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 ةالخاص القوة أنواع بعض إنتاج في مقترح تدريبي جهاز باستخدام خاصة تمرينات تأثير
 الشباب فئة البدنية القوة لالعبي والرجلين للذراعين

 أحمد عباس فاضل                     الدكتوراه:أ.د فخري الدين قاسم صالح                    طالب     
alasdyahmd852@gmail.com                    Dr.fakhrir64@yahoo.com 

  البحث ملخص  
تضمن البحث المقدمة وأهمية البحث ومشكلة البحث التي تكمن بوجود ضعف في إنتاج القوة     

)القوة القصوى،القوة اإلنفجارية ( وخاصة عند أداء الرفعات الخاصة للذراعين والرجلين وهي
الثالث)الدبني الخلفي،البنج بريس،الديدليفت( فضاًل عن وجود ضعف بالتمرينات المستخدمة 
وتشمل)القوة المميزة بالسرعة،مطاولة القوة( نتيجة لعدم تنفيذ تمرينات السرعة والمطاولة بالشكل 

بية كذلك عدم وجود جهاز تدريبي موحد خاص برفعات القوة البدنية الصحيح إثناء الوحدات التدري
تمرينات  ، وهدف البحث إلى التعرف على تأثيريتم من خالله تنفيذ الرفعات الثالث في نفس الجهاز

خاصة  بإستخدام جهاز تدريبي مقترح في إنتاج القوة الخاصة للذراعين والرجلين لرفعات القوة 
حثان المنهج التجريبي ذي تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات أستخدم البا,البدنية. 

اإلختبارين القبلي والبعدي لمالئمته طبيعة المشكلة ، أما مجتمع البحث فقد تمثل في أندية محافظة 
( من العبي نادي 6( العبًا إذ بلغت عينة البحث )30ديالى لرياضة القوة البدنية البالغ عددهم )

اضي للقوة البدنية ، وتم إجراء اإلختبارات القبلية لمتغيرات القوة الخاصة على عينة الخالص الري
البحث وقام الباحثان بالعمل على تصميم جهاز تدريبي يعمل على تدريب المجموعة التجريبية 
لعينة البحث بإرتفاعات مختلفة لكل رفعة من رفعات القوة البدنية لتطوير القوة الخاصة للذراعين 

رجلين وباألخص القوة القصوى والقوة اإلنفجارية التي تعتمد عليها الرفعات أثناء المنافسة،إذ تم وال
العمل مع العينة بالمنهج التدريبي المعد من قبل المدرب والمجموعة التجريبية بالتمرينات الخاصة 

ستمرت إجراء ات بالذراعين والرجلين المعدة من قبل الباحثان على الجهاز المقترح وا 
ة أحتوى البحث على عرض وتحليل ومناقش(أسابيع بعدها تم إجراء اإلختبارات البعدية .و 8البحث)

ستنتج الباحث بوجود تأثير إيجابي للتمرينات الخاصة على  النتائج التي توصل إليها الباحثان،وا 
تمرينات لبإعتماد تلك ا انالجهاز التدريبي المصمم ولصالح المجموعة التجريبية ،ويوصي الباحث

عتماد الجهاز التدريبي المصمم في تدريب كافة  للنتائج التي حققتها وا 
 الفئات)الناشئين،الشباب،المتقدمين(.
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(Effect of special exercises on the use of a proposed training device in the 

production of special strength for the arms and legs of physical strength players in 

the youth category) 

Researchers: 

Prof-Fakhri adeen kassim                                  Ahmed Abbas Fadhil 
  The research included the importance of research and the problem of 

research, which lies in the weakness of the production of some types of strength of the 

special arms and legs (the maximum force, explosive power), Especially in the 

performance of the three lifts (full squat, bench-press, dead lift),as well as the weakness 

of the exercises used (including strength characteristic of speed, power table) for not 

carrying out exercises speed and the right way during the training units as well as the 

absence of a training device for special physical strength of the force through which 

the implementation of the three lifts in the same device, And the aim of the research 

was to identify the effect of specific exercises using a proposed training device in the 

production of the special strength of the arms and legs of the research sample.The 

researchers used the experimental method of the experimental and control groups with 

the tribal and beyond tests to suit the nature of the problem. The research sample 

represented(6) players of Al-Khalis Sports Club for physical strength, Especially the 

maximum force and explosive force on which the lift during competition, And the 

researcher concluded that there is a positive effect of the special exercises on the 

training device designed and for the benefit of the experimental group, and recommends 

the researcher to adopt those exercises for the results achieved and the adoption of the 

training device designed to train all groups (youth, young people, applicants). 

