
 للطرف العلويلقوة العضلية التحسني برنامج تدرييب 
 ضاربني يف الكرة الطائرةلالالعبني 

 1/ حممد سالمة يونسأ.م. د 
 وةشكل  البحث: دقمة امل

التدد بيا الايي دد  لددل العالرتددية اليت ختيدديف الدده  لددا ني وختبابددي للددختا    ل ددي   العلددخت          يعدد  

 العلددخت  اس نددي رتيف لعلددت الدد     الددت  ، املرتكي رتكددي لددتالط رتعدديف لعلددت الت دداي   الددت  ضدديوع ا الددي   ا 

اليت رتدديف  بدد الي ال لدديو  اادد ا  ال ددا  للختىددختت ا  يالددت لنددتختق بيي دد  سنددا   دد   ددد باس   ا ددتع ا اس             

 ( 36 :6) ال  يط الايي   الذي يتخصص ارت   الكي رتيس   ذلك ني  ختع

ملي هلي لل طي ا  العيمل،لنتختي  التبا سعترب الكاة الطيواة لل ا   طيف الايي رتيف ا لثا ا ت ي    

، حرتث يى حت بذه اللع يف ستنت  يل ي يلرتكرتيف اله  تج ا لي ابس يع لنتختي  سا حي  مجيا س يان  

خالت ابس يع ا   املرت الرتية ني االلعيب اال لرتا رتيف الذي    الحظ بذااملايب   هلي،   از يي  ا  شع رتتلي 

يتنت   اهلجختلرتيف الذيع احلال  النايا   ا  الت كرتالة ال ايارتيف  ىل ال  اب عيف لرت الرتية، ايسيلي

 الطيواة.سختورت  ال كا الت بييب للكاة   يبت نيممي   اخلصختىرتيف يلصعخت يف 

ادي  مل يكدل الالادا    ،  امللديبق  يملندتختي   لالبسلدي    اهليلديف  رب س ارتيف الص ية ال   رتيف لل اال   سعت

 ي درتيف للع ديف   امللديباة ا   سلدي  ، لاي يع  يلثلي اً  ي  يؤ ي املليباة يطرتا الل ينت ،ا ا ا ورت ًاي   رتي  لع ًا

لل ابت العختالل اله حتلق ال ختز لل ايق ، ا جيح يي اايق يتخت ع ال  ل ي ا تطيايف الا رتد  مجرتعدي ا ا    

 الديبة لل ال د   ا   سعد  اللد بة الدت ا     خطدي  ، أ ل  د ب لدل ا    ت ختق املختل يف    أ ختاالياملليباة اال ي رتيف 

،  لددل ب ددي سعتددرب احليلدديف ال   رتدديف لددل العختالددل الدده سندديا  الدد  ا ا  امللدديبة      اجلرتدد  لددا ا   ي ي ددرتًي شدداطًي

  (155:  7) . اايف التعلت

 ي دخت العدال   ، (2000)اختي  اجل ديل    (، 1996ميي  اخلطرتا) يب ا   العزيز ال اا،لل ل ي ري ل

حدد  يبددت يبدد ار التدد بيا الايي دد  بددخت سطددختيا اللدد باة   ا  ي  ي ( 2003) محدد   صددا الدد يل يا دد  ال تدديح، 

ال   رتيف العيليف  اخليىيف اله يتطل لي ال  يط الايي   املاديب  ادال ة الدت اليتلرتدز الدت سلدك اللد باة        

ال   رتدديف اخليىدديف لددل يوددل س عرتددل  س ارتدديف ا  ا  احلالدد  اخلدديل  ددذلك ال  دديط  الددذي يدد عك  الددت            

اللدختة العلدلرتيف لدل يبدت الع يىدا ال   رتديف ملدي هلدي لدل            سعد   ، ختل ديف ا ديتاسرتجرتية اللعدا امل   ياحتن   سطدخت 

سددتحكت ني ، ايلعلددالة بدد  الدده   يف   ني اجملدديت الايي دد   صدد يف خيىدديف   سددأ ري لدد ري ني احلرتددية  صدد يف ايلدد    

اال  ندديط جلددذب ا طدداار لددل لخت ددا  خددا   للاددي لي ددت العلددالة  ختيدديف    حالدديف اجلنددت  يال ل ددي   

                                                            

 امل ختارتيف  ويلعيف دددداليت رتيف الايي رتيف   كلرتيف ي تيذ لنيا   لنت ا لعيب دددد 
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حرتدث ساودا يبارتديف اللدختة العلدلرتيف للايي درت  ا  ابس يطلدي         ،لثدا ايالرتديف  يلي ت بدذه اال ل ي دية   للاي 

لاددي ي   الختطرتدد   دد عك املكخت ددية املال دديف ليللدد بة الدده ستطل لددي ط رتعدديف ا  ا  ني ي  ددطيف الخت ددا   الالدد 

 ني   بًا بيلديً   يس ديايف الد  ا لدي سلعدا    ، النداايف  اللد بة    العللرتيف يؤ ي لزيي ة لنتختياللختة ابس يع لنتختي 

التلدد    دديلكثري لددل امللدديباة، اددربالج اللددختة يلثددا لددل ي لددي لددا  باددا  لددل يلددرب،  ددل ا لددي سددؤ ق الدد  ي ا       

 (85:1)( 17: 5)(65 :3).ي ل سعا ًي ملخيطا اسىي يفبيي   ي اع  يلثا لا  يف  يلثا سختاالًي  

ة العيللددديف ني يلددد ر اساددد ا  ال ددد    ني   ايتددد  ا  الت ارتددديف ال ددديلليف املتختاز ددديف جلارتدددا العلدددال      

 لكل املايب ديف امل تماديف للع يد  لدل ا   دطيف الايي درتيف سدؤ ي ا  اليتلرتدز          ال  يط الايي   التخصص ،

الددد  اجملاختادددية العلدددلرتيف الددده ستطل لدددي ط رتعددديف ا  ا  ني ال  ددديط املاددديب    اباددديت سددد بيا اجملاختادددية      

اجملاختادية العلدلرتيف       زيي ة ممي ليف ني  ختةممي يؤ ي لزيي ة  ختة العلالة العيلليف   ، العللرتيف امللي ليف هلي 

،  دد  اجملاختاددية العلددلرتيف ني اجلنددت    حلدد  ا اخددتالت ني التددختاز  العلددل    ذلددك حرتددث يددؤ ي   ،امللي لدديف هلددي 

 يس دديايف ا  سعا ددلي سولددي  لتزايدد    ادعلدددلي الدددثا اا دديف لألىي دددية  مدداا لددا ا  املرتكددي رتك  الندد       

 (654:11) الة اللختييف   اللعرت يف      العلال يسج لل ا   التعي

ا  سدد بيا اللددختة العلددلرتيف   " and others van Robert (2006)  آخددا   ب  دداة اددي   "ي ددري 

الدذباع     ا  ا  ال د  للطار العلختي للت خصختىي ني الايي رت  الذيل يؤ    ا   طيف اله ستطلدا سكدااب   

يول سختاري اال تلااب ا لثل مل يىدل الطدار    لل  ذلك الطيواة،الايب الكاة اختق الاا  ، الت   رتل املثيت 

ادي    د  بيي ديف الكداة الطديواة احل يثديف،      الكتدع، ا العلختي جملي ليف اللدختق اهليولديف الده يدتت ا تيولدي ني حدزا        

خددالت بددذه احلالدديف حيدد ا ب    اعددل  ددايعيف للددت رياة ني  الجخت  بددخت اللدداب الندديحق، ال ددكل الاورتندد  للدد

 داايف الكداة ا    (    ني الثي رتيف الختاح ة ، لاي س لغ 13.1الذباع ال  ) اايف لكي   سختورت  الكاة، حرتث سصل 

 ( 238 :26) .  ط الت املث تية املتحاليف لل الكتع س يايفذلك  حرتث يؤ ي   يايف،/ لت  120

ا  يبارتديف اد    ودخت  اخدتالت ني التدختاز        ("1997) ىد ح  حندي     ال تيح،ي خت العال ا   “  ي ري

ىل  الذي يؤ ي ا   رتق امل ق احلال  للا صدل   يلتديل  ااي ديف لندتختق اضلديب اللدختة       العلل  الت امل ي

لادي يدؤ ي ا   دعع لندتختق التختاادق العلدل   د  ا لرتدير العلدلرتيف           الايي رت ، الناايف  التختااق ل ي 

 لددثريًا لددي ا  اخن ددي  اال تصدي ييف ني ا  ا    اخدل العلددليف  لددذلك  د  العلددالة  بددذا  يلتديل  يددؤ ي    

 (247 :2)حل  ا اىي ية العلالة  ا ب طيف  بورتنرتًي يكخت     ًي

 علددليف ي    اال تلددي ال ندد رتيفالعلددل  بددخت  ددختة الددليف  احدد ة ي  لاختادديف الددلرتيف   يلصدد   دديلتختاز 

 النددد ل  يتلددد  بدددذا االخدددتالت  ددد  اجملاختادددية العلدددلرتيف ني الطددداا  العلدددختي   يخددداق،لاختاددديف الدددلرتيف 

اجملاختادية العلددلرتيف      د    د     د  امل صدل    الدت   امللي ليف هليلعيلليف     اجملاختاية العللرتيف ا للجنت،

 ( 424:13اجلنت )وي  د   الت
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سصدارتت  ا ديلج اساد ا  ال د    اجلرتد        ا د  ا د    Sean, Tom (2000) سدخت   شدخت ،  حرتدث يؤلد   

