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الجمباا  حداد اشطةااة الرياضاية التا  لماا ح ميتماا اا  المجااي اشلليمبا  لالعاالم   ةرياض دتع 
لالمدلاا  طاااراع لتعاادد لتباااي  اشجماا ة الممااتضدمة ل ممااا يضاال   ليمااا راالة جماليااة تجاا   الرياضاا  
لالمةااا د  لاا  دااد ماالاع بااي ح   اادد الجاالا   لالمياادالياف المرراالدة للتطاااا   ليمااا يلاال    ياار مااا 

 ا لبعض اشطةاة الرياضية اشضرى.يررد مطم

ح  الااادلي المتةدماااة اااا  مجااااي رياضاااة الجمباااا  تمااات   (7991)أحمـــد الهـــاد  يوســـ  ليااا  ر 
بضارااة تمياا  الةاادراف البدطيااة ل دتاا  الجمبااا  براالرة ةاااملة لمت طااة ل ل  بااالتضايا ااا  د ااداد   اا 

 (192:1لة. )يم   مةابلة المتالباف الجديدة لرياضة الجمبا   ل  اشجم ة المضتل

ـــد المق ـــودليةاااير        ( ح  البداياااة المب ااارة للتااادري  اااا    يااار مااا  اشطةااااة 7991) الســـيد عب
لحطا  يجا  حداع تادري  ل الرياضية تتال  تد ي  التادري  ح طااع مراداي الالللاة لالرابا ب بدااة  لمياة

  (424: 4لضارة مردلة الالللة.)ل قلة مطا  ح طاع ممار جميع اش مار 

ح  الةلة العضلية ح   ( 7991)عادل عبد الب ير ل  (7991) كاش العزت :  ي م   تل لي
رلة بدطية لال   الجمبا  ل الةد ح بتف الدراماف لجلد  القة مباةرة بي  الطتا ج الرياضية لممتلي 

للماااا  اااا  مااا  المعااارل  ح  تمريطااااف لدر ااااف الجمباااا   لطمااال الةااالة العضااالية لااادي   ااا  الجمباااا 
ا ف لتدر اف مضتللة لمتطل اة ماع المدااااة  لا  ل   جما  الال ا   مةالماة ل اشمار تةتض  اطتة

 ال ي يدت  ضرلرة ا تما  الال   الةلة الطمبية ل لضارة در اف الةلة لال باف.

 ( 91: 4)(ل21: 22)

 م  الرياض  متالباف ح Aagaard & Andersen (9009 ) وأندرسون أجارد ضي لي
 دلا  تدتاا  الرياضااف اابعض المماار  الطةااا ابيعاة بااضتال  ضتلا ت لالتدماي الةالة  طراري
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 التدماي  طرار دلا  يدتاا  اشضار لالابعض لالتدماي  طرار ما  ح بار بدرجة العضلية الةلة  طرر
 لاش مياة الدرجاة باطل  مععاا العطراري  دلا  تدتاا  لالغالبياة لالعضالية الةالة ما  ح بار بدرجة العضل 

 (41:12.)م ي   ب  الجمبا 

 اإلطجاا  دلا  اللرلي تجاه لالمت ايد الممتمر الت  يد ح  Kravitz (9002) كرافيتز   رلي
 لالتادري ل  اشداع  لا  ديجابياة تا  يراف لماا ي ال  تادري  اار   ا  للبداة العلمااع قااد الرياضا 
  (74:74).اشضيرة اآللطة ا  ا طتباه متر فح الت  الار    ه دددى يعتبر المت ام 

 ما    ال المتا ام  التادري  ح Patton Hopkins (9002 ) هـوبكنس نبـاتو ةايرلي
 ب ةا اي حل التدريبياة اللدادة طلا  اا  العضالية الةالة بتادريباف(  الا     حل  لا  ) التدمي تدريباف
 لتادريباف تدريبياة لددة يتبعما مةالمة لتدريباف تدريبية لددة) التدريب  البرطامج داضي تدريبيعا مع للة
 تةماي  حل ل(التدماي لتادريباف تادريب  حمابل  يتبعماا مةالماة لتادريباف تادريب  حمابل ) حل ل(التدماي
  (118:74).التدمي لتدريباف المةالمة تدريباف بي   مطيعا لبالتمالي  امال البرطامج

المعمد اشمري   للاا  الرياضا  ح  تادريباف المةالماة  ا  اريةاة راممف ضريرااع    رلي 
لتااىدى ب مااالي   ل تاادريباف الةاالة لتماام  بتاادريباف اش ةاااي حل ل دمااي العضااالفل يااادة قاالة لقاادرة لت

حل بامااتضدا  ل   الجماا  طلماا  ح طاااع الةااد  لالاادامبل ( ل اش ةاااي الداارة ل )حجماا ة المةالمااة مضتللااة م ااي
ماتمراره  لا  الجماا   ل لالمد  مطما التدر  بةادة الدماي ل )الل   العمي ( الل   شملي ش ل  حل لا 

  (79لبالتال   يادة الةلة لالةدرة لالتدمي.) ل لعضل  المي ل  مما يعا  قلة ح برا

ـــد الـــرحيم ل Jamse Hesson (7992) جـــيمس هيســـون : مااا  يتلااا   ااايل   ـــد عب محم
لمردلاة الماطية  لا  حطا  تعاد ا( 9000) ناريمـان الخطيـبعبـد العزيـز النمـر و ،  (7991)إسماعيل 

للبدع ا  التدري  باش ةاي بالطمبة لألالاي اشراداع ل دياة ح  ( مطامبة تماماع مطلاف 21:  1م  )
لل ا   ل مار الالاي لاي   ال العاماي الداما  اا  تددياد دم اطياة اةاترا   اا  برطاامج للتادري  باش ةااي

ممتلي طمل الالي ح  ر ح مية م   مره ل ليم ا  للالاي ح  يبادح اا  برطاامج التادري  باش ةااي د ا ماا 
 ( 81:  1(ل)29: 21ل)(7:77 ل  تر ي  ا طتباه لاتبا  التعليماف.)تلاار ل  المةدرة 

ـــى محمـــوديةاااير ل  ح  التااادري  باش ةااااي يةاااير ببماااااة دلااا   ياااادة قااالة  (7991) مســـعد عل
العضاااالف ل طتيجاااة لتعرضاااما دلااا   ةاااي متااادر  الراااعلبة ل مماااا ياااىدي دلااا  دااادلة طااال  مااا  الت يااا  

 ( 84:  11)تيجة تعرضما لمةالمة ح بر.العضلية ط عضالف المةتر ة ا  العمي ل ل يادة الةلةلل
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لرياضااة الجمبااا   اا  دداادى الرياضاااف التاا  تتمياا  باااابع ضااات ماا  ديااة تعاادد حجم تمااا 
  ما ح  ممارمتما تتال  تلاار  طارر لياقة بدطية ضارة لللرلي دل  اشداع اللط  الراق .ل

ساميه فرغلي من ـور و  ةودأديل سعد شن ،(7991)محمد إبراهيم شحاته  ليتل   ي ما  : 
دلاا  راالاف لقاادراف بدطيااة ل تمياا ه  اا    باا  الرياضاااف يدتااا    اا  الجمبااا   لاا  ح   (7999)

اللردية اشضرىل لما تتما  با  رياضاة الجمباا  ما  راعلباف لحداع اطا  ااا   المماتلي لتدادي قادراف 
ضالية الا ي يعاد ح ا  رالة الال   ل مما يتال  مطا  دم اطااف بدطياة مميا ة ل لضاراة م ال  الةالة الع

  (82:  7)ل(192: 21).بدطية لال   الجمبا  ل القتما المباةرة بممتلي اشداع اللط 

حط  يم   تةمي  در اف الجمبا  م  دياة التةااب   (7991)عادل عبد الب ير على ي  ر ل 
  (82:4)در اف المرجداف.ل  ل الطل   لألداع اللط  دل  مجمل تي  ل ما در اف الةلة

دطضلااااض  داااا الجمباااا  للباداااة اااا  مجااااي تااادري  لالعلمياااة   ضاااالي الضبااارة الميداطياااة لمااا 
م  اإلرت ا  اشاة  المضمل   –ة 21)اللقل   ل  اليدي  لال باف بعض در اف الةلة  حداعممتلى 

لطاةاااا    التمريطااااف اشرضاااايةجمااااا   لاااا   ة( 1اللقاااال  اليابااااط   –الضاااغا لللقاااال   لااا  الياااادي  
 ل لاا   اا ا الجمااا  اإلجبارياااف المةااررة  لا   اا ه المردلااة الماطية ماا  ل ا  لمااطة (22)تدااف الجمباا  

ممااتلى لبالتااال  يتاا  ر ماالبياع ل باإلضااااة دلاا  داادلة العديااد ماا  اإلراااباف ح طاااع التاادري  لالمطاامااة 
دماااتضدا  مااادرب  الجمباااا  لتااادريباف لقاااد يرجاااع  لاااد دلااا  العدياااد مااا  اشمااابا  مطماااا  ل اشداع الممااارى

