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دراست اجتاىاث طهبت كهيتي انرتبيت انرياضيت ًاألساسيت حنٌ
رياضت رفغ األثقال

اٌهاب نافع كامل

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

انباب األًل :

 -1تؼريف انبحث

 1-1مقدمت انبحث ًأىميتو
أن لابلٌة الموة العضلٌة كما هو معروف تلعب دورا ً كبٌرا ً فً رٌاضة رفع األثمال وبالتالً
تحتاج هذه الرٌاضة إلى لوة عضلٌة جٌدة وبالتالً فهً تؤثر فً الحصول على نتابج رٌاضٌة جٌدة
.
وبالتالً فان لابلٌة الموة العضلٌة تعنً اإلمكانٌة المصوى أو المهارة فأنها تعنً التوافك
الحركً .
أن تطور المستوى الدابم والمستمر فً رفع األثمال وارتفاع المستوٌات ٌتطلب تهٌبة
منظمة وبصورة جٌدة .
ً
أن هنان عددا ً كبٌرا من العناصر التً تؤثر على تطور وارتفاع المستوى ومن خالل
التدرٌب المنظم والصحٌح ٌمكن الحصول على المستوٌات الرٌاضٌة العالمٌة برٌاضة رفع األثمال.
أن تطور مستوى أي رٌاضة ٌتطلب تخطٌطا منظما وبرمجة لطرق التعلٌم والتدرٌب
وأجاده لتكنٌن التمارٌن مع زٌادة معدالت التحمٌل واختٌار المدرات الطبٌعٌة لصمل مواهبهم من
اجل أعدادهـم لرٌاضة االنجاز العالً .
((أن أعداد رباعً المستوٌات العالٌة ٌتطلب عمال مجهدا فً تدرٌب المبتدبٌن وصمل مواهب
المتمدمٌن وبدون لاعدة رٌاضٌة عرٌضة وتوجه من لبل المبتدبٌن الٌمكن الحصول على مستوى
ممتاز من الرباعٌٌن الجٌدٌن كل هذه األمور تلعب دورا ً كبٌرا ً فً تحسٌن األداء واالنجاز بهذه
اللعبة وال ٌهدف توفر الشًء المهم وهو الرغبة واالتجاه الموي نحو هذه اللعبة )) .1هذا االتجاه
الذي ٌعتبر انطاللة النجاح ولجعل هذه اللعبة تحظى بممبولٌة لدى الشخص الممارس لها  .لذلن البد
من معرفة اتجاه طلبتنا بالسلب أو أإلٌجاب نحو هذه اللعبة التً ذكرنا أنها تتطلب المهارات الحركٌة
والمدرات الفصلٌة.
 2-1مشكهو انبحث :
ان فعالٌة رفع االثمال من الفعالٌات المعمدة التً ٌرتبط اداءها بلموة العضلٌة والسرعة وذلن
هً الصعوبة للممارسة بهذه الفعالٌة ولكن حول توجٌهات الطلبة نحو هذه الرٌاضة التً تطلب عدد
من التدرٌبات خالل االسبوع وذلن من خالل الدافعٌة الكافٌة من الطلبة او التوجه الكافً للمٌام
بأداء هذه الفعالٌة واالستمرار والتفوق فٌها.

-493-

العذد التاسع واالرتعىى  .هجلة الفتح  .أيار لسٌة 2102

 3-1ىدف انبحث :
* معرفة اتجاهات الطلبة نحو لعبة رفع األثمال.

