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The Relation of Speed Distinctive Strength Heights and deviation of Barbell 

Trajectory in Snatch 

Dr. Assistant professor  Laith I. Sabri   Saud A. Hormani 

Abstract 
The aim of this paper is to: 

1. Identifing the speed distinctive strength values for each of arms, back, and legs 

muscles. 

2. Identifing the heights and deviations (absolute and relative) of barbell in snatch.  

3. Identifing the relationship between speed distinctive strength of arms, back, legs 

muscles with heights and deviation (absolute and relative) of barbell trajectory during 

snatch.  

The scopes of research included the following:  

1. Human scopes; Nineveh team of weight lifting. 

2. Temporal scopes; started from 20/3/2012-27/3/2012. 

3. Spatial scopes; weight lifting hall, training center in Al-Futtowa Club/Nineveh.  

A descriptive method has been used by the researchers, the sample consisted of (6) weight 

lifters selected namely as being the candidates of province of Nineveh sports. 

Questionnaire has been used for measurements and analysis of data techniques. The data 

were statistically treated using arithmetic mean, standard deviation, coefficient of simple 

correlation; this has been applied via SPSS.  

The study concluded the following: 

1. The increase of speed distinctive strength of arms muscles reduces the weight 

deviations (relative and absolute). This is done between the widest intrinsic deviations 

of barbell towards the weight lifter. This is happened during the weight drop and fixing 

deviation point in squat of earth gravity line.  

2. There is no significant relation between the speed distinctive strength and the variables 

of heights (H1-H11) and deviations (D1, D2, D3, D6) for each of arms, back and legs 

muscles. 

The study recommended the following:  

1. Developing the speed distinctive strength of weight lifter because it can be one of the 

basic elements of weight lifting.  

2. The necessity of using weights less than 60% in which may lead to increase the speed 

distinctive strength for all parts of the body of weight lifter.  

3. Conduct another studies on other forms of musculature strength and join them with 

other biomechanics veriables.     

4. Conduct similar studies on basic elements of general physical ability.  

Snatch -Barbell Trajectory -Speed Distinctive  Keywords: 

 المقدمة وأىمية البحث 1-1
خر مما تعد رياضة رفع االثقال من الرياضات والفعاليات التي نمحظ تطورىا بشكل متواصل بين الحين واآل

يب البدني بشكل متواصل والسيما جعل المدربين يحصمون عمى انجازات عظيمو من خالل تطوير برامج التدر 
 إلنتاجان القوة العضمية ىي السبب الرئيس  ،القوة العضمية ياال وى كافة العنصر االكثر شمواًل في االلعاب الرياضية

عناصر المياقة البدنية كما انيا  اغمبجميع الحركات البدنية وىي تؤثر بشكل مباشر عمى درجة تنمية وتطوير 
الحركي في  لألداءالعوامل الديناميكية  أىمالقوة العضمية من  دتع األسباب وليذهرة الحركية العنصر االساس لمقد

الجيود في رفع مستوى  تضافرمن خالل  يأتي، وال يخفى عمينا بأّن تحقيق االنجاز  جميع الفعاليات الرياضية
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وال يمكن االستغناء عن  ( 3، 2004ان،.)العمر المياري والفني األداءعناصر المياقة البدنية الخاصة وتحسين مستوى 
المميزة  والقوة القوة القصوىومن اشكاليا  بشكل عام كافة واأللعابالرياضات  أساسالذي ىو عنصر القوة العضمية 

 الالعبلم يتمتع  إذوعميو  (51، 1986)التكريتي والحجار ،  .والقوة االنفجارية القوة النسبيةو مطاولة القوة  وبالسرعة 
في اثناء التي تعد من االشكال الرئيسة ومطاولة القوة  ممتاز في اكتساب القوة القصوى والقوة المميزه بالسرعةبشكل 

حيث اظيرت نتائج االبحاث ان الالعبين الذين ، في تحقيق االنجاز الرياضيسوف يؤدي الى فشل  السباقات
ولذلك يرى معظم خبراء التدريب ان القوة  الفني االداءيتميزون بالقوة العضمية يستطيعون تسجيل درجات عالية في 

، ومن ىنا تكمن اىمية البحث الى اعمى مراتب البطولة وتحطم االرقام القياسية الالعبينالعضمية ىي اساس وصول 
في تحسين وتحقيق االنجازات االفضل لمرباعين من خالل دراسة القوة المميزة بالسرعة ومدى عالقتة ارتباطيا بفن 

 في رياضة رفع االثقال وخاصة رفعة الخطف. االداء
 مشكمة البحث 1-2

تعيد الجانيب اليرئيس فيي جمييع الفعالييات الرياضيية )الفرديية ،الفرقيية(  لتيياو ألىمية القوة العضمية في المجال الرياضي 
القييوة  يوىيي احييد اشييكاليادراسيية  انعميييو يييروم الباحثييميين الناحييية البدنييية والميارييية والجانييب الخططييي والجانييب النفسييي 

القييوة  اختييار الباحثييان عميييورياضيية رفييع االثقييال التييي تتميييز بييالقوة والسييرعة و لمتوصييل الييى نتييائج تخييدم  المميييزة بالسييرعة
يوجييد  ىييل ان، عمييو يستفسيير الباحثييالسييرعة(و الرتباطييو بييأىم عنصييرين مين عناصيير الياقيية البدنييية)القوة  الممييزة بالسييرعة

لممسيار الحركيي  االرتفاعيات واالنحرافيات  متغييرات ميع اليرجمين(و الظيير ،و )لمذراعين ،ةالقيوة الممييزة بالسيرععالقة بين 
 ؟لقضيب الثقل في رفعة الخطف

 أىداف البحث 1-3
     لكل من الذراعين والظيير والرجمين. القوة المميزة بالسرعة قيم إلىالتعرف  1-3-1
 لقضيب الثقل في رفعة الخطف. طمقة والنسبية()الماالنحرافاتمتغيرات االرتفاعات و  قيم إلىالتعرف  1-3-2
اليييييييرجمين( ميييييييع االرتفاعيييييييات و  الظيييييييير،و ، العالقييييييية بيييييييين القيييييييوة الممييييييييزة بالسيييييييرعة)لمذراعين إليييييييىالتعيييييييرف  1-3-3

 واالنحرافات)المطمقة والنسبية(  لممسار الحركي لقضيب الثقل في رفعة الخطف.    
 البحث ةفرضي 1-4
االرتفاعيات  بعيض ميع اليرجمين(و ر ،الظييو ، )لمذراعينالممييزة بالسيرعة بين القوة ةارتباط معنوي عالقة وجود  1-4-1 

 لممسار الحركي لقضيب الثقل في رفعة الخطف.  )المطمقة والنسبية(واالنحرافات
 مجاالت البحث 1-5
 .  اإلثقالمنتخب محافظة نينوى لرفع المجال البشري:  1-5-1
   ( 2012/  3/ 27لغاية و  2012/ 3/ 20من ) :ألزمانيالمجال  2-5-1ا

