د ة    شقؿ م ةشع فد اطلدع ا عد ةأ الا ال ادعلف فدقة  عملف 

ف اد س  شقؿ ةعقد االاد د ق  الم ة قةأ فب ال تل مف  م ة قلاف  ال تل  ميل  ةمل ل  فب م ة قل
اقةحػػل ل لع اػػ عدق  األ ا مػػةدح ىقا ػػةق  الم ػػام  مػػف الاعقدػػق الةعقػػد لتمقػػةعل مػػف شػػأحا  القػػ علاليحػػد لاق

ؼ  تد اػألدع حاةف  لل ل ع ل األ ا  مب اىةايةظ  ةلاقحدؾ المةدح ل  ا مة  فب ال ةة  لتا ع إدطلع مف 
 لتحةشكدف . فب ال تل  م ة قللاطلدع  الق علا عد ةأ 

 :هدؼ البحث 

 دقدل اةدحمال دلقال  حدل  الماغدعاأ   ض الق عل فد دق ؼ   ا ال ة  الد الا عؼ  تد األدع ا عد ةأ 
  فب ال تل.لحةشئ 

 : فرآض البحث

 قل  فب ال تل  دف القدةس الق تد لالقدةس ال   فعلؽ  الل اةمةكدة فد الماغدعاأ ال  حدل ال ةمل لم ة -1
 ال   ت للمةلح القدةس ال   ت لت دحل  د  ال ة  .

لم ة قل  فب ال تل  دف القدةس الق تد دقدل  اةدحمال دلق الماغدعاأ ال   فعلؽ  الل اةمةكدة فد   ض -1
 لالقدةس ال   ت للمةلح القدةس ال   ت لت دحل  د  ال ة  .

 ي  مدب الماغدعاأ  د  ال ة  .ال   ح ق اة ف ف -3

 : الدراسات المرجعية
  Michael gromeier,  dirk koester , Thomas جرآمػر آخرػرآفمايكػؿ   ا ػع 

schack, (2017)   31) اى اةفةأ  دف ال ح ػدف فػد المقػةعاأ الةعقدػل لتعمػد مػف فػلؽ   حلاف   عا ل
فةأ حل دل لقمدل  ةكمل  تد حلع ال حس في  ا ا  اقددـ مة إ ا قةحأ  حةؾ ا اة ال عا ل  لا اق فأ العاس

لا ا  ـ ال ةة  المحقر  .عمي العدةضددف الش ةق للة  فكةأ  معدل م اتيل )الطيللل لال تلغ  لالمعا قل( 
ل ل  فػعلؽ  ػدف ال ح ػدف فػي   لمف ا ـ الحاةكر تل    فب  ق لى  لى 96   الا عد دد  تد  دحل  لامقة

ا ا  العمػػي  للقػػف لػػدس  ةلضػػعلعل فػػد الاقدػػدـ القمػػد أل ا  العمػػد اظقػػع العدةضػػدلف  الاقدػػدـ الحػػل د فػػد 
الػػػ قلع لاإلحػػػة  احمػػػةط ةعقػػػل ممةلتػػػل فػػػي  ضػػػةأ ال ضػػػ  لال ػػػة   للقػػػف ا اتيػػػأ فػػػي ال ػػػ ع لال طػػػلل 

 لالمع ةل ال تيدل.
قة ؿ آلةع ا عدق القلل م  حلاف   عا ل (Zaras N1, eta(2013)   )   19آخررآفزاراس   ا ع 

ا ػػة دب  ػػلل مقة ػػؿ الاػػ عدق  6م عفػػل  الػػع اػػ عدق  ال عا ػػل  لا ػػاق فأ الاػػ عدق ال ةل ػػادد  تػػد ا ا  العمػػد
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لا ػػػػا  ـ ال ةةػػػػ  المػػػػحقر  .ال ةل ػػػػاد  )الطة ػػػػل( الاػػػػ عدق  تػػػػد ا ا  العمػػػػد لمقػػػػةعل  فػػػػب ال تػػػػل  لتم اػػػػ كدف
ايب ا ا  العمي  شقؿ متةلظ للقػف إع  لمف ا ـ الحاةكر تل    فب  قى 19   الا عد دد  تد  دحل  لامقة

٪،  تػد الاػلالي(  ػلل 11.1-6.1٪ مقة ػؿ 13.1-9.1 تد حةل ممةلػؿ   ػ  اػ عدق القػلل لالقػ عل  م ػ ؿ )
٪ تػد الاػلالي( فػي 11٪ مقة ػؿ 13لحػة  إحق ػةض الع ػؿ زا أ اقلػع   ػ  اػ عدق القػلل   م ػ ؿ )اال ضةأ 

٪ في العمدةأ ال ةلد ادل 11.6 - 9.1 ا  الللق  ل ٪ في ا6.1ةدف اف الا عدق  تد الق عل ا  ق زدة ل 
-19( فػػي  مدػػب احػػلاع األلدػػةؼ   ػػ  اػػ عدق القػػلل  ح ػػ ل fsزا أ األلدػػةؼ ال ضػػتدل   ػػع محطقػػل المقطػػب )

٪  لاشدع   ه الحاةكر إلد اف ا ا   فب ال تل دمقف اف دزد   شقؿ ممةلؿ      ػال ا ػة دب مػف القػلل ال 16
 . مب الاقديةأ ال ةمل  ةل ضةأ ل لؾلتم ا كدف،  ال ةلد ادل الق علا عدق 

 ,Terzis G1, Karampatsos G, Georgiadis G فتيػػرزيس آخرػػرآ  ا ػػع 
 ال عا ػػػػل لا ػػػػاق فأ الػػػػاةقـ  ال مػػػػ ي ال ضػػػػتد أل ا  ى  ػػػػد  فػػػػب ال تػػػػل  حػػػػلاف   عا ػػػػل (32 (7002 

  ال تل  لال يتي مف ال  ػـ لػ فب الا عؼ  تد ال ة ل  دف م الت اي دؿ ال ضةأ ال ةمتل  العكد دل لت ز 
 6 لا ػػا  ـ ال ةةػػ  المػػحقر الا عد دػػد  تػػد  دحػػل  لامقػػة . ال تػػل الحػػة  اى ا  المقػػةعت لة  ػػد  فػػب ال تػػل

 حػػةؾ إعا ػػةط إد ػػة ي  ػػدف امػػعدف  لمػػف ا ػػـ الحاػػةكرى  ػػدف  فػػب ال تػػل )مػػف امػػةةق الػػ فب  ةلدػػ  الدمحػػد ( 
ب ال تل     اللملؿ للضب ال فب لقةف  حةؾ اعا ةط  ت د حمؼ  عفمة  لامعدف ضغط الم ع لا ا   ف

 .  دف ا ا   فب ال تل لزمف اللملؿ الد ا مد  لل ماي عل لزعاع العمد

 (Terzis G1, Georgiadis G, Vassiliadou E, Manta Pتيػرزيس آخرػرآف    ا ػع 

اع اىلدػػةؼ ال ضػػتدل  ال ة ػػل  ػػدف ا ا   فػػب ال تػػل  ل مػػةكص اعقدػػق احػػل   حػػلاف   عا ػػل (16 )(2003)
حاػػةف الطة ػػل  الاةقدػػؽ فػػي آلػػةع اػػ عدق القػػلل  ال عا ػػل  لا ػػاق فألت ضػػتل  اأ الػػلة  عددس ال ضػػ دل  لاق

لا ػا  ـ  . تد الم ت القمدع مقة ؿ الا عدق ال ةلد اي  تد ا ا   فب ال تػل  مػف لضػب العمػد  لتم اػ كدف
 حػػةؾ اعا ػػةط  ػػدف ا ا   فػػب  لمػػف ا ػػـ الحاػػةكر طةالػػق 13   ال ةةػػ  المػػحقر الا عد دػػد  تػػد  دحػػل  لامقػػة

عا ػػةط  ػػـز   لعاف  ال تػػل  لاىلدػػةؼ مػػف الحػػلع اللػػةحد  حػػ  ا ا  ال تػػل  ػػزعاع لاةػػ ل مػػف لضػػب ال تػػلس  لاق
اىحق ػةض ال ضػتد  ػ ه الحاػةكر اشػدع إلػد اف اقػلدف  لاق ا ةع ضغط ال ػحش  لم ػةةل محطقػلةعقل  القلع 

ظديدل لت ضتل لةلدل العدلس ال ضػ دل ) تػد  ػ دؿ الملػةؿ،  ػـز الػ لعاف حلع األلدةؼ ال ضتدل  لالق عل الل 
الةعقد ( دي ع  ز ا مف ا ا  لضب ال تل . لدشدع ة ـ م ةمةأ اىعا ػةط   ػدف لضػب ال تػل لاق ا ػةعاأ 

ال  ػـ األ ػػعت ) تػػد  ػ دؿ الملػػةؿ، األطػعاؼ ال ػػيتدل( ات ػػق   ػلل  ال ػػز  ال تػل  مػػف ال  ػػـ إلػد اف ا ػػزا 
 .مة في م ة قل  فب ال تل   لعا  ة
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ال لامؿ المدلعل  تد   حلاف   عا ل (mizera & horvat   30(2002) مزيرا آهرفات  ا ع 
مقةلمل -م عفل األدع ال لامؿ ال ةع دل )اا ةه العدحال عا ل  لا اق فأ م ةفل  فب ال تل لاطةةل المطع ل

 تد م ةفل العمد ل لؾ  ة ا  اـ الةة ق   لت األةاقةؾ ل طح  اكعل العمد( - ع ل ةعاعل ال ل-القلا 
اعايةع الا تص( - ع ل الا تص -ال دأ  لامؿ م ةفل العمد )زالدل الا تص لمف ا ـ الحاةكر . األلد

لاـ ة ةق حمل ف لتةعقل  ة ا  اـ الةة ق األلد . لالمد  ضعلعل لضب اتؾ ال لامؿ ال ةع دل فد 
 األ ا ةع  ح  ا  دؿ ع ـ  دة د   د  . 