ايهاب ًافع كاهل

1

 4-1فرًع انبحث :
معرفة وجود االتجاهات لدى طلبه جامعه دٌالى نحو لعبة رفع األثمال لمعرفة اتجاهات
الطلبة نحو لعبة رفع األثمال وأثره فً اإللبال على تلن المادة .
 5-1جماالث انبحث :
 -1المجال البشري  -:طالب كلٌه التربٌة الرٌاضٌة وكلٌه التربٌة األساسٌة ( لسم الرٌاضة)
 -2المجال الزمانً  2212-12-26 -:لغاٌة 2211-2-2
 -3المجال المكانً  -:كلٌتً التربٌة األساسٌة والتربٌة الرٌاضٌة
 6-1تؼريف املظطهحاث :
االتجاه :
حسب تعرٌف :
 -1تعرٌف (البورت) حالة من االستعداد أو التأهب العصبً والنفسً تنتظم خالل خبرة الشخص
،وتكون ذات تأثٌر توجٌهً أو دٌنامً على استجابة الفرد لجمٌع الموضوعات والموالف التً
تستثٌرها هذه االستجابة.2
 -2تعرٌف (هربرت سبنسر)هو الوصول إلى أحكام صحٌحة فً مسابل مثٌرة للجدل ٌ ،عتمد إلى
حد كبٌر على اتجاهنا الذهنً ونحن نصغً إلى هذا الجدل أو نشارن فٌه .
 -3تعرٌف (أنستاري) مٌل لالستجابة بشكل أٌحابً أو سلبً اتجاه مجموعة خاصة من المثٌرات.
 -4تعرٌف (ثٌرستون) هو تعمٌم الستجابات الفرد تعمٌما ٌدفع بسلوكه بعٌدا أو لرٌبا من مدرن
معٌن.3
انباب انثاني

 -2اندراساث اننظريت
ٌولد اإلنسان فً المجتمع وهو ٌمتلن العدٌد من الدوافع الفطرٌة  ،ونتٌجة تفاعله مع بمٌة األفـراد
وتأثره فٌهم ٌضطر إلى تعدٌل بعض دوافعه تلن أو تهذٌبها فتتكون عنده الكثٌر من الدوافع المكتسـبة
ومنها(( االتجاهات )) التً توجه سلون الفرد وتؤثر فٌه وتختلف لدٌه موالف مختلفة نحو األفكار
واألحداث والمواضٌع واألشٌاء واألشخاص وهكذا فأن كل ما ٌمع فً مجال الفرد على المستوى
النفسً واالجتماعً ٌمكن أن ٌكون موضوع اتجاه من اتجاهاته النفسٌة أو االجتماعٌة سلبا آم اٌجابٌا
كاالتجاه نحو عمل المرأة أو تعلمها أو االتجاه المومً والزواج ونحو األسرة أو اإلنجاب أو نحو
الطعام آو نحو مبدأ من المبادئ وغٌر ذلن .
1
لذلن ٌجب علٌنا معرفة اتجاهات الطلبة نحو رٌاضة رفع األثمال .
 -0كارل .،هارد كيرل ،رفع األثقال كتاب تعليوي للتذرية األساسي  ،ترجوة صادق فرج رياب الجٌاتي  ،هطثعه
التحرير  ،تغذاد 0991.ص.23