 التعريف بالبحث: 1-
 :المقدمة وأهمية البحث 1-1
"أصبحت الرياضة هي العنوان الكبير لرقي األمم وتقدمها، وهي المفتاح الحضاري التي      
ل به مع الشعوب األخرى وأصبحت ممارسة الرياضة الميدان الذي يتسابق فيه الكثير من تتواص

)أحمد .العلماء والمتخصصين لتطوير بحوثهم والنهوض إلى مستوى عالمي يليق بمستوى دولهم"
(."وتعد رياضة القوة البدنية من أنواع الرياضة الفردية التي تعتمد في 2013،15عبد اهلل شحاته،

على القوة العضلية الخاصة، إذ تميز بها العبو المنتخبات العراقية على المستوى العربي  إنجازها
واآلسيوي والعالمي، لكنها تفتقر ِإلى البحوث العلمية التي إْن وجدت فهي بحد ذاتها تكون قليلة 

ن رفعات القوة البدنية ثالث هي ثني2010،20مقارنة باألنواع األخرى")محمد قصي محمد،  (،"وا 
 Dead( والسحبة الميتة )الديد ليفت Bench preesومد الذراعين من وضع االستلقاء )البنج بريس

Lift( وثني ومد الرجلين )الدبني الخلفي Full Squat ) واإلتحاد الدولي للقوة البدنية يعترف بتلك
إلتحاد لوبشكلها القصوي في كل السباقات التابعة  الرفعات ويجب أن تكون مؤداة بنفس التتابع

 (.2016،1الدولي".)مناضل جاسم حسن وآخرون،
 مشكلة البحث: 2-1
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تاج وجود ضةةةةةةعف في إن من خالل متابعة الباحثان الميدانية لفرق رياضةةةةةةة القوة البدنية الحظ    
القوة الخاصةةةة للذراعين والرجلين وهي)القوة القصةةةوى،القوة اإلنفجارية ( وخاصةةةة عند أداء الرفعات 

الخلفي،البنج بريس،الديدليفت( فضةةةةةةاًل عن وجود ضةةةةةةعف بالتمرينات المسةةةةةةتخدمة الثالث )الدبني 
أثنةاء المنهج التةدريبي وتشةةةةةةةةةةةةةمةل)القوة المميزة بالسةةةةةةةةةةةةةرعة،مطاولة القوة( نتيجة عدم تنفيذ تمرينات 
السرعة والمطاولة الخاصة بالذراعين بالشكل الصحيح إثناء الوحدات التدريبية، ولعدم وجود جهاز 

خةةاص برفعةةات القوة البةةدنيةةة يتم من خاللةةه تنفيةةذ الرفعةةات الثالث في نفس الجهةةاز  تةةدريبي موحةةد
الباحثان  إرتأىلذا ،وهةذا ما يبرز مشةةةةةةةةةةةةةكلة بحثية حقيقية حاول الباحثان الوقوف عليها بغية حلها

وضةةع تمرينات خاصةةة بإسةةةتخدام جهاز تدريبي مصةةمم من قبل الباحثان في إنتاج القوة الخاصةةةة 
جلين والتي تسةةةةةةةةةةةةةاعد الالعبين على تطوير األداء الفني والبدني لرفعات القوة البدنية للذراعين والر 
 لفئة الشباب.

 أهداف البحث:  3-1
لخاصةةةةة في إنتاج القوة ابإسةةةةتخدام جهاز تدريبي مقترح  التعرف على تأثير تمرينات خاصةةةةة  .1

 للذراعين  لدى العبي القوة البدنية فئة الشباب .
لخاصةةةةة في إنتاج القوة ابإسةةةةتخدام جهاز تدريبي مقترح  ينات خاصةةةةة التعرف على تأثير تمر  .2

 للرجلين  لدى العبي القوة البدنية فئة الشباب .
 فرض البحث:  4-1

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لتأثير تمرينات خاصة  .1
ية فئة ين لدى العبي القوة البدنفي إنتاج القوة الخاصة للذراعبإستخدام جهاز تدريبي مقترح 

 .الشباب
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لتأثير تمرينات خاصة   .2

في إنتاج القوة الخاصة للرجلين لدى العبي القوة البدنية فئة بإستخدام جهاز تدريبي مقترح 
 .الشباب

 مجاالت البحث: 5-1
ة من العبي نادي الخالص الرياضي للقوة البدنية فئة الشباب المجال البشري:  عين 1-5-1 

 ( ستة العبين.6( سنة  وعددهم )23-19بأعمار )
المجةال المكةاني:  قةاعةة المركز التةدريبي لنادي الخالص للقوة البدنية وبناء األجسةةةةةةةةةةةةةام         2-5-1

 الخالص. -ديالى
 .2018 1 14ية ولغا  2017 11 15المجال الزماني:    للمدة من  3-5-1
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جراءاته الميدانية:  -2  منهجية البحث وا 
 منهجية البحث:1-2 
إسةةةةةةةةةةتخدم الباحثان المنهج التجريبي ذي تصةةةةةةةةةةميم مجموعتين التجريبية والضةةةةةةةةةةابطة ذات        

االختبارين القبلي والبعدي لمالئمته طبيعة المشةةةةةةكلة، إذ" يعد المنهج التجريبي من أكثر الوسةةةةةةائل 
 (.1984،407ديوبولد،فان دالين،إلى معرفة موثوق بها".)  كفاية في الوصول

 البحث: وعينة مجتمع 2-2
تمثل مجتمع البحث في أندية محافظة ديالى في رياضةةة القوة البدنية لفئة الشةةباب وهي سةةتة      
(العبين، ونادي شةةةةةةةةةةةةةهربان وعددهم 6(، نادي بعقوبة وعددهم )6)نةادي الخالص وعددهم )أنةديةة 