زالدل الا تص الملةلدل فد  فب ال تل   حلاف   عا ل (Hubbard ,   7003)  31هآبارد   ا ع 
الاح د  م ةفل  فب ال تل مف  ةؿ طلؿ الة  دف ل ع ل احطةؽ األ اه لزالدل ال عا ل  لا اق فأ

( 11(  ع ل لفد ة ل  )11زالدل األحطةؽ ا ؿ مف )   لا ا  ـ ال ةة  لمف ا ـ الحاةكر األحطةؽ .
 ع ل لاحقة ا اتؼ مف ما ة ؽ الد ا ع مب األ امةـ  قؿ مف  ع ل الا تص لاعايةع الا تص لالاح د 

زالدل  - م ةفل  فب ال تل مف  ةؿ حمل ف مشة ا لتعامد فد ماغدعاأ م ةفل العمد )اعايةع الا تص
 .  ع ل الا تص( -الا تص

 جراءات البحث .  أ
 منهج البحث .

لا عد ي ل لؾ لمةكماا لط د ل   ا ال ة   ل   ا ا ةف  ةلاممدـ ا ا  ـ ال ةة  المحقر ا
 الا عد ي لم مل ل ا عد دل  اط دؽ القدةس الق تي ال      لتم مل ل .

 هجبالث البحج:

 : الوجبل البشرى 

 . آعينة البحث مجتمع 
  ا    ةـ ال ةة   ة ادةع  دحل ال ة   ةلطعدقل ال م دل مف الحةشكدف اةمد  المؼ اللةل  اإل -

ةد   تغ     ال دحل   111 م ع ل الز ةزدؽ اإل  ا دل العدةضدل  مةةفظل الشع دل ل    ـ
( حةشئ مف 11( حةشكدف ل تغ      ةإلضةفل  دحل ال عا ل اى اطة دل ل    ـ )6األ ة دل )

( اتمد  )ال دحل األ ة دل ، ال دحل 16 ا ؿ م امب ال ة  ، لدم ح إ مةلي ال دحل القتدل )
 .( دلضح المدؼ  دحل ال ة 1ل  لؿ ) مف الم حمب ققؿ (  اطة دلاى

 : الوجبل الوكبني 

 هضوار هلعب إستاد جاهعة السقازيق .تن إجراء الدراسة األساسية فى 

 : الوجبل السهني 

 ـ 1/11/1116 ال  أفى يوم وإجراء القياسات البيوكينواتيكية والبدنية التوزيع السهنى لتطبيق 

 . ـ19/11/1116الملافؽ  ال  أةاد   دسال مدـل حتى 
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 (3جدآؿ  
 تآصيؼ عينة البحث

 العينة الكمية مجتمع البحث
عينة الدراسة  عينة الدراسة األساسية

 المجمآعة التجريبية االستطالعية

371 
 % العدد % العدد % العدد

31 300 1 11،11 30 55،55 

 . أسباب ارتيار العينة
 ضدة لاع د الملا ق العدةضدل لا   ـ لت طلىأ الم اتيل .الم ع ل ما ممل عدة -
ال دحل في ماحةلؿ د  ال ةة  ةد  د قؿ  تي ال ةة  اط دؽ ال ة  ىلازاـ الاةمد  في الةضلع  -

  ةلم ع ل 
اليقـ اللا ي مف إ اعل الم ع ل لملضػلع ال ة  لاد دع اإل ػعا اأ الم ػاتيل ل ةمػل الحة  اط دؽ  -

 ا عد ي لالحة  إ عا   دة ةأ ال ة  .ال عحةمر ال
  ال ة . إمقةحدل الافع األ لاأ لاأل قزل الةزمل  غعفل الاع دل العدةضدل لاط دؽ ا ع ل  -
 الافع الملاميةأ اىحلعل لماعدل لال  حدل ال ةمل  م ة قل  فب ال تل فد ال دحل. -
   إحاظةـ الاةمد  فد اط دؽ الا عد ةأ  شقؿ م امع لمحاظـ  . -
 اـ اط دؽ الا عد ةأ  تد الاةم  مب   ادل ا عد قـ الي تد لا ممقـ فد م ة قل  فب ال تل . -

 عينة البحث في متغيرات النمآ : تجانس
  ىلل قؿ مف المػال ط الة ة ي لالل ػدط لاىحةعاؼ   ةـ ال ةة   ة ةق م ػةمػؿ اىلػاػلا 

 مع الزمحي ، اعايةع ال  ـ ، لزف ال  ـ  ، ال مع الا عد ي الحمل ) ال الم ػدةع  ل ػدحل ال ةػ  في ماغدعاأ
 . (1)( ، قمة داضح في   لؿ 
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 (7 جدآؿ 
 1ف=إعتدالية تآزيع أفراد عينة البحث في متغيرات النمآ                  

آحدة  المتغيرات ـ
 القياس

المتآسط 
 الآسيط الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 معامؿ التفمطح معامؿ االلتآاء

 1.31 1.19- 1.61 11.11 11.11 سنة العمر الزمني 3

 1.16- 1.63- 1.61 161.13 163.11 سـ الطآؿ الكمى لمجسـ 7

 1.91- 1.11 1.99 63.63 63.91 كجـ آزف الجسـ 1

 1.11- 1.93 1.61 1.66 1.96 سنة العمر التدريبى 1

 -ل ة  القتدل اعالةأ  دف )اف  مدب  دـ م ةمةأ اىلالا  ألفعا   دحل ا( 1)داضح مف   لؿ 
ل  ا   لق ه الماغدعاأ يممة دشدع إلد ل لع  دحل ال ة  القتدل  ا ؿ المحةحد اى ا ال( 1.91:  1.69

 . د ؿ  تد ا ا الدل ال دةحةأ األ ة دل ل ت افعا  ال دحل في   ه الماغدعاأ
دط لاىحةعاؼ الم دةع  ل دحل  ةـ ال ةة   ة ةق م ةمؿ اىلالا    ىلل قؿ مف المال ط الة ة ي لالل 

 ةلزعا دف مف ال تؼ ،   ل   ق ـ1زحل  ، عمد  تل  ق ـ1 فب  تل زحل )  ال ة  في األ ا ةعاأ ال  حدل
  (3ـ مف الل لؼ ، ا ا  لة  ة ةأ  تد   ـ  ، لحد ال  ع مف الل لؼ( قمة داضح في   لؿ )31
 
 -قياسات آارتبارات البحث: -

 :قياسات أنثرآبآمترية 
 الطلؿ أل عق  ـ . -ال ف أل عق حمؼ  حا .             -
 اللزف أل عق ق ـ -
 :قياس السرعة التزايدية 

 ـ   ل مف ال    المح يض .31 -1  
  :قياس القدرة العضمية لمرجميف 

 الل ةأ . ال عدض مف ا ا ةع الللق  -1  م ةفل لة  ة ةأ  تد الق ـ .            ا ا ةع  -1
  اعيف :قياس القدرة لمزر 

 عمد  تل  ةلزعا دف مف ال تؼ  -1  مف الل ةأ )لضب ال فب( .     تل   فب -1 
 : قياس المرآنة 
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  لحي ال  ع مف الل لؼ-1
 يكية:تاينمقياسات بيآك 

 ال فبعايةع معقز اللقؿ لةظل إ -1                      ال ع ل التةظدل لزعاع ال فب  -1
 زمف ال فب  -   1                    لزعاع ال فب      عايةع ا مد إ -3 
 قمدل الةعقل لتزعاع ال اف ل  -6                                      ال فبزالدل  -1 
                                     م ةفل ال فب  – 9 

 الدراسة االستطالعية
فب ال تل مف حيس م امب ال ة  ل ةعف حةشدكف لم ة قل   11 ةـ ال ةة   ة عا  ال عا ل اى اطة دل  تد 

 :ل لؾ لاةقدؽ األ  اؼ الاةلدل ـ 1/11/1116 دـل ال  أ ال دحل اى ة دل 
 عنآاف الدراسة: الدراسة االستطالعية األآلي     

 هدؼ الدراسة: تدريب المساعديف آالتعرؼ عمى صالحية االدآات المستردمة
 نتائج الدراسة:

 الةـز ل متدل  دةس قؿ ا ا ةع. اـ الاأق  مف اة د  الزمف -
 امةقف لضب القةمدعاأ لزلادة ة الم اتيا. مفالاأق   -
 اـ اعادق  دع م ة قل  فب ال تل   د  ال ة . -
 الا عؼ  تد م ت مةكمل   ض الا عد ةأ لت دحل. -
 اـ ا عدق الم ة  دف لالضدح ط د ل ا لاع ـ. -
   الاط دؽ.الاأق  مف مةةدل اى لاأ الم ا  مل الحة -
 إ ادةع الا عد ةأ المحة  ل لالاد ااألؼ محقة المقةعل . -
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1جدآؿ  
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 التآصيؼ االحصائى لعينة البحث في االرتبارات البدنية الراصة بمسابقة دفع الجمة قبؿ التجربة
 1ف =                                                                                         

