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مهاا  ماى هزهازة نقباضاات العضاميا التاى تعتماد ماى  مألامن يزوكيناتيكى األ يعد التدريب
مااور الخاصااا تقنيااا  اليااا لتااتثكع مااى بعااض األ مكاناااتبأزهاازة خاصااا ح ثيااث صااممت تماا  األ

وشدة تكرار وبقاء زمن المثير مع  نقباض حكسر ا ثركا األ العضمينقباض األ ب  ند األ بأداء
زاازاء ماان شااكا  تأخاا مفصااا التااى تعمااا  ميهااا العضاا ت ح والتااى تثكااع مااى ثبااات وتوياار زاو  ال

زهااازة ماااع الاااتثكع ماااى تشاااومها ثساااب طويرهاااا ح و ماااى  لااا  يمكااان برمزاااا تمااا  األالمهاااارة الماااراد ت
 (118: 4الثازا مع ضبط وتقنين المقاوما المناسبا .)

ا هن التدريب االيزوكينااتيكى يتايل لمعضا ت مرصاا العمام( 4102طمحة حسام ) ويؤكد
داء التمااارين وهوماااا ال يثققااا  هأ ناااوع مااان هناااواع لهاااا ماااى زمياااع مراثاااا ه نقباضاااي إبأقصاااى قااادرة 

 (747:  6التدريب االخرأ )
يزوكينااتيكى تزناب الزواناب هنا  ياتع ماى التادريب األم( 0331السيد عبد المقصوود )ويشير 

وع مان التادريب ا الناكساتونى ح ونزاد هن ها مى كاا مان التادريب األيزومتارأ واألالسمبيا الموزودة 
ساتخدام   ماى التمريناات التأهيمياا ماى متارات ساابقا ومان األماور  بارة  ن شكا خاص إقتصار إ

 Perineالثاسااما ماااى هااا ا الخصاااوص إمكانياااا التكيااا  مااع كاااا مقاوماااا ح  ثياااث نزاااد هن بيااارن 
 ARE)يتثدث مى ه ا الخصوص  ن تمرينات التكي  مع المقاوما )

 Resistance Exercise  Accommodating  مان ثيث يتع مى ه ا النوع من التادريب
 (789:  7.) الثركيالمسار  الثركي ب هثناء المسار لألقصى قدرة ه ستخداعإخ ا 

هن التااادريب بسااار ا زاوياااا ثابتاااا م( 4111عبووود الع يووو  الامووور وااريموووان ال طيووو  ) ويااا كر
الثركاا المطموباا هثنااء  اوزاويايتطمب هن يعما الفرد ضد زهاز صمع خصيصا لمتثكع مى سر ا 

الكاماا لمثركاا ح وماى ها ا الخصاوص  الثركايان  يوير المقاوما خ ا المدأ  باإلضاماالتدريب 
عتماد  ماى كاا مان القاوة والسار ا ألن ت التايلمرياضايات  تاأثيرا مضا هناواع تادريب القاوة يعد من ه

 همضاااا تنمياااا لمقااادرة حلاااى الكاماااا تاااؤدأ إ الثركااايخااا ا المااادأ  المقااادرة  ماااى إنتااااج قاااوة قصاااوأ
هناا  يتاايل إمكانيااا التادريب بساار ات ثركيااا قريبااا مان الساار ا المطموبااا هثناااء االداء مااى  إلضاامابأ

 النشاط الرياضى الممارس مع إنتاج هقا تعب مى العض ت العامما والمفاصا. 
 (  66ح65:  7)

                                                           
*

 جاهعة بنها –هدرس بقسن التدريب الرياضي وعلىم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين  
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هزهازة الاتثكع  داعساتخأبيزو كيناتيكى ألهن التدريب ام( 0331السيد عبد المقصود )ويشير 
تقوع  مى الاتثكع ماى مساتوأ المقاوماا بهاد  التوصاا الاى التكيا  المطماوب ثياث يظاا مساتوأ 

ات الساار ا وباا ل  تضاامن التاادريب المقاومااا ثابتااا طااواا المسااار الثركااى ممااا يااؤدأ هيضااا الااى ثباا
 (792:  7داء الثركى ) ألوث هقصى مستوأ توتر  ضمى طواا ايزوكيناتيكى ثدألا

 التي تتطمب قدرا   ات الصعوبات العاليا بر المصار ا الرومانيا هثد هنواع المصار ا وتعت  
سااتخداع الاادقير لثركااات ألعااا األداء الاا أ يميزهااا مااي شااكا اماان األ ااداد الباادنى نظاارا لطبي كبياارا  

 القدمين وال را ين والز ع .
لثركاى الاداىرأ مهاارات المساار االرمياا الخمفياا مان  هن م(4112محمد الروبو  )ويشير  
الماااادربين  هتماااااعبأساساااايا الهامااااا مااااى رياضااااا المصااااار ا والتااااى ثظاااات ألالمزمو ااااات اوضاااامن 

 ااب مااى ثالااا أل د مااى تاارزيل الوالمتخصصااين حلكونهااا وساايما معالااا لتساازيا نقاااط كثياارة قااد تسااا
 (                         164: 9بممسا الكتفين.) ةالمبارانتهاء إ دع 

هن التدريبات الخاصا تمثا ههميا كبيرة مى تثسين  م(4112د ) مسعد محمو وي كر  
األداء المهارأ لممصار ينح كما يزب هن يتفر التدريب مع المسار الثركى لممهارة المراد 

 (  734:  8التدريب  ميها وتشتر  ميها العض ت العامما مى الثركا.) 
معرومااااا بتمرينااااات والهن التمرينااااات الخاصااااا  م(0331السوووويد عبوووود المقصووووود )ويضااااي  

ماى تادريب التكنيا  وهاى تشاما مقااطع مان الثركاات مقاطح ثياث تتطاابر  والتى تساتخدعالمثاكاة 
المزمو ااات العضااميا التااى  ثيااث توزاا ززىيااا ( المسااار –الاازمن  )ىنااالتمرينااات الخاصااا مااى منث

 (374:  7تقوع بالعما الرىيسى.)
هن المصاااااار ا مااااان هكثااااار ( م0333)Martine&Margreitaموووووارتن ومار ريتوووووا ويزكااااار 