(العبين، 6( العبين، ونةةادي المقةداديةةة وعةةددهم)4نةادي الشةةةةةةةةةةةةةهيةةد أركةان وعةةددهم )(العبين، و 6)
قةام البةاحةث باختيار وقةد  ( العبةًا.30(العبين(، إذ بلغ مجتمع البحةث )4ونةادي زهيرات وعةددهم)

شةةةةةةةةةةةةةباب لفئة العينةة البحةث بالطريقة العمدية من العبي نادي الخالص الرياضةةةةةةةةةةةةةي للقوة البدنية 
شةةةةةةةةةةةةكلون وي حسةةةةةةةةةةةةب قانون اإلتحاد الدولي للقوة البدنية بفئات وزنية مختلفة ( العبين6وعددهم )
(% من مجموع مجتمع البحث ،وقام الباحثان بتقسةةةةةةةةةيم العينة إلى مجموعتين تجريبية 20نسةةةةةةةةةبة)

( العبين يمثلون المجموعةةةة 3( العبين يمثلون المجموعةةةة التجريبيةةةة و)3وضةةةةةةةةةةةةةةةابطةةةة وبواقع )
فذ المنهج التدريبي المعد من قبل المدرب مع التمرينات الخاصةةةة ،المجموعة التجريبية تنالضةةةابطة

المعّدة من قبل الباحثان بإسةةةتخدام الجهاز التدريبي المصةةةمم من قبل الباحثان أيضةةةةًا، والمجموعة 
الضةةابطة تنفذ المنهج التدريبي بتمريناتها اإلعتيادية المعدة من قبل المدرب "فعن طريق هذا النوع 

الباحث فرصةةةةةةةةةة متسةةةةةةةةةةاوية لكل أفراد المجتمع بأن يكونوا في ضةةةةةةةةةةمن العينة  من اإلختيار يعطي
 .(1999،145عامر إبراهيم قنديلجي،المختارة")
 البحـث: مجاميعتجانس 3-2  

 ( يبين تجانس عينة البحث في مؤشرات النمو1الجدول )

 المعالجات اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لوسيطا
معامل 
 االلتواء

مستوى 
 الداللة

 عشوائي 0.885 - 78 8.19 74.11 كغم كتلة الجسم
 عشوائي 0.214 - 21 0.88 20.55 سنة العمر الزمني
 عشوائي 0.275 171 7.35 172 سم طول الجسم
 عشوائي 1.530 3 1..1 2.77 سنة العمر التدريبي
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الباحثان بإجراء اختبار معامل االلتواء في مؤشرات  وألجل التأكد من تجانس أفراد عينة البحث قام 
النمو )كتلة الجسم، والعمةر الزمني، وطةول الجسم، والعمةر التدريبي( وكانت قيم معامل االلتواء 

 (.1( وهذا يعني أن العينة كانت متجانسة وكما مبين في الجدول )3-، 3جميعها محصور بين )+
 وسائل جمع المعلومات: 2-4
 لوسائل المستخدمة في البحث:ا 2-4-1
o .المصادر العربية واألجنبية 
o .)شبكة المعلومات الدولية )االنترنت 
o المقابالت الشخصية 
o .فريق العمل المساعد 
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:   .-2-4

o .الجهاز المقترح 
o ( 20كغم ولغاية  5.0أثقال قانونية مختلفة األوزان من .)كغم 
o  مصطبة خاصة(بتمرين ضغط البار الحديدي باليدينBench Press) 
o (كغم.25شفت حديد قانوني وزن ) 
o . حماالت للدبني 
o .ساعة توقيت ألكترونية نوع ستزن 
 إجراءات البحث الميدانية:  2-0
 (*) الجهاز التدريبي المقترح:  2-0-1
  مكونات الجهاز التدريبي:   2-0-1-1

دريبية جديدة  وذلك ألنه جهاز موحد يسةةةةةتطيع الالعب التدريب يعد الجهاز المقترح ذا فكرة ت     
على الرفعات األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةية الثالث للقوة البدنية)الدبني الخلفي،البنج بريس،الديدليفت( على نفس 

 -الجهاز يتكون الجهاز من :
قطعتين على شةةةةكل مثلث قائم الزاوية )يحتوي على ثالثة أضةةةةالع (الضةةةةةلع األول قائم الزاوية -1

لع الثاني يشةةةةةكل الوتر ،أما الضةةةةةلع الثالث فيكون مالمس ل رض تمامًا )القاعدة( وجميعها والضةةةةة
مصةةنوعة من مادة الحديد ومثبتين بصةةةورة متوازية بواسةةةطة قاطع من الحديد أيضةةةًا والمسةةةافة بين 

 (سم.135المثلثين القائمين تكون)

                                                           
 (1* الملحق )
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م الزاوية لخلفي( وهو الضلع القائالجهة الخلفية من الجهاز يسةتخدم في تدريبات )رفعة الدبني ا-2
حيث يحتوي في كل جهة على قطعتين صةةةةةةغيرتين من الحديد مثبتة من األعلى بحيث تكون كل 