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

المتآسط 
 الحسابى

االنحراؼ  الآسيط
 المعياري

معامؿ  معامؿ االلتآاء
 التفمطح

ت 
بارا
الرت

ا
نية
لبد
ا

 

 3.75- 0.70 0.02 5.77 5.73  ـ( كجـ1دفع جمة مف الثبات زنة 
 كجـ بالزراعيف مف الرمؼ1رمى جمة 

 0.17- 0.01 0.37 2.25 2.25  ـ(

 7.03 0.20 3.55 310.07 313.73 العريض مف الثبات  ـ( الآثب
 0.35 3.10 0.11 1.11 5.01 البدءالمنرفض  ث( متر مف10عدآ 

 0.01 3.00- 0.37 5.51 5.52  ـ( أداء ثالث حجالت عمى قدـ
 7.73- 0.02- 0.01 2.35 2.35  سـ( ثني الجذع مف الآقآؼ

اإلةمةكدل ل دحل ال ة  في اى ا ةعاأ ال  حدل   ؿ الا ع ل  ( لال ةص  ةل ىىأ 3داضح مف   لؿ )   
اف ال دةحةأ ال ةمل   دحل ال ة  القتدل م ا لل لردع مشاال لاا ـ  ةلالزدب الط د ي لت دحل ، ةد  اعالةأ 

( ممة ددق  ا ا الدل ال دةحةأ ال ةمل   دحل ال ة  فد 1.11إلد  1.11- دمل م ةمؿ اىلالا  مة  دف )
 عاأ ال  حدل   ؿ الا ع ل.اى ا ة
 : لمسابقة دفع الجمةمسافة الدفع عينة البحث في مراحؿ األداء آ  تجانس

 ةـ ال ةة   ة ةق م ةمؿ اىلالا    ىلل قؿ مف المال ط الة ة ي لالل دط لاىحةعاؼ الم دةع  ل دحل 
  (1)دقدل لالم الت الع مد قمة داضح في   لؿ اةدحمال ة  في الماغدعاأ ال دلق

 (1جدآؿ  
        لمسابقة دفع الجمة قبؿ مسافة الدفع آ  يكيةتاينمالمتغيرات البيآكالتآصيؼ االحصائى لعينة البحث في 

 1ف =             التجربة                                                                           
 الدالالت اإلحصائية

 المتغيرات
المتآسط 
االنحراؼ  الآسيط الحسابى

معامؿ  معامؿ االلتآاء المعياري
 التفمطح

مى
لرق
ى ا
ستآ

آالم
كة 
كاني

آمي
البي
ت 
غيرا
لمت
ا

 

     لحظة الترمص الدفعسرعة المحظية لزراع ال
 3.31- 0.03- 0.17 2.32 2.75  ـ/ث(

 0.51- 0.52 0.21 11.25 11.11  درجة( زاآية الدفع لحظة الترمص
 3.17- 0.32 0.01 0.25 0.25  ـ(ة الترمصإرتفاع مركز الثقؿ لحظ

 0.00 0.21 0.01 3.55 3.55  ـ( أقصى إرتفاع  لزراع الترمص
 0.55- 0.51- 0.03 0.17 0.13  ث(        زمف الدفع

 7.32- 0.71- 0.15 5.22 5.11 (7 كجـ ـ/ث كمية الحركة لمزراع الدافعة
 0.12- 0.01 0.01 5.21 2.21 مسافة الدفع    ـ(
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دقدل اةدحمالماغدعاأ ال دلق( لال ةص  ةل ىىأ اإلةمةكدل ل دحل ال ة  في 1داضح مف   لؿ )   
  ؿ الا ع ل  اف ال دةحةأ ال ةمل   دحل ال ة  القتدل م ا لل لردع مشاال لاا ـ  ةلالزدب  لم ةفل ال فب 

( ممة ددق  ا ا الدل 1.93إلد  1.63-الط د ي لت دحل ، ةد  اعالةأ  دمل م ةمؿ اىلالا  مة  دف )
   ؿ الا ع ل.لم ةفل ال فب دقدل اةدحمالماغدعاأ ال دلقال دةحةأ ال ةمل   دحل ال ة  فد 

      . أدآات آآسائؿ جمع البيانات
 األجهزة آاألدآات المستردمة .

  simi motion قةز الاةتدؿ الةعقد  -
 قة ع/ لةحدل111قةمدعا املدع  اأ اع    1    -
 ؿ لقةمدعا  الاملدع ةةم1    -
  مدص ا عدق11    -
 شعدط  دةس-
  قةز ع اةمداع لقدةس الطلؿ ) ـ( .-
 مدزاف ط ي لقدةس اللزف )ق ـ( .-
 لةحدل . 1.11لقدةس الزمف أل عق  Stop Watch ة ل إدقةؼ -
 شعدط  دةس األطلاؿ ) ـ( .-
 م طعل ) ـ( م ع ل لقدةس المعلحل .-
 . ق ـ 6ل 1 تل لزف -
 . ة ادقدلا مةع  -

  ةـ ال ةة   اممدـ اى امةعاأ الاةلدل لا  دؿ ال دةحةأ ال ةمل   دحل ال ة  :  
 -ال مع الزمحي -لزف ال  ـ  -ا امةعل ا  دؿ  دةس الاةمد  في ماغدعاأ الحمل األ ة دل )اعايةع ال  ـ 

. ) 
 ا امةعل ا  دؿ  دة ةأ الاةمد  في اى ا ةعاأ ال  حدل .

 المستردمة :ة در تدريبات الق .
 المقترحة: درةأآاًل : الهدؼ مف تدريبات الق

 لم ة قل  فب ال تل. ل  ض الماغدعاأ ال دلقدحمةادقدلاطلدع   ض الق عاأ ال  حدل ال ةمل  -1
 لم ة قل  فب ال تل .م ةفل ال فب اة دف  -1
 



 

 
 البيوكينوبتيكيت لنبشئ دفع الجلت و تدريببث القدرة في بعض الوتغيراث البدنيتتأحير 

 

 م7102-لألبحبث العلويت خبني للنصف ال – الخبنيالوجلد  –جبهعت السقبزيق  –كليت التربيت الريبضيت للبنبث  –هجلت بحوث التربيت الشبهلت 

-32- 

 المقترحة: درةثانيًا : أسس آضع تدريبات الق
 عا د ال ةة  األ س ال تمدل الاةلدل: المقاعةل  عل ح  لضب ا عد ةأ ا عد ةأ الق

المقةطب المش  ل مف الم ت الةعقد  - م ت لاا ةه الةعقل  ال ةمل   علإعا ةط ا عد ةأ ا عد ةأ الق -1
ا تلق  مؿ  -مق اع  لل الي ؿ ال ضتدل  ع ل حمل ال ةش  القلل القملت لتي ؿ فد الزمف    –لأل ا  

 ال ضةأ
  ادل اللة ل الا عد دل لاقدكل ال ضةأ ال ةمتل  فدا عد ةأ اإلطةلل لالمعلحل  إ طة  م مل ل مف -1
 أل ا . ل
 ( ماضمحل ا عد ةأ  ا ؿ مةلل األلقةؿ ل ةع قة.3    اللة اأ الا عد دل ) -3
 لقد اشمؿ ا عدق  مدب الميةمؿ فد إطةع  حة  الاقحدؾ المةدح .  علالاحلدب فد ا عد ةأ الق -1

 (. 11 –  31مف ) الاقعاعاأ دف إد ة دل عاةل  إ طة  فاعاأ -1

 (   ةكؽ إل ا ة ل اإل اشية .3 - 1 دف الم مل ةأ مف )إد ة دل إ طة  فاعاأ عاةل  -6

%(، مب زدة ل 61%( لى ازد   ف )11معا ةل م  ا الا عف  ش ل الةمؿ  ةد  ى اقؿ الش ل  ف ) -9
 الاقعاعاأ لالم مل ةأ  ةلا عف .

 ا عد ةأ  تد الحةشكدف فد   ادل فاعل اإل  ا  ال ةص . اـ اط دؽ ال -6

ل  %(،91: % 61اعال  مة  دف )ااألللد مف ال عحةمر  ش ل  ال م لا  ا ش ل الةمؿ فد األ ة دب  -6
( 1 -3)الم مل ةأ ل  (   لتا عد ةأ ال  حدل  11-11لا ع ةأ الاقحدؾ ل ) (11 - 6) الاقعاعاأ مة  دف

 م مل ةأ.