لتااادريباف المةالماااة بةااا ي مطلراااي  ااا  بعضااامما الااابعض حى حطمااا     ل ماااي المااالا   لالال ااالا  التد
لما  الطادياة اشضارى يرجاع  يمتضدمل  الت ام  ا  تةا يي اللداداف التدريبياة اا  بارامجم  التدريبياة ل

جماا  التمريطااف اشرضاية  لا   قياد البداةبعاض در ااف الةالة البادة  ا ا المبالا اا  مماتلى حداع 
 طدا   ليطاا لجا ( ماطة ل لا ا 22بطاة   الجمبا  تداف )دل  ضع  بعض الةدراف البدطية الضارة 

بعض در اف ممتلى حداع ة الضارةل ل البىدطي ةدرافال تالير م  ضاللما يم   اريةة يجادد الباد ي 
ماا  اإلرت ااا  اشاةااا  المضاامل  الضااغا لللقاال   لااا   –ة 21)اللقاال   لاا  اليااادي  لال باااف الةاالة 

 مااطة (22)تدااف جمااا  التمريطاااف اشرضااية لطاةاا   الجمبااا   لاا   ة( 1اللقاال  الياباااط   –لياادي  ا
 .يةالتدريباللدداف  ح طاع لالرتابة المليبعيداع    

التاادري  المتاا ام  التاا  تطاللااف باارامج  المرتباااةالممااا المرجعاا  للدراماااف ماا  ضااالي  مااا حطاا  
 Gregory, et., al جريجورى وآخرون  ي م : رامة م ي د ب  الرياضاف اللردية لالجما ية لال
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ــــين جريجــــورى  ،(71) (9002) ــــراهيم أحمــــد ،Gregory Levin (9001)(72)ليف ــــراء إب  ب
 (9077هبـة رضـوان لبيـب ) ، Laura & Hokka (9077)(72)لـورا وهوكـا  ، (8) (9070)
ى أحمـد عبـد م ـطف ،(2()9079) محمـد شـعراوى أحمـدلأيمـن عبـد العزيـز عبـد الحميـد  ، (14)

ـــوا  ، (12)(9072)الـــرحمن  ـــل ن بااارامج اا لياااة  تباااي  مااا  طتا جماااا (17)(9071) الشـــمرى مجب
د  ح   ااااا ه  للممااااتلى اشداع الممااااارى للرياضاااايي   الةاااادراف البدطيااااة تاااااليرااااا  التاااادري  المتاااا ام  

  ام المتاا التاادري تاا  ير لاا  تتااار  دلاا  التعاار   لاا   -  لاا  دااد  لاا  البادااة -العلميااة الدراماااف 
در ااااف الةااالة  لااا  جماااا   اللطااا  لااابعض مماااااتلى اشداعالةااالة العضااالية ل  لااا  )مةالمااااف ح تدماااي( 
 .الجمبا  لطاة  التمريطاف اشرضية 

)مةالمااف  المتا ام  التادري  اماتضدا  تا  ير لتعر   لا ل البدةا ل ا اةد قا  البادة بإجراع   
التمريطااااف در ااااف الةااالة  لااا  جماااا   لااابعض اللطااا  مماااااتلى اشداعالةااالة العضااالية ل  لااا  ح تدماااي( 
 .مطة (22)تدف  الجمبا  لطاة  اشرضية 

 أهدا  البحث : 
)مةالماااف ح  التاادري  المتاا ام بإمااتضدا  مةتاار  برطااامج تاادريب   لضااع يمااد   اا ا البدااة دلاا    
 :ت  يره  ل  لمعراة مطة (22)تدف لطاة   الجمبا  تدمي( 

 (.الةلةتدمي  -العضلية  الةدرة - الةلة الةرلى) الةلة العضلية -2
مااا  اإلرت اااا  اشاةااا   –ة 21اللقااال   لااا  اليااادي  لال بااااف بعاااض در ااااف الةااالة )مماااتلى حداع  -1

 .جما  التمريطاف اشرضية ل   (ة 1اللقل  الياباط   –المضمل  الضغا لللقل   ل  اليدي  
 فروض البحث :

الةااالة العضااالية )الةااالة  لااا  تااا  يراع ديجابيااااع ماااي( )مةالمااااف ح تد المتااا ام التااادري  دماااتضدا  ى ر يااا -2
 مطة. (22)لطاة   الجمبا  تدف تدمي الةلة(  -العضلية  الةدرة - الةرلى

ممتلى حداع در اف الةالة  ت  يراع ديجابياع  ل )مةالماف ح تدمي(  المت ام التدري  دمتضدا  ى ر ي -1
ةااا  المضااامل  الضاااغا لللقااال   لااا  مااا  اإلرت اااا  اشا –ة 21)اللقااال   لااا  اليااادي  لال بااااف 

 (22)الجمبااا  تدااف لطاةاا   اشرضااية  التمريطاااف  لاا  جمااا ة(  1اللقاال  الياباااط   –الياادي  
 .مطة
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 م طلحات البحث:
 :المتزامن التدريب
 التادري  يات  العضالية الةالة لتادريباف الال الا   حل المالا   التدماي تادريباف باي  ما يج  " ال    

  (87:11)."بيطمما متبايطة باريةة يب التدر  البرطامج ضالي
         التدريب باألثقال:

حدد حة اي تدري  المةالمة ل دية يم ا  دضاااة حل اماتبعاد اش ةااي ب دجامماا المضتللاة   ل"
 ( 212: 77)".لل ي مجمل ة  ضلية  دل  الدمي ال ل  لللرلي دل  المةالمة الرديدة ل ي تمري

      :القوة الق وى
 بار مةالماة ضارجياة مم طاة لمارة حة العضلة حل مجمل اة العضاالف اا  التغلا   لا  قدر    " 

  ( 81:  11.)"لاددة
       :مميزة بالسرعةالقوة ال
قدرة الجما  العرب  العضل  ا  التغل   ل  مةالماف تتالا  درجاة  الياة ما  مار ة    "  

 . "م  رلت  الةلة العضلية لالمر ة  ا طةباضاف العضلية ل ل لد تعتبر الةلة الممي ة بالمر ة مر 
(22 :91   ) 

        : تحمل القوة
 ( 244: 14. )"حقر   دد م  الت راراف  طةباض  ضل  حقي م  اشقر  " ل  

 :* حركات القوة قيد البحث

لطاةا   الجمباا  التمريطااف اشرضاية  بارة  ا  در ااف تاىدى برالة دجبارياة  لا  جماا     
 .  مبية  بيرة لتدةي  اشداع الطاجاا  دل  قلة طلتدتل ( مطة 22تدف )

  :المرجعيةالدراسات 
( دراماة حماتمداف التعار  71)Gregory, et., al (9002) جريجـورى وآخـرون حجارى  
لحمااتضد  الباااد ل  المااطمج  لممااتلى حداع مااباد  المطااماااف   لاا  المتاا ام  التاادري  تاا  ير لاا  

ياى ر ديجابيااع  المتا ام  التادري لما  ح ا  الطتاا ج :  ماباداعل (74لبلا  دجا   يطاة البداة ) لالتجريبا 
 ممتلى اشداع اللط  لالرقم  لمباد  المطااماف.    ل  
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 لا  ماتمداف التعار  حدراماة Gregory Levin (9001)(72 )ليفـين جريجورى  ىحجر ل 
  الادراجاف  ل بعاض المتغياراف اللمايلللجية لقيامااف اشداع لادى   با  لا  المتا ام  التدري  ت  ير

  ا  ( 24)لحةتملف  يطاة البداة  لا   ادد  ل متضد  البادة المطمج التجريب حل  لالممتلى العال  
   .ا  تالير حداع   ب  الدراجاف المت ام  التدري : اا لية الطتا ج  م  ح  ل لدراجاف 

 ا اماتضد تا  ير لا  التعار  ماتمداف حدراماة  (8)(9070) بـراء إبـراهيم أحمـدحجارف  ماا 
 االباف لدى الجلدل مماراف بعضل العضلية  الةلة ممتلى  ل  )مةالماف + تدمي(المت ام  التدري 

ةاتملف  يطاة البداة حل  لالمطمج التجريبا  ةمتضدمف الباد حل  ل دللا  جامعة - الرياضية التربية  لية
 ى ريا :الطتاا ج   ا ما  حل  لدلال  جامعاة الرياضاية التربياة ب لياة ال اطياة اللرقاةب ( االبة71) ل   دد 
 بعاضل العضالية  الةالة مماتلى  لا ديجابيااع  اع ر ي  تا) مةالمااف + تدماي( المتا ام  التادري  اماتضدا 
       .الجلدل مماراف

 لاا  درامااة حمااتمداف التعاار  ب Laura & Hokka (9077)(72)لــورا وهوكــا  لقامااف
لادى   با  ل  بااف عضالية لالةالة المماتلياف  رملطااف مراي الاد    لا  المتا ام  التادري  تا  ير

  ااا  ( 71)لحةاااتملف  يطاااة البداااة  لااا   ااادد  ل الماااطمج التجريبااا  تاااا ماااتضدمف الباد حل  لالتدماااي
لتدماي الةادرة العضالية ديجابيااع  لا   اع ر ي  تا المت ام  التدري دمتضدا   : يى رالطتا ج  م  ح  ل  ل  بةل 

    .الةلة لدى   ب  ل  باف التدمي

 التاادري    يرتااالتعاار   لاا  مااتمداف حبدرامااة ( 14)(9077ن لبيــب )هبــة رضــوا فقاماا مااا 
 ةالباد ا فماتضدمحل  ل اليد  رة ا  اشداع لممتلى لاللميلللجية البدطية المتغيراف بعض  ل  المت ام 

اا لياة  : ح ا  الطتاا جلما   ل( ماطة 22طاة ة  رة يد تدف )( 28) جريب   ل   يطة  دد االمطمج الت
مةارطاة  الياد  ارة ا  اشداع لممتلى لاللميلللجية البدطية المتغيراف ا  تالير بعض المت ام  التدري 

    بالتدري  المعتاد.