لدختة  يتطلا ذلك  وخت  سختاز  ني  ندا ال   كل اجملاختاية العللرتيف الاورتنرتيف،متاي ية ل التاا ا  ي تال 

  ددد  اجملاختادددية  للجندددت،  ددد  الطدددار العلدددختي  النددد ل    اجلندددت،ودددي يب  الدددت ذلدددك  ال دددا ،ني وندددت 

  لاختاددية ل ي دد يف يتطلددا الختىددختت هلددذا التددختاز  التدد بيا  ددأ ا  سكددااباة    امل صددل،العلددلرتيف حددختت   دد   

  (15 :27)  العلالة املنيا ةلالة امللي ة ست ي ت العلالة احملاليف ا  ي رتيف  الع

ني الكدداة لل بودديف اال لدد  بودديت  لددل خددالت خددربة ال يحددث لادد بب للع يدد  لددل ال دداق الايي ددرتيف       

 النديحق للداب  الثدل  مللديباة اال ي درتيف اهلجختلرتديف    ل عك اني اال ا  اللختي  الحظ س ي ة الالا   الطيواة ،

لداة   ني ل صدل الكتدع يلثدا لدل      دي مل اللدعع املصديحا   لثاة شكختي االا   لل لذلك  ،     االب يت

   نيالدددت ي ا  الالاددد   دددل ي خدددالت املخت دددت التددد بييب  خيىددديف الالاددد   اللددديب   ني ال ايدددق، ممدددي يدددؤ ا        

الدت ي ا  ال ايدق   يدؤ ا    يلتديل    لالادا    يعا دل التطدختب املاحلد  للعالرتديف الت بي رتديف      ، امل يبيية الت بي ية   

   سألد  لدل لالحميسد  لدل خدالت     ،  ايدق اللكل،  لل ب ي  ي  ال يحث مبتي عيف  عك الالاد   ني سد بي ية   

الخت ديب اللدختة العلدلرتيف  ي دتخ ا  اال ل دي  احلالد  امل دي   للحالديف          إواا  جتا يف ا تطالارتيف   يلرت 

رتدل ال تديوج  ود       لدل حتل ، بؤال  الالا   ي اللختة العللرتيف للطار العلختي لني لص للتأل  لل  وخت   

العلدالة     العلالة العيلليف  خت  اختالت ني التختاز  العلل   وجبي ا ني لع الة اللختة العللرتيف ، اا  ًي

 د  العلدالة احملالديف     اختالت ني التختاز  العلدل   ، امللي ليف ني حاله ال  با  لل اخل  ال  با  للخيبج 

لادي  ، الد  ودي يب اجلندت   ) الدذباع ال دري ممرتدزة (   االخداق ملارتزة )الليب يف(   الذباع ني الذباع امل صل الكتع 

لل لالحميس  اخليىيف مب كليف ال حث اله متثل ل كليف    رتيف ني س بيا اللختة العللرتيف سعي   ل لي  سأل 

  عك ااق الاويت للكاة الطيواة  ترتجيف ساالت الربالج الت بي رتيف لألا ا  ال     ال ري لختول .

ي للطار العلختاللختة العللرتيف لتحن   لج س بييبل كليف ال حث ني  طرتط  ا ي ةضلاب ي  لل 

لل خالت ا تخ ا  يحجي  س بي رتيف لختو  حندخت الدليف   ني الكاة الطيواة، لل اجلنت ل ي الالا   الليب   

لدالة العيللديف   الع د   يللل لل ل دكليف اخدتالت التدختاز  العلدل       بذا االواا   لعرت يف،ي  لاختايف الالة 

 دديلج لختولددًي  لاشدد ًا  لرتكددخت  ذلددك الرب اجلنددت،وددي يب التددختاز   دد    لددذلك احدد اا،  العلددالة امللي لدديف

لا  دطيف الده   للا ب   لرتحلق ايو ة ل يشاة لالايب الكداة الطديواة  صد يف خيىديف  جملديت اساد ا  ال د           

 .ايليف ص يف سنتخ   الطار العلختي 
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 البحث:همفا 
للدددختة العلدددلرتيف لعلدددالة الطدددار العلدددختي  لت ارتددديف ا ا ددديلج سددد بييب   طدددرتط ا يلددد ر ال حدددث 

 لل:لل  الت  لعاايف ي اه

 الددذباع الرتندداق( –للا صددل الكتددع )الددذباع الددرتا   علددالة احملالدديف للاللددختة العلددلرتيف حتندد   .1

   الطيواة.الكاة  لالايب

  اجلي دا االيندا  االميدل   للجي ال صل الكتع  العلالة العيلليف ال التختاز  العلل     حتن   .2

 الطيواة.الكاة  للجنت الايب

  البحث: اضفر
الل لددد   ال عددد ي لصددديل لتخت دددط اللرتدددي     ددد  لتخت دددط  اللرتي دددسختوددد  ادددا ق  الددديف احصددديورتي  .1

الكدداة  لالادديب الددذباع الرتندداق( –)الددذباع الددرتا  مل صددل الكتددع احملالدديف ال عدد ي للددختة العلددالة 

 الطيواة.

 ال عددد ي لصددديل لتخت دددط اللرتدددي  الل لددد    اللرتي دددلتخت دددط  سختوددد  ادددا ق  الددديف احصددديورتي  ددد   .2

  اجلي ا االيندا  ا االميل ل صل الكتع للجي الت ة العيلليفالعلال للتختاز  العلل    ال ع ي 

 للجنت.

 البحث: صطلحة
  الموران عزم(peak torque)  

لدختة  يد ت الدت  ودخت   د باة لل      بدخت لؤشدا  يالت ا تيج للختة العلالة ني يي حلميف خالت التكدااب،  

 (23) العللرتيف

 السابدق :المراسات 
 با ديف   Hsing-Kuo Wang and Others  (2000 ()17)شدرت ج لدخت  ا دغ  آخدا      "  اوداي  .1

ا  ا  االيز لرت تددك    ي لرتدديف احلالدديف لدد ق الادديب الكدداة الطدديواة املارتددزيل ني         "   ع ددختا 

حرتدث بد ات ال با ديف ا  سلرتدرتت االختالادية   اللي لرتديف للحالديف للعلدالة          "املالكيف املتح ة

، حرتدث  دي    الطديواة املارتدزيل   ق الاديب الكداة   ال  ابة للكتع ني الدذباع املارتدزة  ال دري ممرتدزة لد     

 لرت تدك  ال يحثخت   يخت يب اللي لرتديف للحالديف   اللدختة العلدلرتيف  ي دتخ ا  اال ل دي  االيز      

،  لدددددذلك ا ددددت رتي  اخت ددددديب ا مل   بوددددديف /  ي رتدددديف  (60،120)للعلددددالة الددددد  ابة  ندددداايف   

الادد   لددل امل تخددا الددختط  سرلدديتا للكدداة  ( 10)  التاي ددل ال صدداي الدد  ارت دديف لكخت دديف لددل 

 د  يضلداة ال تديوج ي     ال حث يعي خت  لل ل كالة ني الكتع،  الطيواة،  تيف الا   لل ارت يف 

املدد ق احلالدد  للدد  با  للدد اخل ني الرتدد  املارتددزة لددي  ا ددل لددل الرتدد  ال ددري ممرتددزة،   لددي            

 بوددديف /  ي رتددديف  يال ل دددي   يلتلصدددري ا دددل لدددل    (60)لتخت دددط ادددز  الددد  با  لللدددختة للخددديبج   

  با  للدد اخل ني الددذباع املارتددزة ،   لك دد  لددي  يالددت ني الددذباع ال ددري   اال ل ددي   يلتلصددري للدد

 ممرتزة.
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االيز لرت تدك ني   سط رتدق "  ع دختا    با ديف   (29م( )2000)" .Todd S " آخدا   سدخت  ي    يوداق  .2

حرتددددث بدددد ات ال با دددديف ا  ا ددددتعاا  سط رتددددق اخت دددديب     ، "الكتددددع  سأبرتددددل ل صددددل سلرتددددرتت 

 ا  ا  املعرتيبيديف ني سعزيدز اادي ة التأبرتدل      رتي دية  سط رتدق ال  ،  الت بيا للكتدع االيز لرت تك 

،   دددد  ا ددددتخ   ال يحددددث املدددد لج املنددددح  لل با ددددية العلارتدددديف ني لخت ددددا )لرتدددد ل   الايي دددد 

Medline)    ال دددديحثخت  ا  ي  االخت دددديب     دددد  سختىددددل  ،م1999 :1989ني ال دددديتة لددددل اددددي

 .تع العالج لكرتت ال يلل وز  ال يتجزي لل التلرت  الت بيا االيز لرت تك

سدددأ ري  ا ددديلج سددد بييب لللدددختة  "  ع دددختا   با ددديف  (9)( م2002) بدددي   ا ددد  امللصدددخت  الددد يا  يوددداق .3

  دد  بدد ات ال با دديف ا  سصددارتت  ا دديلج سدد بييب  ،  "العلددلرتيف الدد  حتندد  التددختاز  العلددل  

( الاددا 14تالت العلددل  لعرت دديف لكخت دديف لددل )   لللددختة العلددلرتيف لتحندد  حدديالة التددختاز  االخدد   

 د يف   دي ي اجلزيداة الايي د  ،   يبدت ال تديوج ي  الرب ديلج        18  حتدت  لاة  دليف لدل ال يشد    