ل   %(61 : %91)ا تد مف اللةحدل مف ال عحةمر  ش ل  ال م للةمؿ فد األ ة دب ا  ا ش ل ا -9
 . ( م مل ةأ1-3)الم مل ةأ ل  لا عد ةأ الاقحدؾ لالا عد ةأ ال  حدل  ( 11 - 6) الاقعاعاأ مة  دف

 درة :ثالثًا : محتآى تدريبات الق

اال عا ةأ ال ة قل  ا عد ةأ القلل ال ةمل المقاعةل مف  ةؿ ةـ ال ةة   اة د  مةالت 
لمف  ةؿ المقاعةل   علا عد ةأ القةد  المؿ ال ةة  إلد م مل ل مف ا عد ةأ  (6) (،1(،)1(،)3)

ةأ ااقلف مف ) ا عد ةأ مقةعدل  ة ا  اـ   ض ا لاأ ا عد مف ال  ا اإل عا  اـ الالمؿ إلد     
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ةط لا عد ةأ    حدل ملؿ الللق  تد الا عدق ملؿ القعاأ الط دل لال تؿ م اتيل اىلزاف لاى ادؾ المط
 إ ا  اـ  قؿ الةةكط لالمالازت (   . -ا عد ةأ اىلقةؿ  ةل ةع لال ام تز –الةلا ز 

 (.1متةؽ ) 

 :درةالقالتآزيع الزمنى لتدريبات  : رابعاً 

 ةـ ال ةة   (6(،)1،)(1)( ،3) (،1)،(1)اشةعأ إلدا حاةكر ال عا ةأ المعا طل مف  ةؿ مة 
  لع، ( لة اأ ا عد دل فد األ3( ا ة دب،  لا ب )6( لة ل ا عد دل، لم ل )11 عحةمر إلد     ) اق دـ ال

 ( ؽ. 91لزمف اللة ل الا عد دل الدلمدل )

 الطريقة التى إعتمد عميها الباحث  فى إسترداـ تدريبات القدرة 

 (Zatsiorsky, kraemer 2006  (  زاتسيآرسكى آكرايمرعف  طريقة الجهد الديناميكي
في الةعقةأ ال عد ل  F mالقملت  إلد    ق ل ل    ز في القلل اىحي ةعدل مف الم اةدؿ اللملؿ

ض  المقةلمل المال طل ل لؾ ا ا  ـ طعدقل ال ق  ال دحةمدقي لدس لزدة ل القلل القملت للقف فقط 
 لالقلل اىحي ةعدل.  عللاة دف م  ؿ احمدل الق

 

 :Fmmأل ةلدق  تد زدة ل القلل القملت دمقف اف ا مؿ   ه الم مل ل مف ا
 الهدؼ المباشر األسمآب

 اة دف الالافؽ ال م د ال ضتد  ا مي  ق  )ا ا  اـ ال ق  الماقعع ق دةع   دؿ( 
 ا  كل اللة ل الةعقدل  -
 م  ؿ الاعمدز -
 اةقدؽ ازامف اللة ل الةعقدل  -
 حمط الالافؽ  -

 إلةعل الاض ـ ال ضتي  قمة(ال قل  الماقععل )لال ق  األ ؿ مف األ مي ال قتد
 

 زدة ل ممع اللة اأ الةعقدل الم  أل لالم ع ل   ال ق  الماقعع
 دمقف اق دع ش ل الا عدق مف  ةؿ: 

ة ـ المقةلمل )ا  اللزف المعفلع( ال   د  ع  حا  ةلح  ل المكلدل ألفضؿ إح ةز اـ اةقدقا الحة   •
 (؛TFmm( ال في الا عدق )CFmmالمحةف ل )

 قعاعاأ )العف ةأ( في قؿ م مل ل؛     الا •
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 ل    )ال الح  ل المكلدل( لتاقعاعاأ مب المقةلمل القملت )اللزف(. •

دا ػػ ق الاػػ عدق  م ػػالدةأ م اتيػػل مػػف المقةلمػػل فػػي ا اةفػػةأ فػػي )ا( الايػػة ةأ األدضػػدل، )ق( 
. قمػػػة اف الةعقػػػل لالالافػػػؽ  ا ػػػؿ ال ضػػػتل، )ف( لالماغدػػػعاأ ال دلمدقةحدقدػػػل لالالافػػػؽ فدمػػػة  ػػػدف ال ضػػػةأ

  المدقةحدقدل المحا ل لق لؾ الطة ل األدضدل از ا  مب اح يةض اللزف

دمقف إح ةز ا عد ةأ القلل  لةلل طعؽ: )ا( عفب الةمؿ األ مي )الا عدق مقة ػؿ المقةلمػل القمػلت( 
لع طعدقل ال ق  القمػلت )ق( عفػب ةمػؿ ردػع ا مػي )للقحػا ق دػع  مػة فدػا القيةدػل( إلػد الا ػق مػب اطػ -

طعدقػػل ال قػػ  الماقػػعع )ف(  -ال ضػػةأ لتقػػلل القمػػل  الممقػػف فػػي ةةلػػل الا ػػق  ػػةؿ الاقػػعاعاأ الحقةكدػػل 
: 16.  ) طعدقػػل ال قػػ  الػػ دحةمدقي -لعفػػب )ال عمػػي( الةمػػؿ ردػػع األ مػػي  ػػأ تد  ػػع ل دمقػػف اةقدققػػة 

66) 

 رامسًا: أجزاء الآحدة التدريبية اليآمية:

 التهيئة البدنية : -أ 

(   دقػل لدد دػػا افػػعا   دحػل ال ةػػ  األ ة ػػدل ، ل لػؾ لاقدكػػل ال قػػةزدف الػػ لعت 11ا ال ػػز  )زمػف  ػػ  
 لالاحي د مب الاعقدز  تد امعدحةأ اإلطةلل لالمعلحل. 

 الجزء الرئيسى: -ب 

 ػػةى ا   القػػ عل ال ةمػػلاػػ عد ةأ (   دقػػل اػػـ اق ػػدمقة  تػػد م مل ػػل مػػف 91زمػػف ال ػػز  العكد ػػد ) 
  حد لم ة قل  فب ال تل .المقةعت لاى ا  ال 

 الرتاـ: -ج 

، لداضػػػػمف امعدحػػػػةأ   دحػػػل ال ةػػػػ  األ ة ػػػدل(   ػػػػةكؽ لدد دػػػا  مدػػػػب افػػػػعا  1لزمػػػف  ػػػػ ا ال ػػػز  ) 
 اإل اع ة  ، الاق كل لاإلطةلل ال يديل.

 (.1ملضح  متةؽ ) .المقاعةل  الق عللدشدع ال ةة  إلد اف مةالت ال عحةمر الا عد د  ه ا  اـ ا عد ةأ 

( 1) معفؽ   فب ال تل  لحةشئالمقاعةل  الق علدتد لة ل ا عد دل مف ال عحةمر الا عد د لا عد ةأ لفدمة 
 دلضح  لؾ 

 
 

 القدرةنمآذج لآحدة تدريبية باسترداـ تدريبات 
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 المحتآى الهدؼ الزمف أجزاء الآحدة

 
 االحماء
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 * تهيئة عضالت الجسـ
 * تنشيط الدآرة الدمآية

 الجػػرى  حمػاء الػػديناميكىاال -الجػرى الرفيػػؼ -3
 المرجحات بالزراعيف آالرجميف  -مع تغيير االتجاه

طالة لعضالت الجسـ. -7  تمرينات مرآنة آا 
 .ـ10ـ ، 70ـ ، 35العدآ لمسافات  -1

 
 القدرةتدريبات 

لألداء التكنيكى 
لمسابقة دفع 

 الجمة 

 
 
 
15 

 
 
االداء التكنيكى لآضػع تحسيف  *

  الدفع 
 
 
 

كرات طبية بيد آاحدة آباليػديف  رمي آقآؼ(   -3
 .مف رمؼ الرأس آاماـ الصدر

 أداء الدفع بشد االستيؾ المطاط  آقآؼ(  -7
 .  دفع جمة مف الزحؼ المتكرر آقآؼ(  --1
 دفع جمة مف فآؽ عارضة .  (آقآؼ -1
 آقػػآؼ( دفػػع جمػػؿ بػػاآزاف مرتمفػػة مػػف آضػػع  -5

 الدفع .

 القػػػػػدرةتػػػػػدريبات 
 لألداء البدنى 
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آالقدرة لمطرؼ يف القآة تحس *
 العمآى آالسفمى 

 قرفصاء مسؾ البارباليديف( فػرد الػركبتيف مػع  -3
 رفع البار لمستآى الصدر الرطؼ(.

 آقػػآؼ مسػػؾ البارباليػػديف( رفػػع البػػارفآؽ  -  -7
 الراس مع الطعف  الكميف(  .

  رقآد( ضغط البنش  الصدر ( . -1
 .  ( أداء حركة الدفع بالدامبمز  آقآؼ -1
 .لقؼ آدفع كرة طبية  رفع الجذع (رقآد  -5

  5 الجذء الرتامى 
 عآدة الجسـ الى حالتة الطبيعية

 الجرى الرفيؼ مع تنظيـ التنفس
 تدريبات إستررائية

 

 .:تطبيؽ تجربة البحث 
 القياس القبمي .

لافؽ الم الا عد دل  د  ال ة  ل لؾ دلـ اللةلة  لتم مل ل ةـ ال ةة   ه عا  القدةس الق تي 
 .ـ ل لؾ ط قة لتملاميةأ لشعلط األ ا  ال ةمل  قؿ ا ا ةع 1/11/1116

قة ع/ ، لاـ ال دأ قةمدعاأ الاملدع  111( قةمدعاأ املدع  ع ل اع   ة 1ا ا  ـ ال ةة      )
 تد ةلامؿ لةلدل ل   ةعص ال ةة   تد اف دقلف المةلع ال مل   لت   ل  ةلح  ل لتقةمدعا ما ةم ًا 

 لت اليعاري ال قمي ل ل الم الت ال   داـ فدا ا ا   فب ال تل  د  ال ة . تد الم ا
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 األمةمدل  ـ فد ال قل الدمحد1.19ماع مف  اكعل العمد ل ةعايةع 11اـ لضب القةمدعا األللد  تد      -
دل  للض أ القةمدعا اللةحدل فد ال قل الد عت اىمةم  تد إما ا  محامؼ  اكعل العمد مف حةةدل الة  دف

 اكعل العمد للضب ا لل ق ةمةأ إعشة دل  تد اما ا  قؿ ماع مف 9 تد إما ا   مقطب العمد  تد     
قةمدعا ط قًة لتاق دـ ال ة ؽ، لق لؾ اـ لضب  لدؿ  تد اما ا   اكعل العمد ل لدؿ  تد اما ا   ط محامؼ 

 مقطب العمد ق ةمةأ إعشة دل في  تيدل الاملدع.
فب فد ال تل  ح  لملؿ الة  دف الد لضب ال فب     ا ا  الزةؼ  ح مة   طأ اـ اة د  معةتل ال - 

الع ؿ الدمحد فد محامؼ ال اكعل لالد ع   تؼ الدمحد فد لضب )مشط الد عت فد مةة ال ق ق الدمحد 
 لال  ع  قس مقطب العمد لال تل فد ملض قة فلؽ  ظمل الاع لل ل  ةحق الع  ل .

