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 اىرؼيٌٞ اىؼاىٜ ٗاىثسث اىؼيَٜ                                      جسٗصا
 خاٍؼح ٍٞغاُ

 ميٞح اىرشتٞح اىثذّٞح ٗػيً٘ اىشٝاػح

  
  

 

 

 

 

 

 

 تحث يقذو يٍ قثم انطانثح

 ٔجذاٌ فشحاٌ

اىٚ فشع اىؼيً٘  اىثذّٞح ٗػيً٘ اىشٝاػح اىرشتٞح ػيٚ ػْٞح ٍِ الػثٜ ٍْرخة ميٞح  تسث ٗطفٜ

ٜ م ٜ خضء ٍِ ٍرطيثاخ ّٞو دسخح  يٞح اىرشتٞح اىثذّٞح ٗػيً٘ اىشٝاػح خاٍؼح ٍٞغاُاىرطثٞقٞح ف ٕٗ
 اىثناى٘سٝ٘ط فٜ ػيً٘ اىرشتٞح اىشٝاػٞح

 

 اششاف

 )أ.و.د يحًذ ياجذ يحًذ(
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 إقشاس انًششف
البحث الموسوم )القوة االنفجارٌة لألطراف السفلى وعالقتها باإلنجاز فً فعالٌة  اشهد بؤن هذا

العالً( للطالبة )وجدان فرحان(، قد تم بؤشرافً فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  القفز

 جامعة مٌسان وهو جزء من متطلبات شهادة البكالورٌوس وآلجلة وقعت.

 

 د()أ.م.د محمد ماجد محمالمشرف: 

 

 

 التارٌخ:

 

 

 التوقٌع:

 

 

 اقرار معاون العمٌد للشإون العلمٌة والدراسات العلٌة

 بناء على التوصٌات والتعلٌمات المتوفر أرشح البحث للمناقشة

 أ. د: محمد عبد الرضا كرٌم

 معاون العمٌد للشإون العلمٌة والدراسات العلٌا

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

/    /2221 
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 اقشاس نجُح انًُاقشح
 جارٌةاالنف القوة) الموسوم البحث ناقشنا وقد والتقوٌم المناقشة لجنة اعضاء نحن نشهد

( فرحان وجدان) للطالبة( العالً القفز فعالٌة فً إنجازب وعالقتها السفلى لألطراف
 .وقعنا وألجله البكالورٌوس شهادة بنٌل جدٌرة وأنها العلمً بالبحث عالقة له فٌما

  

 

 سئٛس انهجُح:

 

 انرٕقٛغ

 

 :ػضٕا انهجُح

 انرٕقٛغ

 :ػضٕا انهجُح

 انرٕقٛغ

 

 أ.و.د: حسٍ غانٙ

 سئٛس فشع انؼهٕو انرطثٛقٛح. كهٛح انرشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح

/   /1212 
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 االٚح انقشاَٛح

وِي عِهْماً{ ] طـه :  تعاىل:قال 
[ و قال  111}وَ قُمْ رَبِّ سِدْ

ا  تعاىل : }قُمْ هَمْ  مَ مُىنَ إِوَّ عْهَ ذِيهَ ال يَ
مُىنَ وَانَّ عْهَ ذِيهَ يَ

ىِي انَّ
تَ يَسْ

تَذَكَّزُ أُونُى اْلَْنْبَاب{ ] انشمز :  عِ انهَّهُ 9يَ
فَ [ و قال تعاىل: } يَزْ

ذِيهَ آمَىُىا مِىْكُمْ وَ انَّذِيهَ أُوتُىا انْعِهْمَ دَرَجَات{ ] اجملادنة : 
انَّ

هِدَ ان11
كَةُ وَ [ و قال تعاىل : }شَ مَالئِ نَهَ إِالَّ هُىَ وَانْ هَّهُ أَوَّهُ ال إِ

طِ { ]آل عمزان : 
قِسْ

انْ ائِماً بِ مِ قَ
عِهْ

 [11أُونُى انْ
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 االْذاء ٔانشكش ٔانرقذٚش
انرٙ اَؼى تٓا ػهُٛا ٔانصالج ٔانسالو انحًذ هلل ذؼانٗ أال ػهٗ انُؼًح 

 ػهٗ أششف خهق هللا يحًذ )صم هللا ػهٛح ٔانّ ٔسهى( ػثذج ٔسسٕنّ....

ٔتؼذ اٌ اَؼى هللا ػهٙ تإذًاو ْزا انثحث. اسٖ يٍ انٕاجة أال اٌ اذقذو 

تٕافش انشكش ٔانرقذٚش نؼًادج كهٛح انرشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضٛح فٙ 

 تاألسرار انذكرٕس )ياجذ شُذ٘ ٔانٙ(.جايؼح يٛساٌ انًرًثهح 

فٙ انثحث انؼهًٙ  ٙػٍ يذٖ ايرُاَٙ ٔشكش٘ انٗ يششف كًا أػشب

 ( فجضأج هللا ػُٙ خٛش انجضاء.أ.و.د يحًذ ياجذ يحًذ)

األسرار انًساػذ ٔانشكش ٔانرقذٚش انٗ سئٛس فشع انؼهٕو انرطثٛقٛح 

 نجٕٓدِ انًثزٔنح. انذكرٕس ) حسٍ غانٙ ( 

ػثاساخ انشكش ٔانثُاء ػهٗ طانثاخ انًشحهح انشاتؼح كًا أقذو اصكٗ 

 نفشػٙ انؼهٕو انرطثٛقٛح فجاصاْى هللا ػُٙ خٛش انجضاء.

ٔاخش ادػَٕا انحًذ هلل ػهٛح ذٕكهد ٔانٛح اَٛة اَّ َؼى انًٕنٗ َٔؼى 

 انُصٛش.

 ٔهللا ٔنٙ انرٕفٛق
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 قائًح انًحرٕٚاخ

 اىَسر٘ٝاخ

خطأ! اإلشارة .......اىؼاىٜ اىقفضاىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ٗػالقرٖا تاإلّداص ٜف فؼاىٞح 

 المرجعية غير معّرفة.