 المركز التدريبي لرفع اإلثقال في نادي الفتوة الرياضي.ل المكاني: المجا 1-5-3
 .المستخدمة في البحث والرموز المصطمحات 1-6
 المصطمحات المستخدمة في البحث 1-6-1

 Strength Characteristic by Speedالقوة المميزة بالسرعة  1- 1- 6- 1
)عبييدالفتاح      ( بانييا   قيدرة الجييياز العصيبي العضيمي عميى انتيياج قيوة سيريعة  2003ح وسيييد، فتياال عرفييا )عبيد

 (.85، 2003وسيد ،
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 :خط الجاذبية االرضية لمثقل 1-6-1-2
الثقيييل وىيييو مسيييتقر عميييى الطبمييية قضييييب ىيييو الخيييط اليييوىمي المرسيييوم عمودييييا عميييى األرض واليييذي يمييير خيييالل      

 (.8،1991)الدليمي،
  :ط الجاذبية االرضية المعدل لمثقلخ 1-6-1-3

ىو الخط الوىمي الموازي لخط الجاذبية األرضية ويبعد عنو بمقدار حركة قدمي الرباع عن وضعيما االبتدائي      
الرباع إلى األمام أو إلى الخمف. حسب قفزة   

( Roman and Shakerzenov ,1980,30-40)                   
    Snatchرفعة الخطف   4- 1- 1-6

ىي الرفعة األولى التي تؤدى في المسابقات وتؤدى ىذه الرفعة بحيث يرفع الثقل من األرض إلى وضع تكون      
.فيو الذراعان فوق الرأس وممدودتان في حركة واحدة مستمرة   

(Gourgoulis, and others,2000,643 ( 
 المستخدمة في البحث: الرموز  1-6-2
 (Cm) *االرتفاعات 1-6-2-1   

H1   .ارتفاع أعمق انحراف لمثقل باتجاه الرباع عن خط الجاذبية األرضية 
   H2.ارتفاع قطع أو تماس الثقل لخط الجاذبية األرضية ألول مرة بعيدًا عن الرباع 

H3  .ارتفاع أعمق انحراف خارجي لمثقل عن خط الجاذبية األرضية بعيدًا عن الرباع 
  H4 لخط الجاذبية األرضية لممرة الثانية باتجاه الرباع.ارتفاع قطع أو تماس الثقل 
  H5.أعمى ارتفاع يصمو الثقل 

H6 ارتفاع أعمق انحراف داخمي لمثقل عن خط الجاذبية األرضية في مرحمة سقوط الثقل. 
H7    .ارتفاع نقطة تثبيت الثقل في وضع القرفصاء 
H8   بيت في وضع القرفصاء .مسافة سقوط الثقل من أعمى ارتفاع لو حتى نقطة التث 

H9**   .مسافة سقوط الثقل من أعمى ارتفاع لو حتى وضع المسك 
   H10 . ارتفاع نقطة مسك الثقل نياية مرحمة انييار الثقل 

H11   مسافة سقوط الثقل من وضع المسك حتى وضع القرفصاء. 
 .مقاسا بالسنتمتر انحراف الثقل عن خط الجاذبية األرضية الوىمي ( cm )االنحرافات 1-6-2-2

D1 .أعرض انحراف داخمي لمثقل باتجاه الرباع ألول مرة 
D2 . أعرض انحراف خارجي لمثقل بعيدا عن الرباع 
D3 .انحراف أعمى ارتفاع لمثقل عن خط الجاذبية األرضية الوىمي 
D4 .أعرض انحراف داخمي لمثقل باتجاه الرباع في مرحمة سقوط الثقل 
D5  الثقل في وضع القرفصاء عن خط الجاذبية األرضية الوىمي.انحراف نقطة تثبيت 
D6  = عرض القوس الخطافيD2+D4 و عند قطيع الثقيل خيط الجاذبيية االرضيية اليوىمي ميرتينD2-D4  عنيد عيدم

 عند قطع الثقل خط الجاذبية االرضية الوىمي بعيدا عن الرباع مرة واحدة. D4-D2قطع خط الجاذبية 
 يقتصر الباحثان عن عرض المواضيع التي تضمنيا عنوان البحث التي ىي: : سوف االطار النظري -2

 .رفعة الخطفو ، التحميل الحركيو ، القوة المميزة بالسرعة،
                                                 

*
 ( َىضخ االرذفاػاخ واالَذرافاخ نهًسار انذركٍ نهثقم فٍ رفؼح انخطف1اَظر انًهذق رقى ) 

 خ انرٍ َرى انذصىل ػهُها يٍ ػًهُح انرذهُم وانذساب .( يٍ خالل انثُاَاH9,H10,H11َرى انرؼرف ػهً قُى ) **
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 Strength Characteristic by Speedالقوة المميزة بالسرعة  2-1
بين القوة والسرعة، ىي القوة التي نجدىا في االنشطة التي تتطمب االداء المتكرر السريع وتتميز بالربط 

 والرباع يجب ان يتميز بالقوة المميزة بالسرعة فضاًل عن صفات اخرى.
 .عرفيا )عبدالفتاح وسيد( بانيا   قدرة الجياز العصبي العضمي عمى انتاج قوة سريعة  وقد 

 (85، 2003)عبدالفتاح وسيد ،
في التغمب عمى مقاومة بسرعة  كما وعرفيا )حسين والعنبكي( بانيا   قابمية الجياز العصبي العضمي

 (.154، 1988انقباض عضمي عالية  )حسين والعنبكي ،
 (.139، 1997واشار )اليزاع( بانيا   قدرة الفرد عمى انجاز مقدار من الشغل في اقصر زمن ممكن   )اليزاع ، 

 .ة في حركة   وكان رأي )حماد( بانيا   المظير السريع لمقوة العضمية الذي يدمج كال من السرعة والقو 
 (157،  1998)حماد ، 

ويشير )الصوفي( عن )رشدي( انو يشترط في توافرىا ان يتميز الرياضي بدرجة جيدة من التوافق والربط بين 
 (.22، 1999القوة العضمية والسرعة والميارة التي تنتيي لربط عامل القوة وعامل السرعة )الصوفي ، 

بالقوة والسرعة إليى اسيتنتاج بيأن التمرينيات التيي تعطيى لتطيوير القيوة توصمت العديد من البحوث الخاصة وقد 
إن أىميية القيوة لتحسيين السيرعة تؤكيدىا التيدريبات الرياضيية  اذ،فإنيا ليست تطور القوة فقط لكنيا تطور السرعة أيضيًا 

فييي الوقييت نفسييو التأكيييد والنتييائج العممييية لمبحييوث، إن رفييع األثقييال يميييز بوسيياطة إظيييار القييوة بأقصييى مسييتوى ليييا ، و 
عمييى المتطمبييات الحديثيية ليييذه الرياضيية وىييي )أقصييى سييرعة لييألداء( واضييحة ميين دون أي شييك باسييتخدام القييوة المميييزة 

، لغيرض الحصيول عميى إن العالقة بين القوة والسرعة معكوسة : األسرع السرعة ، األصغر الحمل المسيتخدم  بالسرعة
   سرعة قصوى ىناك حمين أو قاعدتين :

Max F = Max m . a                                                                                         
Max F = m. Max a                         

Max F  القوة القصوى = 
Max m  الكتمة القصوى = 
Max a  التعجيل القصوي = 

m  الكتمة = 
a  التعجيل = 

 التعجيل × = الكتمة القصوى القوة القصوى 
 التعجيل القصوي × القوة القصوى = الكتمة 

فييي القاعييدة األولييى نجييد إظيييار الحييد األقصييى لمقييوة خييالل الحييد األقصييى لنمييو الكتميية التييي تسييتطيع أن تنمييو  
 بدورىا لكي يكون الوزن ثابتًا ، في ىذا الحال نحتاج إلى جيد ثابت )ايزومتري( . 