ماتمداف حدراماة  (2()9079) محمـد شـعراوى أحمـدلأيمن عبد العزيز عبـد الحميـد  لحجارى
 ةيلللجياللم رافيالمتغ)تدمي ح مةالماف(  ل  بعض  المت ام   يالتدر  امتضدا  ريت  التعر   ل  

( 11 يطاة قلامماا ) لا  حماتضد  الباد اا  الماطمج التجريبا  ل  ل المالة  ارة طاةا  لادى ةيالعضال لالةالة
 قالة  يتدما اا  ةيااا ل  بافح المت ام   يالتدر  لم  ح   الطتا ج: ( مطة ل28طاة ع  رة ملة تدف )

 .     لملةا  رة لطاة لالةدرة العضلية لتدمي الةلة لل را ي  لالرجلي    يالرجل  ضالف
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 تا  ير لا  دراماة حماتمداف التعار  ( 12)(9072)م طفى أحمد عبد الرحمن  ىحجر بيطما 
ماتضد  الباداة حل  لبعاض المتغياراف البدطياة لالممارياة لال با   ارة الياد  لا  المتا ام  لتادري برطاامج ل

 ما  ح ا ل ل( ماطة 21طاة ع  رة يد تداف )( 71)لحةتملف  يطة البدة  ل   دد  ل المطمج التجريب 
    .ا  تالير الةدراف البدطية لالممارية لال ب   رة اليد المت ام  التدري : اا لية الطتا ج 

 التاادري  تاا  يرمااتمداف التعاار   لاا  حبدرامااة  (17)(9071) الشــمرى مجبــل نــوا  قااا ل 
 با لالماطمج التجري ماتضد  الباداةحل ل  للطاةا ي  لالبدطياة اللمايلللجية المتغياراف بعاض  لا  المتا ام 

ااارل  دالااة تلجااد :  لماا  ح اا  الطتااا ج لمااطة (28طاةاا ع  اارة ماالة تدااف )( 11 لاا  )ةااتملف العيطااة حل 
ددراااا ياع باااي  الةياماااي  البعاااديي  للمجمااال تي  التجريبياااة لالضااااباة اااا  الةااالة الةرااالى لتدماااي الةااالة 

         .لالةدرة العضلية لرالا المجمل ة التجريبية

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

حمااتضد  الباداااة الماااطمج التجريبااا  لمال متااا  لابيعاااة البداااة الما اااي ل ل لاااد بإتباااا  الترااامي   
 التجريب   ل المجمل ة اللاددة باريةة الةيا  الةبل  البعدي.

 عينة البحث:

م  مطة  (22)رياضة الجمبا  تدف ة   م  طا ةدضتار البادة  يطة البدة بالاريةة العمدي
( طاةا ع 28لالباال   ادد   )ل الرياضا   الةاا رةطاادى  -طاادى  ليلباللي   : التالياةالرياضاية اشطدية 

لالمماااجلي  بماااجالف اإلتدااااد المرااارى للجمباااا  اااا  الملمااا  الرياضااا  ل لالتاااابعي  لمطاةاااة الةاااا رة 
لبااا لد  ل طاةااا ي  إلجاااراع الدراماااة ا ماااتاال ية  لااايم  (8 ااادد ) حضتيااار ماااطم لقاااد  ل1128/1124

 مطة. (22)طاة ي  جمبا  تدف ( 21) يةتربا  يطة البدة اشمام

 عينة البحث :أفراد تجانس 

 -الال   - الاالي - قا  البادة بإجراع التجاط  شااراد  يطاة البداة اا  معاد ف الطمال: الما 
لمماااتلى حداع  لتدماااي الةااالة( -العضااالية  الةااادرة - الةااالة العضااالية )الةااالة الةرااالىل  ل التااادريب  العمااار

( 1ل)(2)ي  جاادللالل مااطة  (22)لطاةاا   الجمبااا  تدااف  تمريطاااف اشرضاايةالجمااا   لاا   در اااف الةاالة
  لد. ا دلضي
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 (7) جدول 
 معدالت النمو عينة البحث في أفراد  تجانس          

 71=  ن                  (والوزن والطول التدريبىوالعمر  السن)                                     
 المتغيرات

 وحدة
 سالقيا

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحرا 
 المعيارى

 اإللتواء معامل الوسيط

 0.90 70.72 0.22 70.99 سنة  السن

 0.21 0.90 0.19 2.00 سنة التدريبي العمر

 0.10 701.00 2.77 701.00 سم الطول

 0.17 00.92 9.21 00.12 كجم الوزن

العمار التادريب ل الاالي  )الما  ل معد ف الطمالالبدة ا    يطة( تجاط  2يتضا م  جدلي )
ل  تجاط   يطة البدة ا  د ةيرمما ي 7 ±ل الل  ( قيد البدة دية ح  معامي ا لتلاع يترال  بي   

 .ل لحطما تةع ا  ددلد المطدط  ا  تدال متغيراف الم  لالعمر التدريب  لالالي لالل   
 (9جدول )

 قيد البحثالقدرات البدنية والمهارية حث في تجانس أفراد عينة الب
 71=  ن                                                                                               

وحدة  اإلختبارات المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحرا  
معامل  الوسيط المعيارى

 اإللتواء

القوة 
 الق وى
 

 0.11 72.00 9.97 72.12 كجم قوة القبضة
 0.12 01.00 2.12 01.92 كجم وة الرجلينق

 0.17 09.00 0.91 09.92 كجم قوة الظهر
 القدرة
 العضلية

 0.11 719.20 70.29 712.20 سم الوثب العريض
 0.19 79.20 2.97 90.10 سم الوثب العمودى
 0.21 9.12 0.20 9.12 متر دفع كرة طبية

 
تحمل 
 القوة

 0.11 71.20 0.19 79.22 عدد االنبطاح المائل من الوقو 
 0.19 71.20 2.91 71.92 عدد الشد ألعلى المعدل
 0.17 01.20 2.07 01.20 عدد الجلوس من الرقود

 المهارية
 0.12 1.20 7.77 1.17 درجة ث70الوقو  على اليدين والثبات 

من اإلرتكاز األفقى المضـموم الضـغط 
 7.01 1.00 7.09 1.20 درجة للوقو  على اليدين
 0.00 1.20 7.71 1.10 درجة ث 9الوقو  اليابانى 

قيااد البدااة البدطيااة لالمماريااة متغيااراف الالبدااة ااا    يطااةحاااراد ( تجاااط  1يتضااا ماا  جاادلي )
متغياراف تلاد ال يطة البدة اا  حاراد مما يدي  ل  تجاط   7 ±دية ح  معامي ا لتلاع يترال  بي   

 .ل لحطما تةع ا  ددلد المطدط  ا  تدال 
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 أدوات جمع البيانات:

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : أواًل: 

 .ر لةيا  الالي ال ل  للجم ميجما  الرمتا -

 مي ا  اب  معاير لةيا  الل  . -

 .جما  ديطاملميتر الةبضة -

 لالامر.  ضالف الرجلي  ل الململة لةيا  قلة جما  الديطاملميتر  -

     ما ة ديةا . -

   (  ج .7ابية  طة ) راف  -

 ةريا قيا . -

 .Multi Gymجما  ح ةاي متعدد المدااف  -

  ج (. 2ل  ج   1.2 ل ج  2.2) بار لحقرات دديدية لدامبل  ب ل ا  مضتللة -

 رالة جمبا  مجم ة. -

         (2) ملد : قيد البحث اإلختبارات البدنيةثانيًا: 