 قطعتين متوازيتين أفقيًا وعموديًا ومتساويتين بالمسافة بين المثلثين وبزاوية حادة. 
يسةةةةةةةةةةةةةتخةةةدم في الجهةةةة األمةةةاميةةةة من الجهةةةاز وهمةةةا الوترين إذ تحتوي كةةةل جهةةةة على وتر  -3

تدريبات)رفعة البنج بريس( ورفعة )الديدليفت( ويكون على شةةةةةةكل سةةةةةةطح مائل يربط بين الضةةةةةةلع 
العمودي والضةةةةلع السةةةةفلي)األرضةةةةي( للجهاز ، السةةةةطح العلوي للوتر وعلى كل جهة توجد بوشةةةةة 
مربعة مثبت عليها شةةةةةةفت إذ تكون حرة الحركة ل مام وللخلف بصةةةةةةورة مائلة ومثقبة من الجانبين 

 تكون مشابهة للبوشة الموجودة في الضلع القائم )العمودي( ومثبتة بقفل برغي يدوي 
أما الضةةلع السةةفلي والمالمس ل رض فيعتبر قاعدة أسةةتناد يرتكز عليها الجهاز ويحتوي أيضةةًا -4

 على قاعدتي أستناد خلفية وثالث قطع من الحديد المربع يربط به جهتي الجهاز بصورة محكمة.
 (*) :اإلختبارات القبليةد تحدي  2-6

حيث تم إجراء أختبار   2512 11 11-11إذ تم إجراء إختبارات القوة الخاصةةة القبلية بتاري    
القوة القصةةةةةةةةةةةةةوى واإلنفجةةاريةةة )البنج بريس للةةذراعين،الةةدبني الخلفي للرجلين،الةةديةةد ليفةةت للةةذراعين 

ي، للةةذراعين والرجلين في اليوم الثةةانوالرجلين( في اليوم األول ،واختبةةار القوة المميزة بةةالسةةةةةةةةةةةةةرعةةة 
ختبار مطاولة القوة في اليوم الثالث وذلك لضمان الحصول على نتائج حقيقية ودقيقة .  وا 

 (**) :المنهج التدريبي المستخدم 2-0
لم يتدخل الباحثان بالمنهج التدريبي الخاص بالعبي القوة البدنية، إذ اعتمد الباحثان على  

( أسةةةةةةةةةةةةةابيع بحيةةث تكون ثالث وحةةدات تةةدريبيةةة 1لمةةدة ) عةةد من قبةةل المةةدربالمنهج التةةدريبي الم
 . 2511 1 10ولغاية  2512 11 10أسبوعيًا من 

 طريقة استخدام التمارين الخاصة على الجهاز التدريبي المقترح: 8-2
قام الباحثان باستشارة الخبراء حول كيفية تنفيذ التمرينات على الجهاز من قبل المجموعة  

اإلعتماد عليها  بشةةةةدد مختلفة لكل رفعة من  (***)يبية لعينة البحث، فاقترح السةةةةادة الخبراءالتجر 
 تقسيم الالعبين إلى مجموعتين وكما يأتي: وتم رفعات القوة البدنية

 المجموعة األولى: 2-8-1
المجموعةةة التجريبيةةة : تسةةةةةةةةةةةةةتخةةةدم المنهج التةةةدريبي المعةةةد من قبةةةل المةةدرب والتمرينةةةات  

الجزء الرئيسةةةةةةي من المنهج التدريبي( على الجهاز المقترح التي تم إعدادها من قبل  الخاصةةةةةةة)في
 الباحثان .

                                                           
 (1)*( الملحق )

 (2)**( الملحق )

 أ.د عبد الرحمن ناصر ، أ.م.د نبراس علي لطيف ،أ.م.د أحمد شاكر ،أ.م.د عالء خلف حيدر. (*)**
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 المجموعة الثانية: .-2-8 
 المجموعة الضابطة : وتستخدم المنهج التدريبي المعد من قبل المدرب . 

 : اإلختبارات البعدية عل عينة البحث 2-9
وبنفس الظروف التي   2511 1 12-10بتةةاري     تم إجراء إختبةةارات القوة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةة البعةديةةة

 أجريت بها األختبارات القبلية. 
 الوسائل اإلحصائية:10-2  
استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات والنتائج عن طريق  

، 245،2552ُمَحمَّد نصر الّدين،اإلحصاء الالمعلمي إلستخراج النتائج عن طريق القوانين اآلتية)
 كروسكال وايلز.  اختبار -3االنحراف الربيعي .         -2الوسيط .        (:223، 242

 مان وتني للعينات الصغيرة. اختبار -0اختبار ولكوكسن .          -4   
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
      وعتي البحث:عرض نتائج اختبار )ولكوكسن( للقوة الخاصة القبلية والبعدية لمجم 3-1

يبين نتائج إختبارات لبعض أنواع القوة الخاصة القبلية والبعدية وقيم)ولكوكسن(  (.جدول )    
الكبرى والصغرى وعدد أفراد المجموعة وقيمة )ولكوكسن( المحسوبة وقيمة )ولكوكسن( الجدولية 