 ( 117: 74النازل ) البدني لألداء( هساسا Powerالرياضات التى تشكا القدرة )
ومااان خااا ا ماااا سااابر وبعاااد اطااا ع الباثاااث  ماااى العدياااد مااان المرازاااع العممياااا التاااى تناولااات 
ن بالبثااث والدراسااا الباارامر التدريبيااا الخاصااا بااالقوة لممصااار ينح وزااد هن المشااكما األساساايا تكماا

التااى تقمااا ماان ما ميااا تمرينااات القااوة  األساسااياتعمااا  مااى ثااا المشااكما  التاايمااى هساااليب القااوة 
التقميديا كاألثقاا ح والمتمثما مى  دع مناسبا الثقا المستخدع مى التمرين لتثقيار األثاارة العضاميا 

ممووو  ويؤكووود  لوووك عصوووام حلمثركاااا المركزياااا لمتمااارين  الثركااايبالدرزاااا المطموباااا طاااواا المساااار 
ثياااث يشاااير الاااى ان الفااارد الماااؤدأ لمثركاااا يكاااون اكثااار قااادرة  ماااى إخاااراج القاااوة كمماااا  م(4102)

 اقتربت الثركا المركزيا من نهايتها .
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زهااااز  ساااتخداعبأ تااادريبيتصاااميع برناااامر  مااان خااا اهااا ا البثاااث  مشوووكمةتبماااورت مااان هناااا و 
 لمصاار ياء الرمياا الخمفياا يزوكينت  لمعض ت العامما لمز ع وتأثيرها  مى القدرة ومساتوأ هدألا

 الدرزا األولى ح وه ا ما دمع الباثث الستخداع التدريب األيزوكيناتيكى. 
 أهداف البحث : 

تأثير تصميع برنامر باستخداع زهاز االيزوكينت  لمتعر   مى يهد  البثث إلى 
فيا التدريب األيزوكيناتيكى  مى تطوير مزمو ا  ض ت الز ع ومستوأ هداء الرميا الخم

 الدرزا األولى.  لمصار ي
 فروض البحث : 

  توزد مرور  ات داللا إثصاىيا بين متوساط درزاات القيااس القبماى وكا   مان متوساط درزاات
 القياس البينى ومتوسط درزات القياس البعدأ مى القياسات األيزوكيناتيكيا قيد البثث ؟

 بماى وكا   مان متوساط درزاات توزد مرور  ات داللا اثصاىيا بين متوساط درزاات القيااس الق
 القياس البينى ومتوسط درزات القياس البعدأ مى القياسات المهاريا قيد البثث ؟

 مصطمحات البحث: 
 :() ها  االي وكياتك 

 زهاز صمع خصيصا لمتثكع مى سر ا وزاويا  الثركا المطموبا من المفصا هثناء التدريب .
 Agonist muscles:  العضالت القابضة )المحركة(

هاااي العضاااما المساااىولا  ااان إنتااااج الثركاااا بشاااكا مباشااار ح بمعناااي هخااار هنااا  بااادون هااا    
 (  53:  12العضما ال يمكن إنزاز الثركا المطموبا. ) 

  Antagonist musclesالعضالت الباسطة )المقابمة( : 
هااي العضاا ت التااي تعمااا  مااي االتزااا  المعاااكس ل تزااا  الاا   تعمااا  مياا  العضاا ت  
ا  ناد ثركاا القابض ح ماث   تكاون العضاما القابضاا هاي المثركاا ماي ثاين تكاون العضاما المثرك

 الباسطا مي نفس المفصا هي العض ت المقابما. 
ووظيفاا العضاا ت المقابماا هااي إيقااا  الثركاا  نااد نهاياا الماادأ الثركااي )خاصاا الثركااات التااي 

 ( 727:  12تؤد  بعن ( مما يسا د  مي ثمايا المفصا. )
 :  Peak Torqueع م الدوران )أقصي قوة(   روة

هو  بارة  ن ه مي إنتاج لقوة العض ت مي ه  لثظا خ ا التكرار ويدا  مي قدرة قوة  
 ( 17:  77العضما وتقاس بالنيوتن  مى المتر . ) 

                                                           


 تعريف اجرائى  
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 Peak Torque body weight روة ع م الدوران بالاسبة لو ن ال سم 
 (32:  33.)وزن الزسع وتمثا بالنسبا المىوياما بالنسبا لهي  بارة  ن هقصي قوة تنتزها العض

 Range of motionدى الحركي الم
هاو ماد  زاوياا الثركاا القصاوأ لممفصاا مااي ثادودها الخارزياا التاي يسامل  ان طريقهااا  

 لاااا  المفصااااا لمزاااازء الخاااااص باااا  ماااان الزسااااع بثركااااا دورانيااااا مااااي اتزااااا  معااااين )مسااااتو  دوران 
 ( 119ح 118:  5مثدد(.)

 رق وا  راءات البحث :ط
 ماهج البحث : 

 القبماايسااتخداع القياااس ألمزمو ااا واثاادة ب التزريباايبالتصااميع  التزريباايالماانهر  سااتخداعإتااع 
 . والبعد  البينيو 

 م تمع وعياة البحث : 
يشااما مزتمااع البثااث ال بااي المصااار ا الرومانيااا ماان الدرزااا األولااي )المرثمااا الرابعااا 

وقاااد تاااع اختياااار  يناااا البثاااث  دين باالتثااااد المصااار  لممصاااار احسااانا( والمقيااا 18لمكباااار ماااور 
ثيااث بماام ثزااع   الرياضاايبالطريقااا العمديااا ح ماان ال بااي المصااار ا الرومانيااا ماان سااتاد شاابين 

( ال بااااين تااااع اسااااتخدامهع مااااي الدراسااااا 7( ال بااااين مصاااانفين دوليااااا و اااادد )6العينااااا األساساااايا )
 ( ال بين.8والبالم  ددهع )االستط  يا و ل  من ثزع العينا االزمالي 

  Homogeneity of the sampleت ااس أفراد عياة البحث:
 تمد الباثث مي هن يكون هنا  تزانس ألمراد  ينا البثث مي المتويرات التاي قاد تاؤثر إ