نية بينما نعمل عمى إظيار القوة عمى حساب زيادة معدل التعجيل إلى الكتمة ىنا نواجو في القاعدة الثا 
 65السرعة( أو القوة المميزة بالسرعة ، وىذه الخصوصية تظير باستخدام أحمال بشدة بين  –خاصية اتحاد )القوة 

  ( تؤدى بالسرعة القصوى.5– 3% من أقصى قدرة لمرباع مع متوسط من التكرارات)80 –
 (. 23، 2004)ايان و باروكا،                                                                            
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 التحميل الحركي في رفع اإلثقال  2-2
إن تحديييد خييط سييير مركييز ثقييل الربيياع عنييد رفييع الثقييل مييع قيميية التعجيييل والسييرعة المحظييية فييي أجييزاء الجسييم 

لرياضي و المختصين في مجال رفع اإلثقال كافة عمى استثمار القوى العضيمية بأفضيل شيكل المختمفة تساعد المدرب ا
ميكيييانيكي ميييع الحصيييول عميييى القيييدرة فيييي مجيييال المقارنييية بيييين األداء المثيييالي النميييوذجي  لمرفعييية ميييع حالييية رفيييع الثقيييل 

لرياضييي لرفعيية الخطييف أو رفعيية فاألسييس والقييوانين البايوميكانيكييية ضييرورية جييدا فييي مسييألة التعامييل معيييا عنييد أداء ا
ويييييدف التحمييييل الحركيييي إليييى إعطائنيييا تصيييورًا كييياماًل عييين وضيييع أو حالييية  ( 302،  2002النتييير. )مجييييد وشيييمش ، 

التكنيييك الحالييية لمرفعيية والوضييع أو الشييكل الييذي يجييب أن تكييون عميييو الرفعيية ميين ناحييية األداء التكنيكييي طبقييًا لألسييس 
قيديم كيل التعمييالت العمميية عين ذليك بميا يحقيق تطيورًا فيي المسيتوى واالنجياز . )نصييف البايوميكانيكية فيي الحركيةو وت

  (  147، 1988وعبدي، 
رفعة الخطف :  3 -2  

ىي اول رفعة كالسيكية تؤدى في مسابقات رفع االثقال وىي التي فييا يرفع عمود الثقل من الطبمة الى فوق  
احدة اذ يسقط الجسم تحت عمود الثقل باستخدام احدى الطريقتين اما الرأس وتكون الذراعان ممددتين وتؤدى بحركة و 

 ثم النيوض وجعل القدمين عمى خط واحد .  Squatأو ثني الرجمين  Splitبفتح القدمين  
 (9،  1989) التكريتي وذياب ،                                                                         

بحيث يكون باطن كف اليد الى  الثقل لثقل افقيًا امام رجمي الرباع ويجب ان يقبض عمى القضيبيوضع قضيب ا إذ
االسفل، ويسحب الرباع الثقل بحركة واحدة من االرض الى وضع امتداد الذراعين فوق الرأس، ويجب ان يمر الثقل 

ن تالمسان االرض خالل قدمين المتيبحركة مستمرة امام الجسم بحيث ال يالمس أي جزء من الجسم االرض ما عدا ال
 (55، 1984)التكريتي ، الرفع. عممية

 وتنقسم رفعة الخطف الى المراحل االتية : 

 مرحميييييية-4مرحميييييية السييييييحبة الثانييييييية  - 3مرحميييييية االنثنيييييياء المييييييزدوج لمييييييركبتين  -2مرحميييييية السييييييحبة االولييييييى  -1
-التييييييؤ لمسييييقوط  ب-م ىييييي أوتنقسييييم الييييى ثييييالث اقسييييامرحميييية السييييقوط تحييييت الثقييييل  -5االمتييييداد الكامييييل 

السييييقوط باالرتكيييياز وتشييييمل حركيييية انييييييار الثقييييل وسييييقوطو ميييين اعمييييى ارتفيييياع لييييو -السييييقوط بييييدون ارتكيييياز ج
. مرحمةةةةةةةة النيةةةةةةةوض والثبةةةةةةةات فةةةةةةةي وضةةةةةةةع الوقةةةةةةةوف -6حتيييييييى لحظييييييية وصيييييييول القبضييييييية عميييييييى الثقيييييييل 

      ( 129، 1993)التكريتي،

 اجراءات البحث-3-2

 منيج البحث 3-1
 المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة البحثاستخدم الباحثان 

 عينة البحث 3-2
(  رباعين مين منتخيب محافظية نينيوى وتيم اختييارىم بطريقية عمدييو كيونيم يمثميون 6تكونت عينة البحث من )

 منتخب محافظة نينوى مستوى المتقدمين .
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 ( 1الجدول )
 يبين الجدول اآلتي مواصفات عينة البحث :

 
 األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-3

 تم استخدام األدوات اآلتية:.
 .جياز رفع األثقال 
 فيديوية تصوير لةآ ( نوعSONY8 )  سياعة توقييت ( 3مميم عيدد ) 8كاسييت ( ميع 3عيدد ) صورة/ثانية 25بسرعة

 2عدد 
 رباعين مع ميزان لحساب أوزان الرباعيينجياز )رستاميتر( لقياس أطوال ال  . 
  (3انارة عدد ) مصابيح. 
 وسائل جمع البيانات 3-4

وسيائل لجميع البيانيات لمحصيول عميى  والتحميل ر والمالحظة العممية التقنيةاستخدم الباحثان االستبيان والقياس واالختبا
 .  (االنحرافات )االرتفاعات،لمسار الحركي لقضيب الثقلا متغيرات

 القياسات 3-4-1
 قياس كتمة الرباع3-4-1-1

 ( غم50تم قياس الكتمة بميزان الكتروني يقيس إلى أقرب )
 قياس طول الرباع 3-4-1-2

 .من عينة البحث رباع ث جياز )الرستاميتر( لقياس طول كلاستخدم الباح
 
 
 