 لالةيااا رياضااة الجمبااا  ة المتضررااة ااا   لاا  المراجااع العلميااالبادااة داااال  ماا  ضااالي  
(ل 21()7992)عبــد المــنعم ســليمان بــرهم  David Miller(7992()11،)  ديفيــد ميللــرم ااي: 

 (ل2()7999)حمــد ســ مة أإبــراهيم (ل 24()7992)محمــد إبــراهيم شــحاتة ، محمــد جــابر بريقــع 
ـــدين رضـــوان ـــد ن ـــر ال ـــد  ـــبحى حســـا( ل 28)(9007) محمـــد حســـن عـــ وى ، محم نين محم

 لتدمي الةلة لة العضلية الةدر الةلة الةرلى ل تدديد اإلضتباراف البدطية الت  تةي  ت  (ل 24()9000)
  ما يل  : 

 .الةلة الةرلى للةبضة الملضلة بامتضدا  ديطاملميتر الةبضةدضتبار  -2

 دضتبار الةلة الةرلى ال ابتة لعضالف الرجلي  بامتضدا  الديطاملميتر. -1

 .لة الةرلى ال ابتة لعضالف الامر بامتضدا  الديطاملميتردضتبار الة -7
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 دضتبار الل   العريض م  ال باف. -4

        دضتبار الل   العملدي م  ال باف. -2

  ج . (7)دضتبار داع  رة ابية  -8

 دضتبار ا طباا  الما ي م  اللقل . -4

 دضتبار الةد ش ل  المعدي. -1

        .ع  ط  الر بتي الجلل  م  الرقلد م دضتبار -9

 :التمرينات األرضيةعلى جهاز حركات القوة أداء تقييم مستوى ثالثًا: 

م  اإلرت اا   –ة 21بعض در اف الةلة )اللقل   ل  اليدي  لال باف حداع ممتلى ت  تةيي   
جماااا  التمريطاااااف  لااا   ة( 1اللقااال  الياباااااط   –اشاةااا  المضااامل  الضاااغا لللقاااال   لااا  اليااادي  

معتمااادي  مااا  ا تدااااد المراااري  ( مد ماااي 4بلامااااة ) ماااطة (22) تدااافية لطاةااا   الجمباااا  اشرضااا
 ل  ح  يات   لل ي ممارة  ( درجاف21ل لد بإ ااع طاة ع الجمبا  درجة م  ) (ل1)ملد  للجمبا  

 دمتبعاد الدرجتي  ال برى لالرغرى ليت  اإلبةاع  ل  الدرجتي  الباقيتي   ل  ح  يىض  متلمامما. 

 :األولى اسة اإلستط عيةالدر 

 ل1/4/1128لدتااا   4/4اللتااارة مااا   اااا  اشللااا  قاااا  الباداااة باااإجراع الدراماااة اإلماااتاال ية 
تماع البداة ماطة ما  مج (22)( طاة ي  جمبا  تداف 8)    يطة البدة اإلمتاال ية قلاممال لد  ل

 متمداف التعر   ل  ما يل :حل  لضار  العيطة اشماميةل

 اشدلاف لاشجم ة الممتضدمة ا  الةيا . الت  د م  رالدية  -

 الت  د م  مطامبة اإلضتباراف شاراد  يطة البدة. -

 ال باف( لإلضتباراف البدطية قيد البدة.  –التدة  م  المعامالف العلمية )الرد   -

 الثبات( لإلختبارات قيد البحث: –المعام ت العلمية )ال دق 
 أواًل: معامل ال دق:

الممتضدمة قيد البداة بإماتضدا  راد  التمااي  البدطية  دما  رد  اإلضتبارافقا  البادة ب 
مطة  (22)( طاة ي  جمبا  تدف 8 يطة البدة اإلمتاال ية  مجمل ة غير ممي ة قلامما )حاراد بي  
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( طاةااا ي  جمباااا  تداااف 8لالمجمل اااة المميااا ة قلامماااا ) ل تماااع البداااة لضاااار  العيطاااة اشمامااايةمااا  مج
لتااا  دماااا  د لاااة اللااارل  باااي  طتاااا ج  لالرياضااا  الةاااا رةتياااار    مااادياع مااا  طاااادى ماااطة تااا  دض (27)

يلضا  (7لالجدلي ) 8/4/1128لدت   4/4ل لد ا  اللترة م  ل الغير ممي ة الممي ة ل المجمل تي  
   : لد

 (0جدول )
  مجموعتين المميزة وغير المميزة البين داللة الفروق 

  بحثقيد الالعضلية  فى إختبارات القوة

 قيمة "ت"

 المجموعة غير الميزة
 1ن=

 المجموعة المميزة
وحدة  1ن=

 القياس
 اإلختبارات

 م ع م ع

 قوة القبضة  كجم 79.20 7.10 72.92 9.07 *0.99
 قوة الرجلين  كجم 21.92 0.72 01.00 2.79 *2.10
 قوة الظهر  كجم 27.71 9.07 09.20 9.90 *2.22
 الوثب العريض  سم 712.00 2.09 719.20 2.19 *1.02
 الوثب العمودى  سم 99.10 9.22 90.71 0.17 *2.19
 دفع كرة طبية  متر 0.20 0.91 9.12 0.01 *2.02
 االنبطاح المائل من الوقو   عدد 91.20 9.27 71.20 0.07 *2.90
 الشد ألعلى المعدل  عدد 92.71 9.19 71.00 2.71 *0.79
 الجلوس من الرقود  دعد 29.10 0.71 02.00 0.29 *0.19

 0.02* دال عند مستوى                             9.991=  0.02قيمة "ت" الجد ولية عند مستوى           

باااي  المجمااال تي   1.12( لجااالد اااارل  دالاااة ددراااا ياع  طاااد مماااتلى 7يتضاااا مااا  الجااادلي )
ممااا يةااير دلاا  لمجمل ااة الممي ةللرااالا ال قيااد البدااةالبدطيااة  اإلضتبااارافالممياا ة لغياار الممياا ة ااا  

 رد  اإلضتباراف ايما تةي .
 : : معامل الثبات ثانياً 

لدمااا  معامااي   Test - Retestاريةااة تابياا  اإلضتبااار لا  ااادة تابيةاا  مااتضد  البادااةح 
د ل لا لباي  التابيةاي  اشلي لال ااط  ( حياا 4)بلاري  مط  قادره قيد البدة البدطية  ال باف لإلضتباراف

لتاا  دمااا  معامااي اإلرتباااا  ل  لاا   يطااة البدااة اإلمااتاال ية 1/4/1128لدتاا   4/4رة ااا  اللتاا
  : لد يلضا (4) لالجدلي ل اشلي لال اط  تابيةي البميا بي  ال
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 (2جــدول )                                                    
 1ن =             قيد البحثمعامل الثبات لإلختبارات البدنية                     

 قيمة "ر"
وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى

 القياس
 اإلختبارات

 م ع م ع

 قوة القبضة  كجم 72.92 9.07 72.20 9.99 *0.127
 قوة الرجلين  كجم 01.00 2.79 01.20 0.11 *0.122
 قوة الظهر  كجم 09.20 9.90 09.12 0.72 *0.119
 الوثب العريض  سم 719.20 2.19 712.00 2.99 *0.109
 الوثب العمودى  سم 90.71 0.17 97.00 0.02 *0.121
 دفع كرة طبية  متر 9.12 0.01 9.10 0.00 *0.900
 االنبطاح المائل من الوقو   عدد 71.20 0.07 79.00 0.71 *0.117
 الشد ألعلى المعدل  عدد 71.00 2.71 71.20 0.99 *0.192
 الجلوس من الرقود  عدد 02.00 0.29 01.00 0.12 *0.101

   0.02* دال عند مستوى                        0.177=0.02قيمة "ر" الجدولية عند مستوى           

باي  طتاا ج التابيةاي   1.12ددراا ياع  طاد مماتلى  درتبااا داي( لجالد 4) يتضا ما  الجادلي 
( مماا يةاير دلا  1.917:  1.174) رالداف ماا باي اشلي ل ال اط  لإلضتباراف البدطياة )قياد البداة( ت

  باف اإلضتباراف  طد دجراع الةيا . 
 الدراسة االستط عية الثانية:

ل لد بماد  تددياد اشدمااي ل  28/4/1128 دل  22/4اللترة م   ا لدرامة دجراع   ه ات  
 اتاراف الراداة البيطياة ل الت اراراف ل  دد المجمل ااف ل التدريبية المطامبة لعيطة البدة م  ةدة الدمي

 بإتبا  الضالاف التالية: طاة عبتدديد حقر   ةي دديدى ل ي  دية قا  البادة ل
 ( ت راراف ب ةي ضلي  بإمتضدا  البار اشلليمب  بدل  ح ةاي.2حداع مجمل ة لاددة م  ) -2
 ( ت راراف ب ةي ح يد قليالع.7حداع مجمل ة لاددة م  ) -1
 مع مداللة راع ال ةي مرة لاددة.  ج ( 1.2)م  الل   بمعدي  ي داد ال ةي للطاة  -7
لرااالي دلااا  التاادر  اااا   ياااادة ال ةااي ماااع حداع ت ااارار لاداااد ااا   اااي مااارة باريةاااة رااديدة دتااا  ال -4