 2 ....................................................................................... إقرار المشرف

 3 .................................................................................. قرار لجنة المناقشةا

ٌة  4 .......................................................................................... االٌة القران

 5 ............................................................................. لشكر والتقدٌراالهداء وا

 6 ...................................................................................... قائمة المحتوٌات

 8 ...................................................................................... ))الباب األول((

 9 ................................................................................. التعرٌف بالبحث:-1

 9 ....................................................................... المقدمة وأهمٌة البحث: -1-1

 9 .................................................................................مشكلة البحث: -1-2

 9 ................................................................................ أهداف البحث: -1-3

 12 ............................................................................... فرض البحث: -1-4

 12 ............................................................................. مجاالت البحث: -1-5

 11 ......................................................................................... الباب الثاًن

 12 ................................................................ الدراسات النظرٌة والمشابهة: -2

 12 ......................................................................... الدراسات النظرٌة: -2-1

 12 ........................................................................... القوة العضلٌة: -2-1-1

ٌة  muscle strength : ................................................. 12 مصطلح القوة العضل

 12 .................................................................... أهمٌة القوة العضلٌة: -2-1-2

 13 .................................................. مل المإثرة على القوة العضلٌة:العوا -2-1-3

 15 .............................................................................. أنواع القوة: -2-1-4

 16 .................................................... العالً: القفزالمراحل الفنٌة لفعالٌة  -2-1-6

 11 ........................................................................ الدراسات المشابهة: -2-2

 11 .............................................................. )دراسة سهٌل جاسم جواد( 2-2-1

 18 .........................................................................................الباب الثالث

 19 ............................................................ منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة: -3
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 19 ................................................................................ منهج البحث: -3-1

 19 .................................................................................عٌنة البحث: -3-2

 19 .................................... الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة فً البحث: -3-3

ٌانات:3-3-1  19 .................................................................... : أدوات جمع الب

 19 ......................................................... ة واألدوات المستخدمة:األجهز -3-3-2

 22 ........................................................ االختبارات المستخدمة فً البحث: -3-4

 22 ...................................................... العمودي من الثبات: القفزاختبار  -3-4-1

 22 ................................................................. إجراءات البحث المٌدانٌة: -3-5

 22 ...................................................................التجربة االستطالعٌة: -3-5-1

 22 ........................................................................التجربة الرئٌسٌة: -3-5-2

الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة فً البحث: -3-6
 
 .............................................. 22 

 23 .........................................................................................الباب الرابع

 23 ..................................................... وتحلٌلها ومناقشتها: عرض النتائج      -4

 23 .............................................................................. عرض النتائج: -4-1

 23 .............................................................................. مناقشة النتائج: -4-2

لها ومناقشتها:ع -4  24 ...........................................................رض النتائج وتحٌل

لها: -4-1  24 ....................................................................عرض النتائج وتحٌل

 24 .............................................................................. مناقشة النتائج: -4-2

 25 ...................................................................................... الباب الخامس

ٌات:      -5  25 ................................................................ االستنتاجات والتوص

 25 ................................................................................ االستنتاجات: -5-1

 25 .................................................................................. التوصٌات: -5-2

 26 ....................................................................................... ((لمصادر))ا
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 انثاب األٔل

 

 انرؼشٚف تانثحث:-2

 ٔأًْٛح انثحث:انًقذيح  -2-2

ٚ ػذد ٍِ اىظفاخ اىثذّٞح إال أُ اىقذسج االّفداسٝح ذَُؼُذ ؼرَذ ذ أداء اىَٖاساخ اىشٝاػٞح اىَخريفح ػي

ٍِ إَٖٔا ألّٖا ذيؼة اىذٗس األعاط فٜ اىرؼدٞو، ٗاىرؼدٞو ٌٍٖ ػْذٍا ٝشفغ اىشٝاػٜ خغَٔ أٗ 

 ِٝشفغ خغٌ آخش )خظٌ( أٗ ٝذفغ أداج أٗ ٝقفض ألػيٚ ٍا َٝن

 تاىؼْاطش اىالػة ذشقذ فٖٜ فشٝق أٛ ّداذ فٜ اىشئٞغٜ اىدضء ذؼرثش اىثذّٞٔ اىيٞاقح ػْاطش إُ

اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف  إُ.  ىٖا األٍثو ٗاألداء ىيَٖاسج ٗإذقاُ ذشعٞخ فٜ ذغٌٖ اىرٜ ّٞحاىثذ

اىق٘ج االّفداسٝح  إُ فردذ ، مثٞشا اػرَادا اىؼؼيٞح اىق٘ج طفح ػيٚ تاػرَادٕا ذرَٞض اىغفيٚ

 اىق٘ج ػْظش ٗ ػاٍح تظ٘سج اىؼؼيٞح اىق٘ج طفح إىٚ سراجذ أدائٖا فٜ ىألؽشاف اىغفيٚ

 اىَٖاسج ٕزج ذؼرثش زٞث ، اىؼؼيٞح اىق٘ج أخضاء ٍِ خضء ٕٜ ٗاىرٜ خاطح تظ٘سج االّفداسٝح

  ٍَٖح ّرائح إزشاص فٜ مثٞش دٗس ذيؼة اىرٜ اىَٖاساخ ٍِ اىؼاىٜ األداء راخ

 أهمية البحث:
 

ازريد األىؼاب اىشٝاػٞح فٜ ٍخريف تقاع اىؼاىٌ ٍناّح تاسصج ٍَٖٗح فٜ زٞاج اىشؼ٘ب ٍِ 

اىْ٘ازٜ االقرظادٝح ٗاىغٞاعٞح ٗاالخرَاػٞح ٗذؼرثش اىؼاب اىغازح ٗاىَٞذاُ ٍِ ػَِ ٕزٓ 

 .ؼثٞرٖا فٜ مو أّساء اىؼاىٌاىفؼاىٞاخ اىرٜ ىٖا خَٖ٘سٕا ٗش

ٗػيْٞا مثازثِٞ فٜ ٕزا اىَداه أُ ّؼَو ػو اىْٖ٘ع فٜ اىَغر٘ٙ اىشٝاػٜ ٗفق ٍا ٝسقق 

ؽَ٘زاخ قٞادذْا اىشٝاػٞح ٗتَا ٝرْاعة ٗاىذػٌ اىزٛ ذ٘ىذٓ ٕزٓ اىقٞادج اىفزج ٗرىل ػِ ؽشٝق 

 .إٝداد أفؼو اىغثو اىؼيَٞح فٜ إػذاد سٝاػرْا

 

 يشكهح انثحث: -2-1

ٗخ٘د  د، الزظ(مٌسان خاٍؼح /  حاىشٝاػٗػيً٘ اىثذّٞح  ميٞح اىرشتٞحفٜ  حاله ذ٘اخذ اىثازثٍِ خ

 .اىؼاىٜ ىذٙ الػثٜ ٍْرخة اىنيٞح اىقفضػؼف فٜ ٍغر٘ٙ االّداص ىفؼاىٞح 
ػيٚ دساعح ٕزٓ اىَشنيح فٜ عثٞو اى٘ق٘ف ػيٚ أعثاتٖا ٗعؼٞاً ى٘ػغ  حٕٗزا ٍا زث اىثازث

 .اىسي٘ه اىَْاعثح ىٖا
 
 

 أْذاف انثحث: -2-3
 :إىٚ حذف اىثازثٖذ

 .اىؼاىٜ اىقفضاىرؼشف ػيٚ ٍغر٘ٙ ػْٞح اىثسث فٜ اّداص فؼاىٞح       -1



12 
 

 .اىرؼشف ػيٚ ٍغر٘ٙ اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ىذٙ ػْٞح اىثسث      -2
اىؼاىٜ  اىقفضاىرؼشف ػيٚ اىؼالقح تِٞ اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ٗاالّداص فٜ فؼاىٞح       -3