 -2هاشم جاسم السامرابً  :المدخل فً علم النفس  ،مطبعه المتنبً  ،بغداد .1811،
 -4الدكتور طلعت حسن عبد الرحٌم  :علم النفس االجتماعً المعاصر الماهرة دار الثمافة للطباعة
والنشر .
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لذلن سندرج بعض التعارٌف التً تناولت االتجاه
تعرٌف توماس /حصٌلة المزاج ونوع المفاهٌم التً ٌفرضها علٌه مجتمعه والصورة التً ٌدرن بها
شتى الموالف فً ضوء خبراته وتفكٌره .
تعرٌف جٌلفورد  /استعداد ٌشترن فٌه اإلفراد بدرجات متفاوتة طبما لمبدأ الفروق الفردٌة  .ومعنى
هذا أن جٌلفورد ٌشٌر ضمنا إلى انه ٌمكن ممارنه األشخاص بالنسبة لالتجاه .
تعرٌف رٌتشارد دٌوي /أن الوظٌفة األساسٌة للفظ اتجاه هً أن ٌوضح العاللة بٌن الفرد وبٌبته بٌن
) من جوانب الشخصٌة وتلن الجوانب من البٌبةKnowing-feelingجوانب المعرفة – المشاعر
(مشتملة على جسم اإلنسان وشخصٌته ) التً ٌمكن تمٌٌزها من عملٌة (المعرفة – المشاعر) .2
 2-2أنٌاع االجتاىاث
هنان أنواع عدٌدة من االتجاهات منها -:
االتجاهات الفردٌة التً تمٌز عن غٌرها تمابلها االتجاهات الجماعٌة التً ٌشترن فٌها عدد كبٌر
أفراد المجتمع مثل أعجاب الشعب بمابده وإعجاب الناس بالبطولة .
وهنان اتجاهات خاصة تنصب على النواحً الذاتٌة الفردٌة مثل االتجاه نحو الزواج ،
تمابلـــها اتجاهات عامه تنتشر وتشٌع بٌن اإلفراد مثل االتجاه نحو العدالة آو االشتراكٌة وهنان
اتجاهات موجبة للفرد ٌمابلها اتجاهات سالبة  .وأخٌرا فهنان االتجاهات الموٌة التً تبمى مستمرة
نتٌـــجة تمسن اإلفراد بها بمٌمتها وأهمٌتها تمابلها االتجاهات الضعٌفة التً ٌسهل التخلً عنها ألنها
لابلة للتغٌر أو التحول .
3-2خظائض االجتاىاث :
* أالتجاهات دوافع مكتسبة .
* تتعدد وتختلف بنوعها ودرجتها حسب المثٌرات البٌبٌة التً ترتبط بها .
* هنان أتساق بٌن المثٌرات واالستجابات المتعلمة بها ٌسمح بالتنبو باستجابة الفرد لمثٌرات
معٌنة .
* أالتجاهات ثابتة نسبٌا .
ً4-2ظائف االجتاىاث :
ٌمكن أن نحدد بعض الوظابف الهامة لالتجاهات ونمول -:
 -1أنها تنظم العملٌات الدافعٌة واالنفعالٌة والمعرفٌة واإلدراكٌة للفرد فً بعض النواحً
الموجودة فً بٌبة الفرد وتوضح استجابته بطرٌمة تكاد تكون ثابتة .
 -2تمكن الفرد من التعاٌش مع اآلخرٌن والتفاعل معهم .
 -3تمكن الفرد من اتخاذ المرارات المناسبة فً الموالف النفسٌة المختلفة دون تردد .
 -4بممدورها أن توضح أو تبلور صورة العاللة بٌن الفرد ومجتمعه .
 -5تدفع الفرد باإلحساس وأالدران بطرٌمة محدودة إزاء موضوعات البٌبة الخارجٌة .
 -6تساعد الفرد فً تفسٌر كثٌر من الظواهر وإعطابها المعنى الصحٌح لها .
 -7تعبر عن مساٌرة الفرد كما ٌسود مجتمعه من معاٌٌر ولٌم ومعتمدات .
 -0نفس المصدر ،سبك ذكره
 -2نفس المصدر ،سبك ذكره
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 5-2تكٌين االجتاىاث :
تتكون االتجاهات نتٌجة التحاد الفرد ببٌبته الطبٌعٌة واالجتماعٌة  ،وٌبدأ تكونها خالل تكامــــل
مجموعه من الخبرات الجزبٌة التً تدور حول موضوع معٌن مثل حب األسرة أو الرغبة فــً نوع
من الطعام آو االرتٌاح لمكان معٌن ٌجلس فٌه  ...وهكذا تبدأ بصورة محدودة وعلى نـطاق ضٌك
وتتسع بعد ذلن دابرتها لتشتمل موضوعات اكبر وأمور مجردة ومعنوٌة  .حٌث تتكامــل مجموعه
من الخبرات الجزبٌة التً تدور حول موضوع معٌن وٌتم تناسمها فً وحدة كلٌة ٌنتج عنها نوعا من
التعمٌم ٌمثل حاالت وموالف تجابه الفرد تشكل فً أساسها اتجاهات واضـــحة المعالم تتحدد وتتمٌز
عن غٌرها من االتجاهات .
وهنان عوامل عدة تشكل فً اساسها مصادر لتكوٌن تلن االتجاهات او اكتسابها ندرج ابرزها فٌما
ٌأتً -:
 -1عوامل التنشبة االجتماعٌة والموالف البٌبٌة المختلفة ذات األهمٌة الخاصة بالنسبة للفــرد
والجماعة .
 -2العوامل والتجارب والخبرة الشخصٌة للفرد والمحددات النفسٌة مثل  -:الدافع واالنفعـال
والتفكٌر والتذاكر وغٌر ذلن .
 -3المؤشرات الثمافٌة والحضارٌة بما ٌمثله من نظم سٌاسٌة والتصادٌة ولٌم واتجاهات ومعاٌٌر
أخاللٌة.
 -4التداء األفراد ببعض الشخصٌات والنماذج االجتماعٌة والتوحد معها .
 -5ارتباط األفراد بأمور تجلب رفاهم أو تشبع دوافعهم األولٌـة.
6-2تغيري االجتاىاث :
تصبح االتجاهات بمرور الزمن من مكونات شخصٌة الفرد األساسٌة مما ٌجعلها تتمٌز
بالثبات النسبً الذي ٌجعل تغٌٌرها آو تعدٌلها صعبا  .إال أن هنان بعض العوامل تساعد على هذا
التغٌٌر منها -:
 -1ضعف االتجاه وعدم رسوخه .
 -2وجود اتجاهات متساوٌة فً تأثٌرها على الفرد ورغم اختالفها فتجعل الفرد فً مولف ٌحتار فٌه
فٌمكن فً حٌنها إن ٌرجع واحدا من االتجاهات .
 -3عدم تبلور موضوع االتجاه عند الفرد .
 -4وجود خبرات مباشرة لدى الفرد تتصل بموضوع االتجاه .
 -5هامشٌة أو سطحٌة االتجاه .
أما العوامل التي تجعل من الصعوبة بمكان تغيير االتجاهات فهي ماياتي :
 -1رسوخ االتجاه ولوته واستمراره فً نفس الفرد وارتفاع لٌمته عند الفرد أو الجماعة التً ٌنتمً
إلٌها .
 -2وضوح معالم االتجاه عند الفرد بدرجة كافٌة .
 -3التصار الضغط من أجل تغٌٌر اتجاهات الجماعة .
 -4الجمود الفكري وصالبة الرأي عند بعض األفراد .
 -5تأثٌر الحٌل الدفاعٌة على مماومة أي تغٌٌر فً اتجاهات األفراد .
 -6محاولة تغٌٌر اتجاهات الفرد بأسلوب تعسفً أو بأسلوب خاطا حٌث أن ذلن ٌحدث تأثٌرا
معاكسا.
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7-2أنٌاع انرفؼاث :