 مااي المتوياار المسااتقا و لاا  ومقااا  لمااا هشااارت إلياا  الدراسااات السااابقا والقااراءات النظريااا وهااي كمااا 
 يمي :

 (0 دول )
 6=   ن                    ت ااس عياة البحث                                 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المتوسط
 االاحراف الوسيط الحسابي

 المعياري
 معامل
 االلتواء

 1.25- 2.57 73.9 73.7 السنا السن
 2.62- 3.5 166.7 166.4 سع الطوا
 2.64- 7.8 7442 73.4 كزع الوزن

  1.35- 2.84 13.97 13.54 السنا عمر  التدريبىال



 
 

   

- 5 - 
 

الطوا  –)السن  ( هن قيع معام ت االلتواء مي متويرات التزانس1يتضل من الزدوا )
وتقع  3±( وهى قيع هقا من 1.35:   2.62( قد تراوثت ما بين )التدريبيالعمر  –الوزن  –

بثث مي المتويرات المختارة والتي مما يشير إلى تزانس همراد  ينا ال اال تداليتثت المنثنى 
 .يمكن هن تؤثر مي قيما المتويرات المعنيا 

 (4 دول )
 6ن =                            ت ااس عياة البحث                     

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 الوسيط
 االاحراف
 المعياري

 معامل
 االلتواء

 2.76- 12.7 76.3 159.5 نيوتن ع وم القبض
 2.37 127.85 14.29 124.98 نيوتن ع وم البسط

 2.73- 4.92 17.22 718.87 نيوتن ع وم بالاسبة لو ن ال سم قبض
 2.62 5.28 17.45 195.87 نيوتن ع وم بالاسبة لو ن ال سم بسط

 2.14 1.25 7.58 327.57 الزوا الشغل قبض
 2.52- 9.99 74.47 158.72 الزوا الشغل بسط

 2.95 1.91 4.68 114.47 درزا لمدى الحرك ا
  2.97- 2.711 2.516 14.167 درزا المستوى المهارى
 2.97 2.516 2.711 5.33 زمن المستوى المهارى

)  زوع القبض  ( هن قيع معام ت االلتواء مي متويرات التزانس7يتضل من الزدوا )
المستوأ المهارأ(   -المدأ الثركى  -الشوا  -العزوع بالنسبا لوزن الزسع  - زوع البسط  –

مما يشير إلى تزانس همراد  ينا  3±( وهى قيع هقا من 2.97:  2.52-قد تراوثت ما بين )
نها تقع تثت المنثنى اال تدالى  . البثث مي المتويرات المختارة وا 

 وسائل وأدوات  مع البيااات :
ساااب ماااع طبيعاااا وههااادا  البثاااث الباثاااث األدوات واألزهااازة واالختباااارات التاااى تتنا اساااتخدع

 واليات العما داخا التطبير العممي لتزربا البثث .
 أواًل : الوسائل واألدوات:

 .Casioزهاز الرستاميتر لقياس الطوا الكمي لمزسع                سا ا إيقا  
 بساط مصار ا. ميزان طبي معايير لقياس وزن الزسع                      

 .Movie maker))برنامر لتقطيع الفيديو  يو + زهاز  رض     كاميرا تصوير ميد
زهاز األيزوكينتي  لقياس األداء العضمي مزود بزهاز كمبيوتر وشاشا وطابعا.      

Iso Kinetic Dynamometer (muscle performance testing) 



 
 

   

- 6 - 
 

هن هزهازة االيزوكينتا  تتطماب هن يعماا مLee E . Brown (4111 )بوورن  ويشاير لاى
أل ااااب ضااااد زهاااااز صاااامع خصيصااااا لمااااتثكع مااااى ساااار ا وزاويااااا الثركااااا المطموباااااح مفياااا  تعمااااا ا

كع ماى سار ا االنقبااض العض ت بثادها االقصاى خا ا المادأ الكاماا لثركاا المفصاا ماع الاتث
 ( 3:  77وقوت  . )  

 

 
 

 ( 0 شكل )
 Iso Kinetic Dynamometerمكواات  ها  االي وكياتك 

 ست دمة ف  البحث :الم اال تبارات ثاايًا:
 (        7 اختبار القوة المميزة بالسر ا الخاص بمهارة الرميا الخمفيا قيد الدراسا. مرمر)  

   (3    :57 ) 
 الدراسة االستطالعية : 

 يوع الث ثاء الموامرح الدراسا األولى  استط  يا( دراسا 7قاع الباثث بأزراء  دد)
( مان خاارج العيناا األساسايا واساتهدمت ها   7ددهع )و ا االساتط  ياع العينا 7216/ 7/9

يااااااوع األربعاااااااء الدراسااااااا التأكااااااد ماااااان صاااااا ثيا األدوات واألزهاااااازة المسااااااتخدما والدراسااااااا الثانيااااااا 
األيزوكينتااا  مااان خااا ا  تقناااين األثمااااا التدريبياااا الخاصاااا بزهااااز واساااتهدمتع 5/12/7216

 .متويرات 
 الت ربة األساسية : 

دراسا االستط  يا وما هلت إلي  من نتاىر قاع بإزراء الدراسا بعد هن قاع الباثث بال
ع  17/17/7216وثتى يوع األثنين الموامر  ع79/12/7216من يوع السبت الموامر األساسيا 

 وقد هزريت  مي النثو التالي: 
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 أوال: القياسات القبمية:
األربعاء والخميس خ ا يومى تع إزراء القياسات القبميا ألمراد  ينا البثث االساسيا 

  مى . واشتممتع 7216/ 12/  77ح76  الموامر
 – زع الدوران بالنسبا لمزسع  –القياسات االيزوكيناتيكيا ) روة  زع الدوران   اليوم األول

 المدأ الثركى (–الشوا 
 القياس المهار  )ثركا الرميا الخمفيا (  اليوم الثاا 

 ثاايا : الدراسة األساسية :
  ها  األي وكياتك : باست داميم البراامج  طوات تصم

والتاى هشاارت إليهاا المرازاع   ها  األي وكياتك استخدمتبناء  مى تثميا الدراسات التى 
  Ambrosiso,FM,atمبرو   وأ رون  أ"دراسا العمميا والدراسات السابقا والتى منها 