 ( 3لمقترح . مرفؽ  تطبيؽ البرنامج التدريبي ا
 ةـ ال ةة   اط دؽ ال عحةمر الا عد ي  ا ؿ اللة ل الا عد دل )الحشةط ال ةع د (  تي الم مل ل 

ـ إلد دلـ ال مدس الملافؽ 9/11/1116الا عد دل ، ل لؾ في الم ل مف دلـ اىة  الملافؽ 
(   دقل  ه مةلي 91عد دل )( لة ل ا عد دل ا  ل دة ، ل تغ زمف اللة ل الا 3ـ  ل لا ب )11/11/1116

 (   دقل .1161زمف )
 القياسات البعدية  .

 ةـ ال ةة      اىحاقة  مف الم ل المة  ل لاحيد  ال عحةمر المقاع   ه عا  القدةس ال     لفؽ 
الماغدعاأ ال ةمل ل دحل ال ة   حيس الشعلط لالملاميةأ الاي امأ في القدةس الق تي ، ل لؾ لضمةف 

ـ ، ةد  اـ ايعدغ ال دةحةأ في   الؿ 19/11/1116الملافؽ  ال  أال دةحةأ ل لؾ دلـ   ل ل ةمل 
 م  ل ل لؾ امقد ا لم ةل اقة إةمةكدة .

 : الحركة كمية
 للمػػػةألمعاقػػػز لقػػػؿ ال  ػػػـ لا ال ػػػع ل اىفقدػػػل لال عضػػػدل لالعا ػػػدل  تػػػد ال ةةػػػ  ةمػػػؿ اف   ػػػ 

 فدشػع ال ػةلمدف ـدلاق ػ لفقػة الم اتيػل ال  ػـ لمػةأ لقاتػل الة ق ل  ـ القاتل لدل م تلم الة ق ل  ـ
 .   اـ ة ةق قمدل الةعقل اىفقدل لال عضدل لالعا دل لفؽ الم ة لل الاةلدل:  عحشاةدف ل

(Kg.m/s) Momentum= m× V 

 ال ع ل  Vالقاتل    ل  mةد  
 

 المعالجات اإلحصائية .
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الاي ا ػا  مأ فػي  ػ ا ال ةػ  ، اػـ إ ػعا        مب ال دةحةأ لا  دؿ القدة ةأ الم اتيل لتماغدعاأ
الم ةل ػػػػػةأ اإلةمػػػػػةكدل المحة ػػػػػ ل لاةقدػػػػػؽ األ ػػػػػػ اؼ لالػاػػػػػػأق  مػػػػػػف مػةػػػػػػل الػيػػػػػػعلض  ة اػ ػػػػػػ اـ القػػػػػلاحدف 

 لاـ ة ةق مة دتي : ”SPSS“اإلةمةكدل لق لؾ الةة ق اآللي  ة ا  اـ ال عحةمر اإلةمةكي 
 Mean المال ط الة ة د. -
 Stander Deviation اىحةعاؼ الم دةعت -
 Median الل دط. -
 Skewness م ةمؿ اىلالا . -
 Kurtosis م ةمؿ الايتطح. -
  Paired Samples T test ا ا ةع )أ( اليعلؽ لتقدة ةأ الق تدل ال   دل. -
 The percentage of improvement  . ح  ل الاة ف% -

 عرض آمناقشة النتائج الراصة بالمجمآعة التجريبية
 (5ؿ   جدآ

 البدنية الراصة بمسابقة دفع الجمة قبؿ آبعد التجربة المتغيراتالدالالت اإلحصائية لعينة البحث في 
 1ف =                                                                                        

 الدالالت         
 اإلحصائية          
 

 المتغيرات

 الفرؽ القياس البعدى القياس القبمى
نسبة  قيمة  ت( بيف المتآسطيف

 التحسف%
 ع± س   ع± س   ع± س  

نية
لبد
ت ا

بارا
الرت

ا
 

 القدرة لزراع كجـ 1فع جمة مف الثبات زنة  د
 73.55 *1.77 0.12 3.37 0.11 5.11 0.02 5.73  متر(       الرمى(

 القدرة كجـ مف الرمؼ بالزراعيف 1دفع جمة 
 2.35 *33.01 0.32 0.21 0.32 1.51 0.37 2.25  متر(        لمزراعيف(

   مف البدء المنرفض  السرعة(متر 10عدآ 
  ث(

5.01 0.11 1.10 0.32 0.22 0.13 5.11* 35.12 

الآثب العريض مف الثبات  القدرة لمرجميف(   
  ـ(

313.73 3.55 7.35 0.52 0.15 0.21 32.52* 31.31 

 القدرة  ـ   أداء ثالث حجالت عمى قد
  متر(لمرجميف( 

5.52 0.37 5.33 0.01 0.57 0.31 33.11* 2.75 

 1.12 *72.17 0.01 0.13 0.05 2.22 0.01 2.35  سـ(  المرآنة( ثني الجذع مف الآقآؼ

 1.39= 1.11ةد   دمل أ  ال  للدل  ح  م الت  1.11* م حلت  ح  م الت 
ال  حدل ال ةمل  الماغدعاأدل ل دحل ال ة  في ( ال ةص  ةل ىىأ اإلةمةك1داضح مف   لؿ ) 

( لمةلح القدةس 1.11 م ة قل  فب ال تل   ؿ ل    الا ع ل ل ل  فعلؽ  اأ  ىلل إةمةكدل  ح  م الت )
لاعالةأ ح  ل  1.39= 1.11ال   ت ةد  قةحأ  دمل ) أ ( اق ع مف  دمل )أ ( ال  للدل  ح  م الت 
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للمةلح القدةس ال     ممة د ؿ  تد األدع الماغدع الا عد د  %(11.16% إلد 9.11الاة ف مة  دف )
 الم اقؿ  د  ال ة .  

 

 
البدنية الراصة بمسابقة دفع  المتغيرات( يآضح متآسطات القياسات القبمية آالبعدية فى 3شكؿ بيانى   

 قيد البحث الجمة
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(5جدآؿ     
 لمسابقة الجمة قبؿ آبعد التجربةمسافة الدفع آ تيكية كينماالبيآ المتغيرات الدالالت اإلحصائية لعينة البحث في 

 1ف =                                                                                                 

 الدالالت             
 اإلحصائية               

 المتغيرات

 الفرؽ القياس البعدى القياس القبمى
 قيمة  ت( بيف المتآسطيف

نسبة 
 التحسف%

 ع± س   ع± س   ع± س  

مى
الرق
آى 

ست
آالم

كة 
كاني

آمي
البي
ت 
غيرا
لمت
ا

 

السرعة المحظية لزراع الرمى 
 لحظة الترمص    ـ/ث(

2.75 0.17 30.22 0.32 3.51 0.51 1.05* 35.52 

زاآية الدفع لحظة الترمص       
 2.00 *33.51 0.21 1.01 0.22 10.22 0.21 11.11  درجة(

إرتفاع مركز الثقؿ لحظة 
 37.25 *1.17 0.05 0.30 0.07 0.15 0.01 0.25 الترمص  ـ( 

أقصى إرتفاع  لزراع الترمص 
 2.52 *5.01 0.05 0.37 0.01 3.51 0.01 3.55  متر(

 32.71 *1.12 0.07 0.05 0.07 0.75 0.03 0.13 زمف الدفع  ث(

كمية الحركة لمزراع الدافعة 
 31.15 7.00 3.33 0.22 0.15 5.57 0.15 5.11 (7 كجـ،ـ/ث

 72.12 *32.15 0.72 3.55 0.71 2.51 0.01 2.21 دفع الجمة  متر(  مسافة
 1.39= 1.11ةد   دمل أ  ال  للدل  ح  م الت  1.11* م حلت  ح  م الت 

 لقدحمةادقدػػػال دل املتغريريري ا  ( ال ػػػةص  ةلػػػ ىىأ اإلةمػػػةكدل ل دحػػػل ال ةػػػ  فػػػي 6داضػػػح مػػػف  ػػػ لؿ )
لالم ػػػالت الع مػػػد لم ػػػة قل  فػػػب ال تػػػل   ػػػؿ ل  ػػػ  الا ع ػػػل ل ػػػل  فػػػعلؽ  اأ  ىلػػػل إةمػػػةكدل  حػػػ  م ػػػالت 