 1-7-2رفؼت اخلطف
ٌوضع البار أفمٌا أمام سالً الرباع وٌتم المبض علٌه بحٌث تكون سالمٌات األصابع لألسفل
وظهــر الٌدٌن للخارج  .وٌتم رفع الثمل فً حركة واحدة من األرض إلى ألصى امتداد للذراعٌن
فوق الرأس.
ما ٌفتح المدمٌن أو ٌثنً الركبتٌن  .وٌمر البار أمام الجسم بحركة مستمرة وبحٌث ال ٌالمس
أي جزء من الجسم لألرض سوى المدمٌن أثناء رفع الثمل لألعلى وبعد انتهاء الرفعة ٌمف الرباع
بدون حركة مع امتداد الرجلٌن والذراعٌن وتكون المدمان على خط واحد حتى أشارة الحكم بإنزال
الثــمل علـى اللوحة الخشبٌة وعند أنزال الثمل ٌجب عدم ثنً المعصمٌن اذ بعد أن ٌتعدى البار على
الرأس للرباع ال ٌوجد تولٌت محدد لولوف الرباع بعد انتهاء الحركة سواء كانت بفتح الرجلٌن أو
ثنً الركبتٌـ ن وتكون المدمان على خط واحد ومتوازٌة مع الجذع والبار  .وتعطً أشارة الحكم
بإنزال الثمل عـندما ٌصبح الرباع بدون حركة تماما فً جمٌع أجزاء جسمه.
 2-7-2رفؼو اننرت
تعد رفعة النتر مهمة بالنسبة للرباع وذلن إلمكانٌة رفع ثمل كبٌر فً هذه الرفعة وٌحتاج
الرباع إلى تهٌبة نفسٌة وبدنٌة لتنفٌذ هذه الرفعة السٌما أنها الرفعة األخٌرة فً ترتٌب رفعات السباق
بعد رفعة الخطف وٌمكن عنده التكهن بنتٌجة السباق  .أن الولت الذي تستغرله هذه الرفعة منذ
مغادرة الثمــل لخشبه الرفع حتى نهاٌة الرفعة  .أي تثنٌها ٌستغرق عاده من  12-6ثوان وٌصل فً
بعض األحٌان إلى  15ثانٌة وتتراوح سرعه ارتفاع الثمل لألعلى بٌن 142-122كم فً الثانٌة .
 8-2أنٌاع املسكاث
توجد لدٌنا ثالث أنواع من المسكات فً رفع األثمال هً:
 -1المسن االعتٌادي  -:فً جانب واحد بكافة أصابع الكف بضمنها اإلبهام .
 -2مسكه اإلبهام  -:التً تحوط اإلبهام للبار فً الجهة الممابلة لألصابع األربعة.
 -3 -3المسكة الخطافٌة  -:التً ٌدور اإلبهام حول عمود الثمل من االمام ثم غلك أصبعً السبابة
والوسطى على اإلبهام بحٌث ٌبمى اإلبهام محصورا بٌن أصابع الكف وعمود الثـمـل أن عمود الثمل
فً المسكة الخطافٌة فً أفضل أنواع المسكات األخرى وٌفضل هذا النوع من المسـكات ألنـه ٌجنب
عضالت الكف شرا عضلٌا غٌر ضروري وكذلن الٌحتاج الرباع إلى تركٌز ذهنً حول أجادة
المسكة وبذلن ٌستطٌع أن ٌؤدي سابر الحركات بتركٌز ذهنً كامل أن المسكة الخطافٌة تكون
المفضلة عند الرباعٌٌن ضعاف الٌدٌن وكذلن عند أصحاب الٌدٌن الموٌتٌن وهً الشابعة حالٌا .
1