ح  (17() ع1994)" Call-Benzoor M & et al( كوال وأ ورون 00) م(0332(
" ربياور  ح(75)(م0334" ) Rowinski M & Mcgorry R"رواسك  و مواك ورى دراسا 

"ديمتوو وكراوديل دراساا (ح16 )(م0334) " Grabiner M & Jeziorowski Jوجيشورسكك
delitto a, & crandell C C  ("0330)وآ وورون   يرومووو"(ح  دراسااا  (ح 14) م

Jerome J et al" (0330)ار وأ ورون" ربيدراسا   (ح 17) مGrabiner M & et al " 
  (.16)م(0331)

 : التدريبيالباحث ال طوات التالية عاد تصميم البراامج  اتبع
  أسس ومعايير بااء البراامج :

 . توامر  واما األمن والس ما 
 . هن يكون مثتوأ البرنامر مناسبا لطبيعا وخصاىص المرثما السنيا قيد البثث 
   خ ا مراثم  المختمفا .هن يكون البرنامر متكام 
 .مرا اة البرنامر الفرور الفرديا      
   درزا الثما. ميمرا اة مبده التموج 
 . مرونا البرنامر وقبول  لمتطبير العممي 

 التعميمات المتبعة الستعمال ال ها  :
 .لمز ع العضميالتأكد من وضعيا الزهاز بما يتناسب مع العما  -
 اليا.تثبيت ظهر المقعد بواسطا الميد -
 المعاكس يتع مصا الززء السفمي  ن  ظهر المقعد مقط.  االتزالكي يتع ل  المقعد مى  -
 يتع ضبط وضعيا ال  ب  ن طرير ارتفاع وضعيا المقعد. -
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 Operating:   التشغيل
 االحتيا ات من أ ل التدري  األمن لم ها  :

 هن يتع تثت إشرا  متخصص وليس باستخداع الفرد نفس .  -
 المدأ الثركي مسبقا  لممصارع قبا البدء مى التدريب.تثديد  -
 مي ثالا تعد  المصارع المد  الثركي المثدد ل  مسبقا  يقوع الزهاز تمقاىيا  بإيقا  نفس .  -
 ضرورة معرما المصارع بوظيفا استخداع مفتاح التوق  التمقاىي. -
 مااي اكماااا المااد  الثركااي هثناااء التاادريب التأكااد ماان الوضااعيا الصااثيثا لممصااارع و قدرتاا   -

 المنوط ب  .
 الورما التي يوزد بها الزهاز يزب هن تكون خاليا من ه  زهاز هخر وهيضا  من ا  همراد.-

  دع تشويا الزهاز إ ا كان ب   طا ثتي يتع مثص  بواسطا )المتخصص(. -
 يتع استخداع الزهاز بالطاقا المقررة ل .   -

 : getting Startedبداية العمل   
 طوة األولي :ال 

 Hard ware Requirementsاحتيا ات الهارد وير 
CD RW Windows XP 
COM Ports Processor p4 
USB Ports Ram 512 meg 

 Printer 
 ال طوة الثااية :

 Protocol Definitionتعاريف البروتوكول 
 ب والتي من خ ا شاشا تعري  البروتوكوا قاع الباثث بإدخاا البيانات الخاصا بال  

 تتمثا مى :
 ( GENDERهنثي(.   )  –النوع ) كر  ( NAMEاسع ال  ب.  ) 
 ( INVOLVED SIDE.) الزانبتثديد  ( WEIGHTالوزن.          ) 

 ( # IDالكود.      )  
والا   مان خ لا  ياتع تثدياد سار ا الزاوياا  Select Protocolثع يتع تثديد نظاع العما 

   ( 32   :152 والتي قد تبده من )
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 ال طوة الثالثة :
 تحديد المدي الحركي لم  ع:

:Setting Range of motion                           
يتع وضع المصارع مى الوضل التشريثي المناسب لمديناموميتر )مثور االرتكاز( لضبط 

  راع الديناموميتر مى المكان المناسب .
 ( .Toward)( وAwayمدأ الثركى الخاص بالمصارع )يتع تثديد اتزا  الثركا وتثديد ال

 األسس الت  قام الباحث بمراعتها عاد تطبيق الت ربة :
 ي وكياتك:أل ها  ا ست دامبأ صائص الحمل المو ه ال  تطوير العمم  العضم  لم  ع  -

 – مي معما تقييع األداء العضمي والتدريب األيزوكينتيكي بكميا الع ج الطبيعي طبر البرنامر
هسابيع ح وبناء  مى  ل  يصبل  دد الوثدات  6مرات هسبو يا لمدة  4بواقع  زامعا القاهرة

 وثدة تدريبيا حوقد تع التدرج بالسر ا خ ا البرنامر . 74التدريبيا 
مى الوثدات التدريبيا  مى خارج الزهاز و مى الزهاز وال أ اثتوأ  مى  األحماءتع تنفي   -

 ثرارة الزسع وتهيىا العض ت العامما لمز ع . تدريبات تسهع مى رمع درزا
البثث  اى تدريبات اال داد العاع لمزمو وال أ اشتما  مال  ء الرئيس  ثع تع تنفي   -

 وال أ استهد  مثتوا  معظع اززاء الزسع .
( مى ززء اال داد الخاص من الوثدة )التدريب االيزوكيناتيكى المتغير الت ريب تع تطبير   -

 ينا البثث االساسيا . التدريبيا لع
 مى ززء  اشتماالموثد مى الوثدات التدريبيا ل  بين  وال أ  األساسيال  ء ثع تع تنفي  

التدريب  مى المهارة قيد البثث وال أ اثتوأ  مى تكرار هداء ثركات توير مستوأ الزسع 
مستويات مختمفا المتنو ا وك ا تكرار األداء مع الزميا والشاخص بمعدالت مختمفا من السر ا و 

المصار ين من هوضاع مختمفا مى   من الصراع ح وززء المصار ا التنامسيا وال أ يتنامس مي
 هشكاا تنامسيا مثددة بوازب .  