 1.11( لمةلح القدةس ال   ت ةد  قةحأ  دمل ) أ ( اق ػع مػف  دمػل )أ ( ال  للدػل  حػ  م ػالت 1.11)
%( 19.69% إلػد 9.69فدمة   ا )قمدل الةعقل لت عاع ال اف ل( لاعالةػأ ح ػ ل الاة ػف مػة  ػدف ) 1.39=

 للمةلح القدةس ال     ممة د ؿ  تد األدع الماغدع الا عد د الم اقؿ  د  ال ة  .  
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دفع آمسافة  كينماتيكيةالبيو  المتغيرات( يآضح متآسطات القياسات القبمية آالبعدية فى 7شكؿ بيانى   

 قيد البحث الجمة
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 (7جدول )
تحسن الوئويت في الوتغيراث البدنيت و البيوكينوبتيكيت والوستوى الرقوي للقيبسين القبلي نسبت ال

 والبعدى للعينت قيد البحج 

 

 الوتغيراث

 

 وحدة القيبش

 

القيبش 

 القبلي

 

القيبش 

 البعدى

 

 %نسبت التحسن

 

 

ج
ح

ث قيد الب
الوتغيرا

 

 73.55 5.11 5.73 هتر  القدرة لمزراع(  مف الثبات    كجـ 1دفع جمة
 2.35 1.51 2.25 هتر   القدرة لمزراعيف(الزراعيف بكجـ مف الرمؼ 1دفع جمة 
 35.12 1.10 5.01 حبنيت  السرعة االنتقالية(متر    10عدآ 

 31.31 7.35 313.73 هتر الآثب العريض مف الثبات  القدرة لمرجميف(   
 2.75 5.33 5.52 هتر           القدرة لمرجؿ(أداء ثالث حجالت عمى قدـ 
 1.12 2.22 2.35 سن  المرآنة( ثني الجذع مف الآقآؼ

 35.52 30.22 2.75 م/ث السرعة المحظية لزراع الرمى لحظة الترمص   
 2.00 10.22 11.11 درجت زاآية الدفع لحظة الترمص       

 37.25 0.15 0.25 م إرتفاع مركز الثقؿ لحظة الترمص  
لزراع الترمص  أقصى إرتفاع   2.52 3.51 3.55 هتر 
 32.71 0.75 0.13 حبنيت زمف الدفع 
 31.15 5.57 5.11 ( كجـ،ـ/ث كمية الحركة لزراع الدفع 
 72.12 2.51 2.21 هتر  مسافة دفع الجمة  

 لداضح مف ال  لؿ ال ة ؽ مة دتد : 
املتغ ا  لت دحل  د  ال ة  فد ال   فعلؽ فد ح  ل الاة ف المكلدل  دف القدة دف الق تد لال   ت  
 ل مد قة لمةلح لتم مل ل ال   ت . مسافة دفع الجمة  و قدحمةادقدلال دل البدنية و 
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 ( يآضح نسب التحسف لجميع المتغيرات قيد البحث1شكؿ بيانى   
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  مناقشة النتائج
ال  ػػ ت لتم مل ػػل ( ل ػػل  فػػعلؽ  اأ  ىلػػل إةمػػةكدة   ػػدف القدة ػػدف القت ػػد ل 1)داضػػح مػػف ال ػػ لؿ

ةدػ  اشػدع  لم ػة قل   فػب ال تػل قدحمةادقدػلال دل  فػد الماغدػعاأ ال  حدػل ل الا عد دل للمةلح القدةس ال  ػ  
 تغ فد القدةس  لال ت د  ع  ف الق عل لزعاع العمد  ( اف إ ا ةع  فب ال تل مف الل ةأ1الحاةكر فد   لؿ )

عايب فد القدةس ال   ت ف 1.19الق تد ) % ( لدامةلؿ  ػ ا 11.16)( ماع  ح  ل اة ف 6.31تغ )( ماع لاق
اى ا ػػةع مػػب  فػػب ال تػػل فػػد حيػػس الم ػػةع الةعقػػد مػػف ةدػػ   مػػع ال ػػ ع ات دقػػلف ال ػػ ع  قػػس إا ػػةه 
العمػػد للقػػؿ ال  ػػـ دعاقػػز  تػػد القػػ ـ الدمحػػد لالػػزعاع الد ػػع  محلحدػػل مػػف القػػلع لالحػػة  الػػ فب دا ػػا ال ػػ ع 

 ع ل دحاقؿ معقز لقؿ ال  ـ  د الق ـ اى ػعت   ػ  الػ فب لدمدػؿ ال  ػـ لمحطقل العمد لداـ ال فب  أ مد 
ا ةه الق ـ الةعل لدامةلؿ   ا اى ا ةع  ادضة مب م ة قل  فب ال تل مف ةد  ال ضةأ ال ةمتل لدملؿ   ا 
اى ا ػػةع الاعقدػػق الةعقػػد لم ػػة قل  فػػب ال تػػل لةظػػل اللمػػلؿ الػػد لضػػب الػػ فب الػػد إحاقػػة   متدػػل الػػ فب 

عايػب 9.91ال تل  ةلزعا دف مف ال تؼ  تغ فد القدةس الق تد )  فب ع الحاةكر ادضة اف إ ا ةعلاشد ( ماع لاق
لد ا ػػع  ػػ ا اإل ا ػػةع ا  دػػع  ػػف  %(9.11( ماػػع  ح ػػ ل اة ػػف  تغػػأ ) 6.66فػػد القدػػةس ال  ػػ ت ف تػػغ )

غ إ ا ػػةع  ػػ ل قمػػة  تػػ القػػ عل اىحي ةعدػػل لتػػزعا دف ةدػػ  دػػاـ الػػ فب  ة مػػد  ػػع ل فػػد ا ػػعع زمػػف ممقػػف 
ح يػػػض فػػػد القدػػػةس ال  ػػػ ت ف تػػػغ )1.16ماػػػع فػػػد القدػػػةس الق تػػػد )31 (    ح ػػػ ل اة ػػػف ) 1.31(   لاق

 قمة  تغ إ ا ةع الللق ال عدض فد القدةس الق تد   %(  11.19
عايػػب فػػد القدػػةس ال  ػػ ت ف تػػغ )  (  ػػـ  ل تغػػأ ح ػػ ل الاة ػػف31.99( ـ  زدػػة ل  ػػ ع ة )1.16ـ لاق

)161.11( 
لاشػػدع الحاػػةكر ادضػػة الػػد اف إ ا ػػةع ا ا  لػػة  ة ػػةأ %( 13.11الق تػػد لال  ػػ   ) ػػدف القدػػةس 

عايػب 1.19القػ ـ  تػغ فػد القدػةس الق تػد ) لال ت د  ع  ف الق عل ال ضػتدل اإلحي ةعدػل لتقػ مدف  تد ( ماػع لاق
 ل%( لد  ػػع  ػػ ا اى ا ػػةع  ػػف القػػلل ال ػػعد 9.16( ماػػع  ح ػػ ل اة ػػف )6.11فػػد القدػػةس ال  ػػ ت ف تػػغ )

ت إحاةف  لت  ةلدل   ع ل  ةلدل فػد ا ػؿ زمػف ممقػف لدامةلػؿ  ػ ا اى ا ػةع مػب م ػة قل التع تدف  الماي عل
 فب ال تل مف ةد  زمف إ عاف  لت  ةلدل فد ا ؿ زمف ممقف ل ة عع لادعل ل ل مػة دطتػؽ  تدػا  عا دحػأ 

 ةلػػل  مػػع الياػػعل الزمحدػػل( احػػا فػػد ة1119)  جمػػاؿ عػػالء الػػديف ، ناهػػد انػػآر الصػػباغالقػػلل  لددقػػ   لػػؾ 
الةعقػػل فػػهف األفضػػتدل امػػ ح لتعدةضػػد مػػةةق الم ػػالت األ تػػد ل عا دحػػأ القػػلل ) م ػػ ؿ  الةزمػػل أل ا 

احػػةمد القػػلل (  ألف ازمحػػل ا ا  الةعقػػةأ لتمعاةػػؿ األ ة ػػدل اقػػؿ  ػػهطعا  مػػب اع ػػد العدةضػػددف فػػد  ع ػػةأ 
ل  ػػع ل احػػةمد القػػلل ةدػػ  ااػػعال  الياػػعل الزمحدػػل م ػػالت الاأ دػػؿ ال ػػ حد ل لػػؾ د حػػد ازادػػ ا طع دػػة فػػد ا مدػػ

دػع القل لةحدل اقعد ة ةد  اف زمف إظقةع القلت القملت فد مدتتد 111-311لتلملؿ لتقلل القملت  دف 
لدع ػػػػب ال ةةػػػػ   ػػػػ ا الاة ػػػػف الػػػػد إ ػػػػا  اـ  (163 -161: 3) ا . مػػػػف األ ا اأ الةعقدػػػػل دقػػػػؿ  ػػػػف  ػػػػ
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 ػػع ل الةعقدػػل لتػػزعاع لةظػػل الػػ فب لا مػػؿ ادضػػة  تػػد الاػػزامف اػػ عد ةأ القػػ عل الاػػد ا مػػؿ  تػػد اطػػلدع ال
الةعقػػػد لت ت ػػػتل القدحمةادقدػػػل أل ػػػ ا  ال  ػػػـ ىحقػػػة اػػػد ت  ػػػحيس شػػػعلط ا ا  الم ػػػة قل مػػػف ةدػػػ  المػػػ ت 

   يؤكدهالةعقل لم ةع ال فب لاق تلق  مؿ ال ضةأ ل  ا مة 
 (1116Tarkeshwar Singh, Lee Mei Kay and Michael Koh (تاركشآار آأررآف