9-2األقراص ًأًزانيا ًأشكانو
تتوفر المواصفات آالتٌة لأللراص-:
(ا) تكون بااالشكال واألوزان االتٌه -:
 25كٌلوغرام باللون األحمر .
22كٌلوغرام باللون األزرق..
15كٌلوغرام باللون األصفر .
 -0د.عبد علً نصٌف  ،د.صباح عبد هللا  ،المهارات والتدرٌب فً رفع األثمال  ،مطبعه التعلٌم العالً  ،بغداد ،
,1811ص11
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12كٌلوغرام باللون األخضر (أذا كانت بمطر  )452ملم.
( 5كٌلوغرام)
 2،5كٌلوغرام
 1،25كٌلوغرام
 2،25كٌلوغرام
(ب) لطر أكبر األلراص  452ملٌمتر مع نسبة خطا  1- +ملٌمتر.
(ج) المرص الذي ٌكون لطره  452ملٌمتر ٌجب أن ٌمص بالمطاط أو البالستن ومغلك بلون ثابـت.
(د) أذا لم ٌكن المرص زنة ( 12كٌلوغرام ) له لطر  452ملٌمتر فٌمكن أن ٌكون بأي لون وذلن
تبعا لجهة صنعه.
(هـ) األلراص التً تزن ألل من  12كٌلوغرام – ٌجوز صنعها من المعدن .
(و) ٌجب أن ٌكتب على جمٌع األلراص ما ٌدل وزنها بوضوح .
انباب انثانث