 راع  مرة لاددة. حقر   ةي يمتايع الطاة 
 :           المتزامن برنامج التدريب

م  ضالي )مةالماف ح تدمي(  المت ام لتدري  الضع البرطامج التدريب  المةتر  بإمتضدا  ت  
 (ل21(ل)9(ل)1(ل)8(ل)2) لطتااا ج الدراماااف المرتباااة ل اإلاااال   لاا  المراجااع العلميااة المتضررااة

 التال : للترتي لاةاع  (14ل)(17(ل)12(ل)29(ل)21(ل)27)
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 الهد  من البرنامج التدريبي:

 تداافتدمااي الةاالة( لطاةاا   الجمبااا   -ضاالية الع الةاادرة - تااالير الةاالة العضاالية )الةاالة الةراالى -2
 .مطة (22)

ماا  اإلرت ااا   –ة 21بعااض در اااف الةاالة )اللقاال   لاا  الياادي  لال باااف حداع ممااتلى تدمااي   -1
جمااا  التمريطاااف  لاا   ة( 1اللقاال  الياباااط   –اشاةاا  المضاامل  الضااغا لللقاال   لاا  الياادي  

 .مطة (22) تدفاشرضية لطاة   الجمبا  
 :التدريبي لبرنامجأسس وضع ا

 ح  يدة  البرطامج المد  ال ي لضع م  حجل . -2

د اااااع مجمل اااة مااا  تااادريباف اإلاالاااة لالمرلطاااة  طاااد بداياااة اللدااادة التدريبياااة لتمي اااة العضاااالف  -1
 االة ا  طماية اللددة التدريبية.   تمريطاف د العاملة ا  اشداعل

دت    داضي اللدداف التدريبية اليلمية  (اش ةاية )التدمي لتدريباف المةالمالتطليع ا  تدريباف  -7
 اشداع بة ي رلتيط  لعمي  ضل  لادد اةا. حل للطاة عيددة ملي 

 لالال لا  . الملا   التدمي افتمريط ايتبعم حل  المةالمة افبتمريط البدع -4

دلاا  دجماااد ( لدااداف ااا  اشماابل  دتاا    طرااي 7يجاا  ح  ي يااد  اادد اللدااداف التدريبيااة  اا  ) -2
 بدطياع. الطاة ع

 ( دقااا   إلمااتعادة اإلمتةاالاع4 - 1ماا  )المجمل اااف ل  الت اارارافيجاا  د ااااع اتااراف رادااة بااي   -8
 .بالطمبة لتدريباف التدمي

بالطمااابة  ( دقاااا   إلماااتعادة اإلمتةااالاع7 - 1يجااا  د اااااع اتاااراف راداااة باااي  المجمل ااااف مااا  ) -4
 .اش ةايلتدريباف 

%(ل مااع 91%( ل  ت يااد  اا  )81  بةاادة الدمااي بديااة   تةااي الةاادة  اا  )مرا اااة مباادح التاادر  -1
  يادة الت راراف لالمجمل اف بالتدر .

 مرا اة  امي اشم  لالمالمة ح طاع تطلي  التدريباف. -9
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 :التدريبي محتوى البرنامج 

)مةالمااف ح تدماي(  المتا ام التدري  التدريب  بإمتضدا  قا  البادة بتدديد مدتلى البرطامج         
المةالماااف تادريباف ما  ضاالي اإلاااال   لا  العدياد ماا  المراجاع لالدراماااف العلمياة المتضرراة ااا  

دياااااة تلراااااي ( 14ل)(17(ل)12(ل)29(ل)21(ل)27) (ل21(ل)9(ل)1(ل)8(ل)2)(التااااادري  باش ةااااااي)
 -العضالية  الةادرة - الةالة العضالية )الةالة الةرالى لتاالير اش ةايتدريباف البادة دل  مجمل ة م  

لتاا   رضااما  لاا  الضبااراع ااا  مجاااي  ل (7) ملداا  مااطة (22) تداافتدمااي الةاالة( لطاةاا   الجمبااا  
لممتلي حااراد  تدريباف اش ةايطم  حلتدديد  ل لد( 4) ملد ب لياف التربية الرياضية الجمبا  تدري  

 .مدتلى البرطامج التدريب  المةتر ل  لد تدديد  لاشمامية   يط  البدة

 :التدريبي لبرنامجلالتوزيع الزمنى 

( 7( حماااابيعل بلاقاااع )1( لدااادة تدريبياااة ل لمااادة )14تااا  تةماااي  البرطاااامج التااادريب  دلااا   ااادد )
(   ت  تل يعما  ل  حجا اع 91لدداف تدريبية ا  اشمبل  ل ل م  اللددة التدريبية اليلمية المةتردة )

( دقيةاة ل 41( دقيةاة ل لالجا ع الر يما  )22 اة البدطياة )اللددة التدريبية اليلمية ل دية بل   م  التمي
 المتااا ام ليةاااير البادااة دلاا  ح  مدتااالى البرطااامج التاادريب  بإماااتضدا  التاادري  ل  ( دقااا  2لالضتااا  )

 (.2ملضا بملد  )

 القياسات القبلية:

ياااة  يطاااة البداااة اشماماااية اااا  المتغياااراف البدط شاااارادقاااا  الباداااة باااإجراع الةيامااااف الةبلياااة 
ماا  اإلرت ااا  اشاةاا  المضاامل   –ة 21)اللقاال   لاا  الياادي  لال باااف در اااف الةاالة حداع لممااتلى 

 اللترة م  ا  ل  جما  التمريطاف اشرضية ة(  1اللقل  الياباط   –الضغا لللقل   ل  اليدي  
 .11/4/1128دل   29/4/1128

   :المتزامن المقترح تطبيق برنامج التدريب 

اا  اللتارة ما   اشماماية  يطاة البداة لا  حااراد المتا ام  المةتار   التادري  تا  تابيا  برطاامج
 .بلاقع  الة لدداف تدريبية حمبل ية حمابيع مترلة (1)للمدة ل  21/9/1128دل   12/4/1128

 
 



 22 

 القياسات البعدية:
المتغيااراف البدطيااة لممااتلى حداع در اااف الةاالة  لاا  ااا  إجراع الةياماااف البعديااة باا قااا  البادااة

ل  ترتيا  لةاارلا باط المةتار  ةا  ا طتمااع ما  تابياا  البرطاامج التادريب  جماا  التمريطااف اشرضاية 
 .12/9/1128دل   29/9/1128اللترة م  ل لد ا   ل الةياماف الةبلية

 :قيد البحثاإلح ائية  األساليب

 بمعالجة البياطاف ددرا ياع بإمتضدا  اشمالي  اإلدرا ية التالية: قا  البادة
 .ىا طدرا  المعيار  -                           .  المتلما الدماب -
 معامي اإللتلاع. -                                      اللميا. -
 .معامي ا رتباا البميا -                                  اضتبار "ف". -  
 .طم  التدم  -  

 عرض ومناقشة النتائج :
 المت ام التدري  دمتضدا  يى ر  ":الفرض األول والذى ينص على نتائج ناقشة ومأواًل : عرض 

 -العضلية  الةدرة - الةلة العضلية )الةلة الةرلىت  يراع ديجابياع  ل  )مةالماف ح تدمي( 
 ".مطة (22)تدف  الجمبا  لطاة  تدمي الةلة( 

 (2جدول )
 األساسية  ينة البحثألفراد عبين القياسين القبلي والبعدى داللة الفروق 

 70ن =               تحمل القوة( –القدرة  –القوة العضلية )الق وى فى                        

 قيمة "ت"
وحدة  القياس القبلي القياس البعدى 

 القياس

 
 م ع م ع المتغيرات

 قوة القبضة  كجم 72.20 9.29 71.70 9.71 *9.10
 قوة الرجلين  كجم 01.00 2.92 29.20 0.19 *9.97
 قوة الظهر  كجم 09.12 0.77 01.92 9.29 *9.12
 الوثب العريض  سم 719.20 1.22 710.00 2.99 *9.21
 الوثب العمودى  سم 90.20 0.11 92.20 0.77 *0.71
 دفع كرة طبية  متر 9.10 0.27 0.72 0.09 *9.11
 الوقو االنبطاح المائل من   عدد 79.00 0.92 90.10 0.00 *0.71
 الشد ألعلى المعدل  عدد 71.10 2.27 92.90 0.91 *0.92
 الجلوس من الرقود  عدد 01.10 0.19 27.20 0.72 *9.99

 0.02* دال عند مستوى                                9.919=  0.02قيمة "ت" الجد ولية عند مستوى            