 الرباعيين ت
        الكتمة

 (كغم)
 طول
 )سم(

العمر 
 التدريبي
 )سنة(

االنجاز في 
تجربة 
 البحث

االنجاز 
أخر  في

 منافسة

بين النسبة 
 االنجازين

 %100 140 140 11 169 79 عمي موفق 1
 %85 130 110 15 169 81 فؤاد زيدان 2
 %100 130 130 11 174 82 حسين محمد 3
 %100 115 115 8 173 94 ريان احمد 4
 %92 120 110 9 177 104 سبيان فخري 5
 %93 150 140 13 178 115.5 حسن محمد 6
 %95 130 124.1 12 173.3 93.5 الوسط الحسابي 7
 14.37 3.44 17.44 3.41 3.49 13.99 راف المعيارياالنح     8
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 اختيار اختبارات القوة المميزة بالسرعة.  3-4-2
الذي تم فييو تحدييد أىيم االختبيارات لمقيوة الممييزه بالسيرعة لكيل مين اليذراعين والظيير واليرجمين  *االستبيان انأعد الباحث

وتيم اعتمياد االختبيارات التيي حصيمت عميى نسيبة  **السادة ذوي االختصياص كل عمى حده. وتم عرض االستبيان عمى
%( 75%( فييأكثر ميين أراء الخبييراء إذ يشييير بمييوم وآخييرون إلييى انييو عمييى الباحييث الحصييول عمييى الموافقيية بنسييبة )75)

 (  1983،126)بموم وآخرون، فأكثر من أراء الخبراء.
 :وكما يأتيين والظير والرجمين وتم االتفاق عمى االختبار االول لكل من الذراع  

 الذراعين(عضالت االختبار االول)
 السحب بفتحة الخطف من الوقوفاسم االختبار:

 قياس القوة المميزة بالسرعة لمذراعين.اليدف من االختبار:
 ساعة توقيت. حماالت، اقراص حديد مختمفة االوزان، البار االدوات المستخدمة:

المسيافة بيين القبضيتين ، وضيع الوقوف،اليذراعين مميدودتين ،القيدمين مالمسيتين ليالرض يتخيذ الربياعالوضع االبتةدائي:
 بقدر المسافة المستخدمة برفعة الخطف.

 الييىبمسييتوى االفييق ثييم يعييود  موازييياً  يسييحب الربيياع الثقييل بثنييي المييرفقين حتييى يكييون مسييتوى العضييدين وصةةف االداء:
 وضعو االبتدائي.

 يتم حساب المحاولة. لكيبمستوى االفق يجب ان يكونا العضدين الشروط:
% ميين الشييدة القصييوى وحسيياب التكييرار خييالل  70يييتم تسييجيل قيييم القييوى المميييزة بالسييرعة ميين خييالل كتميية التسةةجيل:

 ( .   260، 2003(،)عبدالفتاح، 184، 2001(،)حماد، 107، 1990ثانية.)عثمان، (10)
 الظير(عضالت االختبار الثاني )

 (.  Deedliftمن االرض،السحبة الميتة)السحب اسم االختبار:
 قياس القوة المميزة بالسرعة لمظير.اليدف من االختبار:
   ،ساعة توقيت. ،حماالت اقراص حديد مختمفة االوزان البار، االدوات المستخدمة:
لييذراعين ،الظييير مسييتقيم ا مييع مييد الييركبتين،يتخييذ الربيياع وضييع االنحنيياء )ثنييي الجييذع الييى االمييام(الوضةةع االبتةةدائي:

 .ممسكتين بقضيب الثقل بقدر المسافة المستخدمة برفعة الخطف
الحيوض  حيزام يسحب الرباع الثقل من االرض بفتحة الخطف ميع عيدم ثنيي لميركبتين اثنياء السيحب اليى :وصف االداء

 عضالت المادة لمظير.ال قوة لكي يتم قياس ()الوركين
   ،عدم ثني الذراعين. عدم ثني الركبتين الشروط:

                                                 
*

 ( يىضح االستبيان الزي تم ػشضه للخبشاء وروي االختصاص الختياس االختباساث المىاسبت.2اوظش الملحق سقم )  
**

 أسماء ذوي االختصاص وىم كل من: 
 رفع األثقال بايوميكانيك الموصل أستاذ التكريتي د.وديع ياسين 1

 ساحة وميدان ك بايوميكاني القادسية استاذ مردان عمر د.حسين 2

 رفع األثقال قياس وتقويم الموصل أستاذ د. ثيالم يونس عالوي 3

 كرة السمة قياس وتقويم الموصل استاذ د.ىاشم احمد سممان 4

 رفع األثقال قياس وتقويم القادسية مساعد أستاذ الصاحب د.سالم جبار عبد 5

 



 ......عالقة القوة ادلميزة بالسرعة باالرتفاعات واالحنرافات  للمسار احلركي لقضيب

424 

 

 

% ميين الشييدة القصييوى وحسيياب التكييرار خييالل  70يييتم تسييجيل قيييم القييوة المميييزة بالسييرعة ميين خييالل كتميية  التسةةجيل:
 (  260، 2003(،)عبدالفتاح، 184، 2001(،)حماد، 107، 1990ثانية.)عثمان، (10)

 الرجمين(عضالت االختبار الثالث)
 Back Squat (Delavier, 2003,46 )القرفصاء الخمفي االختبار:اسم 

    قياس القوة المميزة بالسرعة لمرجمين . اليدف من االختبار:
   ساعة توقيت. حماالت، ،اقراص حديد مختمفة االوزان، البار االدوات المستخدمة:
 ميين حماليية االثقييال يتخييذ الربيياع وضييع الوقييوف حيييث يقييوم بوضييع البييار عمييى الكتفييين خمييف الرقبييةالوضةةع االبتةةدائي:

 ن البار.بحيث يحافظ عمى اتزا
عندما يعطيي المختبير اشيارة البيدء يقيوم الربياع بثنيي اليركبتين ونيزول بشيكل بطييء انثنياء كاميل لميركبتين وصف االداء:

مرجحية او الالتخاذ وضع الوقيوف عين طرييق ميد اليرجمين واليدفع لالعميى ميع مالحظية عيدم  الرباع بعد ذلك ينيضثم 
 ميل الجذع لالمام او لمخمف.