الشفاء  استعادةوال أ يثتوأ  مى تمرينات تساهع مى  ال  ء ال اص بالتهدئة وتع تنفي 
 هاز . االطاالت بعد نزوا المصارع من  مى الزمثا المرزثات و 
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(0 -4 )Week  

Iso kinetic unilateral Protocol 
4 3 2 1 Unit 

120 90 60 30 Velocity ( /s) 
Full rang R O M  

10 10 10 8 Repetitions 
1 1 1.30 1.30 Rest time (s) 

 (2 – 2) Week  
Iso kinetic unilateral Protocol 

4 3 2 1 Unit 
90 120 90 60 Velocity ( /s) 

Full rang R O M  
10 10 10 8 Repetitions 
1 1 1 1.30 Rest time (s) 

 (2 – 6) Week  
Iso kinetic unilateral Protocol 

4 3 2 1 Unit 
172 152 120 90 Velocity ( /s) 

Full rang   R O M  
12 15 10 10 Repetitions 
1 1 1 1 Rest time (s) 

 القياسات البعدية  :
تع إزراء القياسات البعديا ألمراد  ينا البثث األساسيا مى المتويرات المستخدما قيد البثث 

 ع.7216/  17/  15 –14 يومىوبنفس شروط القياسات السابقا خ ا 
 المعال ة اإلحصائية:

 استخدع الباثث مى معالزت  اإلثصاىيا لبيانات العينا الطرر اإلثصاىيا التاليا :
 المتوسط الثسابي.  الوسيط 
 . االنثرا  المعيار  االلتواء 
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 تثميا التباين    ثساب هقا مرر معنوL.S.d. 
  نسب التثسن   الفرر بين المتوسطينT.T . 

 عرض الاتائج ومااقشتها:
 عرض الاتائج:

إلي نتاىر التثميا اإلثصاىي تع  رض نتاىر  واستنادا من خ ا  نوان البثث وهدم 
 (2 دول )          ليا:البثث من خ ا الزداوا التا

 لمعياة قيد البحثتحميل التباين 

 المتغيرات
مصدر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوي 
 الداللة

 ع وم الدوران قبض
 3371 6741 7 القياساتبين 

 دالا 4.42
 766 11494 15 القياساتداخل 

 ع وم الدوران بسط
 3775 7552 7 اساتبين القي

 دالا 7.49
 524 7558 15 داخل القياسات

ع وم الدوران 
بالاسبة لم سم 

 قبض

 6414 17878 7 بين القياسات
 دالا 42.94

 157 7352 15 داخل القياسات
ع وم الدوران 
بالاسبة لم سم 

 بسط

 5231 12267 7 بين القياسات
 دالا 37.74

 156 7341 15 داخل القياسات

 الشغل قبض
 3373.8 6747.6 7 بين القياسات

 دالا 65.41
 51.6 773.7 15 داخل القياسات

 الشغل بسط
 3474 6948 7 بين القياسات

 دالا 3.61
 961 14417 15 داخل القياسات

 المدى الحرك  
 1628.3 3716.6 7 بين القياسات

 دالا 31.63
 52.8 767.7 15 داخل القياسات

 4.374 8.648 7 بين القياسات مهارى  من
 دالا 71.29

 2.725 3.275 15 داخل القياسات
 17.556 35.111 7 بين القياسات مهارى در ة

 دالا 65.83
 2.767 4.222 15 داخل القياسات

( وزود مرور  ات داللا إثصاىيا  ند مستو  معنويا  3يتضل من الزدوا رقع ) 
من قيما   الزدوليا مى  ثيث هن قيما   المثسوبا هكبر ح المختمفاقياسات ال( بين 2.25)
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 معنو المتويرات قيد الدراسا ل ا سو  يقوع الباثث بتوزي  الفرر  ن طرير ثساب اقا مرر 
(L. S. D). 

 (2 دول )
   قيد البحث  الفرق بين متوسطات القياسات الم تمفة لمم موعة 

 L.S.Dقيمة  بعدى بيا   قبم   المتوسطات القياسات المتغيرات 

 عزوم الدوران قبض
 

 26.3 01.2  023.2 قبم  
 43.2   011.1 بيا  6.2

    416.2 بعدى

 عزوم الدوران بسط
 

 22.2 20.6  012.1  قبم 
 01.3   026.6 بيا  2.2

    022.2 بعدى

عزوم الدوران بالنسبة 
 للجسم قبض

 

 62- -46.6  402.2  قبم 
 22.2-   422.2 بيا  02.2

    422.2 بعدى

عزوم الدوران بالنسبة 
 للجسم بسط

 

 21.3- 21.24-  032.3  قبم 
 41.22-   446.24 بيا  02.2

    422.2 بعدى

 
 الشغل قبض

 

 -21.42 41.22  211.24  قبم 
 46.22-   242.22 بيا  06.2

    222.2 بعدى

 الشغل بسط

 22- 41.4-  022.1  قبم 
 41.2-   404.3 بيا  3.2

    422.1 بعدى

 المدى الحركى 

 24.42 41.22-  002.21  قبم 
 00.2-   022.22 بيا  6.2

    026.12 بعدى

 مستوى األداء زمن 

 0.62 0.12  02.06  قبم 
 1.62   02.02 بيا  1.42

    004.22 بعدى

 مستوى األداء درجة 

 2.22- 0-  2.22  قبم 
 4.22-   6.22 بيا  1.22

    2.66 بعدى

وزود مرور  ات داللا إثصاىيا بين متوسط درزات القياس  (4من الزدوا رقع ) يتضل
مى المتويرات  و ل  البعد البثث وكا من متوسطات القياسات البينى والقياس  لعيناالقبمي 

 األساسيا لصالل القياسات البعديا .
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 (2 دول )
 القياسين القبم  والبيا   وسطات الفرق بين مت

 لممتغيرات قيد البحث لعياة البحث

 المتغير م
 قيمة البينى القبلى 

 "ت"
 نسبة التحسن

 ع س ع س %

 11597 1519- 3951 17751 3.52 11951 عزوم الدوران قبض 1

 21519 35.1- 3257 .12.5 1.51 11151 عزوم الدوران بسط 3

2 
 عزوم الدوران بالنسبة

 للجسم قبض
31.5. 1351 3.15. 135. -2577 13511 

. 
عزوم الدوران بالنسبة 

 للجسم بسط
11959 135. 33.5.3 953. -.5.2 .151. 