الةيامي  الةبل  بي   1.12 طد ممتلى  لجلد ارل  دالة ددرا ياع ( 2يتضا م  الجدلي )
لرالا تدمي الةلة( –الةدرة  –الةلة العضلية )الةرلى  ا اشمامية  شاراد  يطة البدةلالبعدى 

 .الةيا  البعدى
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تدمي الةلة( لطاة    –الةدرة  –الةلة العضلية )الةرلى البادة  لد التدم  ا   رجعلي  
حملل  التدري  المت ام  ل لال ى دل  اا لية  (بدة اشماميةحاراد  يطة ال) ( مطة22الجمبا  تدف )

لالت  رل   التدمي الملا   لالال لا  ل  تدريبافل  جمع بي  تدريباف المةالمة )التدري  باش ةاي(
لالتدر  م  الممي دل  الرع  ا  تطلي  التدريباف بدية تتطام   ل ايما تةطي  ةدة اشدماي التدريبية

الةلة الةرلى مما ح ر ديجابياع ا  تدمي   لاللط بدة م  دية الممتلى البدط  مع ابيعة  يطة ال
لالةدرة العضلية طتيجة دمتضدا  تدريباف اش ةاي ل ل يادة التدمي طتيجة حمتضدا  تدريباف التدمي 

 Bassetr & Howleyوهولى  رباسيت تل    ه الطتيجة مع ما حةار دلي لتالملا   لالال لا   ل 
داضي اللدداف التدريبية ا  اترة اإل داد  المت ام ب  مية دمتضدا  حملل  التدري   (18()9009)

( ل لتدريباف التدمي بةةيما ي اف تدريباف المةالمة )اش ةايالضات للرياضيي  شط  يجمع ما بي  مم
   لرياضيي .الملا   لالال لا   مما يعمي  ل  تالير مضتل  الةدراف البدطية  الةلة لالةدرة لالتدمي ل

لورا  ، (8) (9070) براء إبراهيم أحمد  ما تتل    ه الطتيجة مع طتا ج درامة  ي م  :
أيمن عبد  ، (14) (9077هبة رضوان لبيب ) ، Laura & Hokka (9077)(72)وهوكا 

 (9072)م طفى أحمد عبد الرحمن  ،(2()9079) محمد شعراوى أحمدلالعزيز عبد الحميد 
ا   المت ام  ل  اا لية امتضدا  برامج التدري   (17)(9071) الشمرى مجبل نوا  ، (12)

 .ا  الرياضاف اللردية لالجما يةلطاة ي  لتدمي الةلة(  –الةدرة  –)الةرلى  العضلية الةلةتدمي  
 (1) جدول                                            

 األساسية  نة البحثألفراد عيالقياس البعدى عن القياس القبلي  نسب تحسن
 تحمل القوة( –القدرة  –القوة العضلية )الق وى فى 

 70ن =         الواحدة     المجموعة  المتغيرات
 نسب التحسن بعدى قبلي

 %71.11 71.70 72.20 قوة القبضة 
 %72.11 29.20 01.00 قوة الرجلين 
 %70.19 01.92 09.12 قوة الظهر 
 %2.19 710.00 719.20 الوثب العريض 
 %90.90 92.20 90.20 الوثب العمودى 
 %71.11 0.72 9.10 دفع كرة طبية 
 %92.12 90.10 79.00 االنبطاح المائل من الوقو  
 %00.11 92.90 71.10 الشد ألعلى المعدل 
 %79.11 27.20 01.10 الجلوس من الرقود 

 شاراد  يطة البدةبل  لةيا  البعدى    الةلجلد طم  تدم  ل( 8يتضا م  الجدلي )
 : %4.81ترالدف ما بي  ) تدمي الةلة( –الةدرة  –الةلة العضلية )الةرلى ا  اشمامية 
 ,.Fornscesca, et., alنسيكا وآخرون ر فو لتتل    ه الطتيجة مع ما حةار دلي  ل %(77.14
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العاملة ا   ( ح  التدري  باش ةاي م  حاضي اشمالي  لتطمية المجمل اف العضلية19) (9009)
باإلضااة دل  لال را ي  الةدرة العضلية لعضالف الرجلي  الةلة الةرلى ل لتدمي   ل الطةاا الممار 

    تالير ممتلى اشداع اللط  للرياضيي .

 وبذلك يتحقق  حة الفرض األول

 المت ام التدري  دمتضدا  يى ر  ":ثانيًا : عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى والذى ينص على 
)اللقل   ل  اليدي  لال باف ممتلى حداع در اف الةلة ت  يراع ديجابياع  ل  )مةالماف ح تدمي( 

ة(  1اللقل  الياباط   –م  اإلرت ا  اشاة  المضمل  الضغا لللقل   ل  اليدي   –ة 21
 ".مطة (22)تدف  الجمبا لطاة    ل  جما  التمريطاف اشرضية 

 (1جدول )
 األساسية اسين القبلي والبعدى ألفراد عينة البحث بين القيداللة الفروق 

 70ن =               مستوى أداء حركات القوة على جهاز التمرينات األرضيةفى                        

 قيمة "ت"
وحدة  القياس القبلي القياس البعدى 

 القياس

 
 م ع م ع المتغيرات

 ث70على اليدين والثبات الوقو   درجة 1.10 7.09 9.92 0.11 *0.19
 من اإلرتكاز األفقى المضموم الضغط للوقو  على اليدين درجة 1.20 7.92 9.00 7.07 *0.92
 ث 9الوقو  اليابانى  درجة 1.20 7.77 9.90 0.92 *0.29

 0.02وى * دال عند مست                                9.919 = 0.02قيمة "ت" الجد ولية عند مستوى            

الةيامااي  الةبلاا  بااي   1.12( لجاالد ااارل  دالااة ددرااا ياع  طااد ممااتلى 4يتضااا ماا  الجاادلي )
)اللقاال   لاا  الياادي  لال باااف ممااتلى حداع در اااف الةاالة  ااا اشمامااية  شاااراد  يطااة البدااةلالبعاادى 

   لاة(  1اللقال  اليابااط   –م  اإلرت ا  اشاة  المضمل  الضغا لللقال   لا  اليادي   –ة 21
مماتلى حداع در ااف ليرجاع الباداة التدما  اا  ل ى لراالا الةياا  البعاد جماا  التمريطااف اشرضاية

 المتاااا ام دلاااا  اا ليااااة البرطااااامج التاااادريب  بإمااااتضدا  التاااادري   لاااا  جمااااا  التمريطاااااف اشرضااااية الةاااالة 
 اي الةالة(  تدمي –الةدرة  –الةلة العضلية )الةرلى تدريباف التدمي( ا  تالير  ح اش ةاي)تدريباف 

لطاةاا    ممااتلى حداع در اااف الةاالة  لاا  جمااا  التمريطاااف اشرضااية اا ه العلامااي حمااممف ااا  تدماا  
 Mcمـاك كـال وآخـرون   اي ما  : لتتلا   ا ه الطتيجاة ماع ماا حةاار دليا ل ( ماطة22الجمبا  تداف )

Call, et.,al (7999 ،) ويســــكوت وآخــــرونWestcott, et.,al (9000ل) جــــاك Jack 
دريباف المةالمااة )تاادريباف اش ةاااي( تااىدى دلاا   يااادة الةاالة لالةاادرة العضاالية ممااا يااىدى تاا( ح  9002)

دل   يادة الطميج العضل  ل لممد اشطمجة الراباة ل ل يادة التدمي العضل  مما ياى ر ديجابيااع  لا  
  (89: 71)(ل221:71(ل)91:78ممتلى اشداع اللط  للرياضيي .)
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 Gregory, et., al جريجـورى وآخـرون  ج درامة  ي م  : ما تتل    ه الطتيجة مع طتا 

ــــين جريجــــورى  ،(71) (9002) ــــراهيم أحمــــد ،Gregory Levin (9001)(72)ليف ــــراء إب  ب
 (9077هبـة رضـوان لبيـب ) ، Laura & Hokka (9077)(72)لـورا وهوكـا  ، (8) (9070)
 المتاا ام ج التاادري   لاا  اا ليااة امااتضدا  باارام (12)(9072)م ــطفى أحمــد عبــد الــرحمن  ، (14)

 .ا  الرياضاف اللردية لالجما ية ممتلى اشداع اللط  لالرقم  لطاة   ل  ب ا  تدمي  
 (1) جدول                                           

 األساسية نسب تحسن القياس البعدى عن القياس القبلي ألفراد عينة البحث 
 لتمرينات األرضيةمستوى أداء حركات القوة على جهاز افى 
 70ن =         الواحدة     المجموعة  المتغيرات

 نسب التحسن بعدى قبلي

 %90.70 9.92 1.10 ث70الوقو  على اليدين والثبات 
 %97.19 9.00 1.20 من اإلرتكاز األفقى المضموم الضغط للوقو  على اليدين