ا ا ػػع اللمػػتل القدحةادقدػػل لػػ فب ال تػػل ااقػػلف مػػف ف ػػؿ العمػػد لالػػ فب  اػػزامف ااػػة  د ل زكػػد لأل ػػزا  
الق دعل ملؿ الع ؿ  مة فدقة الةلض لال  ع لةزاـ القاؼ لدتدقة ازامف مب اى زا  اى ؿ ة مة مف الطعؼ 

 ( 11) ال تلت مف ال  ـ الحة  معةتل الا تص . 
ل ػػػل  فػػػعلؽ  الػػػل اةمػػػةكدة فػػػد الماغدػػػعاأ ال  حدػػػل  لالػػػ ت دػػػحص  تػػػد اىلؿ ل ػػ لؾ داةقػػػؽ اليػػػعض

   ال ةمل لم ة قل  فب ال تل  دف القدةس الق تد لالقدةس ال   ت للمةلح القدةس ال   ت لت دحل  د  ال ة 
 تغػػأ فػػد القدػػةس  لةظػػل الػا تص ال ػػع ل التةظدػػل لػزعاع العمػػد ( اف6لاشػدع الحاػػةكر فػػد  ػ لؿ ) 

عاي ػػػأ فػػػد القدػػػةس ال  ػػػ ت ف تغػػػأ )9.16الق تػػػد ) % ( 16.19   ( ـ/   ح ػػػ ل اة ػػػف11.99( ـ/  لاق
اى ػػػـ لدػػػةاد فػػػد المعا ػػػل اىللػػػد فػػػد  ػػػ ل  قدحمػػػةادقدلدػػػعت ال ةةػػػ  اف  ػػػع ل العمػػػد د ا ػػػع الماغدػػػع ال دل 

الػد  الم ة قل ةد  داـ حقؿ ال  ـ مف   ادل ال اكعل الد حقةداقة  ة مد  ع ل مب الاةقـ الةعقػد لتلمػلؿ
ةاػػد دػػاـ حقػػؿ ال ػػع ل الػػد اى اه )ال تػػل( مػػف  ػػةؿ الطػػعؼ ال ػػيتد   ػػع ال ػػ ع الػػد الطػػعؼ  الػػ فبلضػػب 

ال تػػلت لػػـ الػػد ال تػػل فػػة ا ةػػ   احػػة ص فػػد ال ػػع ل دػػدلع  تػػد ال تػػل  ةلاحػػة ص فػػد ةػػدف دمقػػف ال دػػأ 
عايػػػػػةع الػػػػػا تص لاايػػػػػؽ  ػػػػػ ل الحاػػػػػةكر مػػػػػب  قدحمػػػػػةادقدالماغدػػػػػع ال دل    مػػػػػة اشػػػػػةع الدػػػػػلملػػػػػؿ زالدػػػػػل العمػػػػػد لاق

( ا ػ   ػع ل الػا تص ال ةمػؿ األ ة ػد المػدلع  تػد م ػةفل  فػب ال تػل ل ػد   (linthorne 2000لدحلػلعف
لدع ب ال ةة   ػ ا الاة ػف  ( 361- 361: 11).  /ـ 11٫1:  11٫ 1لتم الدةأ ال تدة ااعال  مة  دف 

لع ػػؿ مػػف  ػػةؿ الػػ فب  ة مػػد الاػػد ا مػػؿ  تػػد إ ػػالةعل  ضػػةأ الػػزعاع ل ا الػػد إ ػػا  اـ اػػ عد ةأ القػػ عل
 ػػع ل  ػػةلزاف اق ػػع لا ػػؿ مػػف لزف ال تػػل قػػ لؾ اػػ عد ةأ اىلقػػةؿ الاػػد ا مػػؿ  تػػد احمدػػل القػػ عل  ػػدف الطػػعؼ 
ال تلت لال يتد ملؿ ا عد ةأ ال طؼ لالحطع لالقتدف لال ةق لالاػد مػف  مةكمػقة  دػة ل اػ فؽ اإل ػالةعل 

 عل ال ضتدل ل  ا مة ددق ه لأللدةؼ ال ضتدل فااة ف   عل ال ضتل لاحمد الق 
 تغأ فػد القدػةس زالدل ال فب لةظل الا تص ( ةد  اشدع الد اف 6لددق   لؾ الحاةكر فد   لؿ ) 
ح يضأ فػد القدػةس ال  ػ ت ف تغػأ )  ع ل(  11.63) الق تد مػة  لاايػؽ  ػ ل الحاػةكر مػب (  ع ػل11.96لاق

 اشةع الدا
)           Hubbard   1111)    ل ةع   

(  ع ػل لاحقػة ا اتػؼ مػف ما ػة ؽ الػد ا ػع مػب 11(  ع ػل لفػد ةػ ل  )11دل األحطةؽ ا ػؿ مػف )اقلف زال 
(6) قؿ مف  ع ل الا تص لاعايةع الا تص .     األ امةـ   



 

 
 البيوكينوبتيكيت لنبشئ دفع الجلت و تدريببث القدرة في بعض الوتغيراث البدنيتتأحير 

 

 م7102-لألبحبث العلويت خبني للنصف ال – الخبنيالوجلد  –جبهعت السقبزيق  –كليت التربيت الريبضيت للبنبث  –هجلت بحوث التربيت الشبهلت 

-43- 

عايػب فػػد القدػةس ال  ػ ت ف تػػغ 1.96ل تػغ إعايػةع معقػػز اللقػؿ لةظػل الػػا تص فػد القدػةس الق تػػد )    (  ػـ لاق
( 116%( قمػة  تػغ ا مػد إعايػةع لػزعاع الػا تص فػد القدػةس الق تػد )11.91(  ـ  ح ػ ل اة ػف ) 1.61)

عايب فد القدةس ال   ت ف تغ   أشار%( لاايؽ   ل الحاةكر مب مة  9.69 ح  ل اة ف )( ماع 166)  ماع لاق
 حػ مة اقػلف  ػع ل اإلحطػةؽ لة اػل لزالدػل اإلحطػةؽ لة اػل فةحػا قتمػة زا  إعايػةع  (3221طمحة حساـ الػديف

قتمػػة زا أ م ػػةفل م ػػةع المقػزلؼ فمػػب ل ػػةأ  ػػة د الماغدػػعاأ ا ا ػع زدػػة ل إعايػػةع حقطػػل اإلحطػػةؽ  اإلحطػةؽ
 ػػػ فة مدقةحدقدػػػة لداةػػػ   إعايػػػةع حقطػػػل اإلحطػػػةؽ  ػػػ  ض ال لامػػػؿ محقػػػة الطػػػلؿ القتػػػد لتما ػػػة ؽ المػػػ  القةمػػػؿ 

 (  1) اإلحطةؽ . لميةمؿ ال  ـ لةظل الا تص لزالدل 

 تػد اف اعايػةع الػا تص لزالدػل الػا تص ل ػع ل  (  linthorne 7000 (فلينثػآر ادضػةل ػ ا مػة ددقػ ه 
لاشػػدع الحاػػةكر فػػد   ( 361: 11)  الػػا تص مػػف ا ػػـ ال لامػػؿ الاػػد لقػػة اق ػػع األلػػع  تػػد م ػػةفل  فػػب ال تػػل

ح يػض فػد القدػةس ال  ػ ت ف تػغ )1.31( اف زمف ال فب  تغ فد القدػةس الق تػد )6  لؿ ) (   1.11(   لاق
%( لد ا ػػع إح يػػةض زمػػف الػػ فب مػػف ا ػػـ ال لامػػؿ الاػػد اػػدلع  تػػد المةةفظػػل  تػػد  19.11 ح ػػ ل اة ػػف )

ال ع ل لحقؿ القلل ال اف ل  لف ا ةطئ   ع ال اكعل فةلق عل  تد اىةايةظ  م  ؿ  ةلد مػف القػلل لال ػع ل  ػل 
لةعقػػل القػػ ؼ اىلؿ لتػػا تص  لف ال تػػؿ   دلمدقةحدقدػػل  لضػػب الػػا تص  ل ػػلؼ دحط ػػؽ  لػػؾ  تػػد قمدػػل ا

فقمدل الةعقل  د حةار القاتل مضعل ل فد  ال ع ل  فة د حد زدة ل القاتل ال ضتدل ة ل  حقص فد  ع ل 
الةعقل  ؿ دمقف زدة ل القاتل ال ضتدل لزدػة ل ال ػع ل م قػة ل ػ ا مال ػؼ  تػد حل دػل الاػ عد ةأ الا ممػدل 

الػد  ػ عل مػف ا ػـ  مػةكص اػ عد ةأ  فػب الاد ا ام  مػف المقػةعل  معاةتقػة فا  كػل القػلل القمػلت لاةلدتقػة  
 7033   آخرػػرآفكػػآرمى يؤكػػده  لافػػؽ  ػػدف ال ضػػةأ ل ػػ ا مػػة اال تػػل  لمػػف ال لامػػؿ الم  مػػل لػػ لؾ ال

Cormie P1, McGuigan MR, Newton RU  ) 

داػألع إحاػػةف القػ عل القمػػلت  ةل لامػػؿ الملعفللل دػل الاػػي ااػػألؼ مػف م ػػة مل حػػلع األلدػةؼ لمحطقػػل ال ضػػةأ 
لاع لقػ لؾ ال لامػؿ ال مػ دل الاػي ااضػمف ا  كػل اللةػ ل الػقمتقة لال مةأ ال حةكدػل  لت ضػةأ ل مػةكص  أ