 .ح اىثسثىذٙ ػْٞ
 

 فشض انثحث: -2-4
ْٕاك ػالقح ٍؼْ٘ٝح راخ دالئو إزظائٞح تِٞ اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ٍٗغر٘ٙ اّداص 

 .اىؼاىٜ اىقفضفؼاىٞح 
 

 يجاالخ انثحث: -2-5
خاٍؼح / حاىشٝاػ يً٘اىثذّٞح ٗػ ػْٞح ٍِ الػثٜ ٍْرخة ميٞح اىرشتٞح :اىَداه اىثششٛ -1-5-1

 (.  مٌسان
خاٍؼح /حاىشٝاػ اىثذّٞح ٗػيً٘ ػح اىدَْاعرل فٜ ميٞح اىرشتٞحقا: اىَداه اىَناّٜ -1-5-2

 (.   مٌسان
 .1/2/2221ٗىغاٝح  1/12/2222ىيفرشج ٍِ : اىَداه اىضٍاّٜ -1-5-3
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 انثاب انثاَٙ
 

 .اىذساعاخ اىْظشٝح ٗاىَشاتٖح -2
 :اىذساعاخ اىْظشٝح -2-1

 :اىق٘ج اىؼؼيٞح -2-1-1
 :إَٔٞح اىق٘ج اىؼؼيٞح -2-1-2

 :شج ػيٚ اىق٘ج اىؼؼيٞحاىؼ٘اٍو اىَؤث -2-1-3

 :أّ٘اع اىق٘ج اىؼؼيٞح -2-4-1
 :اىق٘ج االّفداسٝح -2-1-5

 (:اىف٘عث٘سٛ)اىَشازو اىفْٞح ىفؼاىٞح اى٘ثة اىؼاىٜ  -2-1-6
 :اىذساعاخ اىَشاتٖح -2-2

 :دساعح عٖٞو خاعٌ خ٘اد -2-2-1
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 انذساساخ انُظشٚح ٔانًشاتٓح: -1

 انذساساخ انُظشٚح: -1-2

 انقٕج انؼضهٛح: -1-2-2

 : muscle strength يصطهح انقٕج انؼضهٛح

فً التربٌة الرٌاضٌة ٌشٌر إلى قدرة الفرد على بذل قوة عضلٌة والى إمكانٌة استخدام القوة 

 العضلٌة.

وٌمٌل بعض الباحثٌن إلى تعرٌف القوة العضلٌة بؤنها أقصى مقدار من القوة ٌمكن أن تخرجه 

 1الت المشتركة فً العمل.العضلة أو مجموعة العض

إال أن هناك مجموعة من الباحثٌن ٌعرفون القوة العضلٌة بؤنها قدرة العضلة )أو العضالت( فً 

التغلب على مقاومة خارجٌة أو مواجهتها على أساس أن األداء البدنً أو الحركً ٌتطلب 

لحال تختلف هذه محاولة التغلب على مقاومات أو ٌستدعً مواجهة هذه المقاومات. وبطبٌعة ا

 المقاومات من حٌث الشدة من نشاط رٌاضً آلخر ومن أداء حركً ألداء آخر.

وبهذا المعنى تكتسب القوة العضلٌة أهمٌتها من أنها عامل هام فً األداء البدنً )األداء الحركً( 

 ة.فً معظم األنشطة الرٌاضٌة، كما قد تعتبر أهم عامل بالنسبة لألداء فً أنشطة رٌاضٌة معٌن

 

 وفً هذا المجال ٌمكننا تقدٌم التعارٌف التالٌة للقوة العضلٌة:

 القوة العضلٌة: هً القوة التً ٌستطٌع الفرد أن ٌبذلها أثناء بذل جهد أقصى لمرة واحدة فقط.  

 

 

القوة العضلٌة: هً قدرة العضلة )أو العضالت( فً التغلب على أقصى ما ٌمكن من مقاومات أو  

 .قاومات أثناء األداء المفردمواجهة هذه الم

 القوة العضلٌة: قدرة العضلة على التغلب على مقاومة خارجٌة أو مقاومتها.  

 

 أهمٌة القوة العضلٌة: -2-1-2

أنها تإثر فً تنمٌة بعض الصفات البدنٌة أو بعض مكونات األداء البدنً )الحركً( األخرى 

رٌعة القوٌة، أو كالسرعة والتحمل والرشاقة . فالقوة العضلٌة ترتبط بالسرعة إلنتاج الحركة الس

ما ٌمكن أن نطلق علٌه )القوة الممٌزة بالسرعة( أو القوة االنطالقٌة أو 

الن العدو  sprint كما أن القوة العضلٌة عامل مإثر فً سرعة العدو explosiveالمتفجرة

)الجري السرٌع( ٌتطلب المزٌد من القوة العضلٌة لكً ٌكتسب الجسم أقصى سرعة وٌظل 

 عة على سبٌل المثال: القوة العضلٌة هً أساس عناصر اللٌاقة البدنٌةمحتفظا بهذه السر

وكذلك نتوصل إلى أن القوة العضلٌة
:

 

 .ًتعزز الحالة الصحٌة لإلنسان العادي والرٌاض 

 .ًتعمل على تطوٌر االنجاز واالرتقاء بالمستوى الرٌاض 

 ارات األساسٌة والصفات البدنٌة األخرى لدى الالعب.أن تنمٌة القوة تسرع فً تطوٌر المه 

                                                                 

 ( .و0212/ْـ1341)انُجف االششف، / ، داس انضٛاء نهطثاػح ٔانرصًٛى 1، ط انرذسٚة انشٚاضٙ :ػثذ هللا حسٍٛ اناليٙ. د  -1
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 .تساعد على تقوٌة العظام واألربطة واأللٌاف العضلٌة وتقلل من هشاشة العظام 

 ..تكسب اللٌاقة البدنٌة وتطوٌر القابلٌة الحركٌة لألفراد وتعد جوهرا أساسٌا لألفراد 

 ق والجسم الجمٌل.إكساب الفرد المظهر الالئ 

 .تقلل من اإلصابات أثناء أداء المهارات 

 

 

 العوامل المإثرة على القوة العضلٌة: -2-1-3

تكوٌن العضلة: ٌدخل فً بناء العضلة األلٌاف البٌضاء والحمراء وتختلف خواص كل نوع  -1

بلٌتها للتعب من هذه األلٌاف من حٌث االنقباض، فتنقبض األلٌاف البٌضاء بسرعة مع قا

بسرعة، وتنقض األلٌاف الحمراء ببطء مع بطء قابلٌتها للتعب. وتتكون عضالت اإلنسان من 

األلٌاف البٌضاء والحمراء ولذلك تكتسب العضلة ممٌزاتها معا، وٌتناسب إنتاج القدرة تناسبا 

فترة  عكسٌا مع فترة االنقباض العضلً فان ناتج القدرة ال ٌظل ثابتا وٌقل تدرٌجٌا بطول

 االنقباض.