 %99.11 9.90 1.20 سث 9الوقو  اليابانى 

 ( لجاالد طماا  تدماا  للةيااا  البعاادى  اا  الةبلاا  شاااراد  يطااة البدااة1ي )يتضااا ماا  الجاادل 
ترالدااف مااا بااي    لاا  جمااا  التمريطاااف اشرضااية قيااد البدااةممااتلى حداع در اااف الةاالة ااا  اشمامااية 

مماتلى اا  اشماماية  شاراد  يطاة البداةليع ى البادة التدم  الدادة  ل%(11.84 : 11.27%)
دلا  ارتلاا  مماتلى الةالة العضالية ل لبضاراة الةالة  التمريطااف اشرضايةحداع در اف الةلة  ل  جما  

 .الةرلى ال ابتة طاراع لتال    ه المماراف دل  الةلة الةرلى ال ابتة بدرجة  بيرة

 وبذلك يتحقق  حة الفرض الثانى

 االستخ  ات:

اقع ا  ضلع ح دا  البدة لارلض  لا  ددلد العيطة الت  حجريف  ليما الدرامة لم  ل 
 التالية:  ضالرافبدة تلري البادة دل  ا متالطتا ج 

ياااىدى دلااا  )تااادريباف اش ةااااي ح تاادريباف التدماااي(  التاادري  المتااا ام البرطااامج المةتااار  بإماااتضدا   -2
 . ( مطة22الجمبا  تدف )لطاة    تدمي الةلة( –الةدرة  –الةلة العضلية )الةرلى  تالير

ياااىدى دلااا  )تااادريباف اش ةااااي ح تاادريباف التدماااي(  تاادري  المتااا ام الالبرطااامج المةتااار  بإماااتضدا   -1
ماا  اإلرت ااا  اشاةاا   –ة 21)اللقاال   لاا  الياادي  لال باااف ممااتلى حداع در اااف الةاالة تدمااي  

  ل  جماا  التمريطااف اشرضايةة(  1اللقل  الياباط   –المضمل  الضغا لللقل   ل  اليدي  
 .( مطة22الجمبا  تدف )لطاة   
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الةالة العضالية  اا اشماماية  شاراد  يطة البدةالةيا  البعدى    الةبل  ا  تدم   لد طم لج -7
 . %(77.14 : %4.81ترالدف ما بي  ) تدمي الةلة( –الةدرة  –)الةرلى 

مماتلى حداع  اا اشماماية  شااراد  يطاة البداةالةياا  البعادى  ا  الةبلا  اا  تدما   لجلد طم  -4
ترالدااف مااا بااي   ( ماطة22الجمبااا  تدااف )لطاةا    مريطاااف اشرضاايةدر ااف الةاالة  لاا  جماا  الت

(11.27 : %11.84)% . 

 :التو يات

 ا  ددلد  يطة البدة لطتا ج لامتضالراف البدة يلر  البادة بما يل :

لماا  الضااتضاالي اتارة اإل اداد )تادريباف اش ةااي ح تادريباف التدماي(  دمتضدا  التدري  المتا ام  -2
ممااتلى حداع ل  تدمااي الةاالة( –الةاادرة  –الةاالة العضاالية )الةراالى تااالير اي ااا  اعاالاا  ماا  تاا  ير 

 .( مطة22الجمبا  تدف )لطاة    در اف الةلة  ل  جما  التمريطاف اشرضية

الجمباا  لطاة   لتالير الدالة التدريبية البدطية لاللطية  بالتدري  المت ام ضرلرة د تما  المدربي   -1
 رامج التدريبية الضارة ب لد ضم  ضاة التدري  المطلية.للضع الب ( مطة22تدف )

 ح مية تلاجد مدر  لياقة بدطية ضم  الجما  اللط  للر  الجمبا . -7

 .الجمبا لطاة    المت ام التدري    مية ب لتعريلم لمدرب  الجمبا  دلراف رةي   ةد -4

ل اااا ا بعااااض المتغيااااراف  دجااااراع دراماااااف مما لااااة  لاااا  بعااااض م لطاااااف اللياقااااة البدطيااااة اشضاااارى -2
 لالطلمية. ةاللميلللجي
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 المـراجــع
 :  : المراجع العربية أوالً 

ل مطةا ة المعاار  ل المادضي التابيةا  للةياا  اا  اللياقاة البدطياة (:7999)حمـد سـ مة أإبراهيم  -7
 .اإلم طدرية

دار المعااار  ل  بااا  لحمااالي  مطمجيااة ااا  تعلااي  لتاادري  الجم (:7991)أحمــد الهــاد  يوســ   -9
 .اإلم طدرية

ل ملتة  الل ر  (تابيةاف –ملا ي  )الجمبا  اللط   (:7999)أديل سعد شنودة ، سامية فرغلى  -0
 .الةا رة ل 

ــد المق ــود -2 ل مر اا  ة"تاادري  لاماايلللجيا الةاال طارياااف التاادري  الرياضاا  " :(7991) الســيد عب
 .الةا رة لال تا  للطةر 

  يالتادر  اماتضدا  ريتا   "(:9079) محمـد شـعراوى أحمـد، الحميـد أيمـن عبـد العزيـز عبـد  -2
 لادى ةيالعضال لالةالة ةيلللجياللما رافياالمتغ)تدمي ح مةالماف(  ل  بعاض   يالمتبا
لالعدد اشلي ل جامعاة ةياضايالر  ةياالترب لاطال  لعلال  لايحما مجلاة لالمالة  ارة طاةا 

 حميلا.

  لا   )مةالمااف + تدماي( المتا ام  التادري  ا اماتضد تا  ير" :(9070) بـراء إبـراهيم أحمـد -1
 - الرياضاية التربياة  لياة االبااف لادى الجالدل ممااراف بعاضل العضالية  الةلة ممتلى
الج ع اشلي  (ل71ل العدد )الرياضية التربية لاطل  لعلل  حميلا مجلة"ل دللا   جامعة

 ل جامعة حميلا.  لية التربية الرياضيةل 

الطارياااف لاشماا  العلميااة ااا  تاادري  الجمبااا  الداادية ل  (:7991)ى عــادل عبــد الب ــير علــ -1
 الج ع اشلي ل دار الل ر العرب  ل الةا رة.

ـــز النمـــر ، ناريمـــان محمـــد الخطيـــب  -1 ـــد العزي اإل اااداد البااادط  لالتااادري  باش ةااااي  (:9000)عب
 .مات ة لل تا  الرياض  ل الةا رةللطاة ي  ا  مردلة ما قبي البللغ ل اش

امج الةالة لتضاايا تدريباف اش ةاي لترمي  بر :  (9000) ناريمان الخطيب، عبد العزيز النمر  -9
 . الةا رة ل ال تا  للطةر مر   ل الملم  التدري 
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للطةار لالتل ياع ل ململ ة الجمبا  العررية ل دار الل ار  (:7992)عبد المنعم سليمان برهم  -70
 . ما  ل اشرد 

 الةا رة. لالطمضة المرريةم تبة  لالتدري  ا  الجمبا  (:7991)عزت محمود الكاش   -77

 دليي الجمبا  الددية ل مطة ة المعار ل اإلم طدرية . (:7991) محمد إبراهيم شحاتة -79

 .اإلم طدرية مطة ة المعار ل لتدريباف الةلة لاش ةاي  :(7991) محمد ابراهيم شحاته -70

دليااي الةياماااف الجماامية لاضتباااراف : (7992)ر بريقــع محمــد إبــراهيم شــحاتة ، محمــد جــاب -72
 .  ل مطة ة المعار  ل اإلم طدريةاشداع الدر 

 ل دار الل ر العرب  الةا رة.27ا ل  التدري  الرياض  ل  (:7992محمد حسن ع وى ) -72

ــدين رضــوان ) ،محمــد حســن عــ وى  -71 دار  ل7دضتباااراف ا داع الدر اا ل ا (:9007ن ــر ال
 الةا رة.  للعرب  الل ر ا

 ل2ا ل1جااا  لالةياا  لالتةاالي  ااا  التربياة البدطيااة لالرياضااة (:9000محمــد  ــبحى حســانين ) -71
 دار الل ر العرب  ل الةا رة.

مطةا ة  لتادري  الةالة العضالية لبارامج اش ةااي للراغار :(7991) محمد عبد الرحيم إسـماعيل -71
 . المعار  ل اإلم طدرية

باارامج تاادري  اإل ااداد  :(7990) طــارق قطــان، مــدحت  ــال  ، الــدايم  محمــد محمــود عبــد -79
 . الةا رة ل ماابع اش را  ل تدريباف اش ةايالبدط  ل 

ل دار الابا اااة للطةااار  المااادضي دلااا   لااا  التااادري  الرياضااا  ( :7991) مســـعد علـــى محمـــود -90
 .المطرلرة لالتل يع ل

بعاض المتغياراف   لا  المتا ام  لتادري امج لبرط ت  ير :"(9072)م طفى أحمد عبد الرحمن  -97
ل جامعاة   لياة التربياة الرياضايةرماالة ماجماتير ل البدطية لالممارياة لال با   ارة الياد"ل 

 المطيا.