 الركبتين كاماًل لكي يتم حساب المحاولة. ومد ون ثنييجب ان يكالشروط:
% ميين الشييدة القصييوى وحسيياب التكييرار خييالل  70يييتم تسييجيل قيييم القييوة المميييزة بالسييرعة ميين خييالل كتميية  التسةةجيل:

 ( . 260، 2003(،)عبدالفتاح، 184، 2001(،)حماد، 107، 1990ثانية .)عثمان،(10)
 العممية لالختبار: األسس 3-5
(.كميا اشيار  109، 2010ىو  الدقية التيي يقييس بييا االختبيار ميا يجيب ان يقيسيو .)كوافحو،دق االختبار:ص 3-5-1

الى ان  الصدق من اىم شروط االختبار الجيد فاالختبار الصادق ىو الذي ينجح فيي قيياس ميا وضيع  1995حسانين،
 (. 183، 1995من اجمو )حسانين،

 
اذ تمتع بصدق منطقي  االختبار براء وثبات االختبار عن طريق اعادةتم إجراء الصدق المنطقي عن طريق الخ *

 %95% ونسبة ثبات 81بنسبة اتفاق 
:يعيرف احيانيًا بالصيدق المنطقيي اليذي يعتميد عميى االسيتبيان اليذي ييوزع عميى الخبيراء  الصدق الظةاىري 3-5-1-1

يا عمييى مجموعيية ميين المختصييين وايجيياد نسييبة الصييدق ميين خاللو،وبغييية الحصييول عمييى صييدق االختبييارات تييم عرضيي
لبيان راي كل منيم فيما يتعمق بمدى صدق االختبارات لالغراض التي وضعت مين اجمييا،اذ يشيير )الروسيان( الى انيو 
يمكيين ان يعييد االختبييار صييادقًا اذا تييم عرضييو عمييى عييدد ميين المختصييين او الخبييراء فييي المجييال الييذي يقيسييو االختبييار 

 (. 32، 1999اسو بكفاءة  )الروسان،وحكموا بانو يقيس ما وضع لقي
 ( 653، 1985ات التي يتصف بيا االختبار الجيد.)الغريب،يعد الثبات من اىم الصفثبات االختبار: 3-5-2
ميين اجييل حسيياب معامييل الثبييات اختييار الباحييث طريقيية اعييادة االختبييار لكييل ميين القييوة اعةةادة االختبةةار: 3-5-2-1 

،اذ  *(ايييام 5بعييد مييرور ) ذاتييياعمييى عينيية البحييث  ذاتييويييع االختبييارات باالسييموب المميييزة بالسييرعة وقييد اعيييد تطبيييق جم
(الييى ذليك عمى انييو اذا كانيت االختبيارات ميارييية او بدنيية فييال غبيار ان تكيون عينيية البحيث ىييي  1999يشيير )البياىي،

 (. 69، 1999التي يطبق عمييا ثبات االختبار )باىي ،

                                                 
*

 .ػيىت البحث  أفشاد( يىضح السلسلت الصىسيت ألحذ 3م )اوظش الملحق سق 
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 التجربة االستطالعية 3-6
مييين اجيييراء االختبيييارات بشيييكميا اليييدقيق وعيييدم وجيييود أي  لمتأكيييد 3/2012 / 20التجربييية االسيييتطالعية بتييياري تيييم إجيييراء 

 .  معوق ليا وكذلك عمل أآلت التصوير واالضاءة وتدرب فريق العمل وصالحية االفالم المستخدمة في التصوير
 التجربة النيائية 3-7
 مييا يسييمح بييوبأعطيياء ثييالث محيياوالت لرفعيية الخطييف حسييب  خطييف(التجربيية النيائييية )االنجيياز فييي رفعيية ال تييم أجييراء 

بافضييل محاوليية ميين  ذتييم االخيي اذ،25/3/2012يييوم االحييد الموافييق  صييباح  فييي السيياعة العاشييرة ميين، القييانون الييدولي
فييي قاعيية رفييع األثقييال  2012-  3-27االختبييارات النيائييية بتيياري   حيييث الييوزن والتكتيك،وبعييد يييومين اجييرى البيياحثين

 وتألف فريق العمل من السادة المدرجة أسماؤىم في أدناه: نادي الفتوة الرياضي. في
 كمية التربية الرياضية. –جامعة الموصل  -التجربةأ.د وديع ياسين التكريتي،  مشرفا عمى  -1
 كمية التربية الرياضية.-جامعة الموصل  - مصور ايسر –أ.م.د ليث إسماعيل ألعبيدي   -2
 كمية التربية االساسية–جامعة الموصل – أيمن مصور–أ.م.د ثائر مال عمو  -3
 كمية التربية الرياضية-جامعة الموصل-مصور امامي-ز البكريم.دأبي رام -4
 تسجيل قيم االختبارات .–لغني مجيد ا سعود عبد -5
 طريقة استخالص البيانات 3-8

 .يأتي وفق ما عمى تصوير التجربة النيائية تم استخالص البياناتبعد أن تم 
 . (ومن ثم تم حفظيا في القرص الصمب CDالكاسيت الى القرص ) البيانات من نقل -1
 ذلك لتقطيع الفمم وتحديد بداية ونياية الحركة بالنسبة لرفعة الخطف.و .((I Film Edit 1.3برنامج  استخدامتم  -2
 .*(لتقطيع الحركة الى صور )فريمات( منفردة متسمسمةImage Ready8تم استخدام برنامج ) -3
(وذليك لعيرض كيل صيورة مين الصيور المقطعية لييتمكن  ACDsee 10 phto managerتخدام برنيامج )تيم اسي -4

 الباحثان من تحديد بداية ونياية الحركة بصورة دقيقة.
( لممسيار الحركيي لقضييب  x,y(لغرض تحدييد احيداثيات المحيورين) Adobe photo shopتم استخدام برنامج ) -5

 يسر.الثقل ومن كال الجانبين االيمن واال
 (. Excelتم رسم المسارات الحركية لقضيب الثقل باستخدام برنامج ) -6
( فيييي حسييياب القييييم الحقيقيييية لممسيييار الحركيييي لقضييييب الثقيييل بعيييد ان تضيييرب )القييييم  Excelتيييم اسيييتخدام برنيييامج) -7

   قيمة مقياس الرسم(×النقطية)البكسل(
 اط والمعدل الحسابي واالنحراف المعياري.( وذلك الستخراج معامل االرتبSpssتم استخدام حزمو من برنامج ) -8
 طريقة إجراء االختبارات 9 -3

 طريقة أداء اختبارات القوة المميزة بالسرعة.
 2012 3/ 27 وافيقمين ييوم الثالثياء الم تم إجراء اختبارات القوة المميزة بالسرعة في الساعة العاشرة صباحًا 

ثيييم أدى  اناحيييد الباحثيي دة، وتييم عييرض االختبيييارات ميين قبيييل نمييوذجبعييد ان قييام جمييييع الربيياعيين بعمميييية االحميياء الجيييي
الربييياعيين جمييييع االختبيييارات المطموبييية لكيييل مييين اليييذراعين والظيييير واليييرجمين، كيييل ربييياع بمفيييرده عميييى ضيييوء النميييوذج 

 .، وتم تسجيل التكرارات بالطريقة المباشرةخرآ،بعد اعطاء فترة راحة كافية لمرباعيين بين اختبار و المعروض
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 المعالجات األحصائية 3-12
 المعالجات اآلتية: اناستخدم الباحث

 .الوسط الحسابي 
 .االنحراف المعياري 
 النسبة المئوية 

 (  272-101، 1996بيرسون.        )التكريتي والعبيدي، Rمعامل االرتباط البسيط 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (1الشكل )