منيج انبحث ًإجراءاتو امليدانيت :

 1-3منيج انبحث
أعتمد الباحث فً دراسته الحالٌة المنهج الوصفً الذي ٌعد من أفضل المناهج لتناول هكذا
موضوع من أجل الحصول على وصف وتحلٌل الظاهرة بصورة دلٌمة لمعرفه اتجاهات الطلبة نحو
لعبة رفع األثمال .
2-3جمتمغ انبحث
ٌتكون مجتمع البحث الحالً من طلبه كلٌتً التربٌة الرٌاضٌة والتربٌة األساسٌة .
 3-3ػينت انبحث
تم اختٌار عٌنة البحث بطرٌمة عشوابٌة من كلٌتً التربٌة الرٌاضٌة والتربٌة األساسٌة فمد تم
توزٌع ( )42استمارة على طلبة هاتٌن الكلٌتٌن وكانت النتٌجة الحصول على ( )31استمارة صالحة
للتحلٌل .
 5-3أداه انبحث
أعتمد الباحث بدراسة استبانه لام الباحث ببناء فمراتها ثم عرضها على السادة الخبراء * من
ذوي االختصاص للتأكد من صالحٌتها ودلة المعلومات فٌها ثم توزٌعها على عٌنه الدراسة .
 5-3األسس انؼهميت نالستمارة
الصدق واستخدم الباحث صدق المحتوى .
الثبات فمد تم استخراجه من خالل أعادة تطبٌك االستمارة .
*
الموضوعٌة فمد تم استخراجها من خالل مجموعه من الخبراء .
 6-3انتجربت االستطالػيت
لام الباحث بأجراء التجربة االستطالعٌة ٌوم 2212/12/26على عٌنه البحث.
* الخثراء  -0 :د .عثذ الوٌعن حسيي صثر  -2/م.م صفاء عثذ الىهاب -4/عوراى علي عثاس-هذرب.
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 7-3انتجربت انرئيسيت
لام الباحث بأجراء التجربة الربٌسٌة ٌوم 2211/1/3
انٌسائم اإلحظائيت :
1
أستخدم الوزن المبوي الستخراج لٌم البحث .
الجزء
ـــــــــــــــ % 122 X
الكل
انباب انرابغ

-4ػرع اننتائج ًمناقشتيا ًحتهيهيا

جدول رلم ()1
 1-4ػرع نتائج
ٌوضح فمرات المجال االجتماعً ووزنها المبوي وترتٌبها.
ت
-1
-2
-3
-4
-5

الوزن المبوي
%83
%16

الفمرات
عدم تشجٌع هٌبة التدرٌس فً الجامعه.
عدم تشجٌع الزمالء والزمٌالت فً الجامعه.
سوء معاملة شرٌحة المشجعٌن والجمهور.
المفهوم الخاطا من لبل المجتمع نحو ممارسة %13
هذا اللون من الرٌاضة.
عدم تمبل المجتمع المحٌط بأهمٌة لعبة رفع %72
األثمال للجنس األخر.
%68

الترتٌب
5
4
3
2
1

تحليل النتائج :
من خالل عرض نتابج جدول رلم ( )1تبٌن أن الفمرة األولى ضمن المـجال االجتماعً والخاصة
بعدم تشجٌع هٌبة التدرٌس فً الجامعه على أعلى وزن والبالغة  %83وزن فً حٌـن حصلت
الفمرة الثانٌة والخاصة بعدم تشجٌع الزمالء والزمٌالت على نسبة مبوٌة ممداره  %16فً حصلت
الفمرة الثالثة والخاصة بسوء معامله شرٌحة المشجعٌن والجمهور علـى وزن مبوي ممـداره %13