 577. 529.- 1511 23.521 .351 217513 الشغل قبض 

 2.511 15.1- 2252 31359 3.51 11.57 الشغل بسط 

 1.531 15.3- 75.2 121521 ..5. 11.5.7 المدى الحركى 1

 7537- 2512 15.9 12512 1511 .1.51 مهارى )زمن( .

 35.7. 2521- 1511 522. 1511 1522 مهارى )درجة ( 7

ماااي نتااااىر قيااااس  القيااااس القبماااى والبيناااى( النسااابا المىوياااا لمتثسااان باااين 5وضااال زااادوا)ي
ب ألمااراد  ينااا البثااث ح ثيااث يتضاال ماان الزاادوا هن هنااا  تباااين مااي النساا قيااد البثااثمتوياارات ال

 %(ح72.7-ثيااث تراوثاات نسااب التثساان مااا بااين ) القياسااين القبمااى والبينااىحالمىويااا لمتثساان بااين 

(7.227)% 
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 (6 دول )
 القبم  والبعدى   الفرق بين متوسطات القياسين 

 لممتغيرات قيد البحث لعياة البحث

 المتغير م
 قيمة البعدى القبلى 

 "ت"
 نسبة التحسن

 ع س ع س %

 .3151 251- 3757 .31.5 3.52 11951 ن قبضعزوم الدورا 1

 .751. 259- .375 11.51 1.51 11151 عزوم الدوران بسط 3

2 
عزوم الدوران بالنسبة 

 للجسم قبض
31.5. 1351 3.25. 1251 -.59 39571 

. 
عزوم الدوران بالنسبة 

 للجسم بسط
11959 135. 3125. 1151 -753 1.573 

 .1152 1152- 1159 .21.5 .351 21751 الشغل قبض 

 7531. 357- 2.52 32257 3.51 11.57 الشغل بسط 

 3.537 513.- ..5. 571..1 ..5. .11.5 المدى الحركى 1

 .115 57. 1521 ..135 1511 1.51 مهارى )زمن( .

 35.7.  1151- 1511 ..5. 1511 1522 مهارى )درجة ( 7

 

مي نتاىر قياس  والبعد  لقبمياالقياس ( النسبا المىويا لمتثسن بين 6وضل زدوا)ي
ألمراد  ينا البثث ح ثيث يتضل من الزدوا هن هنا  تباين مي النسب  قيد البثثمتويرات ال

 %(ح11.4ثيث تراوثت نسب التثسن ما بين ) حوالبعد  القبميالقياسين المىويا لمتثسن بين 
(67.47)% 
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 (1 دول )
 لبعدى   البيا  واالفرق بين متوسطات القياسين 

 لممتغيرات قيد البحث لعياة البحث

 المتغير م
 قيمة البعدى البيا 

 "ت"
 نسبة التحسن

% 
 ع س ع س

 1.5.1 15.1- 3757 .31.5 3951 17751 عزوم الدوران قبض 1

 12511 1531- .375 11.51 3257 .12.5 عزوم الدوران بسط 3

2 
عزوم الدوران بالنسبة 

 للجسم قبض
3.15. 135. 3.25. 1251 -.597 115.. 

. 
عزوم الدوران بالنسبة 

 للجسم بسط
33.5.3 953. 3125. 1151 -257. 13511 

 517. 1522- 1159 .21.5 1511 23.521 الشغل قبض 

 .957 1517- 2.52 32257 2252 31359 الشغل بسط 

 .52. ..35- ..5. 571..1 75.2 121521 المدى الحركى 1

 59. 3571 1521 ..135 15.9 12512 )زمن( مستوى األداء .

 .2.5 75.2- 1511 ..5. 1511 522. )درجة ( مستوى األداء 7

 

مي نتاىر قياس  القياس البينى والبعدأ( النسبا المىويا لمتثسن بين 7) وضل زدواي
ألمراد  ينا البثث ح ثيث يتضل من الزدوا هن هنا  تباين مي النسب  قيد البثثمتويرات ال

 %(ح12.1-ثيث تراوثت نسب التثسن ما بين ) القياسين البينى والبعدأحسن بين المىويا لمتث

(.272)%  2 

 
 

 مااقشة الاتائج وتفسيرها :
والخاص بتثميا التباين بين المتوسطات الثسابيا لمقياسات  (2يتضح من ال دول رقم ) 
زاد مارور دالاا إثصااىيا باين ( لدأ هماراد العيناا قياد البثاث هنا  تو ع وم الدوران قبضلمتوير ) المختمفا

( ثيااث بمواات قيمااا عوو وم الوودوران بسووط(ح ومتوياار )4.42القياساات ثيااث بمواات قيمااا " " المثسااوبا )
( ثياااث بموااات قيماااا " "  عووو وم الووودوران بالاسوووبة لم سوووم قوووبض(ح وكااا ل  متويااار )7.49" " المثساااوبا )

ثياث بموات قيماا " " المثساوبا ( ع وم الدوران بالاسبة لم سوم بسوط( وك ل  متوير )42.94المثسوبا )
( وكاا ل  متوياار 65.41ثيااث بمواات قيمااا " " المثسااوبا ) الشووغل قووبض(وكاا ل  متوياار )(37.74)
( ثيااث بمواات الموودى الحركوو  وكاا ل  متوياار )(  3.61)( ثيااث بمواات قيمااا " " المثسااوبا الشووغل بسووط)

قيماا " " المثساوبا ثيث بموت زمن (  مستوى األداء( وك ل  متوير )31.63)قيما " " المثسوبا 
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زمياع ( و 65.83)ثياث بموات قيماا " " المثساوبا درزاا (  مسوتوى األداء( وك ل  متوير )71.29)
 (.2.25 ند مستوأ معنويا )قيما " " الزدوليا  القيع السابقا هى قيع هكبر من

لمتاااااادريب  إيزااااااابيويشااااااير الباثااااااث إلااااااى هن تماااااا  النتيزااااااا تاااااادا  مااااااى هن هنااااااا  تااااااأثير 
من االنقباضات العضميا التى تعتمد مى  ممها  مى هزهزة خاصا ح مع تثكع مى االيزوكيناتيكى 