 

المقطع الفسٌولوجً للعضلة: فكلما كان المقطع الفسٌولوجً للعضلة كبٌراً كلما ازدادت القوة  -2

العضلٌة، ٌعنً انه كلما زاد حجم العضلة بزٌادة مقطع كل لٌفة عضلٌة كلما زادت قوتها، 

ألفراد وكذلك وهناك آراء تقول أن هناك اختالفات واضحة بٌن العضالت المتناظرة لمختلف ا

فً الفرد الواحد وغالبا ما تتفاوت درجة القوة حتى ولو تساوت بعض هذه العضالت فً الحجم 

وٌحدد ذلك إلى درجة كبٌرة للتركٌب الكٌمٌائً للعلة بجانب ترتٌب األلٌاف وعدد وحجم األلٌاف 

 العضلٌة العاملة لكل العضلة.

 

وة العضلٌة كلما زادت اإلشارات العصبٌة الواردة اإلثارة العصبٌة لأللٌاف العضلٌة: تزداد الق-3

إلٌها والتً تعمل على إثارة كل ألٌاف العضلة الواحدة أو إثارة اكبر عدد من األلٌاف العضلٌة، 

وكلما زادت المثٌرات العصبٌة ساعد ذلك على اشتراك اكبر عدد من األلٌاف العضلٌة فً العمل 

 .2أي زٌادة القوة العضلٌة الناتجة 

 

الوسط الداخلً المحٌط بالعضلة: ٌحٌط بالعضلة وسط أو كثافة معٌنة، وتزداد قدرة العضلة على   -4

االنقباض كلما قلت كثافة هذا الوسط، وٌطلق على هذه العملٌة لزوجة الوسط المحٌط 

وان رفع درجة حرارة الجسم تعمل على هبوط كثافة لزوجة هذا الوسط  viscosity بالعضلة

تكون عملٌة اإلحصاء لها أهمٌتها فً إعداد العضلة والوسط المحٌط بها للعمل،  نسبٌاً. ولذا

وٌجب تجنب زٌادة كثافة الوسط الداخلً عندما ٌنال كمٌة كبٌرة من السوائل وذلك بالبعد عن 

 حاالت اإلسهال الشدٌد التخسٌس السرٌعة.

 

 

 
                                                                 

 .1999، 9، ؽذطثٞقاخ –ّظشٝاخ  -اىرذسٝة اىشٝاػٜ :ػظاً ػثذ اىخاىق. د 1 
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والمبادئ المٌكانٌكٌة تعمل على رفع مٌكانٌكٌة الحركة: أن االستخدام السلٌم لنظرٌات الروافع   -5

كفاءة واستخدام القوة، فمثال أن إطالة ذراع القوة ٌسهل مهمة التغلب على المقاومات الخارجٌة 

فٌإدي إطالة المقاومة زٌادة السرعة كما تتؤثر القوة الناتجة للعضالت بالمسافة فٌما ٌرى آماكن 

حاور ارتكاز لهذه الروافع فكلما بعدت هذه اندغام العضالت )نقطة تؤثٌر الشد( والمفاصل كم

المسافات كلما تغلبت العضالت على مقاومات أكثر بإطالة اذرع القوة
.

 

 

التوافق بٌن العضالت العاملة فً الحركة: ٌعتمد على مٌكانٌكٌة العمل العضلٌة، فان التوافق   -6

للحركة وٌنظم الجهاز  ٌعمل على أن ٌكون االنقباض للعضالت المشتركة فً االتجاه المطلوب

العصبً التوافق الداخلً فً العضلة ذاتها وأٌضا ٌبٌن العضالت العاملة فً األداء بتنظٌم 

، والعمل على اإلقالل من درجة المقاومة التً تسببها  3التعاون بٌن تلك العضالت العاملة

ج المزٌد من العضالت المضادة مما ٌسهم بدرجة كبٌرة فً قدرة العضالت العاملة على إنتا

 القوة العضلٌة.

 

العوامل النفسٌة: للعامل النفسً تؤثٌر كبٌر فً إنتاج الفرد لعامل القوة العضلٌة فان زٌادة الدافعٌة   -1

من تشجٌع الجمهور إلى جانب العوامل األخرى للحماس تعمل على إثارة الحساسٌة لالستجابات 

لك واضحا فً تسجٌل الكثٌر من األرقام العضلٌة مما ٌنتج عنها أقصى قوة ممكنة، وٌبدو ذ

العالمٌة واالولمبٌة فً جو المنافسة الحقٌقً عنه أثناء التدرٌب، كما أن عامل الخوف أو التردد 

من العوامل التً تحد القدرة على بذل أقصى قوة فً حٌن ٌساعد التركٌز واالنتباه واالستعداد 

ن القوة العضلٌة وذلك بناء على حالته النفسٌة قبل للكفاح والثقة بالنفس على إنتاج الفرد لمزٌد م

 المباراة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
ٌ اىَْذال 1 ِ اىْظشٝح ٗاىرطثٞق :ٗٛ، ازَذ عؼٞذقاع  45، ص1979، تغذاد، ٍطثؼح خاٍؼح تغذاد، اىرذسٝة تٞ
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 إَٔاع انقٕج: -1-2-4

 
 القوة العظمى: قدرة الرٌاضً على القٌام باالنقباض العضلً إلى أقصى حد ممكن.      -1

لٌة سرٌعةالقوة الممٌزة بالسرعة: قدرة الرٌاضً فً التغلب على المقاومات بانقباضات عض      -2
 

 
القوة القصوى: وهً أقصى أو أعلى قوة ٌمكن للعضلة أو لمجموعة عضلٌة معٌنة إنتاجها من   -3

 خالل االنقباض.
مطاولة القوة: هً كفاءة الجسم فً التغلب على التعب أثناء أداء متواصل بوجود مقاومة       -4

 متوسطة
محاولة التغلب على مقاومة ما تتطلب درجة  القوة االنفجارٌة: قدرة الجهاز العصبً العضلً فً  -5

 عالٌة من سرعة االنقباضات العضلٌة
 اكبر قوة تقع على كل كٌلو جرام واحد من وزن الجسم القوة النسبٌة:      -6
القوة الممٌزة بالرشاقة : ٌعقد بعض الخبراء أن هذا النوع من القوة ضروري لبعض الفعالٌات   -1

والقفز إلى الماء والترامبولٌن والرقص الفنً على الجلٌد حٌث تكون الرٌاضٌة مثل الجمناستك 
 الشدة معتدلة ومقترنة مع طبٌعة المهارة والتً تكون عادة ذات مستوى عالً.