( ،   د   3: 2التد بييب احد ا  ند يف حتندل للدختة الطدار العلدختي ا  الطدار الند ل    ند يف )          

ي ىت ال با يف  لا بة سصارتت  االج س بي رتديف لتحند  اخدتالت التدختاز  العلدل  ني لااحدل       

  ا  التددختاز  العلددل  الدد  ا  ا  ال دد     دد باة ا    ل كدداة لل يشدد   ،    با دديف سددأ ري  دداالج     

 احلال 

"  ع ددختا   با دديف  and Other Malliou PC (2004()23)   آخددا    دد   دد لدديلرتخت  يودداق .4

الخت دديول ال عيلدديف ال ددتعي ة التددختاز  العلددل  للعلددالة الدد  ابة،  با دديف لليب دديف لا دديلرتا          

   د  بد ات ال با ديف لتح يد  يي طداق التد بيا ايالرتديف لتعد يل  ند يف          "  الت بي رتيف املختل ديف 

( طيلددا  كلرتدديف اليت رتدديف  48لدد  ارت دديف لكخت دديف لددل )  ددختة العلددالة الدد  ابة ني ل صددل الكتددع ، ا 

الايي ددددرتيف ت اخترتدددديببت  طايلدددديف ا ددددختاورتيف ، حرتددددث ا ددددتخ   ال دددديحثخت  املدددد لج التجدددداييب  

 12 تصدددارتت  دددالا لاختادددية جتاي رتددديف   لاختاددديف  دددي طيف ، لدددل لاختاددديف لكخت ددديف لدددل    

رتيف طيلددا،   سختىددلختا ا  ي  االيز لرت تددك بددخت ا لثددا ايالرتدديف لت ددرتري  ندد يف اللددختة العلددل         

 جملاختايف العلالة ال  ابة مل صل الكتع.

حتند  اخددتالت التدختاز  العلددل    "  ع دختا    با دديف  (8() م2004)حماد  طلعددت ي دخت املعديط     يوداق  .5

  دد  بدد ات ال با دديف ا  سصددارتت  ا دديلج    ،  "لالادديب اللددا يف الال رتدديف اجلزاورتدديف للددلختل     

اللدا يف  لدل الاد     عرت يف س بييب لللختة العللرتيف لتحن  حيالة التختاز  االختالت العلل  ل

،   يبدت ال تديوج ي  الرب ديلج التد بييب      الال رتيف اجلزاورتيف مب تخا ويلعيف الليباة للدلختل  

ني اللختة العللرتيف    الطدار العلدختي   الند ل  ،  يس ديايف للتحندل ني      اح ا  ن يف حتنل 

الاديب  ل ل  تحند  اخدتالت التدختاز  العلد    يالبتادي    ،     ي ىدت ال با ديف    املنتختي املليبق، 

 ،   لذلك  با يف التختاز  العلل  ل ي الايب اهلختل   الي ملاالز اللعا . اهلختل 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Malliou+PC%22%5BAuthor%5D
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 إجراءات البحث 
 ةنهج البحث: اوال:

ا دددتخ   ال يحدددث املددد لج التجددداييب،  ذلدددك  ي دددتخ ا  التصدددارتت التجددداييب ذ  )اللرتدددي  الل لددد                 

  ال ع ي( جملاختايف  اح ة مل ي  تلي لط رتعيف ال حث.

 حثعين  البيا: ثان

  ددي  ال يحددث  يخترتدديب ارت دديف ال حددث  يلطايلدديف العا يدديف لددل الادديب الكدداة الطدديواة لل بودديف ا  لدد           

اي املصد   املندجل   يالحتدي    (،)أاملاتديز  ني  طختلديف الد  بي املصداي       ي ي وي كخت الايي د  امل ديب    ()بويت

لددل لاالددز  ،  دديب   ( الادد  5) لددي   ددختا  العرت دديف   م، 2010/ 2009 للكدداة الطدديواة للاخت ددت الايي دد   

عرت دديف حتددت  الللتألدد  لددل   ددختع يادداا     ، لاددي  ددي  ال يحددث  ددإواا  جتددي   لعرت دديف ال حددث      اللعددا املختل دديف 

 (،، اللد بة العلدلرتيف للدذباا    الطدختت، الدختز ، العادا التد بييب     ،الندل )التيلرتديف  ملت رياة اني  امل ح  االات ال 

 ك  يخت حي  ذل( 2(، )1) ب تو  ل   

 (1و  ت )

 لكل لالز لل لاالز اللعا املختل يف الالا خت سختىرتع 

                                                                                                   = 5  

 لالز اللعا ا   الالا  

 4لليوت لالز  2

 3لليوت لالز  2

 2لليوت لالز  1

 لل لالز لل لاالز اللعا  نيالالا    ( يخت   ا  1و  ت )           

 (2ود  ت )
 ارت يف ال حث  الت لط   ااا   لعيلل  االلتختا   االحناار املعرتيبياملتخت ط احلني   

 

 املت ددرياة  
 ح ة 

 اللرتي 

 املتخت ط

 احلني  

 االحناار

 املعرتيبي

لعيلل 

 االلتختا 
 الت لط 

 2.92 - 0.02 5.76 194.2 ت  الطختت 1

 1.09 - 0.56 9.20 92.2 جتل الختز  2

 2.32 - 0.05 1.78 28.8   يف النل 3

 0.73 - 0.91 - 2.16 14.2   يف العاا الت بييب 4

 0.56 - 0.96 - 0.31 8.4 ليت للذباا  يفالل بة العللرت 5

 الت بييب،الختز ، العاا  ،)النل، الطختت ال حث ني لت رياةجتي   ارت يف ( 2يتل  لل و  ت)

 ،(3 ±)املت رياة احنصاة      الت لط  لتلكااللتختا  لذباا (، حرتث ي   رتت لعيلالة الل بة العللرتيف ل

 يااا  ارت يف ال حث ني املت رياة املختيبة  اات الرتيفممي ي ت الت 

 5= ن
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 وسائل وادوات مجع البيانات: ثالثا:

 الخت يول  ا   اة التيلرتيف: ا  ال حثا ت   ال يحث ني مجا ال رتي ية املتعلليف  لذه 

 والمراسات املرتبط  بالبحث: املراجع-1

 ايي يف الكاة الطيواة   ا و  رتيف املاس طيفت االطالع الت املااوا العلارتيف  ال با ية العا رتيف 

 ذلك لال ت ي ة ل لي ني حت ي  طايليف سلرترتت اللختة   ص يف خيىيف،  الت بيا الايي   ايليف، ص يف 

 لذلك اال ت ي ة لل ال تيوج  الت بييب،الرب يلج  ةلت ريا  حت ي  العلل ،العللرتيف،  اختالت التختاز  

(، 3(، )2) ب   ل ي  يف ال تيوجاله ت التختىل الرتلي ني بذه ال با ية العلارتيف لتعلرت  ل كليف ال حث 

(9( ،)12( ،)14( ،)15( ،)18( ،)30( ،)31) 

 املدقابل  الشخصي :-2

لي   الطيواة،  بيي يف الكاة ي  ،الايالت بيا ليالة ني خ رييل ت اواا  ا ة للي الة لا   

 (1)لااق  الت بييب.شكل الرب يلج  ،العلل الت  نا اختالت التختاز   اهل ر ل لي بخت الخت ختر

  املستخمة  يف البحث:  االختبارات-3

   ي ددتخ ا   )ايز لرت تددك( امل ددي   للحالدديف يال ل ددي  العلددل  اخت دديب سلرتددرتت اللددختة العلددلرتيف 

لددل زا يدديف   الدد  با  للخدديبجت  رتددي  حدداله الدد  با  للدد اخل   حرتددث (،Biodex 3)ولدديز ليبلدديف 

 .(2)لااق   ي رتيف. بويف /  (180(  بويف  ناايف )90س عرت  )

 ( لجت 3اخت يب بل  لاة ط رتيف ) (3) لااق للرتي  الل بة العللرتيف للذباا   يلذباا 

 : البيانات تسجيل استمارات- 4  

 (4) قلاا .احصيورتًي  لعيجلتلي لت اي لي ال حث رت يف ع اخليىيف ال رتي ية جلاا ا تايباة اا ا  ت

 :واألدوات املستخمة  يف البحث األجهزة-5

 للرتي  الطختت  يلن ترتايت  الختز   يلكرتلخت واا .   Rest meterوليز الا تيلرتيت

 ا ليت حاة                             - ( لجت.3لااة ط رتيف  ز لي )-

 شايط  رتي .  -  (Biodex 3يز لرت تك ليبليف )وليز ي

 ح ل لطيط  -    احي ييف اجلي ا   اولزة ا ليت -

 لل الثي رتيف. (0.1)ت الزلل لل بًا  يلثي رتيف حت للرتي  Stop Watch يايف ايلير     
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 االستطالعي :  مراسال رابعا:

  صدا،  ختح ة اللرتي ية مبنت  ت الطا الايي   مب ي ديف   ي  ال يحث  إواا  ال با يف اال تطالارتيف 

كداة الطديواة   لدل الاديب ال   (بويت يب   )الا    (5)ارت يف لكخت يف لل  الت( )ايز لرت تك ي تخ ا  وليز 

  يل :ل كليف ال حث ارتاي يتعلق مبي  التل لي التعار   لي  اهل ر   ايق وي كخت الايي  ،