 يبين موقع اآلت التصوير
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 عرض النتائج:  4-1
وقيم ارتفاعات الثقل  لذراعين والظير والرجمينا لعضالت عرض قيم اختبارات)القوة المميزة بالسرعة( 4-1-1

 وانحرافاتو )المطمقة والنسبية( اثناء اداء رفعة الخطف .
 (2الجدول) 

 الرجمين(و الظير ،و )الذراعين ، عضالت لكل من لمرباعين قيم القوة المميزة بالسرعةيبين 

 

 (3جدول )
  البحث / سملعينة  في رفعة الخطف لثقلالجية اليمنى( ايبين قيم ارتفاعات)

 ث
 االستفاػاث

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 
 الشباع

 6.71 117.20 9.40 16.11 110.49 110.49 126.60 126.60 106.79 - 81.27 علي 1

 4.03 130.63 6.72 10.75 126.60 126.60 137.35 - 111.83 - 79.59 فؤاد 2

 10.74 126.60 10.75 21.49 115.86 115.86 137.35 126.60 123.25 102.43 93.03 حسين 3

 8.06 133.99 6.72 14.78 125.93 125.93 140.71 140.71 123.25 98.40 82.95 ريان 4

 11.42 132.65 6.72 18.14 121.23 121.23 139.37 137.35 119.55 - 92.36 سبهان 5

حسنۤ   6  87.65 - 123.92 139.37 140.71 127.95 127.95 12.76 6.72 133.99 6.04 

س -   86.14 100.42 118.10 134.13 137.02 121.34 121.34 15.67 7.84 129.18 7.83 

 2.84 6.49 1.78 3.84 6.93 6.93 5.32 6.97 7.16 2.85 5.75 ع ± 

  
 
 
 
 
 

 )تكرار( لعضالت / القوة المميزة بالسرعةقيم  الرباع ت
 الرجمين ظيرال ذراعينال

 6 6 11 عمي موفق 1
 6 6 7 فؤاد زيدان 2
 6 6 10 حسين محمد 3
 7 6 9 ريان احمد 4
 6 6 7 سبيان فخري 5
 6 5 10 حسن محمد 6

 6.17 5.83 9.22 المتوسط الحسابي
 2.41 2.41 1.67 االنحراف المعياري
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 (4جدول )ال

 لعينة البحث / سم في رفعة الخطف لثقلا(لجية اليسرىارتفاعات)ايبين قيم 

 ث
 االستفاػاث

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 
 الشباع

 5.81 131.37 10.16 15.97 125.56 125.56 141.53 131.37 129.92 - 97.99 علي 1

 1.45 131.37 5.81 7.26 129.92 129.92 137.18 - 128.47 - 61.69 فؤاد 2

 2.90 125.56 5.81 8.71 122.66 122.66 131.37 125.56 124.84 91.45 84.92 حسين 3

 5.81 127.02 5.80 11.61 121.21 121.21 132.82 132.10 118.31 93.63 74.03 ريان 4

 5.81 129.92 11.61 17.42 124.11 124.11 141.53 137.18 135.00 - 92.18 سبهان 5

حسنۤ   6  97.98 - 133.55 140.08 141.53 125.56 125.56 15.97 7.26 134.27 8.71 

س -  84.80 92.54 128.35 133.26 137.66 124.84 124.84 12.82 7.74 129.92 5.08 

 2.56 3.18 2.54 4.25 3.01 3.01 4.65 5.61 6.11 1.54 14.51 ع ±

 (5الجدول المرقم)
 ينة البحث / سملع في رفعة الخطف لثقلا (*)المركزرتفاعاتا يبين قيم

 ث

 االستفاػاث

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

 الشباع

 6.26 124.29 9.78 16.04 118.03 118.03 134.07 128.99 118.36 - 89.63 علي 1

 2.74 131.00 6.27 9.01 128.26 128.28 137.27 - 120.15 - 70.64 فؤاد 2

 6.82 126.08 8.28 15.10 119.26 119.26 134.36 126.08 124.05 96.94 88.89 حسين 3

 6.94 130.51 6.26 13.20 123.57 123.57 136.77 136.41 120.78 96.02 78.49 ريان 4

 8.62 131.29 9.17 17.78 122.67 122.67 140.45 137.27 127.28 - 92.27 سبهان 5

حسنۤ   6  92.82 - 128.74 139.73 141.12 671621 126.76 14.37 6.99 134.13 7.38 

س -  85.47 96.48 123.22 133.69 137.34 123.09 123.09 14.25 7.79 129.55 6.46 

 .... 3.65 .5.. 3.55 4.52 4.52 6..2 5.34 6..4 5.65 3..3 ع ±

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*

نالرذفاػاخ واالَذرافاخ وذى  السرخراج قُى انًركز 4انثادثاٌ انًركز يٍ خالل يجًىع قُى جهح انًٍُُ يغ قُى جهح انُسار ثى ذقسى ػهً انؼذد/ اػرًذ  

 انًؼايهح ادصائُاً يغ انًركز فقظ.
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 ( 6جدول )ال
 لعينة البحث / سم في رفعة الخطف ( لمثقل*لمركزايبين قيم االرتفاعات النسبية)

 ث
 اػاثاالستف

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 
 الشباع

 3.70 73.54 5.79 9.49 69.84 69.84 79.33 76.33 70.04 - 53.04 علي 1

 1.62 77.51 3.71 5.33 75.89 75.91 81.22 - 71.09 - 41.80 فؤاد 2

 3.94 72.88 4.79 8.73 68.94 68.94 77.66 72.88 71.71 56.03 51.38 حسين 3

 3.99 75.01 3.60 7.59 71.02 71.02 78.60 78.40 69.41 55.18 45.11 ريان 4

 4.87 74.18 5.18 10.05 69.31 69.31 79.35 77.55 71.91 - 52.13 سبهان 5

حسنۤ   6  52.15 - 72.33 78.50 79.28 71.21 71.21 8.07 3.93 75.35 4.15 

س -  49.27 55.61 71.08 76.73 79.24 71.04 71.04 8.21 4.50 74.75 3.71 

 1.10 1.63 0.89 1.67 2.55 2.55 1.17 2.32 1.14 0.60 4.65 ع ±

 (7الجدول )
 /سم لعينة البحث في رفعة الخطف ( الثقللجية اليمنىانحرافات )ايبين قيم 

 ث
 االستفاػاث

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 الشباع

 17.79 10.46 10.46 1.04 7.33 10.47 علي 1

ادفؤ 2  13.60 -6.28 15.70 24.07 24.07 17.79 

 12.56 10.47 10.47 1.57 2.09 4.19 حسين 3

 14.65 8.37 8.37 1.05- 6.28 7.33 ريان 4

 26.16 21.98 21.98 2.10 4.18 10.47 سبهان 5

حسنۤ   6  7.33 7.32 -2.61 7.33 7.33 14.56 
س -  8.90 3.49 2.79 13.78 13.78 17.25 

 4.82 7.29 7.29 6.57 5.20 3.29 ع ±

 (8الجدول )
 /سم لعينة البحث في رفعة الخطف ثقللا( لجية اليسرىايبين قيم انحرافات )