الةعقدػػل لاػػع   اإلحطػػةؽ لالالافػػؽ الماػػزامف لالالافػػؽ فدمػػة  ػػدف ال ضػػةأ. ل ةإلضػػةفل إلػػد  لػػؾ، فػػةلاغدعاأ 
ل ػػط القعمػػلحي ل ع ػػل ةػػعاعل لاالةػػة ل فػػي  دكػػل ال ضػػةأ )ا  الا ػػ دةأ الحةا ػػل  ػػف الا ػػق لالاغدػػعاأ فػػي 

ال ضػػةأ( اػػدلع  تػػد المقػػ عل  تػػد اللدػػ  القػػ عل القمػػلت ل ػػ  ااضػػح اف اػػ عد ةأ المقةلمػػل اػػدلع  تػػد قػػؿ 
 ةمؿ مف   ه ال لامؿ ال م دل ال ضتدل  طعؽ مة  ل امةمة ل لؾ د   فقػـ األ ػس ال دللل دػل إلحاػةف القػ عل 

 (  9الاي ا زز  ي ةلدل إحاةف الق عل القملت .  )القملت امع ضعلع  في لضب ال عامر الا عد دل 
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( 1.61قمدػػل الةعقػػل لتػػزعاع ال اف ػػل  تغػػأ فػػد القدػػةس الق تػػد ) ( اف6لاشػػدع الحاػػةكر فػػد  ػػ لؿ )  
عاي أ فد القدةس ال   ت ف تغأ ) )ق ـ ـ/ ( لةدػ  اف  %(13.16) ح ػ ل اة ػف  )ق ػـ ـ/ (( 6.61لاق

فةلاة ف فد ال ع ل مب ل ػةأ القاتػل دحػار  حػا  دػة ل ال ػع ل ل ػ ا  قمدل الةعقل  د حةار القاتل فد ال ع ل
طمحػػة حسػػيف حسػػاـ الػػديف آارػػرآف  ددقػػ ه  ل ػػ ا مػػة مػة اامدػػز  ػػا لةظػػل الػػ فب فػػد م ػة قل  فػػب ال تػػل 

ت اغدع فد قمدل الةعقل ل  ػـ مػة اةاػةف  ةلضػعلعل الػد  ػلل فقمدػل الةعقػل  ػد اف االد  ـ(3221 
ف دزد  ال دقؿ  ف طعدؽ زدة ل ال اقتدؿ ات مف القاتل ال ال ػع ل فة ػق امق اع الةعقل ال ت دمقف 

العمد القة ع  تد   ؼ اى اه   ع ل  ةلدل  لؼ دق ػق  ػ ه اى اه قمدػل ةعقػل  ةلدػل لةظػل اعققػة 
اى ا ػػةع اف الزدػػة ل فػػد قمدػػل الةعقػػل اةػػ    حػػ مة اشػػةعؾ القػػلل فػػد اىا ػػةه اىمػػتد د مػػب اى ػػ  فػػ

حػػػة ص قمدػػػل الةعقػػػل فقػػػل د حػػػد اف القػػػلل  ػػػ  شػػػةعقأ فػػػد اىا ػػػةه ال ق ػػػد لتةعقػػػل لتةعقػػػل ، امػػػة ا
 (111:1)    اىمتدل .

ةدػػػ   لتقػػ علالػػد ال عحػػةمر الاػػ عد د المقاػػع  دقدػػل دحمةاال دلق الماغدػػعاألدع ػػب ال ةةػػ  الاة ػػف فػػد 
ل ػػة أ   ػػةفل الػػ فب ملمػػف لػػـ الاقحدقػػد ل ػػع ل الػػ فب   ةمػػؿ ف ػػةؿ فػػد اطػػلدع اى ا  القػػ علد ا ػػع اػػ عد ةأ 

عايػب 9.93فػد القدػةس الق تػد ) أ تغم ةفل  فب ال تل الحاةكر  الا  تد  لؾ ةد  اشدع الحاةكر اف  ( ماػع لاق
ل ػ لؾ داةقػػؽ اليػعض اللػةحد الػ ت دػػحص  %(19.69( ماػػع  ح ػ ل اة ػف )9.16فػد القدػةس ال  ػ ت ف تػغ )

لم ػػةفل الػػ فب لم ػػة قل  فػػب ال تػػل  ػػػدف دقدػػل ادحمةال دلق الماغدػػعاأال ػػ  فػػعلؽ  الػػل اةمػػةكدة فػػد   تػػد إحػػا
قمػػة داةقػػؽ اليػػعض اللةلػػ  الػػ ت  القدػػةس الق تػػد لالقدػػةس ال  ػػ ت للمػػةلح القدػػةس ال  ػػ ت لت دحػػل  دػػ  ال ةػػ 

 ل ل  ح ق اة ف في  مدب الماغدعاأ  د  ال ة  .   دحص  تد
 والتوصيات :  االستنتاجات

 اآال:االستنتاجات :
الماغدع  لتحةشدكف ةد  ا ا ع م ة قل  فب ال تل فدالد اة دف  ع ل ال فب ا عد ةأ الق عل اد ت  -

ال  ـ مف   ادل ال اكعل الد حقةداقة  ة مد  ع ل مب  فد   ل الم ة قل ل ع ل حقؿاى ـ  قدحمةادقدال دل 
 ال ع ل التةظدل لزعاع العمدالاةقـ الةعقد لتلملؿ الد اى ا  اليحد المةدح  للضب ال فب ةد   تغأ 

عاي أ فد القدةس ال   ت ف تغأ )9.16فد القدةس الق تد ) ال فبلةظل  ( ـ/   ح  ل 11.99( ـ/  لاق
 .ل لؾ ل دحل ال ة   % (16.19   اة ف
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لتحةشدكف ل   اعالةأ زالدل ال فب  م ة قل  فب ال تل فدا عد ةأ الق عل اد ت الد اة دف زالدل ال فب  -1
ح يضأ فد   ع ل(  11.63أ فد القدةس الق تد )ةد   تغ (  ع ل 11(  ع ل الد )11مف ) لاق

 .(  ع ل ل لؾ ل دحل ال ة  11.96القدةس ال   ت ف تغأ )
د ا ع الماغدع  لتحةشدكف م ة قل  فب ال تل فدا عد ةأ الق عل اد ت الد اة دف إعايةع حقطل الا تص  -1

د الطدعاف لم ةع ال تل ةد  الاد ادلع  تد محةح ماغدعاأ إعايةع الا تص مف ا ـ القدحمةادقد ال دل 
عايب فد القدةس ال   ت ف تغ 116ا مد إعايةع لزعاع الا تص فد القدةس الق تد ) تغ  ( 166)( ماع لاق
 . ل لؾ ل دحل ال ة %(  9.69 ح  ل اة ف )ماع 

 ماغدع زمف ال فب ل  لتحةشدكف م ة قل  فب ال تل فدا عد ةأ الق عل اد ت الد اة دف زمف ال فب  -3
دلع  تد المةةفظل  تد ال ع ل لحقؿ القلل ال اف ل  لف ا ةطئ   ع ال اكعل فةلق عل  تد د مةادقدقدح دل 

لضب   ل  دلمدقةحدقد القملعاىةايةظ  م  ؿ  ةلد مف القلل لال ع ل  ل الق ؼ اىلؿ لتا تص  لف 
ح يض فد القدةس ال   ت ف تغ1.31ةد   تغ زمف ال فب فد القدةس الق تد ) ال فب (   1.11) (   لاق

 .ل لؾ ل دحل ال ة  %(  19.11 ح  ل اة ف )
 التآصياتثانيا:
  ػػػ عل   ػػػأ لاأ م ػػػة  ل ااحة ػػػق مػػػب  اػػػ عد ةأ م ػػػة قل  فػػػب ال تػػػل مػػػف م ػػػة قةأ العمػػػد الاػػػد ااطتػػػق -3

 الم ا كدف . 
 لتطػػػعؼالاػػػد ااقػػػلف مػػػف اػػ عد ةأ اىلقػػػةؿ لالقػػػعاأ الط دػػػل لاػػػ عد ةأ الللػػػق  القػػػ علا ػػا  اـ اػػػ عد ةأ  -7

 .  لتحةشكدف ال تلت لال يتد د مؿ  تد اة دف  ع ل ال فب فد م ة قل ال تل 
مف ماطت ةأ  ألحقةا عد ةأ القلل  لتقايدف لالزعا دف  مبضعلعل  مر ا عد ةأ ال طؼ لالحطع لالقتدف  -1

  ل اى ا  ػػ عل الػػ فب لاة ػػدف   تػػد اف اػػد ت  ػػلزف محة ػػق فػػد معةتػػل الحةشػػكدفالقػػلل اىللدػػل لتحةشػػكدف 
 . الاقحدقد لم ة قل  فب ال تل

إ ادػػػػةع اػػػػ عد ةأ المقةلمػػػػل الاػػػػي ااطػػػػة ؽ مػػػػب مقػػػػةعل  فػػػػب ال تػػػػل مػػػػف ةدػػػػ  الم ػػػػةع الةعقػػػػد ل مػػػػؿ  -1 
 ال ضةأ لزمف الةعقل .

  . لم  قة  ل ةكؿ ا عد دل ا عتالق عل ضعلعل إ عا   عا ةأ  تد الحةشكدف لا عد ةأ  -1
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