 املختل يف.اهلجختلرتيف اللعا االز ر العلختي لالا   الليب   ني لع اللختة العللرتيف للطا ع 

 ل صل الكتع   التللعلالة العيلليف اختالت التختاز  العلل   التلتعار ا 

   للجي دا االميدل   اختالت التختاز  العلدل  للعلدالة العيللديف الد  ل صدل الكتدع        نا التعار ال

 للجنت.  اجلي ا االينا

 نتائج المراس  االستطالعي  الي: وقم اشارت

   لاالز اللعا اهلجختلرتيف املختل يف،  ني   عع اللختة العللرتيف للطار العلختي لالا   الليب 

  اجلي دا   دا االميدل   التختاز  العلل  للعلالة العيلليف الد  ل صدل الكتدع للجي    وخت  اختالت ني  نا 

 ذلك.يخت    (4 و  ت ) للجنت، االينا

 : للذراعنيالدقمرة العضلي   وثبات اختبارصمق   لخاةسًا: املعاةالت العلمي

بلد       دية اخت ديب  الده الد ة ىد ق      ال با دية العلارتديف  ي  ال يحث  يلاوختع للع يد  لدل املااودا     

الدده اشدديبة الدد  ا دد     ،(7( )3) للرتددي  اللدد بة العلددلرتيف للددذباا   بدد  لجددت(  3) لدداة ط رتدديف  يلددذباا  

   ايلرتيف.   ية ى ق يتاتا مبع الة 

 (5) ةرفقالتمرييب  الربناةج سادسا:

  ددي ي ل ي دديف   ددرته وددرتت() اال لدديت صدديليف  ( رتايي دد 10لرب دديلج التدد بييب لدد ة ) اا ددت اق سط رتددق 

  ت سلندرتت الرب ديلج التد بييب    الايي د ،  ودخت  ىديليف لا لديت   دي ي وي دكخت        ذلدك لعد    ، الايي د   صا 

 ي ددي رتا،  املاحلدديف الثي رتدديف   (3)  ا ددت ا ت (التكرتددع الت دداحي  لاحلدديف )املاحلدديف ا  لدد   ا   ددالا لااحددل،  

 .ي ي رتا (3)  ا ت ا ت (اللختة العما الثيلثيف ) ي ي رتا، املاحليف (4) ا ت ا ت  ( لتلخت العللا)

 التمرييب:الربناةج  همف-أ 

  باي:متثل ب ر ال حث ني  ع يل بورتن  

  البعم االول:

،   د   طديواة يل ر الرب يلج الت بييب لتحن  اللختة العللرتيف للطار العلدختي لد ي الاديب الكداة ال    

ا دديتاسرتجرتيف سنددت   الدد  حتلرتددل العاددل العلددل   اددق ا دد  س دداحيرتيف متثددل لدد لج لتحلرتددل         اددق  ت ذلددك

ل صدل الكتدع  ادق     التاملنتل ايف لتطختيا  ختة العلالة العيلليف  الت بي رتيف،  اخترتيب العلالةاالحترتيوية 

 الارتيف.ساسرتا لنلنل يت ي ت العلالة املنتل ايف  طايليف 
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  الثاني:البعم 

املارتددز(،  اجلي ددا)الطددار العلددختي  الددتختاز  العلددل   دد  العلددالة العيللدديف  يلدد ر ا  حتندد  التدد

لتحلرتددق سددختاز  الددل  للحدد    املندداختح  لددي  دد  اجملاختاددية         نددعت)ال ددري ممرتددز(، حرتددث    خددا اجلي ددا اال

 العلختي.وي  د  اجلنت للطار  التالعلدلرتيف 

  التمرييب:وأسس وضع الربناةج  ةعايري-ب 

    التيلرتيف ا     ا الرب يلج  املتاثليف ني:ت لاااية املعييري  ا 

 ي  ختع. (10 )ل ة الرب يلج الت بييب 

 ( ح اة.4ا   الختح اة الت بي رتيف  اخل ا   ختع  ) 
  (  ح ة س بي رتيف  40)الع   الكل  للختح اة الت بي رتيف 
 ( 75ق( ا  ) 60زلل الختح ة الت بي رتيف ييتا ح لل .)ق 
  اق ال  ة خالت لااحل الرب يلج الت بييب. لاااية التكااباة امل ي  يف لكل لاحل  
 اال ت د ي (،   د    رت يف ال با ديف ا  احليلديف الط رتعرتيف  لاااية ايتاة الااحيف ال رت رتيف للختىختت  أااا  ا(

 ق(. 4ا ا   30ساا حت ايتاة الااحيف ال رت رتيف لل )
       ة لددا شدداح  بارتتدد  لال ددت ي     اال لدديت،لاااددية اددا   ددختذج لددا ا  احلالدد  الصددحرت  لتاددايل

 االىي يف.  الخت يييف للاللصختق 
 .لاااية التنلنل امل طل  امل مت للتااي ية لل حرتث الصعخت يف 
 .ي  ستح ق التااي ية   باة الالا   مبي سنا   ي تثيبة   ااعلت 
    التل ودديف   ددل  لددذلك لاااددية ا ا  متاي ددية االطيلدديف    التااي ددية،لاااددية اسمحددي    ددل ال دد   ني  

 الختح ة الت بي رتيف للختىختت حليليف اال ت  ي  لالا  . لل اال تلي ا  ي    ع   
 التمريبات:حمتوى الربناةج واختيار  تنظيم-ج 

اجلددز   –اسمحددي الرب دديلج )ت س مددرتت حمتددختق الرب دديلج  اخترتدديب  سختزيددا التااي ددية الددت يوددزا      

 ،     ت لاااية ا    التيلرتيف ني اخترتيب التااي ية:اخلتي ( –الاورتن 

 ي ية اله حتلق يب ار لل وز  لل يوزا  الرب يلج.اخترتيب التاا 
       اجتددديه املنددديب احلالددد  هلدددذه     لاااددديةلدددا  الصدددعا،اخترتددديب التااي دددية املت بوددديف لدددل الندددلل ا

 الت بي ية  
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 (6) بها. ةرفقحمتوى أجزاء الربناةج والتمريبات اخلاص   ةضمون- بعًاسا
 :اإلمحاء-

 الت بي رتيف،  ي دتال العلالة املطيطرتيف   ا  الختاو ية يل ر ا  س  رتط ال  بة ال لختييف  النيب 

 اسطيليف.ا  لاختايف لل س بي ية  ال يلل  يس يايفالت س بي ية اسمحي  

 الرئيسي: اجلزء-

 ((Anatomy adaptation التشرحيي التكيفاملرحل  االولي 

اهلد ر    ختة العلدلرتيف،  ختا ا اب ا  حد اة ي د ختارتي لتد بيا اللد    ي ي رتا  ( 3)   ا ت ا ت بذه املاحليف

 يلعمددي  لزيددي ة اللدد بة الدد      املتصددليف لددل بددذه املاحلدديف بددخت التكرتددع الزاودد  للاجاختاددية العلددلرتيف خيىدديف         

الزاود ة ني املااحدل التيلرتديف، بدذا  يس ديايف لتحلرتدق التدختاز    التحندل ني اال ا          الت بي رتيف ا محيت لختاوليف 

تلختيديف   اال  نيط حختت امل صل، حرتث  د ية بدذه ال ديتة       اال ل ي   ا  ا  حتن    ، الختضرت   ني اللختة 

             عمدددت اللدددختح ني حاليسددد  الندددتيف ،     حتنددد  ا  ا  للعلدددالة املتصدددليف    العلدددالة املنددد ختليف ادددل حتايدددك    

ا ددتخ ا   تحرتددث ندد ختليف اددل خ ددك بي  امددت العلدد ،   امل الددي  الصدد ب،   العلددالة    لددذلك العلددالة

سكدااب   (15 -12)لدل لاختاديف لدل   ، اختاية ل (5-4) ، لنتخ  العلالة( متاي ي  ل ر س ارتيف بذه 12)

لطايلديف   الد اواي  ت ا دتخ ا  التد بيا   ، لدل ي صد   لدل يلكدل باعديف لداة  احد ة        ( %65 -55   ة لل)

 .للت بيا ني بذه املاحليف

   (hypertrophy    املرحل  الثاني  )التضخم العضلي

 ختا ددا اب ددا  حدد اة ي دد ختارتي لتدد بيا اللددختة العلددلرتيف،       ا ددي رتا (  اب عدديف ا ددت ا ت بددذه املاحلدديف )  

بددذه املاحلدديف ا ددتكايت سلختيدديف العلددالة املندد ختليف اددل حالدديف الددذباع ني ال دداا  ،  يس دديايف الدد         لددل اهلدد ر

سلختييف العلالة املث تيف للختح ، ال  بذه العلالة   رتدع اللد ط الد  حالديف الدذباع ا  دي  ا ا  التااي دية        

س ارتدديف االدد  لنددتختي لددل اللددختة العلددلرتيف لال ددت ي ة ل دد  ي  ددي   لددذلك لعلدد  ،  الدده  لددي حالدديف س عرتدد  ل

( 10)اال تلدديت ملاحلدديف اللدد بة العلددلرتيف خددالت التدد بيا التخصصدد  للكدداة الطدديواة ،   دد  ا ددتخ   ال يحددث    

(  سكدددااب  للاجاختاددديف 12-6) لاختادددية،   لدددل( 8-5)ة  لددد ر س ارتددديف بدددذه العلدددالة،  ي دددتخ ا   متاي دددي