 ومستوى الداللة
 أنواع

 القوة الخاصة
 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 قيمة )و( ن -و +و
 المحسوبة

 قيمة )و(
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 صفر 3 1 صفر كغم )ديد ليفت( القوة القصوى

 صفر

 معنوي
 معنوي صفر 3 1 صفر كغم دبني خلفي للرجلين

القوة المميزة بالسرعة 
(من الوزن 51%)

( 11القصوي لمدة)
 ثانية

 معنوي صفر 3 1 صفر تكرار دبني خلفي للرجلين

 معنوي صفر 3 1 صفر تكرار للذراعين بنج بريس

 مطاولة القوة
بنج بريس للذراعين 

( من %05لرفع)
 (ثانية35القصوي )

 معنوي صفر 3 1 صفر تكرار

 (5.50،( تحت مستوى داللة)3=2،ن3=1علمًا أن قيمة )ولكوكسن( الجدولية= صفر عند درجة حرية)ن
 
لقوة الخاصة القبلية والبعدية لمجموعتي مناقشة نتائج اختبار )ولكوكسن( لبعض أنواع ا .-3

 البحث:
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البحث في إختبار بعض أنواع القوة تبين أن  (، لمجموعتي2من خالل النتائج المبينة في الجدول)
قيم ولكوكسن المحسوبة للقوة القصوى لكل من رفعتي )الدبني الخلفي للرجلين،والسحبة 

ثانية(  15(من القصوي ألداء تكرارات لمدة )%05الميتة)ديدليفت(، والقوة المميزة بالسرعة لرفع)
لكل من رفعتي)الدبني الخلفي للرجلين،والبنج بريس للذراعين(،ومطاولة القوة ألداء رفعة )البنج 

ثانية( قيم ولكوكسن المحسوبة لكل  35(من الوزن القصوي ألداء تكرارات لمدة)%05بريس( لرفع)
ي ا يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلإختبار من هذه اإلختبارات  تساوي صفر وهذ

والبعدي في قيم )ولكوكسن( ولصالح االختبار البعدي،أي أن قيمتي ولكوكسن المحسوبة والجدولية 
عندما )تساوي صفر( داللة على وجود فروق معنوية بين العبي القوة البدنية وداللة على حدوث 

خدم الباحث ذلك ِإلى تأثير الجهاز التدريبي المقترح والمست تطور في متغيرات القوة الخاصة، ويعزو
من قبل المجموعة التجريبية مع التمرينات الخاصة التي لها دور فعال في تطوير القوة الخاصة، 

(إلى أنه"إذا أردت تطوير القوة إستخدم تدريبات ذات مقاومات 1994ويرى)منصور جميل ،
( أسابيع وبواقع 1ذلك التدريب المنتظم الذي إستغرق)(، وك 111،1994تصاعدية")منصور جميل،

( وحدات تدريبية إسبوعيًا بإستخدام األسس العلمية الصحيحة لمكونات الحمل التدريبي)الشدة 3)
في"إن القوة تتحسن نتيجة التدريب المنتظم  (Peen,1994، ويتفق الباحثان مع )والحجم والكثافة(

أثقال لقدرات الالعبين مع التدرج في هذه األحمال تبعاً وخاصة إذا إحتوى هذا التدريب على 
(.أما عن نتائج القوة المميزة بالسرعة فقد أشار)ريسان Peen،22،1994لقدراتهم" )

" تركيب جاء من دمج القوة بالسرعة والتي تحتاج ِإلى انسجام ما بين القوة  (إلى أنها1990خريبط،
ذلك قدرة الرياضي في التغلب على مقاومات  العضلية وسرعة العضالت العاملة، فضال عن
(.أما عن نتائج مطاولة القوة فإنها 049،1990بانقباضات عضلية سريعة")ريسان خريبط مجيد،

تبدأ ( أن مطاولة القوة " Herbert,1975( وأشار )ATPتعتمد على مخزون العضالت من ال)
خزون العضلة من فوسفات ( ومن ثم مATPبمخزون العضلة من ثالثي فوسفات األدينوزين )

( ومن ثم الطاقة المتوفرة في PCالكرياتين )
 .(Herbert,A.D،312،1920)التحلل_الكاليكةولي_بالتعاقب"

عرض نتائج اإلختبارات البعدية لمجموعتي البحث لبعض أنواع القوة الخاصــــــــة وتحليلها  3-3
 ومناقشتها :
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جموعتي البحث في بعض أنواع القوة الخاصة يبين نتائج اختبار )كروسكال وايلز( لم (3جدول )
 البعدية

 اإلحصائية المعالجات
 القوة الخاصة  أنواع

االنحراف  الوسيط
 الربيعي

 قيمة
)كروسكال 
 وايلز(

 المحسوبة

 قيمة
 )كروسكال
 وايلز(
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 القوة القصوى
 31.01 01 101 السحبةالميتة)ديدليفت(

5.61 

 معنوي

 معنوي 31.63 01 1.1 للرجلين دبني خلفي
القوة المميزة 

(من %51بالسرعة)
القصوي لمدة 

 (ثانية11)