 

 

 :انقٕج االَفجاسٚح -0-1-5
القوة االنفجارٌة: الحركة التً تستخدم فٌها القوة فً فترة زمنٌة قصٌرة وقوة كبٌرة جداً )أقصى 

 قوة بؤقل زمن( وتإدى لمرة واحدة فقط

 القوة االنفجارٌة : القدرة على تفجٌر أقصى قوة فً اقل زمن ممكن ألداء حركً مفرد

 ىالقوة االنفجارٌة: المقدرة فً إعطاء القوة بالسرعة القصو

لذا نجد من التعارٌف السابقة بان أساس عمل القوة االنفجارٌة هو األداء القصوي واالقتصاد 

 4بالجهد والوقت فً آن واحد

 

 ممٌزات القوة االنفجارٌة:

 التكرار لمرة واحدة         -

 فترة األداء قصٌرة جداً          -

 بذل سرعة قصوى وعالٌة جداً          -

 ضلٌةبذل قوة ع         -

 الراحة التامة         -

 
 
 

 
 

 

                                                                 
ذأثٞش أعاىٞة ذذسٝثٞح ىرَْٞح اىق٘ج االّفداسٝح ىيشخيِٞ ٗاىزساػِٞ فٜ دقح اىرظ٘ٝة اىثؼٞذ ٗتاىقفض ػاىٞا فٜ مشج : عؼذ ٍسغِ إعَاػٞو 1

 .1996 اىٞذ ، أؽشٗزح دمر٘سآ، خاٍؼح تغذاد، ميٞح اىرشتٞح،
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 انؼانٙ: نهقفضانًشاحم انفُٛح نفؼانٛح  -1-2-6

 طرٌقة الفوسبوري: -

 الركضة التقربٌة: -1

ٌقطع المتسابق الركضة التقربٌة فً هذه الطرٌقة)الفوسبوري( بطرٌقة قوسٌة إلى حد ما وخاصة 

شكال جدٌدا وٌزداد نسبة التقوس  فً الخطوات الثالث األخٌرة، حٌث ٌؤخذ جسم المتسابق فٌها

 عنده وهذه الحالة تعطً المتسابق وضعا جٌداً ومناسبا لعملٌة الوثب.

( خطوة بحٌث ٌزداد طول الخطوات بصور تدرٌجٌة 11-1ٌقطع المتسابق الركضة التقربٌة بـ )

 ولٌس هناك فارق كبٌر بٌن طول الخطوة ما قبل األخٌرة واألخٌرة.

( سم من نقطة العمودٌة الساقطة من العارضة 122-92مسافة حوالً )تبعد القدم المرتقٌة 

وٌكون مكان االرتقاء فً هذا الشكل من الوثب العالً تقرٌبا على كعب القدم المرتقبة وبؤقصى 

 سرعة ٌنتقل إلى األصابع حٌث من الضروري أن تنتهً هذه العملٌة بؤقصى جهد ممكن.

( درجة، أن االنثناء فً هذه 165-162ناء االنثناء من )تكون زاوٌة انثناء القدم المرتقٌة أث

الزاوٌة تعطً هذه الوضعٌة حالة جٌدة إلنهاء عملٌة االرتقاء بسرعة اكبر حٌث تنتهً هذه 

العملٌة بفترة زمنٌة قصٌرة جداً تحمل القدم المرتقٌة بقوة حٌث تكون مثنٌة من مفصل الركبة 

 صدري.لألمام األعلى والداخل باتجاه القفص ال

تفٌد حركة الٌدٌن للحفاظ على التوازن، وتكون الٌد المرتفعة لألعلى معاكسة لحركة القدم 

 المرجحة حٌث ٌكون ارتفاع الٌد تقرٌبا بارتفاع الرأس.

 

 الطٌران: -2

بعد ترك القدم المرتقٌة مكان ارتقائها ٌبدأ المتسابق بعملٌة الدوران حٌث ٌكون ظهره باتجاه 

 عملٌة الدوران خالل الطٌران إلى أن ٌنتهً فتل الجسم بصورة كاملة.العارضة، وتستمر 

فً أعلى نقطة للطٌران أن ٌكون ظهر القافز فً وضعٌة أفقٌة مع العارضة وتكون منطقة 

الحزام فً حالة تقوس تقرٌباً والورك والفخذان مدفوعان لألعلى والكتفان متروكان فوق 

 .فس الوقت تكون الساقان أمام العارضةالعارضة ومهٌآن لعملٌة الهبوط ، فً ن

 

 تعدٌة العارضة: -3

بمجرد ارتفاع الالعب عن األرض ٌتجه بظهره اتجاه العارضة، وبذلك ٌكون الالعب قد تم 

 ( دورة حول المحور الراسً للجسم.1/4)

فتمتد الرجل الحرة لألسفل كما تمتد الذراعان بجانب الجسم تمهٌداً لعملٌة عبور عارضة الوثب، 

عب برأسه اتجاه العارضة وٌقوم بإسقاط كتفٌه لألسفل بعد اجتٌازهما للعارضة، ٌلتفت الال

فٌرتفع الحوض تبعاً لذلك نثنً الركبتان فً زواٌا قائمة وبذلك ٌكون الالعب قد قام بالدوران 

حول المحور األفقً للجسم وتعتبر عملٌة رفع الالعب للحوض األعلى أهم جزء فً مرحلة 

 .5ضة متخذاً وضع التقوس )وهذا ٌقلل من احتمال سقوطها(اجتٌاز وعبور العار

 

 
 

                                                                 
ٌ ذنْٞل اىرذسٝة -اىؼاب اىغازح ٗاىَٞذاُ :سٝغاُ خشٝثؾ ٍدٞذ      -1  1987، ٍطثؼح خاٍؼح اىثظشج، 1، ؽذؼي
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 الهبوط: -4

عندما تجتاز الفخذان العارضة، ٌرفع الالعب ساقٌه لألعلى كما ٌرفع أٌضا ذراعٌه إلى األعلى 

 تمهٌداً للسقوط على الكتفٌن والظهر معاً.

ارتطام جسم الالعب  ونتٌجة لتوفر المراتب اللٌنة والعالٌة عن سطح األرض تقل كثٌراً قوة

 بمكان الهبوط.

 

 انذساساخ انًشاتٓح: -1-1

 )دساسح سٓٛم جاسى جٕاد( 1-1-2

عنوان الدراسة :تؤثٌر تدرٌبات) البالٌومتركس( بؤسلوبٌن مختلفٌن فً تنمٌة القوة االنفجارٌة 

 لعضالت الرجلٌن ومستوى أداء بعض المهارات الكرة الطائرة.

 

 هدفت الدراسة إلى:

التدرٌبات)البالٌومتركس( بوزن الجسم تؤثٌر فً تنمٌة القوة االنفجارٌة لعضالت  هل أن -1

 الرجلٌن ومستوى أداء الضرب الساحق وحائط الصد.

 أما فروض البحث فكانت:

ٌإدي استخدام السترة المثقلة مع التدرٌبات)البالٌومتركس( إلى ظهور فروق إحصائٌة ذات    -1

القوة االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن ومستوى أداء مهارتً دالالت معنوٌة فً مستوى أداء 

 الضرب الساحق وحائط الصد.