 - 0سلمان  ،أسماء عبد الجبار  ،محددات تأخر سن الزواج للنساء العامالت فً محافظة دٌالى  ،الكتاب السنوي
لمركز أبحاث الطفولة واألمومة  ،جامعه دٌالى العدد الخامس  ،الجزء الثانً ,2212.ص34
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وحصلت الفمرة الرابعة على وزن مبوي ممداره  ((%72كذلن حصلت الفمرة الخامسـة والخاصة
بعدم تمبل المجتمع المحٌط بأهمٌة لعبة رفع األثمال للجنس األخر على وزن مبوي ممداره.1)) %68
جدول رلم ()2
 2-4عرض نتائج
ٌوضح فمرات المجال األسري ووزنها المبوي وترتٌبها
الوزن المبوي
الفمرات
ت
%82

الترتٌب
5

-1

أٌمان األسرة بتعارض هذا اللون من الرٌاضة
مع المعتمدات الدٌنٌة.

-2

عدم سماح األهل بممارسة هذا اللون من %17
الرٌاضة.

4

-3

تعرض األسرة للنظرة السلبٌة من المجتمع %15
المحٌط.

3

-4

المولف السلبً من األشماء.

%13

2

-5

خوف األسرة من تعرضً لإلصابة نظرا %68
لصعوبة اللعبة.

1

تحليل النتائج :
من خالل عرض نتابج الجدول رلم ( )2تبٌن أن الفمرة األولـــى ضمن المجال األسري
والخاصة بأٌمان األسرة لد حصلت على أعلى وزن مبوي والبالغ  %82فً حٌن حصلت الفمرة
الثانٌة على وزن مبوي ممداره  %11وحصلت الفمرة الثالثة على وزن مبوي ممداره %15
وحصلت الفمرة الرابعة على وزن مبوي ممداره  %13فً حٌن حصلت الفمرة الخامسة على وزن
مبوي . %68
 3-4عرض نتائج
جدول رلم ()3
ٌوضح فمرات المجال الفنً ووزنها المبوي وترتٌبها
الوزن المبوي الترتٌب
الفمرات
ت

 -0منصور جمٌل العنبكً واخرون  .,االسس النظرٌة والعلمٌة فً رفع االثمال ( ,بغداد  ,دار الحكمة للطباعة
والنشر,)1882 ,ص226
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-1

عدم وجود مختصٌن أكفاء فً هذا المجال

%12

5

-2

تعارض أٌام التدرٌب مع عدد الساعات المسجلة

%77

4

-3

عدم توفر ولت مناسب لممارسة هذه الرٌاضة

%73

3

-4

عدم وجود مالعب خاصة فً كلٌتً

%72

2

-5

عدم توفر اإلمكانات واألدوات واألجهزة الالزمة

%71

1

تحليل النتائج :
من خالل عرض نتابج جدول رلم ( )3تبٌن أن الفمرة األولى والخاصة بعدم وجود
مختصٌن أكفاء لد حصلت على وزن مبوي ممداره  %12فً حٌن حصــلت الفمرة الثانٌة على وزن
مبوي ممداره  %77فً حٌن حصلت الفمرة الثالثة علــــى وزن مبوي ممداره  %73فً حٌن
حصلت الفمرة الرابعة على وزن مبوي ممداره  %72أما الفمرة الخامسة حصلت على وزن مبوي
ممداره  ((%71وهذا ما اكد علٌة صباح عبدي عبد هللا بأن التدرٌب المتواصل ٌؤدي الى تطور
ملحوظ لدى الالعبٌن)).1
 4-4عرض نتائج

ت
-1
-2

جدول ()4
ٌوضح فمرات المجال الشخصً ووزنها المبوي وترتٌبها
الترتٌب
الوزن المبوي
الفمرات
5
عدم وجود رغبة لممارسه هذا اللون من %83
الرٌاضة .
المالبس الخاصة بهذه اللعبة تتعارض مع
4،5 %17
معتمداتً الدٌنٌة .