لددل ي صدد   لددل يلكددل باعدديف لدداة  احدد ة،  ت ا ددتخ ا   مددي  التدد بيا        ( % 85- 70)لددل الختاحدد ة   دد ة  

  يجملاختاية املتع  ة  

  (Maximum strength ةرحل  الثالث  )الدقوة العظمي

لددل بددذه   اهلدد رلددي  ،     حدد اة ي دد ختارتي  اب ددا ا ددت ا ت بددذه املاحلدديف )  ددالا ا ددي رتا (  ختا ددا      

لدرب اد   ممكدل لدل الختحد اة      جت رتد    ا دتثيبة ا  خدالت  لختة العلدلرتيف  ال املاحليف الختىختت  ال  لنتختي لل

، حرتددث ستددأ ا سلددك املاحلدديف مبددي حتلددق لددل  مدداا البس دديع شدد ة التدد بيا الايي دد   ددكل للحددختض   احلالرتدديف

زا  الكتددع لددل  حددالنددي ليف ، حرتددث ت اليتلرتددز الدد  سلختيدديف العلددالة    زيددي ة ني حجددت العلددالة ني املااحددل   

( 6 -4)  د  ا دتخ   ال يحدث لدل     ،  املند ختليف ادل احل ديض الد    دا العلد ،      لدالة  االلدي    اخللدع ،   الع  
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لدل ي صد   لدل يلكدل باعديف لداة        ( %100 -ـ 85) سكدااب   د ة لدل    ( 5 - 1)لاختاية لل لاختايف لل 

 (133: 29)  اح ة ، ت ا تخ ا   مي  الت بيا  يجملاختاية املتع  ة 

 :اخلتام-

 (.اال ت  ي  العخت ة للحيليف الط رتعرتيف )  التل ويف  اال يتخي يليف لألطاخلتي  الت س بي ية  اشتال

 (3)و  ت 

 خالت اسطيب العي  الرب يلج الت بييب املنتل ايف( )العلالة

الفترة  الــهدف املــراحــل
 الزمنية

 املرحلة األولي
 )التكيف التشريحي(

 عيبا( أس3) تقوية العضالت املسئولة عن خفض رأس عظم العضد

 لة الثانيةاملرح
 )التضخم العضلي(

 ( أسابيع4) تقوية العضالت املسئولة عن توازن اللوح.

 املرحلة الثالثة
 )القوة العظمي(

 ( أسابيع3) وضع العضد. علىتقوية العضالت املسئولة عن الحفاظ 

 يخت   العلالة املنتل ايف لتحلرتق ب اي الرب يلج الت بييب لتحن  اللختة العللرتيف. (3و  ت )

 (4ت )و  

 لت رياة الت بيا الرب يلج الت بييبيخت   

 لاحليف

 اللختة العما 

 لاحليف
 التلخت العلل 

 لاحليف
 التكرتع الت احي 

 املااحل

 

 الت بيالت رياة 

ا تثيبة  ح اة اللرتيف 

 ت ارتيف ل

 اللختة العما  

  ي   اللختة حتن  

سكرتع للاجاختاية 

 العللرتيف 

 ضرت    سكرتع  ي  

 العللرتيف لاجاختايةل
 اهل ر

 محل الت بيا % 65  -55 % 85 -70 100% - 85

 )ال  ة(
 ا   ا  ي رتا  ي ي رتا 3 ي ي رتا 4 ي ي رتا 3

 ا   اجملاختاية   باة 4 8د  5 6د  4
 ا   التااي ية متايل 11 متاي ية 9 متاي ية 5

 التكااب ني اجملاختايف سكااب 15-12 سكااب 12د  6 لااة 5د  2
 التكااب ني ا   ختع لااة 4 لااة 4 لااة3

   يوق   5د  3   يوق 6د  3
 التااي ية،ا     30
  رتليف     2د  1 

 ال  باة

  الااحيف   

 اجملاختاية

  اايف ا  ا   طرت يف  ايعيف ني اال ل ي    ط 

 طايليف الت بيا ايتي ل خ ك ال  ة ايتي لاس ا ال  ة ايتي لاس ا ال  ة
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 خطوات تطبيق البحث: :ًاثاةن

 (6ةرفق ) االستطالعي :المراس   .1

ت اواا  ال با يف اال تطالارتيف للتأل  لل ل كليف ال حث  ختح ة اللرتي ية مبنت  ت الطا 

 /13 ،12 اال    املختاالي  جلارتا الايب ارت يف ال حث،  ذلك يختل  ا ح    صا،  ذلكالايي   مب ي يف 

7 /2009   

 الدقياسات الدقبلي : .2

العاا الزل ، العاا ني لت رياة ال حث )الطختت، الختز ،  حثلعرت يف ال ت اواا  اللرتي ية الل لرتيف 

اخت يب سلرترتت العال يف    حاله ال  با  لل اخل   لذلك ت، للذباا (الل بة العللرتيف  الت بييب،

 يال ل ي  العلل  امل ي   للحاليف   ي رتيف،/  بويف 180 بويف  ناايف  90لل زا ييف س عرت    ال  با  للخيبج

مبنت  ت الطا الايي   مب ي يف   ختح ة اللرتي ية (Biodex 3) ليبليفخ ا  وليز (  ي ت)ايز لرت تك

    2009 / 7 / 20 ،19  اال    املختاالي  ذلك يختل  ا ح    ذلك جلارتا الايب ارت يف ال حث،،  صا

 تنفيذ التجرب  األساسي : .3

   25/7/2009 خالت ال يتة لل الن ت املختااقلاختايف ال حث  التت سط رتق الرب يلج الت بييب 

 .م19/9/2009 الن ت املختااقحتت 

 :الدقياس البعمي .4

نت  ت الطا الايي   مب ي يف  صا،  ختح ة اللرتي ية مب ال ع ي لعرت يف ال حث ت اواا  اللرتي 

    2009/ 9 /21، 20  اال    املختاالي   ذلك جلارتا الايب ارت يف ال حث،  ذلك يختل  ا ح 

 ًا: املعاجلات اإلحصائي :تاسع

 تخت ط احلني  .امل   لعيلل الت لط  الليف ال ا ق  

 .االحناار املعرتيبي  .)اخت يب )ة  . لعيلل االلتختا 

 ( اخت يبz حلنيب  الليف ال ا ق )  
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  وةناقش  النتائجعرض 
 االستطالعي :عرض نتائج المراس   اوال:

 اا   تيوج اللرتي  الل ل  الخت يب االيز لرت تك  ااا  ارت يف ال حث  -ي

 (5)و  ت 

 االيز لرت تك  ااا  ال بوية اخلي  ملت رياة اخت يب

 ح ه التلكل الاا ارت يف ال حث 

 5ن =                                                                                    

 املت ري             

 

 الالا خت 

 Peak torque   از  ال  با 

 خيبجلل   با  لل اخل   با 

 مشيت مي  مشيت  مي

 42 63 62 95 ا  ت

 30 39 46 66 الثي  

 30 32 45 52 الثيلث

 33 43 38 55 الاا ا

 29 39 45 77 اخليل 

( ال بوية اخلي  ملت ري از  ال  با  الخت يب االيز لرت تك لتل يا 5يتل  لل و  ت )

 اللختة العللرتيف  ااا  ارت يف ال حث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (1) شكل

 وية اخلي  ملت رياة اخت يب االيز لرت تك  ااا ال ب
 ح ه التارت يف ال حث لكل الاا 
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 التختىرتع االحصيو   ااا  ارت يف ال حث الخت يب االيز لرت تك -ب

 (6)و  ت 

 ال حث ارت يف  اللرتي   الل ل   ال ع ي  ااا لتخت ط   الليف ال ا ق    

          ((Peak torqueني لت ري از  ال  با   االيز لرت تك الخت يب

 املت ري

 اللرتي  ال ع ي اللرتي  الل ل 
 لع ت

املتخت ط  الت ري

 احلني  

االحناار 

 املعرتيبي

املتخت ط 

 احلني  

االحناار 

 املعرتيبي

از  

 ال  با 

 

Peak 

torque 

ال  با  

 لل اخل

 23.09 24.22 84.93 17.56 69.00 مي 

 38.44 12.92 65.34 8.87 47.20 مشيت

ال  با  

 خيبجلل

 53.13 10.11 66.15 11.75 43.20 مي 

 60.60 11.25 52.67 5.35 32.80 مشيت

الخت يب االيز لرت تك ني لت ري   ىرتع االحصيو   ااا  ارت يف ال حثالتخت( 6)يتل  لل و  ت

از  ال  با  لتخت ط ، حرتث لي  ال حث ني اللرتي  الل ل    ال ع ي(  رت   Peak torqueاز  ال  با  )

اللرتي  لتخت ط از  ال  با  ني لي   ،  رت اي(69.00)  با  لل اخل ني اللرتي  الل ل الرتا  ني الللذباع 

لي  لتخت ط از  ال  با  للذباع الرتا  ني ال  با  للخيبج ني اللرتي  الل ل   رت اي ، ( 84.93) ال ع ي 

از  ال  با  خت ط لتلي   لاي ،(66.15ني اللرتي  ال ع ي) لتخت ط از  ال  با   رت اي لي   ( 43.20)

) ني اللرتي  ال ع ياملتخت ط لي    رت اي، (47.20) ل  با  لل اخل ني اللرتي  الل ل للذباع الرتناق ني ا