ٌإدي استخدام تدرٌبات)البالٌومتركس( بوزن الجسم إلى ظهور فروق إحصائٌة ذات دالالت    -2

معنوٌة فً مستوى أداء القوة االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن ومستوى أداء مهارتً الضرب 

 الساحق وحائط الصد.

 وكانت النتائج ما ٌلً:

ظهور فروق ذات داللة معنوٌة على أفراد المجموعة التدرٌبٌة األولى فً مستوى القوة   -1

االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن ومستوى أداء مهارتً الضرب الساحق وحائط الصد بفعل 

 تدرٌبات)البالٌومتركس( .

درٌبٌة الثانٌة فً مستوى القوة ظهور فروق ذات داللة معنوٌة على أفراد المجموعة الت  -2

االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن ومستوى أداء مهارتً الضرب الساحق وحائط الصد استخدام 

 السترة المثقلة مع التدرٌبات)البالٌومتركس(.

 وكانت التوصٌات ما ٌلً:

قوة بالحد من استخدام تدرٌبات األثقال عند تدرٌب ال وصً الباحثفً فترة اإلعداد الخاص ٌ  -1

 الخاصة ألنها تنمً القوة العضلٌة لكنها تبعد الالعب عن اإلحساس بالحركة.

اعتماد تدرٌبات)البالٌومتركس( فً تنمٌة القوة االنفجارٌة لعضالت أي جزء من أجزاء       -2

 الجسم.

 .6إجراء دراسة مشابهة للمجامٌع العضلٌة فً الكرة الطائرة      -3

                                                                 
ٜ ؽشٝقح اىقٞاط :اىيٞاقح اىثذّٞح ٍٗنّ٘اذٖا: مَاه ػثذ اىسَٞذ، ٍسَذ طثس1ٜ ٜ ف  1997ً، 1، ؽاألعظ اىْظشٝح، األداء اىثذّ
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 انثاب انثانث

 :اىثسث ٗإخشاءاذٔ اىَٞذاّٞح ٍْٖح -4

 :ٍْٖح اىثسث -3-1
 :ٍدرَغ ٗػْٞح اىثسث -3-2

 :اى٘عائو ٗاألدٗاخ ٗاألخٖضج اىَغرخذٍح فٜ اىثسث -3-3
 :االخرثاساخ اىَغرخذٍح فٜ اىثسث -3-4

 :إخشاءاخ اىثسث اىَٞذاّٞح -3-5
 :اىردشتح االعرطالػٞح -3-5-1

 :اىردشتح اىشئٞغٞح -3-5-2
 :ظائٞحاى٘عائو اإلز -3-6
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 يُٓج انثحث ٔإجشاءاذّ انًٛذاَٛح: -3

 يُٓج انثحث: -3-2

 .اىَْٖح اى٘طفٜ ىَالئَح ؽثٞؼح اىثسث حاىثازث داعرخذٍ

 ػُٛح انثحث: -3-1

رخذٍٖا عرسذد ؽثٞؼح اىؼْٞح اىرٜ غذٗاإلخشاءاخ اىرٜ  ا ىثسثٖ حؼؼٖا اىثازثذأُ األٕذاف اىرٜ 

خاٍؼح /حاىشٝاػ اىثذّٞح ٗػيً٘ الػثٜ ٍْرخة ميٞح اىرشتٞح ثٌ اخرٞاس ػْٞح اىثسث ٍِ خراسٕاذ

 (.9)ػذدٌٕ(   مٌسان

 انٕسائم ٔاألدٔاخ ٔاألجٓضج انًسرخذيح فٙ انثحث: -3-3

ٕٜ اى٘عائو اىرٜ ٝغرطٞغ اىثازث تٖا خَغ اىثٞاّاخ ٗزو اىَشنيح ىرسقٞق إٔذاف )أدٗاخ اىثسث 

  (اىخ.....تٞاّاخ، أخٖضج، : اىثسث ٍَٖا ماّد ذيل األدٗاخ

 أدٔاخ جًغ انثٛاَاخ:: 3-3-2

 .اىَظادس ٗاىَشاخغ اىؼشتٞح -1
 .اىَالزظح ٗاىردشٝة -2
 .االخرثاساخ ٗاىقٞاعاخ -3
 .7اعرَاساخ ىرغدٞو اىثٞاّاخ ٗذفشٝغٖا -4

 األجٓضج ٔاألدٔاخ انًسرخذيح: -3-3-1

 .خٖاص اىقفض اىؼاىٜ -1
 .قاػح اىدَْاعرل -2
 .قشؽاعٞح -3
 .ششٝؾ قٞاط -4
 .عث٘سج -5
 .اٍاّٞضٝ -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

، داس اىفنش اىؼشتٜ، ٍذْٝح ّظش ، اىقإشج، 4، ؽٜ اىرشتٞح اىثذّٞح ٗاىشٝاػٞحاىقٞاط ٗاىرقٌ٘ٝ ف :ٍسَذ طثسٜ زغاِّٞ 1

 (.2221ً/ٕـ1421)
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 االخرثاساخ انًسرخذيح فٙ انثحث: -3-4

 انؼًٕد٘ يٍ انثثاخ: انقفضاخرثاس  -3-4-2

ٝؼرثش ٕزا االخرثاس أفؼو اخرثاساخ اىقذسج اىؼؼيٞح ٗأمثشٕا شٞ٘ػاً، زٞث اترنشٓ 

 .ىغاسخْد اىقفضٗٝؼشف فٜ تؼغ األٗعاؽ اىؼيَٞح تاعٌ اخرثاس  sergeant عاسخْد
 .قٞاط اىقذسج اىؼؼيٞح ىيشخيِٞ: االخرثاس اىغشع ٍِ         -
عث٘سج ذثثد ػيٚ اىسائؾ تسٞث ذنُ٘ زافرٖا اىغفيٚ ٍشذفؼح ػِ األسع تَقذاس : األدٗاخ   -

 .ٍاّٞضٝا. عٌ( 422)عٌ إىٚ( 152)عٌ، ػيٚ أُ ذذسج تؼذ رىل ٍِ (152)
ف تسٞث ذنُ٘ رساػٔ ٝغَظ اىَخرثش أطاتغ اىٞذ اىََٞضج فٜ اىَاّٞضٝا، ثٌ ٝق: ٍ٘اطفاخ األداء   -

اىََٞضج ػاىٞاً تداّة اىغث٘سج، ٝقً٘ اىَخرثش تشفغ اىزساع اىََٞضج ػاىٞاً ػيٚ ماٍو اٍرذادٕا ىؼَو 

ٝغدو اىشقٌ . ػالٍح تاإلطثغ ػيٚ اىغث٘سج، ٗٝدة ٍالزظح ػذً سفغ اىنؼثِٞ ٍِ ػيٚ األسع

َُخرثِش اىزساػِٞ. اىزٛ ذٌ ٗػغ اىؼالٍح أٍأٍ أٍاٍا ػاىٞا ثٌ أٍاٍا  ٍِ ٗػغ اى٘ق٘ف َٝشخر اى