 ثبات وتوير زاو  المفصا التى تعما  ميها العض ت .
( وال اص باقول فورق معاووى بوين متوسوطات القياسوات 2) يتضح من ال دول رقمكما   

 الم تمفة أاه: 
القياساات المختمفاا ح وهن اتزاا  توزد مرور دالا إثصاىيا بين المتوسطات الثسابيا مى  

عو وم ه   الفرور كان لصالل متوسطات درزات القيااس البيناى والبعادأ  ماى التاوالى ماى متويار )

(  ولصاامل كاا  ماان متوسااط القياااس البينااى والبعاادأ ح وزميااع قاايع هاا   الفاارور هااى قاايع الوودوران قووبض
يتضااال وزاااود مااارور دالاااا ( حكماااا 6.4المثساااوبا والتاااى بموااات قيمتهاااا ) L.S.Dهكبااار مااان قيماااا 

إثصاىيا بين متوسط درزات القياس القبمى وكا  مان متوساط درزاات القيااس البيناى والبعادأ ماى 
 والتايالمثساوبا  L.S.Dوزمياع قايع ها   الفارور هاى قايع هكبار مان قيماا ( ع وم الدوران بسطمتوير )

 (.8.3بموت قيمتها )
ا إثصاااىيا بااين متوسااط درزااات وزااود ماارور دالاا إلااى( 4كمااا تشااير نتاااىر الزاادوا رقااع )

عو وم الودوران بالاسوبة لم سوم متويار ) مايوك  من متوسط درزات القياس البينى والبعادأ  القبميالقياس 

بمواات  والتاايالمثسااوبا  L.S.Dقاايع هكباار ماان قيمااا  هاايوزميااع قاايع هاا   الفاارور ( بسااط  – قووبض
وك  من  القبميزات القياس كما يتضل وزود مرور دالا إثصاىيا بين متوسط در ح(14.8قيمتها )

وزميااع قاايع هاا   ( عوو وم الوودوران بالاسووبة لم سووم  بسووطمتوياار ) ماايمتوسااط درزااات القياااس البينااى والبعاادأ 
كماا يتضال وزاود  ح(18.5المثسوبا والتى بموت قيمتهاا ) L.S.Dقيع هكبر من قيما  هيالفرور 

توسااط درزااات القياااس البينااى وكاا  ماان م القبمايمارور دالااا إثصاااىيا بااين متوسااط درزااات القياااس 
 L.S.Dقايع هكبار مان قيماا  هايوزمياع قايع ها   الفارور ( بساط  – الشغل قبضمتوير ) ميوالبعدأ 

كما يتضل وزود مرور دالا إثصاىيا بين متوسط ح(9.4) ح(16.3المثسوبا والتى بموت قيمتها )
( الموودى الحركوو متوياار ) ماايوكاا  ماان متوسااط درزااات القياااس البينااى والبعاادأ  القبماايدرزااات القياااس 

كماا  ح(6.8المثسوبا والتى بموت قيمتها ) L.S.Dقيع هكبر من قيما  هيوزميع قيع ه   الفرور 
وكاا  ماان متوسااط درزااات  القبمااييتضاال وزااود ماارور دالااا إثصاااىيا بااين متوسااط درزااات القياااس 

قاايع هكباار ماان  هاايوزميااع قاايع هاا   الفاارور ( در ووة  –مهووارى  موون متوياار ) ماايالقياااس البينااى والبعاادأ 
 .(2.35) ح(2.73المثسوبا والتى بموت قيمتها ) L.S.Dقيما 
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هزهاازة االيزوكينتاا   بتعطااى  لممزمو ااات العضااميا   اسااتخداعهن  إلااىالباثااث هاا   النتيزااا  ويعوو و
مرصاااا العماااا بأقصاااى قااادرة إنقباضااايا لهاااا ماااى زمياااع مراثاااا األداء حوهيضاااا إمكانياااا الاااتثكع ماااى 

 . الثركيالمدأ  السر ا والزاويا خ ا

 . Neven f , Ahmed T افين فؤاد و أحمد طمحة ويعضد ه   النتيزا ما هشار إلي  

Hossam (4102 م)(77) القااادرة  إنتاااجهداء همضااا ماااى   إلااىتاااؤدأ االيزوكينتاا   هزهاازة  هن
 الثركااايالاااتثكع ماااى الزاوياااا والسااار ا خااا ا المااادأ  إمكانياااا وتثسااانهاح و لااا  يعتماااد  ماااى  والقااوة
بمعاادا هساارع هكثاار  االنقباااضهنهااا تعمااا  مااى زيااادة مقاادرة العضاا ت  مااى  باإلضاااماحمااوب المط

 ( 12ح9  : 75تفزيرا خ ا مدأ الثركا مى المفصا. ) 

 يبهن التادر  (م4111) عبد الع ي  الامر وااريموان ال طيو إلي   وه ا يتفر مع ما هشار
 الثركاايالقااوة القصااوأ خاا ا الماادأ  بأنهااا تمكاان العضاا ت ماان إنتاااجتتميااز  بساار ا زاويااا ثابتااا 

نهااا همنااا وتعمااا  مااى تااومير الوقاات والزهااد وال تسااتورر وقاات  الكامااا لممفصااا المااراد تطااوير  ح وا 
 .(66:  7)لتويير المقاومات 

         (م0332)  Zeevi Dvir يف ديفار  إلي ه   الدراسا مع ما توصا  نتاىر هيضا وتتفر
 .Lee Eل  بورن  (6)م(4102)( طمحة حسام 4( ) م0331،السيد عبد المقصود )(21)

Brown (411103()م) ،  رواسك  وا رون rowinski, mj, et al. (0332()46م ) ، 
هزهزة االيزوكينت  )التدريب االيزوكيناتيكى( يعد شكا خاص من  باستخداعب التدري هن لىإ ح

ريب االيزومترأ واالكستونى التدريب  وان  يسهع مى تزنب السمبيات الموزودة مى كا من التد
 . حنظرا الن  يتع استخداع اقصى قدر من القوة هثناء كاما المسار الثركى 