(  رت اي 32.80لي  لتخت ط از  ال  با  للذباع الرتناق ني ال  با  للخيبج ني اللرتي  الل ل  )  ،( 65.34

 .(  52.67ني اللرتي  ال ع ي ) املتخت ط لي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2)شكل 

 ال حثارت يف  اللرتي   الل ل   ال ع ي  ااا  لتخت ط 

          ((Peak torqueلت ري از  ال  با   ني 
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 :البحثاختبار االيزوكينتك جملموع   والبعمي ملتغرياتالدقياس الدقبلي ني الدقياس نتائجعرض  اوال:

 (7)و  ت 
 ي ني الخت يب االيز لرت تك  الل  ال ا ق    اللرتي  الل ل   اللرتي  ال ع 

 ال حث لت رياة ((Peak torque  ال  بااز   ني لت ري
 5ن =                                                                                       

 اللرتي  اةاملت ري
لتخت ط 
 الاسا

لاختع 
 الاسا

 (Z رتايف )
 "ذ"

احتايت 
 اخلطأ

 

 

 

ال  با  
 لل اخل

 مي 
 0.00 0.00 الل ل 

-2.032 0.042 
 15.00 3.00 ال ع ي

 مشيت
 0.00 0.00 الل ل 

-2.023 0.043 
 15.00 3.00 ال ع ي

ال  با  
 للخيبج

 مي 
 0.00 0.00 الل ل 

-2.023 0.043 
 15.00 3.00 ال ع ي

 مشيت
 0.00 0.00 الل ل 

-2.023 0.043 
 0.00 0.00 الل ل 

  (1.96)ب   0.05 رتايف " ذ " اجل  لرتيف ا   لنتختق لع ختييف 

( ا   وخت  اا ق  ال  احصيورتًي    اللرتي  الل ل   اللرتي  ال ع ي 7س ري  تيوج و  ت ) 

  ال ع ي.ني املت رياة  رت  ال حث  لصيل اللرتي  

 (8و  ت )

  نا التحنل  ااا  ارت يف ال حث الخت يب االيز لرت تك 

 ل  االينا للطار العلختي    اجلي ا االمي

 5ن = 

 اللرتي ية

 

 از  ال  با  

 القياس البعدي القياس القبلي مجموع المتوسطات المتوسط الحسابي

معدل 

 التغيير
 القياس

 القبلي

القياس 

 البعدي

 القياس

 القبلي

القياس 

 البعدي

 للقوة لكل

% جانب  

 النسبة

بين قوة 

 الجانين

النسبة 

المئوية 

 للقوة لكل

 جانب

 لنسبةا

ة بين قو

 الجانين

 

 االميل
 84.93 69 ال اخل

112.2 151.08 58.37 

16.75 

56.14 
12.2

8 
4.47 

 66.15 43.2 للخيبج

 االينا
 65.34 47.2 ال اخل

80 118.02 41.62 43.85 
 52.67 32.8 للخيبج

ا ميدل )اجلي دا   لد  للجي دا   ( ا  لاختع لتخت ط اللدختة العلدلرتيف ني اللرتدي  الل    8يخت   و  ت )

 رت ادي  لدغ لتخت دط اللدختة       رتدختسل،  (80))ال دري ممرتدز(    رت اي  لدغ ني اجلي دا االيندا      رتختسل، (112.2) املارتز(

( الدت التدختال ، حرتدث  لدغ اداق      118.02(، )151.08العللرتيف ني اللرتي  ال ع ي للجي دا االميدل  االيندا )   

 رت اي  لغ ااق اللدختة ني اللرتدي     (،% 16.75) االيناجلي ا اللختة ني اللرتي  الل ل     اجلي ا االميل  ا

 .(% 12.28) االيناال ع ي    اجلي ا االميل  اجلي ا 
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 النتائج  ثانيا: ةناقش 

ُي ددي ا ال يحددث ال تدديوج الدده سختىددل الرتلددي لددل  ا ددا  رتي ددية ارت دديف ال حددث  املعيجلددية اسحصدديورتيف         

   لتيل :النتعرت ًي ني ذلك  يسطيب املاوع  الت ال حخت 

اللرتي درت  الل لد     لتخت دط   وخت  اا ق  اليف احصيورتي     تيوج ( 1 شكل ) (6)يتل  لل و  ت  

لتخت ط اللرتي  ال ع ي جملاختايف ال حدث ني اخت ديب االيز لرت تدك ملدت رياة ادز  الد  با          ال ع ي لصيل

(Peak Torque،)  ذباع الدرتا   حرتث لي  لتخت دط اللرتدي  الل لد  للد    ال ع ي،  اللرتي لتخت ط  لصيل

الدد  التددختال  ،  رت اددي  لددغ لتخت ددط اللرتددي  ال عدد ي   ( 43.20()69) ني الدد  با  للدد اخل   الدد  با  للخدديبج  

ال  التختال  ، لادي لدي  لتخت دط     (66.15() 84.93)للذباع الرتا  ني ال  با  لل اخل   ال  با  للخيبج 

الدد  التددختال  ،   (32.80()47.20)يبج اللرتددي  الل لدد  للددذباع الرتندداق ني الدد  با  للدد اخل   الدد  با  للخدد       

           (65.34)  رت ادددي  لدددغ لتخت دددط اللرتدددي  ال عددد ي للدددذباع الرتنددداق ني الددد  با  للددد اخل   الددد  با  للخددديبج         

 ال  التختال  (  52.67) 

اللرتدددي  ال عددد ي ا    دددي   لتخت دددط بدددذه ال دددا ق احلي  ددديف   بدددذا الدددت ري لصددديل   ل يحدددث  ُيعدددزق ا

لدديتح الددذي ط ددق الددت يادداا  ارت دديف ال حددث ، ا لددا الددذي ياطددت  اللدديف ااي رتدديف الددت          الرب دديلج التدد بييب امل 

، حرتدددث ا ددد  ب اددد  ني  طرتطددد  ا دددتخ ا  للعلدددالة العيللددديف الددد  ل صدددل الكتدددع حتنددد  اللدددختة العلدددلرتيف

لاختادديف لل  دديف لددل التااي ددية   ددكل  ددختا     صصدد ،  لدد ر التددأ ري الدد  لاختاددية الددلرتيف  ددذاسلي        

           ، لختيدديف العلددالة املث تدديف لعمددت اللددختح    ، حرتددث ت س  سلاي دد  لددل العاددخت  ال لدداي    لتحلرتددق بدد ر شدد  اللددختح   

  لذلك سلختييف العلالة اله سنديا  الد  احل ديض الد  بي  امدت العلد  ني لختاولديف احل داة الع ي رتديف،          

يف خالت امل ي احلال  الكيلل هلدي،   بدذا يعد  احد  ي د   طدرتط الدربالج الت بي رتديف الده سندتل ر س ارتد           

اللختة العللرتيف للطار العلدختي،   الدذي ت لدل خدالت حتلرتدل االحترتيودية الت بي رتديف للاجاختادية العلدلرتيف          

اله اا سلختيتلي للختىختت للحالية املنتل ايف،   لذلك اجتيه اال العلالة لتحلرتق بذا املنتل ر، 

لدل سد بي ية لت بوديف ني     ال الرت ت يت بييب الت بج ني التااي ية مبي  يس يايف ال  ذلك باا  الرب يلج ال

  ايدديف الرب دديلج التدد بييب لتحندد  اال ا  الددختضرت   للحالددية الدده س ددال حتايددك امددي  اللددختح،  ىددختال      

  ي  ددي يددتت الددذا اسودداا    بدد  متثددل املث تددية املتحالدديف  بدد  العلددالة ،     للتااي ددية االلثددا ىددعخت يف،   

،  يس دديايف الدد  ا دد  يندديا  الدد   لثددا شدد ة التااي ددية االاال ددتلااب ال  دديو  للكتددع   ددل التلدد   ني  لزيددي ة 

  ددددا اللددددختح ني لختاودددد  الل ددددص الصدددد بي،   لددددل  ددددت سددددختاري  يادددد ة حالرتدددديف  ا ددددعيف للا صددددل احللدددد       

التد بييب،  بدذا لدي     ني احلالية اال ي رتيف مل صل الكتع ني املااحل املتل ليف لدل الرب ديلج    (GH)العل ي

 دد .  وختزيدع  ،Michael L. Voight and Other(2000 )(24)  اخدا    لرت ديت   يس دق الرتد  لددل  

 Christopher and Other  اخا  لاينتختر  ي  Joseph B. and other2005 (19،) اخا   
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  ددي  اللددختة العلددلرتيف مل صددل     الددت للددختحا  املعاادديف  يلتددأ ري الددختضرت   للعلددالة احملالدديف      (10)( 2008)

    ا رتديت  ي يايف لذلك الد  اشديب لدل لدل      يس الكتع سع  اال ي  ل  ي   االج الت بيا لللختة العللرتيف، 

Daniel D.(1997 ) (12،)   ي  ا دتخ ا  ز ايدي    ا  (4) ( 2000العزيدز ال ادا   يبميدي  اخلطرتدا )      ا د

  يلكيلل.عللرتيف اخليىيف  يلعلليف ال اخت املتز   املتكيلل لالرتير ال التاال الل  خمتل يف ينيا  

 تل  حتلق اا  ال حث ا  ت للرتًي  الذي ي ص الت: لل خالت العا  الني ق لل تيوج  ل ي  تلي ي