خيفاً ٍغ ثْٜ اىشمثرِٞ خيفاً ٍغ ثْٜ اىشمثرِٞ ّظفاً، ثٌ ٍشخسرَٖا أٍاٍا ػاىٞاً ٍغ فشد اىشمثرِٞ 
اىؼَ٘دٛ إىٚ أقظٚ ٍغافح ٝغرطٞغ اى٘ط٘ه إىٖٞا ىؼَو ػالٍح أخشٙ تأطاتغ اىٞذ اىََٞضج  قفضىي

 8ٕٜٗ ػيٚ ماٍو اٍرذادٕا
 

ا االخرثاس ٝغدو ؽ٘ه ٗٗصُ اىَخرثش ٗذغرخذً ػِ ؽشٝق ٕز( E.I)زغاب ٍؤشش 

 :اىَؼادىح اىراىٞح
 
 

 اىؼَ٘دٛ ٍِ اىثثاخ اىقفضٍغافح × اى٘صُ تاىنٞي٘ غشاً =  ٍؤشش اىنفاءج
o اىط٘ه تاىغْرَرش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
ٛ ٗآخش1ُٗ ٌ اىؼاىٜ، : قاعٌ اىَْذالٗ ٜ اىرشتٞح اىشٝاػٞح اىثذّٞح، اىَ٘طو، ٍطاتغ اىرؼيٞ  187ً ، ص1989االخرثاساخ ف
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 :ذ٘خٖٞاخ -

ٚ األسع، مَا ٝدة ػذً سفغ مرف اىزساع ػْذ أداء اىؼالٍح األٗىٚ ٝدة ػذً س ِ ٍِ ػي فغ اىؼقثٞ

 .ػِ ٍغر٘ٙ اىنرف اٟخش أثْاء ٗػغ اىؼالٍح، إرا ٝدة أُ ٝنُ٘ اىنرفاُ ػيٚ اعرقاٍح ٗازذج
َُخرثش اىسق فٜ ػَو ٍشخسرِٞ      -3  .ػْذ اىرسؼٞش ىي٘ثة( إرا سغة فٜ رىل)ىي
 :اىرغدٞو         -

َُخرثش ٍِ اىقذسج ذؼرثش اىَغافح تِٞ اىؼالٍح األٗ ىٚ ٗاىؼالٍح اىثاّٞح ػِ ٍقذاس ٍا ٝرَرغ تٔ اى

 .9اىؼؼيٞح ٍقاعٔ تغْرَرشاخ أٗ ت٘طح إرا ماّد اىغث٘سج ٍذسخح تاىث٘طاخ

 

 البحث عٌنه افراد ٌبٌن(1) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعرَاسج اىقٞاط ىيق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ

 اىؼاىٜ ىؼْٞح اىثسث اىقفضفؼاىٞح ى 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                 

ُ خشٝثؾ ٍدٞذ      -1 ٌ ذنْٞ -اىؼاب اىغازح ٗاىَٞذاُ :سٝغا  .1987، ٍطثؼح خاٍؼح اىثظشج، 1، ؽل اىرذسٝةذؼي

 اىقثيٜ اعٌ اىالػة خ

 
     اىثؼذٛ

 
 االّداص

ػثذ  خاعٌ زغِ 1

 اىنشٌٝ
 ع1.82ٌ ع55ٌ 53.2

 ع1.75ٌ ع52ٌ 48.25 زَٞذ ّؼَح خاتش 2

 ع1.75ٌ ع42ٌ 58.87 خؼٞش ىفرح ػثذ 3

زغِٞ ّدٌ ػثذ  4
 األٍٞش

 ع1.75ٌ ع55ٌ 75.87

 ع1.42ٌ ع52ٌ 68.8 زٞذس طثاذ خ٘اد 5

فاػو خيٞو  6
 إتشإٌٞ

 ع1.45ٌ ع42ٌ 58.77

سٝاع ػضٝض  7

 خاعٌ
 ع1.62ٌ ع45ٌ 65.6

عؼذٛ خؼٞش  8

 ٍسَذ
 ع1.42ٌ ع45ٌ 65.8

 ع1.55ٌ ع42ٌ 58.67 خؼٞش خ٘اد  ٍثْٚ 9
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 إجشاءاخ انثحث انًٛذاَٛح: -3-5

 انرجشتح االسرطالػٛح: -3-5-2

ذذسٝثا ػَيٞاً ىيثازث ىي٘ق٘ف تْفغٔ ػيٚ اىغيثٞاخ ٗاالٝداتٞاخ أثْاء )ذؼذ اىردشتح االعرطالػٞح 

اػح اىؼاششج طثازا ًٝ٘ االثِْٞ اىغ 26/3/2213ذٌ إخشاءٕا تراسٝخ ( إخشاء االخرثاس ىرفادٖٝا
ٗػيً٘ اىثذّٞح  ػيٚ ػْٞح ٍِ خاسج ػْٞح اىثسث ٍِ ؽالب اىَشزيح األٗىٚ فٜ ميٞح اىرشتٞح

 :ٍْٖا فٜ حاىثازث خ، ٗقذ اعرفاد(مٌسانخاٍؼح /حاىشٝاػ
 .ذسذٝذ اى٘قد اىَطي٘ب ألداء اىردشتح اىشئٞغٞح      -1
 .ذسذٝذ ٍؼ٘قاخ اىؼَو      -2
 .ذسذٝذ مفاءج فشٝق اىؼَو اىَغاػذ      -3
 .ذطثٞق األعظ اىؼيَٞح ىالخرثاساخ      -4
 .ٍؼشفح مفاءج األدٗاخ اىَغرخذٍح فٜ االخرثاساخ      -5

 

 انرجشتح انشئٛسٛح: -3-5-1

ٗاىثشاٍح ٗاىْداذ فٜ   ٕ٘ ٗعٞيح اىرقذً ٗاىقٞاط ٗاىرشخٞض ٗاىر٘خٞٔ فٜ اىَْإح)أُ االخرثاس  

ٌ إخشاء اىردشتح اىشئ (ذسقٞق األٕذاف اىَ٘ػ٘ػٞح ٞغٞح فٜ ذَاً اىغاػح اىؼاششج طثاذ ًٝ٘ زٞث ذ

 حاىشٝاػٗػيً٘ اىثذّٞح  ميٞح اىرشتٞحػيٚ قاػح اىدَْاعرل فٜ  28/2/2213اىثالثاء اىَظادف 
12. 
 