 المردلاة اا  لألالااي بالمةالمااف العضالية الةالة تطمياة حما  (:9000) حمـاد إبـراهيم مفتـي -99
 .الةا رة للطةرل ال تا  مر   ل لاإل دادية ا بتدا ية
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 اللمايلللجية المتغياراف بعاض  لا  المتا ام  التادري  تا  ير :"(9071)الشـمرى  مجبـل نـوا  -90
الجا ع  ( ل41ل العادد ) الرياضاية التربياة لاطال  لعلال  حمايلا مجلاة ل"للطاةا ي  لالبدطياة

 ل جامعة حميلا.  لية التربية الرياضيةال الة ل 

 البدطيااة المتغيااراف بعااض  لاا  المتاا ام  دري التاا   يرتاا (:"9077هبــة رضــوان لبيــب ) -92
ل الرياضية التربية لاطل  لعلل  حميلا مجلة"ل اليد  رة ا  اشداع لممتلى لاللميلللجية

 ل جامعة حميلا.  لية التربية الرياضيةالج ع ال الة ل  (ل71العدد )

 المراجع األجنبية: ثانيًا :

52-Aagaard, P., & Andersen, J. ,(5002): Effects of strength training on 

endurance capacity in top-level endurance athletes, Scand J., Med 

Sci., Sports, 02 (Supp 2.0): 93-74 

56-Bassetr, D., & Howley, E., (5005): Maximal oxygen uptake: "classical" 

versus "contemporary" viewpoints", Medicine and science in 

sports and exercise, Vol., 03, No., 5, pp. 532-329. 

57-Brian Sharkey (5005) : Fitness and Health, Fifth Edition, Humain 

Kinetics Publisher, USA. 

52-David Miller (4221) : Measurement by The Physical Educator : Why 

and How, Second Edition, Wm.C, Brown Communication Inc 

Publisher, USA. 

03-Fornscesca, B., et., al.(0220): Bone mineral density for Brazilian soccer 

children، clinical sports medicine. 

00-Gregory, et.,al  (5002):  Effects of  Concurrent inspiratory muscle 

Training on respiratory and Exercise Performance in competitive 

swimmers, European journal of Applied Physiology,No.,94214ل-

241. 

04-Gregory, T., Levin (5007): The Effect of Concurrent Resistance and                         

Endurance Training on Physiological and Performance                           



 17 

Parameters of Well Trained Endurance Cyclists, Master's                        

Thesis, School of Exercise, Biomedical, and Health Sciences , 

Edith Cowan University.   

90-Jack, K., et. al., (0227) :Bone Mineral Content of Junior Competitive 

Weight Lifters Magazin of Sports Med. 

00- James Hesson (4222) : Weight Training for Life, Third Edition, 

Morton Publishing Company, Colorado, USA. 

01-Kravitz, L., (5001): The effect of concurrent training, IDEA Personal 

Trainer,Vol,. 25(9), 97-94. 

02-Laura & Hokka (5044): Serum hormone concentrations and 

physicalperformance during concurrent strength and endurance 

training inrecreational male and female endurance runners, 

Master’s thesis,Science of Sport Coaching and Fitness Testing, 

University of Jyvaskyla. 

93-Mc Call, B., Bymes,W., & Fleck, S., (2333) :Acute and Chronic 

Hormonal Responses to Resistance Training Designed to Promote 

Muscle Hypertrophy,Canadian journal of Physiology,No.07. 

07-Paton, C., & Hopkins, W. ,(5002): Combining explosive and 

highresistance training improves performance in competitive 

cyclists, Journal of Strength and conditioning Research,Vol., 23 

(7), 603-692. 

96-Westcott,W., et., al., (0229) : Efects of Regular and Slow Speed                         

Resistance Training on Muscle Strength, Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness ,No.,14.                                       

 ثالثًا : موقع على الشبكة الدولية للمعلومات:

79-http://www-rohan.sdsu.edu /dept/coachsci /csa/vol 17/dehoyos,htm. 

 



 14 

 
 ملخص البحث

 الفنى  األداء وة العضلية ومستوىالقعلى  المتزامن التدريب استخدام تأثير
 الجمباز  لناشئىالتمرينات األرضية حركات القوة على جهاز لبعض 

 
 *م.د/ محمد سامى محمود سعيد                                                               

تدماااي(  )مةالماااف ح التاادري  المتاا ام بإمااتضدا  مةتااار  برطااامج تاادريب   لضااعمااتمد  البدااة ح
العضالية  الةادرة - الةالة العضالية )الةالة الةرالى ت  يره  ل  لمعراة مطة (22)تدف لطاة   الجمبا  

م  اإلرت اا   –ة 21بعض در اف الةلة )اللقل   ل  اليدي  لال باف ممتلى حداع ل تدمي الةلة(  -
التمريطاااااف جماااا   لااا   ة( 1اللقااال  الياباااااط   –اشاةااا  المضااامل  الضاااغا لللقاااال   لااا  اليااادي  

( 22تدااف ) جمبااا طاةاا ي  ( 21المااطمج التجريباا   لاا   يطااة قلاممااا ) مااتضد  البادااةحل ل اشرضااية 
جماااا   لااا  بعاااض در ااااف الةااالة مماااتلى حداع تةياااي   – بدطياااة افدضتباااار لمااا  حدلاف البداااة : ل ماااطة

 : إلدرااا يةا لماا  المعالجااافل البرطااامج التاادريب  بامااتضدا  التاادري  المتاا ام  - التمريطاااف اشرضااية
ل معاماي اإلرتبااا  معاماي اإللتالاع ل دضتباار "ف" ل اللمايا ل اإلطدرا  المعيارى ل المتلما الدماب 

 طم  التدم  %. لالبميا 

 ومن أهم النتائج :

ياااىدى دلااا  )تااادريباف اش ةااااي ح تاادريباف التدماااي(  التاادري  المتااا ام البرطااامج المةتااار  بإماااتضدا   -2
مماااتلى حداع در ااااف الةااالة تدماااي  ل  تدماااي الةااالة( –الةااادرة  –لةرااالى الةااالة العضااالية )ا تاااالير

مااا  اإلرت اااا  اشاةااا  المضااامل  الضاااغا لللقااال   لااا   –ة 21)اللقااال   لااا  اليااادي  لال بااااف 
( 22الجمبااا  تدااف )لطاةاا     لاا  جمااا  التمريطاااف اشرضاايةة(  1اللقاال  الياباااط   –الياادي  

 . مطة

تدماي  –الةادرة  –الةالة العضالية )الةرالى   ا  الةبلا  اا  الةيا  البعدىا  تدم   لجلد طم  -1
 . %(77.14 : %4.81ترالدف ما بي  ) الةلة(

                                           
 جامعة مدينة السادات.  –كلية التربية الرياضية  –مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض الرياضية  *
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مماااتلى حداع در ااااف الةاالة  لااا  جماااا   الةياااا  البعاادى  ااا  الةبلااا  ااا اااا  تدماا   لجاالد طمااا  -7
 . %(11.84% : 11.27)ترالدف ما بي   ( مطة22الجمبا  تدف )لطاة    التمريطاف اشرضية

Research Summary 

The effect of the use of synchronous training on muscle 

strength and level of technical performance Some  

of the strength movements on the ground 

 exercise apparatus for gymnasts 

 
Dr., : Mohamed Samy Mahmoud Said. 
       The aim of the research was to develop a proposed training program 

using the simultaneous training (resistance + tolerance) of gymnasts under 

(22) years and to know its effect on muscle strength (maximum strength - 

muscular ability - carrying power) and the performance level of some 

strength movements (stand on hands and stability 21 - (1) on the ground 

exercise device. The researcher used the experimental method on a sample 

of (21) gymnasts under (22) years, and from the research tools:                      

Physical tests - evaluation of the performance of some power movements on 

the ground exercise apparatus - the training program using simultaneous 

training, and statistical treatments: arithmetical mean, standard deviation, 

median, torsion coefficient, T test, simple correlation coefficient, 

improvement percentages.                                                                                  

The most important results are: 

2 - The proposed program using simultaneous training (weight training + 

endurance exercises) leads to the development of muscle strength (maximum 

- ability - to bear strength) and improve the performance of movements of 

strength (stand on the hands and stability 21 w - of the horizontal focus 

included pressure hands - 1) on the ground exercise apparatus for gymnasts 

under (22) years.                                                                                             
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1 - the presence of improvement rates in remote measurement of the tribal 

muscle strength (maximum - ability - carrying power) ranged between 

(4.814: 77.144). 

7 - the presence of improvement rates in the measurement of distance from 

the tribal in the performance of movements of force on the exercise ground 

exercises for gymnasts under (22) years ranged between (11.274: 11.844). 

 