 ث

 االستفاػاث

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 الشباع

 25.00  6.67 6.67 10.83- 18.33 6.67 علي 1

 6.66 11.67 11.67 14.17- 18.33 0.00 فؤاد 2

 5.00 1.67 1.67 1.67- 3.33 1.67 حسين 3

 16.76 6.67 6.67 3.33- 10.09 11.67 ريان 4

 15.83 5.83 5.83 6.67- 10.00 8.33 سبهان 5
حسنۤ   6  15.00 1.66 4.17 11.67 11.67 13.33 

س -  7.22 10.29 -5.42 7.36 7.36 13.76 
 7.31 3.82 3.82 6.60 7.10 5.74 ع ±
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 (9الجدول )
 لعينة البحث/ سم  في رفعة الخطف الثقل (*يبين قيم انحرافات)المركز 

 ث

 االستفاػاث

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 الشباع

 21.40 8.57 8.57 4.90- 12.83 8.57 علي 1

 12.23 17.87 17.87 0.77 6.03 6.80 فؤاد 2

 8.78 6.07 6.07 0.05- 2.71 2.93 حسين 3

 15.71 7.52 7.52 2.19- 8.19 9.50 ريان 4

 21.00 13.91 13.91 2.29- 7.09 9.40 سبهان 5

حسنۤ   6  11.17 4.49 0.78 9.50 9.50 13.95 
س -  8.06 6.89 -1.31 10.57 10.57 15.51 

 4.97 4.45 4.45 2.23 3.49 2.89 ع ±

 
 (12الجدول )

 لعينة البحث/سم في رفعة الخطف لمركز( لمثقلا) *يبين قيم االنحرافات النسبية

 ث

 االستفاػاث

 

 الشباع

D1 
D2 D3 D4 D5 D6 

 12.66 5.07 5.07 2.90- 7.59 5.07 علي 1

 7.24 10.57 10.57 0.46 3.57 4.02 فؤاد 2

 5.05 3.49 3.49 0.03- 1.56 1.68 حسين 3

 9.08 4.35 4.35 1.27- 4.73 5.49 ريان 4

 11.86 7.86 7.86 1.29- 4.01 5.31 سبهان 5

حسنۤ   6  6.28 2.52 0.44 5.34 5.34 7.84 
س -  4.64 4.00 -0.77 6.11 6.11 8.96 

 2.88 2.63 2.63 1.31 2.09 1.62 ع ±

                                                 
 طىل انرتاع . إنًاالَذرافاخ َسثح  أوذفاػاخ * انًقصىد تانُسثُح هى قًُح االر
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 اليساس      اليميه 

   

 المشكز

 ػيىت البحث في سفؼت الخطف أفشاد ألحذلمساس الحشكي لومىرج 
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 ( ..الجذول )

 يبيه دسجت االستباط بيه القىة المميزة بالسشػت واستفاػاث  الثقل )المطلقت( في سفؼت الخطف

  2.21(= 2وأياو درجح درَح ) 2.22انقًُح يؼُىَح ػُذيا ذساوٌ أو ذقم ػٍ قًُح انًذسىتح ػُذ يسرىي دالنه  ذكىٌ       
 

 ( 2.الجذول )

 يبيه دسجت االستباط بيه القىة المميزة بالسشػت مغ استفاػاث  الثقل)الىسبيت( في سفؼت الخطف

القىة 

المميزة 

 بالسشػت

 لؼضالث

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

 0.27 0.59- 0.33 0.35 0.49- 0.49- 0.56- 0.32- 0.19- - 0.55 الزساػيه

 0.19- 0.18- 0.31 0.04 0.03- 0.03- 0.01- 0.42- 0.53- - 0.30- الظهش

 0.12 0.08 0.49- 0.18- 0.00 0.00 0.26- 0.40 0.71- - 0.43- الشجليه

 2.21(= 2وأياو درجح درَح ) 2.22انقًُح يؼُىَح ػُذيا ذساوٌ أو ذقم ػٍ قًُح انًذسىتح ػُذ يسرىي دالنه  ذكىٌ     

 (3.الجذول )

 يبيه دسجت االستباط بيه القىة المميزة بالسشػت مغ اوحشافاث الثقل)المطلقت( في سفؼت الخطف

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 لؼضالث القىة المميزة بالسشػت

 -2.24 -* 5.32 -* 5.32 2.21 2.44 -2.22 الزساػيه

 2.12 2.11 2.11 2.42 2.22 -2.24 الظهش

 2.24 -2.22 -2.22 2.12 2.12 2.42 الشجليه

   6.6.( قيمة )ر( الجد ولية =4امام درجة حرية) 6.0. ≥ *ارتباط معنوي عند نسبة خطا

 ( 4.الجذول )

 الثقل)الىسبيت( في سفؼت الخطف دسجت االستباط بيه القىة المميزة بالسشػت مغ اوحشافاث يبيه

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 لؼضالث القىة المميزة بالسشػت

 2.22 -* .5.3 -* .5.3 -2.22 2.42 -2.22 الزساػيه

 2.12 2.12 2.12 -2.22 2.22 -2.22 الظهش

 2.24 -2.24 -2.24 -2.12 2.12 2.42 الشجليه

   2.21( قًُح )ر( انجذ ونُح =2اياو درجح درَح) 2.22 ≥ *ارذثاط يؼُىٌ ػُذ َسثح خطا

القىة 

المميزة 

 بالسشػت

 لؼضالث

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

 0.24 0.51- 0.31 0.31 0.58- 0.58- 0.47- 0.51- 0.15- - 0.47 الزساػيه

 0.22- 0.61- 0.26 0.02- 0.44- 0.44- 0.62- 0.57- 0.64- - 0.40- الظهش

 0.11 0.12 0.49- 0.17- 0.05 0.05 0.09- 0.26 0.28- - 0.38- الشجليه
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 مناقشة النتائج . 4-2

(الييذي يمثيل قيميية االرتباطييات بييين االرتفاعات)المطمقية( وقيييم القييوة المميييزة بالسيرعة لكييل ميين الييذراعين 11مين الجييدول رقييم )
 ذقارتااد(قًُااح )ر( انًذرسااثح 2اياااو درجااح درَااح) 2.22≥والظييير والييرجمين ،عييدم وجييود ارتبيياط معنييوي عنييد مسييتوى داللييو 

 (. 0.81وىي اصغر من )ر( الجدولية البالغة) ( 2.22- 2.24تٍُ)
(الييذي يمثييل قيميية االرتباطييات بييين االنحرافات)المطمقيية( وقيييم القييوة المميييزة بالسييرعة لكييل ميين الييذراعين 13ميين الجييدول رقييم )