 

اى٘عائو اإلزظائٞح اىَغرخذٍح فٜ اىثسث: -5-8
 

 

 .اى٘عؾ اىسغاتٜ -
 .االّسشاف اىَؼٞاسٛ -
 (.تٞشعِ)ٍؼاٍو االسذثاؽ اىثغٞؾ  -

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
ِ اىْظشٝح ٗاىرطثٞق، تغذاد، ٍطثؼح خاٍؼح تغذاد، : قاعٌ اىَْذالٗٛ، ازَذ عؼٞذ1  .45، ص1979اىرذسٝة تٞ



23 
 

 

 

 

 انثاب انشاتغ

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها:      -4

 عرض النتائج: -4-1

 مناقشة النتائج: -4-2
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 ػشض انُرائج ٔذحهٛهٓا ٔيُاقشرٓا: -4

 ػشض انُرائج ٔذحهٛهٓا: -4-2

 اىَغرخذٍح فٜ اىثسثاساخ ىالخرث االزظائٞح اىَؼاىٌ ٝثِٞ  ( 2)اىدذٗه 

 

 اىَؼاىٌ اإلزظائٞح     

 

 االخرثاساخ

 ع±  -ط
( س)قَٞح 

 اىَسغ٘تح

قَٞح 

 (س)

 اىدذٗىٞح

 اىذالىح

 لألطراف اىق٘ج االّفداسٝح

 السفلى

46.67 

 عٌ
6.12 

 ٍؼْ٘ٛ 2.666 2.438

 2.162 ع1.62ٌ االّداص

 

أُ اى٘عؾ اىسغاتٜ ىؼْٞح اىثسث فٜ اخرثاس اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف ( 2)ٝرؼر ٍِ اىدذٗه 

ٚ تيغ ٛ قذسٓ ( ع46.67ٌ)اىغفي ٜ ىيؼْٞح فٜ االّداص ( ع6.12ٌ)ٗتاّسشاف ٍؼٞاس أٍا اى٘عؾ اىسغات

 (.2.162)ٗتاّسشاف ٍؼٞاسٛ ٍقذاسٓ( ع1.62ٌ)فقذ تيغ 

ٕ ِ ِ االخرثاسِٝ ظٖشخ قَٞح ٗػْذ زغاب ٍؼاٍو االسذثاؽ تٞ أٍا قَٞح (2.438)اىَسغ٘تح ( س)زٝ

ٍَا ٝذه ( 2.25)ٍٗغر٘ٙ دالىح ( 7)ػْذ دسخح زشٝح ( 2.666)اقو ٍِ اىقَٞح اىدذٗىٞح اىثاىغح 

 .ػيٚ ػذً ٗخ٘د ػالقح ٍؼْ٘ٝح تِٞ االخرثاسِٝ ٍ٘ػ٘ع اىثسث

 

 ٍْاقشح اىْرائح: -6-8

 جئانُرا يُاقش1ّ-

 

ح اىدذٗىٞ قَٞرٖا ٍِ اػال ٕٜ حاىَسغ٘ت االسذثاؽ قَٞٔ اُ ّالزع اػال اىدذٗه ػشع خاله ٍِ

 اىقفض حفؼاىٞ فٜ ٗإلّداص اىغفيٚ ىألؽشاف االّفداسٝح ق٘ٓ تِٞ ٍؼْ٘ٛ اسذثاؽ ٗخ٘د اىٚ ٝشٞش ٍَا

 اىؼاىٜ

 ة البحثمناقش

 حاىٍٞ٘ٞ اىرذسٝة ٗزذاخ خاله تاىرذسٝة ٍيرضٍِٞ اىثسث ػْٞٔ افشاد مُ٘ لرأى حاىثازث ٗذؼضٗ

 اىظفاخ اغية ٘ٝشطذ فٜ مثٞش شنو فٜ اعَٖد قذ  اىرخظظٞح اىرذسٝثاخ ٕزٓ ٗاُ  ألعث٘ػٞحاٗ

 حفؼاىٞ فٜ اإلّداص ذرط٘س ػيٚ عاػذ ٍَا اىغفيٚ ىألؽشاف ح االّفداسٝ اىق٘ٓ طفٔ ٗخاطٔ حاىثذّٞ

 مثٞش ذأثٞش ىٖا ح االّفداسٝ اىق٘ٓ اىرَاسِٝ اُ) زغِٞ زغِ قاعٌ ػيٞٔ امذ ٍا ٕٗزا اىقفض اىؼاىٜ

 11(اىشٝاػٜ اإلّداص ذسقٞق ىغشع حاىؼاٍي اىؼؼالخ االّقثاػاخ ٍغ ذْاعة ٗاىرٜ

 

 

                                                                 
 1998،ض23،ص ،عمان وتوزٌع والنشر ة للطباع الفكر ،ط،،دار الرٌاضً التدرٌب ساس حسٌن حسن قاسم 1
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 انثاب انخايس

 االسرُراجاخ ٔانرٕصٛاخ:      -5

 االسرُراجاخ: -5-2

 انرٕصٛاخ: -5-1
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 االسرُراجاخ: -5-2

ػذً ٗخ٘د ػالقح اسذثاؽ داىح ٍؼْ٘ٝح تِٞ اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ٗاالّداص   -1

 .اىؼاىٜ ىذٙ ػْٞح اىثسث اىقفضفٜ فؼاىٞح 

 .ْٞح اىثسثػؼف اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ىذٙ أفشاد ػ      -2

 

 اىر٘طٞاخ: -7-8

اىرأمٞذ ػيٚ ذط٘ٝش اىق٘ج االّفداسٝح ىألؽشاف اىغفيٚ ىإلعٖاً فٜ ذؼضٝض اّداص فؼاىٞح  -1

 (ٍٞغاُ خاٍؼح/ حاىشٝاػٗػيً٘ اىثذّٞح  ميٞح اىرشتٞحاىؼاىٜ فٜ  ىيقفض

 اىؼاىٜ ىيقفضاىرأمٞذ ػيٚ ػثؾ األداء اىَٖاسٛ اىظسٞر ىفؼاىٞح   -2
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 انًصادس
 

، مطبعة جامعة 1تعلم تكنٌك التدرٌب، ط -العاب الساحة والمٌدان رٌسان خرٌبط مجٌد: - أ

 .1981البصرة، 

 م.1988، مطابع جامعة الموصل، مناهج البحث فً التربٌة الرٌاضٌة رٌسان خرٌبط: - ب

، دار 1، طٌاضًتطبٌقات فً علم الفسٌولوجٌا والتدرٌب الر رٌسان خرٌبط مجٌد: - ت

 482، ص1991الشروق للنشر والتوزٌع، 

 199، ص1981رٌسان خرٌبط مجٌد: مصدر سبق ذكره، - ث

، دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم / 1، ط التدرٌب الرٌاضً د. عبد هللا حسٌن الالمً: - ج

 م( .2212هـ/1431النجف االشرف، )

 .143- 142-138م( ص2212هـ/1431عبد هللا حسٌن الالمً،مصدر سبق ذكره، ) - ح

 .1999، 9، طتطبٌقات –نظرٌات  -التدرٌب الرٌاضً عصام عبد الخالق:  - خ

، دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم / 1، ط التدرٌب الرٌاضً عبد هللا حسٌن الالمً: - د

 128م( ، ص2212هـ/1431النجف االشرف، )
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