 معنوي 30..3 . 14 دبني خلفي للرجلين

 معنوي 31.15 4 1. بنج بريس للذراعين

 مطاولة القوة
بنج بريس للذراعين 

( من القصوي %51لرفع)
 (ثانية31لمدة )

 معنوي 0.05. .1 36

( تحت 3=2، ن 3=1عند درجة حرية)ن 0.15)كروسكال وايلز( الجدولية= علمًا أن قيمة 
 (5.50مستوى داللة)

مناقشــــــــة نتائج اختبار )كروســــــــكال واليز( لمجموعتي البحث في أنواع القوة الخاصــــــــة   3-4
 البعدية:

البحث إذ  ( الختبار كروسكال وايلز لمجموعتي3الجدول ) من خالل النتائج الموضحة في      
( والقوة 35.11أن قيم كروسكال وايلز المحسوبة للقوة القصوى في إختبار)الديد ليفت( بلغ)تبين 

( وهي أكبر من قيمة كروسكال وايلز الجدولية 35.13القصوى ألختبار)دبني خلفي للرجلين( بلغ )
( وهذا يدل على معنوية الفروق وداللة على حصول تطور في 5.50عند مستوى داللة )

الباحثان ذلك إلى تأثير التمرينات الخاصة المؤداة على الجهاز التدريبي المقترح القصوى،ويعزو 
من حيث إتباع التدريب المقنن والمتدرج في زيادة األوزان للتمرينات المستخدمة على الجهاز مما 
 يؤدي إلى زيادة أكبر عدد ممكن من األلياف العضلية وبالتالي زيادة القوة العضلية المنتجة لعضالت

( إنه "عند تدريب القوة ومالحظة التحسن الحاصل في القوة Komi,1992الرجلين ،ويشير )
القصوى، يمكن إيعازها ِإلى حدوث تغيرات عصبية والتي تساعد العضالت للوصول ِإلى إمكانية 

 (.Komi , P,V،311،1992إنجازية أفضل")
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دبني قوة المميزة بالسرعة إلختباري )أما قيم كروسكال وايلز المحسوبة في اإلختبار البعدي لل    
خلفي للرجلين،بنج بريس للذراعين(فقد تبين وجود فروق معنوية ولصالح اإلختبار البعدي ودليل 
على حدوث تطور في القوة المميزة بالسرعة ألن قيمة كروسكال وايلز المحسوبة أكبر من قيمة 

الباحثان ذلك الى أتباع األسس العلمية  (،ويعزو5.50كروسكال وايلز الجدولية عند مستوى داللة )
في إعطاء التمرينات وأستخدام الجهاز المقترح بصورة صحيحة،ويشير )عصام حلمي ومحمد 

( إلى "أن القوة المميزة بالسرعة تزداد بزيادة مكون القوة أو مكون السرعة األنقباض 1992جابر،
ها هو زيادة مكون القوة")عصام حلمي العضلي،أو زيادة كليهما،وعادة تكون أفضل وسيلة لزيادت

أما قيم كروسكال وايلز المحسوبة في األختبار البعدي لمطاولة القوة  (.  22،1992ومحمد جابر،
( ثانية ( تكون أكبر من القيمة الجدولية وهذا يدل على معنوية 35في إختبار)بنج بريس لمدة)

"يجب تقدير أقصى ( على أنه2551،الفروق وحدوث تطور في مطاولة القوة ،ويشير )محمد رضا
وزن مرفوع وتحديده من خالل االختبارات وكذلك التكرارات في تدريب رفع األثقال.إذ ان كل 
مجموعات التكرارات المطلوب أداؤها تقوم على أساس النسبة المئوية من الوزن القصوي")ُمَحمَّد 

 (.152،2551رضا إبراهيم،
 (تبــار مــان وتني للمجموعتين التجريبيــة )األولىعرض وتحليــل ومنــاقشــــــــــة نتــائج اخ 5 -3

 الثانية( في إختبار القوة القصوى)دبني خلفي للرجلين(البعدي :   )والضابطة 
             

في إختبـار القوة القصـــــــــوى ) دبني خلفي للرجلين (  وتني( للمجموعتين مــان)قيم يبين  (4الجـدول ) 
 البعدي

 المجموعة
وحدة 
 القياس

 مان وتني
مة مان قي

وتني 
 المحسوبة

قيمة مان 
وتني 
 الجدولية

نوع 
 الداللة

المجموعة 
صاحبة التأثير 

 .ي 1ي األكبر

 األولى التجريبية معنوي 1.150 1 1 0 كغم ._ م 1م

 على التوالي. 105,195علمًا إن القيم الوسيطية لكل مجموعة=             
وتني المحسوبة بين نتائج المجموعة األولى والثانية  ( نالحظ ِإنَّ قيمة مان4من خالل الجدول )

( وهذا يدل على وجود 5.501قد بلغت)صفرًا( وهي أصغر من قيمة مان وتني الجدولية والبالغة)
فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المجموعتين األولى والثانية ولصالح المجموعة 