 أعييرض انحييراف داخمييي لمثقييل باتجيياه الربيياع فييي مرحميية سييقوط الثقييل و والظييير والييرجمين ،وجييود ارتبيياط معنوي)سييالب(بين
( ميع القيوة الممييزة بالسيرعة  D4,D5) انحراف نقطية تثبييت الثقيل فيي وضيع القرفصياء عين خيط الجاذبيية األرضيية اليوىمي

(وىيي اكبير  0.82،0.82( ىيي )4امام درجة الحريية ) 0.05لمذراعين حيث بمغت قيمة )ر( المحتسبة عند مستوى الداللة 
ثان ذلك الى سقوط الثقل من اعمى ارتفاع لو حتى نقطية التثبييت يحتياج ( ويعزو الباح 0.81من قيمة )ر( الجدولية البالغة)

عييدم زيييادة فييي االنحييراف الثقييل الييى الخمييف  ميين ثييمالييى قييوة لضييمان السيييطرة عمييى الثقييل ميين قبييل الييذراعين بشييكل سييريع و 
قييل الربيياع وبالتيييالي وكييذلك زيييادة قيميية ا نحييراف تثبييييت الثقييل اذ تييؤدي الزيييادة اليييى ان مركييز الثقييل سييوف يبتعيييد عيين مركزث

( ان لقوة الذراعين والرجمين دور واضح فيي وضيعية القيدمين عميى  Newtonاحتمالية سقوط الثقل وفشل الرفعة فقد اشار )
ىيي قييم متسياوية ،وكميا  D4,D5( ،وبميا ان قييم Newton,2002,48الطبمة فيي السيقوط باالرتكياز فيي وضيع القرفصياء )

 .  D5ة الى تشابو او تقارب قيمة المتغيرين عميو ان السبب اعاله ينطبق عمى المتغير اشارت العديد من المصادر العممي
(اليذي يمثيل قييم االرتبياط بيين القيوة الممييزة بالسيرعة واالنحرافيات النسيبية فيعيزو الباحثيان ذليك اليى  14اما بالنسبة لمجدول )

 نفس السبب المذكور في اعاله .
 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات    5-1

أعييرض انحييراف  لمييذراعين عمييى تقميييل االنحرافات)المطمقيية والنسييبية( بييين لعضييالت تعمييل زيييادة القييوة المميييزة بالسييرعة -1
لثقل باتجاه الرباع في مرحمية سيقوط الثقيل و انحيراف نقطية تثبييت الثقيل فيي وضيع القرفصياء عين خيط ا لقضيب داخمي

 . ( D4،D5) الجاذبية األرضية الوىمي

(  H11  - H1توجد عالقة ارتبياط معنويية بيين القيوة الممييزة بالسيرعة ومتغييرات االرتفاعيات)المطمق والنسيبي( مين) ال -2
                                                                                                               الذراعين والظير والرجمين.  عضالت لكل منD1,D2,D3,D6) وكذلك االنحرافات)المطمق والنسبي(، )

 التوصيات  5-2
التأكيد عميى تنميية وتطيوير القيوة الممييزة بالسيرعة لميذراعين مين خيالل اعطياء تميارين متنوعية باألثقيال لميا لييا دور فيي  -1

 أداء رفعة الخطف. عندسقوطو  اثناء في انجاح الرفعة من خالل تقميل انحرافات الثقل

% وبالشيكل اليذي ييؤدي اليى زييادة القيوة الممييزة بالسيرعة 60التأكييد عميى اسيتخدام اإلثقيال وبيأوزان خفيفية دون ضيرورة  -2
 .الرباع لكل أجزاء جسم

 أجراء دراسات أخرى عمى إشكال القوة العضمية وربطيا مع متغيرات بايوميكانيكية اخرى. -3

 ة البدنية العامة.إجراء دراسة متشابية عمى عنصر أساسي أخر من عناصر المياق -4
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 يركز ثقم انثقم  

 يقذار يسافح انقفز 

D5 

D4 

D6 

(D2  ) 

D1 

 طثهح رفغ األثقال

 (D3) 

 قذو انرتاع

H1 

H2 

H3 

H4 H5 

H6 

H7 

H8 

 خظ انجارتُح االرضُح

 خظ انقفز انًؼذل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 (1الملحق المشقم )

واالوحشافاث للمساس الحشكي لقضيب الثقل في سفؼت يىضح االستفاػاث 

 الخطف
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 (2الملحق المشقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

                  جايؼح انًىصم                            

 كهُح انررتُح انرَاضُح

        انذراساخ انؼهُا
 م/ استبيان                                                       

 الدكتور:                    المحترم.االستاذ الفاضل 
 .ورحمة اهلل وبركاتو السالم عميكم

عالقة القوة المميزة بالسرعة باالرتفاعات واالنحرافات لممسار الحركي لقضيب الثقل في في النية اجراء البحث الموسوم )
 (رفعة الخطف

احثان تحديد اىم اختبار يقيس القوة المميزة بالسرعة لكل ونظرًا لما تتمتعون بو من خبرة وداريو في ىذا المجال لذا يرجو الب
من الذراعين والظير والرجمين من االختبارات التالية،عممًا ان عينة البحث ىم منتخب محافظة نينوى لرفع االثقال فئة 

 المتقدمين.
 الرجمين                                         الظير                                       الذراعين

(      دبني)اختبار القرفصاء الخمفي -1          ة الخطفاختبار ديت ليفت بفتح -1اختبار السحب بفتحة الخطف            -1
 (   )(                          ثني ومد الجذع بعدم ثني الركبتين)                        )    (  من الوقوف

                                                     )    ( 
 اختبار دفع الماكنة بالرجمين -2مد الجذع من االستمقاء عمى         -ثني -2              اختبار السحب عمى العقمة -2

 )     (                         مسطبة مستوية باستخدام قرص          باطن الكف يواجو الرباع        
                                                 )    ()   ( 

 دفع الثقل الى االعمى من وضع -3مد              -اختبار صباح الخير ثني-3اختبار ثني الذراعين بأسناد المرفقين    -3

 ليًا)      (                       االستمييييقاء)       (عا -الجذع أماما    عمى مسطبة مائمة كيرل)    (        
 مد الرجمين والثقل خمف -ثني -4مد الجذع من االستمقاء             -ثني -4             اختبار حركة الغطس عمى -4

 )      (عمى مسطبة مائمو مع حمل الثقل                      الرجميييييين        المتييييييوازي )     ( 
 عمى الصدر)     (                                              

 لمرباع معرفة القوة القصوىبعد من خالل االستناد عمى المصادر العممية  يتم اختيار الشدة  لمقوة المميزة بالسرعة :مالحظة
 .ثوانيلمدة عشرة  االختبار وبعدىا يتم تكرار
 االختصاص:                          المقب العممي:                                     االسم:                    

  التاري  :     /      /                        التوقيع:                                       
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 (2الملحق المشقم ) 
 السلسلت الصىسيت الحشكيت ألحذ أفشاد ػيىت البحث في سفؼت الخطف
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