-3

أخجل من ممارسة هذه الرٌاضة خوفا من %17
الفشل.

4،5

-4

توثر على حجم العضالت مما ٌوثر على %13
لوامً.

2

تحليل النتائج :
من خالل عرض نتابج الجدول رلم ( )4تبٌن أن الفمرة األولى من المجال الشخصً
الخاصة بعدم وجود رغبة بممارسه هذا اللون من الرٌاضة فمد حصلت على أعلى وزن مبوي
ممداره  %83وحصلت الفمرة الثانٌة على وزن مــبوي  %17وحصلت الفمرة الثالثة على وزن
 -0صباح عبدي عبد هللا .,المهارات االساسٌة لرفع االثمال ( ,بغداد ,مطبعة التعلٌم العالً )1813ص121
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مبوي ممداره مساوٌا لممدار الوزن المبــوي للفمرة الثانٌة وهً  %17فً حٌن حصلت الفمرة
الرابعة على وزن مبوي ممـداره ((.%13ومن خالل التغلب على المماومة الملماة على كاهل الجسم
))1
نتٌجة االستمرار بالجهد وتحمٌك االنجاز االفضل
انباب اخلامس

 -5االستنتاجاث ًانتٌطياث

 1-5االستنتاجاث
توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتٌة :ـ
 -1استنتج الباحث أن عدم تشجٌع هٌبة التدرٌس فً الجامعة له دور كبٌر فً لله توجه
الطلبة نحو هذه الرٌاضة .
 -2استنتج الباحث أن أٌمان األسرة ٌتعارض مع هذا اللون من الرٌاضة نتٌجة المعتمدات الدٌنٌة
وكان له دور كبٌر فً لله المولعٌن فً هذه الرٌاضة .
 -3استنتج الباحث ان عدم وجود مختصٌن أكفاء فً هذا المجال له دور فً للة هواه هذه الرٌاضة.
 -4استنتج الباحث عدم وجود رغبة لممارسة هذا اللون من الرٌاضة .
 2-5انتٌطياث
 -1نوصً هٌبة التدرٌس فً الجامعة بحث الطالب وتوعٌتهم نحو رٌاضة رفع اإلثمال .
 -2نوصً األسرة بحث األوالد وتشجٌعهم بممارسة هذه الرٌاضة .
 -3نوصً باعتماد هذه الرٌاضة وتوفٌر المختصٌن األكفاء فً هذا المجال .
 -4نوصً بتشجٌع الطلبة وزرع روح الثمة فٌهم لممارسه هذه الرٌاضة .

املظادر :
* سلمان  ،أسماء عبد الجبار  ،محددات تأخر سن الزواج لدى النساء العامالت فً محافظة دٌالى ،
الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة واألمومة  ،جامعه دٌالى  ،العدد الخامس  ،الجزء الثانً ،
.2212
* شاكر نبٌل محمود  ،بحوث التربٌة الرٌاضٌة .2226،
 -0ساري احمد حمدان ونورمان عبد الرزاق .,اللٌالة البدنٌة والصحة (,دار وابل للطباعة والنشر ,عمان
)2211ص31
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* د.طلعت حسن عبد الرحٌم  ،علم النفس االجتماعً المعاصر  ،الماهرة دار الثمافة للطباعة
والنشر.
* كارل ،هاردكٌرل  ،رفع األثمال كتاب تعلٌمً فً التدرٌب األساسً  ،ترجمة صادق فرج ذٌاب
الجنابً ،مطبعه التحرٌر  ،بغداد .1876
* د .عبد علً نصٌف  ،د .صباح عبد هللا  ،المهارات والتدرٌب فً رفع األثمال  ،مطبعه التعلٌم
العالً  ،بغداد .1811
* هاشم جاسم السامرابً  ،المدخل فً علم النفس ،مطبعه المتنبً  ،بغداد .1811
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