سختودد  اددا ق  الدديف احصدديورتي  دد  لتخت ددط  اللرتي دد  الل لدد   ال عدد ي لصدديل لتخت ددط اللرتددي      "

 "لالايب الكاة الطيواة الذباع الرتناق( –احملاليف مل صل الكتع )الذباع الرتا  ال ع ي للختة العلالة 

 (3) شدكل   (،8( )7)ود  ت    ال عد ي ني ي د  الل لد     د  لتخت دط  اللرت   اللديف ال دا ق   يملا لاي 

اللرتدي  ال عد ي ني لدت ري    لتخت دط    ال عد ي لصديل  اللرتي د  الل لد    لتخت دط    وخت   الليف احصديورتي  د    

لدد  با  ني اللجي ددا ا ميددل لتخت ددط اللرتددي  الل لدد     حرتددث لدديللددختة العلددلرتيف لالددذي ي ددري  اددز  الدد  با 

ال عدد ي لتخت ددط اللرتددي    ددت  لددغ ني   (،112.2)ممرتددز( )ال ددري  االينددا اجلي ددا   اخلدديبج )املارتددز( للدد اخل 

اللرتددي  الدد  لتخت ددط اللرتددي   نياجلددي    حرتددث لددي  لتخت ددط ال دداق ني اللددختة العلددلرتيف  دد    (،118.02)

 (.4.47)  ن يف س ري  ل ت  (،12.28)ال ع ي 

 اق ا  لختييف ،  رتيفياوا ال يحث بذه ال ا ق احلي  يف ال   طرتط الرب يلج الت بييب مب لجرتيف الا

 ي ال بذا امل لخت  س بيا العلليف اللعرت يف ي اًل  ااطيولي   ب يلرب لل االبتاي  ،حرتث ي  يالل الطاق 

ساي ة التختاز  العلل  بخت ال    ني الت بيا  يلطار ا  عع لل اجلنت حتت يعطرت  ال اىيف للحيق 

رتيف اللختة العللرتيف للعلالة املن ختليف ال   لل ب ي ت سختورت  الرب يلج الت بييب لت ا،  يلطار ا  ختق 

ال  با  للخيبج ،  لذلك الالة اجلي ا االينا لل خالت الت بيا االحي ي اجلي ا خالت العال املز  ج 

، حرتث ت سختورت   ش ة   حجت الت بيا االلرب جتيه العلالة املن ختليف ال ال  با  للخيبج لليب يف 

لل يبق ني  نا اللختة لي    الطاا ،   ال  اجلي ا االينا   علالة املن ختليف ال ال  با  لل اخل  ماًا

  بذا   ل كليف يتت الت بيا  اق ا  لختييفع  لي يص   اختالت التختاز  العلل  لليب يف  يجلي ا االميل ، ا

ي خت  ،(22م () 1996)  Kroger Franky and allلا  وا ااا كت  آخا   لي اشيب الرت   لل لل 

ورتريلخت ،Gabriel. (2002) (15)(، وي ايرتل  اي. ار.2()1997) ى ح  حني  العال ا   ال تيح   

  ي لاينتختر(، 8م( )2004)حما  طلعت  Guillermo J. Noffal(2003( )16،)و   ختال 

 ل كليفيص   اختالت التختاز  العلل   ا  لي Christopher D. and Other (2008 )(10)  اخا  

 سختورت  الرب يلج الت بييب لتحن  التختاز  العلل     وي يب اجلنت لذا ت، يتت الت بيا  اق ا  لختييف 

 (، % 10) لرتصل ال  لع الة لل ختليف ، حرتث ا   ال اا ا  يزي  ال يبق ني اللختة    وي يب اجلنت ال 

 بارتت  ذلك التحنل ني  سطختيا اال ا  ال     خ ك  نا احتايالة امل الكتع ، حرتث ي  االختالت ني 

العلل  ال  امل يىل يؤ ي للرتق ني امل ق احلال  للا صل،   يلتيل  ااي يف ملنتختي اضليب اللختة  التختاز 
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  الناايف   التختااق ل ي الايي رت ، ا  حتن  التختاز  العلل  يخت ا   كل ااي   ال  اضليب لنتختي 

   للجليز ين ا ذلك ي ا  لرتكي رتك   حرتث ال لل احلال  خالت ل يىل الكتع، اللختة  ترتجيف لتحنل 

اهلرتكل  العلل  ي  ي  احلالية اله ي يت  ارتلي وي يب اجلنت،  يؤ ي ذلك ال   رتي  العلالة الثي ختييف 

 عال سعختيل  يؤ ي ال  زيي ة ااي يف لرتكي رتكرتيف احلاليف النلرتايف،  ا  لي  لرتع الختز  ال  سلك املعي ليف 

 سكخت  ال ترتجيف ب  اسىي يف.

رتط الرب دديلج التدد بييب الدد  ا  ل ددي ي العاددل احلالدد      يس دديايف لددذلك ا ددت   ال يحددث ني  طدد  

لددل خددالت  التدد بييب لتحندد  الت دديكت احلالدد  مل صددل لالددا   ا ددا احلالدديف  لثددل ل صددل الكتددع ،           

،   الدددذق سعددد  اال دددي  ني اال دددااع ني ا تددديج اللدددختة  ، الددد  ت سختورتددد  الرب ددديلج      سددد بي ية لتعددد  ة امل يىدددل 

لختح لزيي ة اال ا  الدختضرت   املرتكدي رتك  اجلرتد  للا يىدل ممدي يندا        الت بييب للعلالة العيلليف ال  امت ال

للا صددل  دد  العلدد    احل دداة الع ي رتدديف لرتتحددا    ي عدد  اددل اجلنددت ا  ددي  اال ا  ال دد      الدد  لللددختة          

احملالدديف ، حرتددث س تلددل اللددختة ني االوددزا  ال اخلرتدديف  ك ددي ة   لنددتختي  ي ددت   لددتحكت ارتدد  لددل اللددختح الدد          

شدرت ج لدخت  ا دغ      بدذا لدي اشديبة الرتد      لد  حتلرتدق اب ااد ،    ا يملا   به الرب يلج الت بييب ااالطاار ،   بذ

 Paula M. Ludwig and other  دختال يلدز لدخت  يج   (،17م()2000) Hsing KuoWang   آخدا   

 ، Kathleen A. Swanik and others(2002)(21)، لدي ل     دختا رتك   اخدا       (25()2004)

الد  ا  متاي دية التلختيديف اخليىديف  يلعلدليف املند  يف ا ليلرتديف           (20()م2008) Herreraبريايداا   وختزيع

  بورتند  ني حتند  لندتختق اللدختة العلدلرتيف      ي ي د    ا لرتير العلرتي لل العلليف املا عيف امل حاايف سعترب ش  

لث تدية حتدياظ الد  اال دتلااب ال  ديو  للكتدع   بد   دختا  ،         ا  ب دي   حلل ل دكالة  دعع اللدختح ، حرتدث     

  ت بخت املث تية ال  يورتيف   س ال ال  االب طيف   احليايف ال لا ارتيف ،  ل ندختت الكتدع الدذي حيدياظ الد       ا

،     ال ختع الثي   ب  املث تية املتحالديف   س دال الد  لاختاديف العلدالة الد  ابة       ( ، GHا تلااب ل صل )

 ق   الص اق .العلليف ال الرتيف ،   العلليف ذاة الاا   العل ييف ، العلليف الص بييف الكرب

الدددذي اح  تددد  الدددربالج   التدددأ ريلادددي ي دددري ال يحدددث ا  الرب ددديلج التددد بييب حدددي ت ا  يللدددل لدددل     

التد بييب    خدالت العادا  للكاة الطيواة لندتخ لي طاادي  احد  خدالت املخت دت        املايب يف اليتالارتيفالت بي رتيف 

 الددربالج اح  تدد  الددذي  ريالتددأ لددل يللددل ا  حددي ت التدد بييب الرب دديلج ا  ال يحددث ي ددري لاددي ، لالادد  

 التد بييب  العاا  خالت   املخت ت خالت  اح  طااي لنتخ لي الطيواة للكاة اليتالارتيف املايب يف   الت بي رتيف

 شددددددددددخت  ،DanWathen (1994)(11)  ا ددددددددددل  ا  لددددددددددل لددددددددددل  الدددددددددد ه لددددددددددي بددددددددددذا   ،  لالادددددددددد  

 بدخت   دل  اجدأة  حيد ا  ال العلدل   التدختاز   ني االخدتالت   ا  ، Shean Cochran (27)(2000)لختس داا  

 االبتاددي    ددل للجنددت املتختاز دديف  يلت ارتدديف لتلددتت ورتدد ا سصددات مل ال دد    لألادد ا  س بي رتدديف لددربالج سدداالت
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 العادل  ل د ا   ادق  اخترتيببدي    التااي دية   تلد    ال يحدث      امل لخت  بذا خالت  لل ، التخصص   يلت بيا

   ، اجلدي      د   التدختاز   ني االخدتالت  بدذا  لسللرتد  الد   ينديا   ممي ،  ح ه ال  وي ا لكل االحي ي العلل 

  أ سديب  املختودخت ة  احلندرتيف  االالدي   ا  (1( ) 2003)  الد يل   صدا  امحد   ، ال تيح ا   العال ا خت ال ه لي بذا

 حلاييدديف  ذلددك   ، العلددل  اال ل ددي   ددختة لتللددل احلالرتدديف الختحدد اة ا ددتثيبة سللرتددل الدد  سعاددل العلددالة