( وهي أكبر من القيمة الوسيطية للمجموعة 195األولى)التجريبية( ألنها ذات قيمة وسيطية تبلغ)
 (.105الثانية والبالغة)
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من خالل ذلك نتوصل ِإلى ان المجموعة األولى)التجريبية( التي طبقت التمرينات الخاصة       
على الجهاز التدريبي المقترح بصورة منتظمة هي صاحبة التأثير األكبر في الفروق بين المجموعتين 

 البعدي. بطة في إختبار القوة القصوى)دبني خلفي للرجلين(التجريبية والضا
عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مان وتني للمجموعتين التجريبية )األولى(والضابطة)  6 -3

 الثانية( في إختبار القوة القصوى)ديد ليفت(البعدي:
 عديليفت ( الب يبين قيم) مان وتني(  للمجموعتين في إختبار القوة القصوى ) ديد (5جدول)

 وحدة القياس المجموعة
قيمة مان  مان وتني

وتني 
 المحسوبة

قيمة مان 
وتني 
 الجدولية

 نوع الداللة
المجموعة 
صاحبة 

 .ي 1ي التأثير األكبر

 األولى معنوي 1.150 1 1 0 كغم ._ م 1م
 على التوالي. 115،15علمًا إن القيم الوسيطية لكل مجموعة= 

( نالحظ ان قيمة مان وتني المحسوبة بين نتائج المجموعة األولى والثانية 0)من خالل الجدول 
( وهذا يدل على وجود فروق 5.501( وهي أصغر من قيمة مان وتني الجدولية والبالغة)5قد بلغت)

معنوية ذات داللة إحصائية بين المجموعتين األولى والثانية ولصالح المجموعة األولى)التجريبية( 
( وهي أكبر من القيمة الوسيطية للمجموعة الثانية)الضابطة( 115قيمة وسيطية تبلغ)ألنها ذات 
( ، ومن خالل ذلك نتوصل ِإلى ان المجموعة األولى التي طبقت التمرينات الخاصة 15والبالغة)

على الجهاز التدريبي المقترح بصورة منتظمة هي صاحبة التأثير األكبر في الفروق بين المجموعتين 
 البعدي. يبية والضابطة في إختبار القوة القصوى)ديد ليفت(التجر 

 (عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مان وتني للمجموعتين التجريبية )األولى 0 -3
 الثانية( في إختبار القوة المميزة بالسرعة)دبني خلفي للرجلين(البعدي:            )والضابطة 
البحث في إختبار القوة المميزة بالسرعة)دبني  يبين قيم) مان وتني( لمجموعتي (6جدول)

 (ثانية11خلفي للرجلين( تكرارات لمدة)
وحدة  المجموعة

 القياس
قيمة مان  مان وتني

وتني 
 المحسوبة

قيمة مان 
وتني 
 الجدولية

المجموعة صاحبة  نوع الداللة
 .ي 1ي التأثير األكبر

 األولى معنوي 1.150 1 1 0 تكرار ._ م 1م

 على التوالي. 1,11إن القيم الوسيطية لكل مجموعة=  علماً 
( نالحظ ان قيمة مان وتني المحسوبة بين نتائج المجموعة األولى والثانية 1من خالل الجدول )

( وهذا يدل على وجود فروق 5.501( وهي أصغر من قيمة مان وتني الجدولية والبالغة)5قد بلغت)
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عتين األولى والثانية ولصالح المجموعة األولى)التجريبية( معنوية ذات داللة إحصائية بين المجمو 
 (.            1( وهي أكبر من القيمة الوسيطية للمجموعة الثانية والبالغة)11ألنها ذات قيمة وسيطية تبلغ)

ــار مــان وتني للمجموعتين التجريبيــة )األولى 0 -3  (عرض وتحليــل ومنــاقشـــــــــــة نتــائج اختب
 ختبار مطاولة القوة )السحب ديد ليفت(البعديالثانية( في إ )والضابطة 

يبين قيم)مان وتني(لمجموعتي البحث في إختبار مطاولة القوة)السحب  (0الجدول التالي)
 (ثانية31ديدليفت( لمدة)

وحدة  المجموعة
 القياس

قيمة مان  مان وتني
وتني 
 المحسوبة

قيمة مان 
وتني 
 الجدولية

المجموعة  نوع الداللة
صاحبة 
 رألكبالتأثير ا

 .ي 1ي

 األولى معنوي 1.150 1 1 0 تكرار ._ م 1م
 على التوالي.  35,34علمًا إن القيم الوسيطية لكل مجموعة= 

( نالحظ ان قيمة مان وتني المحسوبة بين نتائج المجموعة األولى والثانية 2من خالل الجدول )
( وهذا يدل على وجود فروق 5.501)( وهي أصغر من قيمة مان وتني الجدولية والبالغة5قد بلغت)

معنوية ذات داللة إحصائية بين المجموعتين األولى والثانية ولصالح المجموعة األولى)التجريبية( 
 (.35( وهي أكبر من القيمة الوسيطية للمجموعة الثانية والبالغة)34ألنها ذات قيمة وسيطية تبلغ)

 االستنتاجات والتوصيات: -4
 ن خالل النتائج التي تم التوصل إليها أستنتج الباحثان ما يأتي:م االستنتاجات:  4-1