وهخرون  مارسح  (03()م0332) Lee E. Brownل  بورن  اليه ل  ما توصا  ويؤكد
marras w s,, et al (0333() 41م) هزهزة االيزوكينت  تثسن  استخداعخ ا دراسا  من

                                                                . ) المتويرات االيزوكيناتيكيا (القدرة والقوة 

تماماااا ماااع ماااا توصااامت إليااا  نتااااىر الدراساااا  اتفقاااتويشاااير الباثاااث إلاااى هن تمااا  النتيزاااا  
ويارات تطاوير المتمى التأثير بشكا إيزابي ماى  التدريب االيزوكيناتيكى الثالياح مما يؤكد ما ميا 

 المصار ا . ل  بي االيزوكينتيكا والمستوأ المهارأ

القياسين القبمى المىويا لمتثسن بين  والخاص بالنسبا( 7ح546)ا رقع يتضل من الزداو 
ألمراد  ينا  قيد البثثمتويرات المي نتاىر قياس  والبينى ح القبمى والبعدأ ح البينى والبعدأ
قيما نسبا ثيث تراوثت  حلنسب المىويا لمتثسن البثث ح ثيث يتضل هن هنا  تباين مي ا
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( %72.5: % 12.9هى )  المختمفا ات زوع الدوران قبض بين القياسالتثسن مى متوير 
( ح كما %47.1:  %13.1هى )  قوة  زوع الدوران بسطمى متوير نسبا التثسن  وتراوثت

 بين  ما اوثتتر   زوع الدوران بالنسبا لمزسع قبضيتضل هن نسبا التثسن مى متوير 
منزد هن نسبا التثسن هى   زوع الدوران بالنسبا لمزسع بسطح هع بالنسبا (79.7:  17.1%)
بين  ما تراوثتمتوير الشوا قبض هن قيما التثسن مى ( ح كما يتضل % 58.7:  17.1%)
% ( كما 47.7% :9.7بين )  %( وزاءت نسبا التثسن مى الشوا بسط ما%15.3 : 6.7)

 تراوثتح كما % ( 78.7% :8.3بين )  لتثسن مى متوير المدأ الثركى مانسبا ا تراوثت
نسبا التثسن  تراوثت% ( ح و 14.6% :4.9بين )  نسبا التثسن مى متوير المهارأ زمن ما

 % ( .67.4% :36.8بين )  مى متوير مهارأ درزا  ما

 لىإ البثثقيد  المختمفاالقياسات مى نسب التثسن مى  التطور الثادث الباحث يعزأو 
التدريب االيزوكيناتيكى والتى يتميز هداء ثركاتها ضد مقاوما خارزا بسر ا ثركيا  هسموب

از هحو ل  يرزع الى ان المصارع هثناء االداء  مى الز الثركيقصوأ ثابتا  مى طوا المدأ 
 الثركا من نهايتها . اقتربتيكون اكثر قدرة  مى إخراج القوة كمما 

أبو العال عبد الفتاح ( 2)م(4102)بسطويس   أحمد  لي  كا منإ رشاهوه ا يتفر مع ما 
 reid s, hazard r g, fenwick j w        reliabity، ريمبت  هي رد( 0م ( )4104)

 .متويرات القوة  داء مىظهرت تثسنا لألههزهزة االيزوكينت   استخداعن ه( 73ع( )1991)
 rowinski m j, mcgorry r    (0334 ) (42 ) رونسكً وميكجيزي كا من ويؤكد

هن  (42)مet al  Stokes I A F(0331)ستوك  ح (43)(م0330) Timm K Eتيم 
التدريب االيزوكيناتيكى يسهع مى تطوير القدرة العضميا من خ ا التومب   مى مقاوما العضما 

من ز  إلمكاني مع مرا اة زمن التقمص  العضميورض زيادة الشوا ل الثركيمى ثدود مداها 
يستطيع من قوة مى زميع نقاط المسار  يخرج هقصى ما الرياضيقدرتها هثناء االداء حوان 

حهن التدريب االيزوكيناتيكى تظا السر ا ثابتا من بدايا الثركا الى نهايتها وينتر  دع  الثركي
 التعزيا لمثركا المركزيا .
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 : االستاتا ات

ظهرت  نتاىر البثث توصا هلى ما ستنادا اواهدا  البثث ومروض البثث ح همى ضوء 
 التاليا: االستنتازاتالباثث الى 

  قيااد  االيزوكيناتيكيااا  مااى زميااع المتوياارات  إيزااابييتااأثير  هن التاادريب االيزوكينتيكااى لاا
 اازوع الااادوران  –قااوة  اازوع الااادوران بسااط  - اازوع الاادوران قااابض البثااث والمتمثمااا ماااى 
الشوا بسط  -الشوا قبض  -با لمزسع بسط  زوع الدوران بالنس –بالنسبا لمزسع قبض 

 (. المدأ الثركى( -
  درزاا(  – ماى مساتوأ االداء المهاارأ )زمان  إيزاابييهن التدريب االيزوكينتيكى ل  تأثير

 قيد البثث والمتمثما مهارة الرميا الخمفيا (.
  ماى   والبيناى القبمايبالقياساين مقارناا   البعاد  القيااس وزود مرور دالا إثصاىيا لصاالل

 زميع المتويرات قيد البثث .
 التوصيات :
 المعاية  : ممؤسساتلبالاسبة 
االساااتفادة مااان نتااااىر الدراساااا مااان خااا ا  قاااد نااادوات ودورات صاااقا وورش  ماااا تتعمااار  -

 بالتعر   مى االزهزة الثديثا مى مزاا التدريب.
 (.Iso Kineticضرورة االهتماع بإنشاء معاما لتقيع األداء العضمي)األيزوكينتي   -

 بالاسبة لمباحثين :
 .مختم  ثركيمفاصا ومدأ إزراء دراسات تثميميا )لتقيع األداء العضمي (  مى  -
 .االيزوكيناتيكيا  بين الرياضات المختمفا مى المتويرات إزراء هبثاث تثميميا مقارنا ما -

 إزراء هبثاث تعتمد  مى التزامن بين القياس االيزوكيناتيكى والنشاط الكهربى.
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