 ا د   ال يجتديف  اللدختة  لندتختي  لدل  لتللرتدل  الدرب   صدختبة  احلندرتيف  االالدي   للي ليف سملا   ، االب طيف   اال سيب

 لعي الطاا  لال ا تخ ا 

ممدي  دلل سختورتد  شد ة  حجدت       حد ا،  الدت لدل وي دا    التااي ية  ي دتخ ا   ال يحث  تل  لذا  ي  

 Hsing Kuo Wang and آخدا   شدرت ج لدخت  ا دغ      د  اشديب  با ديف     اال دعع، الت بيا  يجتيه الطدار  

Others (2000 ) (17 )(2004 )(18)   ال دري  ال  ا    ترتجيف لالختالت التختاز  العلل     اجلي ا املرتدز 

لدذا   ممرتز،ا  ي  ال ل  ني اللختة العللرتيف ني الطار ال ري ( mobilityللحاليف)حي ا ال  لللي لرتيف  ممرتز

 Thomas اب. سختلدي  رتد   اشديب ال   بدذا لدي  اال عع، ني اجتيه اجلي ا  يلربت سختورت  محل الت بيا   كل 

R. Baechle (2000 )(28 )         ،ا  اخت يباة التدختاز  العلدل  سعطد  لؤشدا لليتلرتدز الد  ل ديطق اللدعع

حرتث ي ص   يتلرتز احلجت الك ري للت بيا ال  العلالة اللعرت يف اله سن ا اختالت التختاز  العلل    

سدختاز  اللدختة ني خدالت اديتة اللدختة       الت احي    التلدخت العلدل   رت ادي احل ديض الد       ايتة التكرتعذلك ني 

 العما .

 االستخالصات والتوصيات:
  أوال: االستخالصات:

ني  ددخت  ط رتعدديف بددذه ال با دديف  العرت دديف  املدد لج املنددتخ     تدديوج التحلرتددل اسحصدديو   ني  طدديق بددذا            

 التيلرتيف:سختىل ال يحث ال  اال تخالىية  ال حث.

  نا التحنلحرتث لي ت  ال ع ي، الل ل   لتخت ط  اللرتي  سختو  اا ق  اليف احصيورتًي     .1

، التددختال  الددت (%53.13( )% 23.03) لخدديبجالدد  با  لميددل ني اددز  الدد  با  للدد اخل   ا  للددذباع

( % 38.44)  الد  با  للخديبج  ني ادز  الد  با  للد اخل     الرتناق  رت اي لي ت  نا التحنل للذباع

 التختال . الت (60.60%)

 دد  وددي يب اجلنددت    رتي ددية ال حددث ني حتندد  التددختاز  العلددل      سختودد  اددا ق  الدديف احصدديورتًي  دد       .2

 اجلي دا ا ميدل    لدغ اداق اللدختة ني اللرتدي  الل لد   د       ، حرتدث  ال عد ي  لصيل اللرتدي   للطار العلختي 

 اجلي ددا  اجلي ددا ا ميددل حرتددث  لددغ ادداق اللددختة ني اللرتددي  ال عدد ي  دد  (،% 16.75) اجلي ددا االينددا 

 ( % 12.28)االينا 
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  :توصياتثانيا: ال

ني  ددخت  ط رتعدديف بددذه ال با دديف  العرت دديف  املدد لج املنددتخ     تدديوج التحلرتددل اسحصدديو   ني  طدديق بددذا            

  ي س :ال حث يختى  ال يحث 

 العلدددالة العيللددديف لتحنددد  التدددختاز  العلدددل   ددد       رتددد  ال حدددث سط رتدددق الرب ددديلج التددد بييب    .1

 مل صل الكتع لالايب الكاة الطيواة.  العلالة امللي ليف

 اجلي دا  االميدل  جلي دا  لتحند  التدختاز  العلدل   د  ا     رتد  ال حدث   الرب يلج الت بييب سط رتق  .2

 لل اجلنت لالايب الكاة الطيواة. االينا

 بيا اللختة العللرتيف للطار العلختي ا تخ ا  الت بيا االيز لرت تك لت  .3

 ختي ال    املنت التاي   أ ري االعلل  ملي ل  س  أبارتيف  تحن  التختاز  ا بة سختارت  امل ب    .4

 الكاة الطيواة.  املليبق لالايب

 قائم  املراجــع

 أواًل: املراجع العربي :

 اب ال كدا   ،2ط ،ال   رتديف اندرتختلختورتي اللرتي ديف    :(2003)امحد   صدا الد يل     ال تديح، العال امح  ا د    ي خت-1

 العا  

ي الايي دديف  لختباختلختورتدد انددرتختلختورتي: (1997)ىدد ح  حنددي    ال تدديح، حمادد العددال امحدد  ا دد   ي ددخت- 2

 العا  . اب ال كا  ، التلختيت  طاق اللرتي 

اللدددختة   سصدددارتت  ددداالج التددد بيا  ي  لددديت   :(1996)العزيدددز امحددد  ال ادددا،  ددديب ميدددي  اخلطرتدددا     ا ددد -3

 لالز الكتيب لل  ا، الليباة. الت بييب،   طرتط املخت ت

لل يشد   ني   بيا  ي  لديت  التد  ال د       االاد ا : (2000) العزيز امح  ال اا،  يب ميي  اخلطرتدا  ا  -4

 الايي  .اال يسذة للكتيب  ،ال لخت لاحليف لي   ل 

  ال  ددا،للط يادديف  ا . ا . ودد ، لتدد بيا الايي دد  ال مايدديف  التط رتددق ا (:2000اجل دديل )الدد   اددختي -5

 الليباة.

 الليباة، املعيبر،،  اب 12ط الايي  ،الت الت بيا  :(1992)حنل اال ق حما -6

  طداق اللرتدي   اال   العلارتيف ني الكاة الطديواة   (:1998مح ي ا   امل عت ) ،حني  ى ح   حما -7

 لل  ددا،لالددز الكتدديب  اال لدد ،الط عدديف  ،“ حتلرتلدد ددددد    ندد ددددد  لعددانيدددد  للدديبي دد    دددد للتلددختيت " 

 الليباة.
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حتنددد  اخدددتالت التدددختاز  العلدددل  لالاددديب اللدددا يف الال رتددديف     (:2004)طلعدددت ي دددخت املعددديط   حماددد -8

التي عددديف ملالدددز   اخلددد لية املعلختليسرتددديفشدددع يف ال  دددا  حبدددث الاددد  ل  دددختب، ،ورتددديف للدددلختل اجلزا

   ختاارب. امل ختارتيف،للرتيف ا  اب د ويلعيف   الل ية دداخل ليف لال ت يباة ال حثرتيف 

سددأ ري  ا دديلج سدد بييب لللددختة العلددلرتيف الدد  حتندد      (:2003)ا دد  العزيددز ا دد  امللصددخت  الدد يا   بددي  -9

 ويلعيف حلختا .   لل   ،للرتيف اليت رتيف الايي رتيف  ل  ختبة،ليف  لتختباه كري ب يالتختاز  العلل ، 

 ثانيًا: املراجع األجنبي :

10. Christopher D. Stickley and Other (2008): Isokinetic peak torque ratios 

and shoulder injury history in adolescent female volleyball athletes, 

journal of athletic training, 43, (6):571-577. 

11. Dan wathen (1994): muscle balance essentials of strength training and 

conditioning association, human kinetics. 

12. Daniel D. Arnhein & William Prentice (1997): Principles of Training, 

Ninth ed., Brown, Benchmark.  

13. Florence and Elizabeth paretic (1993): muscles testing and function, 4th 

ed., Baltimore, U.S.A. 

14. G.-B.J. Marqeues MC and others (2004): Changes in strength 

parameters during twelve competitive weeks in top volleyball 

athletes, International Journal of Volleyball Research 7, 23–28. 

15. Gabriel Y.F. Ng, Patrick C. W.Lam,(2002):A Study of 

Antagonist/Agonist Isokinetic Work Ratios of  Shoulder Rotators in 

Men Who Play Badminton, J Journal of Orthopedic & Sports 

Physical Therapy Vol. 32 , Number 8, August.   

16. Guillermo J. Noffal(2003):Isokinetic eccentric to concentric strength 

ratio of the shoulder rotator muscles in throwers and non-throwers, 

the American journal of sports medicine, july,vol.32 No.4 p.537-541 

17. Hsing Kuo Wang & Alison Macfarlane ,Tom Cochrane(2000): 

Isokinetic performance and shoulder mobility in elite volleyball 

athletes from the United Kingdom, Birth journal of sport Medicine , 

Vol.(34),39-43 
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18. Hsing Kuo Wang and others(2004):Isokinetic performance and 

shoulder mobility in Taiwanese elite junior volleyball players, 

journal of Isokinetics and Exercise Science 12 , 135–141 

19. Joseph B. Myers and other(2005): On-the-Field Resistance Tubing 

Exercises for Throwers: An Electromyographic Analysis, Journal of 

Athletic Training;40(1):15–22  

20. Joseph E. Herrera & Grant Cooper (2008): Essential Sport Medicine, 

Humana Press. (49) 

21. Kathleen A. Swanik and others (2002): The effects of shoulder 

plyometric training on proprioception and selected muscle 

performance characteristics, Journal of Shoulder and Elbow 

Surgery, November/December. 

22. Krueger Frank and other (1996): Muscular Imbalance and shoulder 

pain in volleyball attackers, British journal of sports medicine, lox 
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