وجود تأثير إيجابي للتمرينات الخاصةةة على المجموعة التجريبية لعينة البحث بإسةةتخدام  .1
الجهةةاز التةةدريبي المقترح  للمنهج بين االختبةةارين القبلي والبعةةدي ولصةةةةةةةةةةةةةةالح االختبةةار 

 البعدي في إنتاج القوة الخاصة.
ق  للمجموعة التجريبية على المجموعة الضةةابطة في إنتاج)القوة القصةةوى،القوة وجود تفو  .2

نتاج رفعات القوة البدنية)الدبني الخلفي للرجلين،بنج  المميزة بالسةةةةةرعة ،ومطاولة القوة ( وا 
 بريس للذراعين،ديد ليفت)السحب(  وهذا ما ثبت من خالل نتائج البحث.

 التوصيات: .-4
 التي توصل إليها الباحثان يوصيان بما يأتي:من خالل االستنتاجات  

 يوصي الباحثان بإستخدام الجهاز المقترح في مختلف أندية المحافظة وأندية القطر. .1
اعةةتةةمةةةةةةةاد الةةةجةةهةةةةةةةاز الةةتةةةةةةةدريةةةبةةي الةةمةةةقةةتةةرح فةةةي تةةةةةةةدريةةةةةةةب كةةةةةةةافةةةةةةةة الةةفةةئةةةةةةةات الةةةعةةمةةةريةةةةةةةة  .2

 )الناشئين،الشباب،المتقدمين( لجميع رفعات القوة البدنية الثالث. 
 واألجنبية: المصادر العربية
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)عمان،مكتبة المجتمع العربي للنشر 1طرياضة رفع األثقال، ;شحاته ،أحمد عبد اهلل -
 (.2513والتوزيع،،

،)ترجمة(محمد نبيل وآخرون، مناهج البحث في التربية وعلم النفسديوبولد،فان دالين؛ -
 .1910القاهرة:مكتبة األنجلو المصرية للطباعة،

في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي،)بغداد:مكتب نور  تطبيقاتريسان خريبط مجيد؛  -
 (.1990، للطباعة

ستخدام مصادر المعلوماتقنديلجي،عامر إبراهيم ؛ - ،)عمان: دار البارودي البحث العلمي وا 
 (.1999العلمي للنشر والتوزيع، 

ندرية: سك، اإلاتجاهات( –مفاهيم  –التدريب الرياضي )أسس عصام حلمي ومحمد جابر بريقع؛  -
 .1992منشاة المعارف للنشر، 

 .2552، القاهرة: دار الفكر العربي، 1اإلحصاء االبارومتري، طرضوان،ُمَحمَّد نصر الّدين؛   -
ب الفضل ، بغداد: مكتالتطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيإبراهيم، ُمَحمَّد رضا؛  -

 .2551للطباعة، 
هج  تدريبي  باإلنقباض العضلي المختلط وفق بعض مؤشرات تأثير منمحمد قصي محمد؛  -

لتربية .)رسالة ماجستير، كلية االعمل العضلي  في تطوير القوة النسبية لرباعي القوة البدنية
 (.2515الرياضية، جامعة بغداد،

 ،؛أساليب تدريب القوة القصوى وعالقتها ببعض المتغيرات الفسيولوجية والقياسيةمنصور جميل -
 .1994روحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، أط

، اللجنة األولمبية الوطنية قانون االتحاد الدولي للقوة البدنيةمناضل جاسم حسن وآخرون؛  -
 (. 2511العراقية،األتحاد العراقي المركزي للقوة البدنية:)بغداد،

- Herbert, A.D; Physiology of Exercise for physical education and athletics, 
W.M.C. -  Brown Company Publishers, second edition, Third printing,1975…. 

- Komi,P,V; Strength And Power In Sport,The Olympic Book Of Sport Medicine, 
Black Well Scientific Publication, Germany, 1992. 

  - Peen ,x .G ; the  effect  of  depth  jump  and weight  training  on rertical 
jump research  guarterly control  ,human  , sport medicine  ,1994 . 

 
 
 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

14 
 

 إختبارات القوة الخاصة

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 مخطط يوضح الجهاز التدريبي المقترح ألنتاج القوة الخاصة

 االختيار االختبارات الصفات البدنية ت

 القوة القصوى 1
  إختبار السحب الميتة )ديدليفت( لرفع أقصى وزن ولمرة واحدة -
  اختبار الدبني الخلفي بأقصى وزن لمرة واحدة -

 القوة المميزة بالسرعة .

( bench pressالضــغط من االســتلقاء على المســطبة المســتوية) -
 ( ثانية11ألداء أكثر عدد ممكن من التكرارات لمدة )

 

ــــدبني )ثني ومــــد الرجلين( لرفع) - ــــار ال (من القصــــــــوي %51اختب
 ( ثانية.11لمدة)

 

( bench pressالضــغط من االســتلقاء على المســطبة المســتوية) - مطاولة القوة 3
 ثانية. 30لمدة ألداء أكثر عدد ممكن من التكرارات 

 


