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  ملخص
ي في هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة القوة العضلية النسبية والوزن في تطوير مستوى األداء المهار

لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عمدية من طلبة تخصص التربية الرياضية والبالغ ، رياضة الجمناستك
أظهرت النتائج وجود   ).٢( وجمناستك) ١(طالبات ممن أنهوا مساق الجمناستك ) ١٠(طالبا و) ١٥(عددهم 

ضة الجمناستك لدى طلبة تخصص التربية عالقة إيجابية بين القوة النسبية والوزن مع األداء المهاري في ريا
وفيما يتعلق بمساهمة القوة النسبية في  ).٠.٧٢٦(حيث وصل معامل االرتباط بيرسون بينهما إلى ، الرياضية

وفيما ، من األداء المهاري%)  ٤٤.٥(أنها تفسر ما نسبته ) R2(أظهرت نتائج معامل االنحدار ، األداء المهاري
أوصى   .من األداء المهاري%) ٧٣(وكالهما يفسر ما نسبته ، %) ٢٨.٥(ما نسبته يتعلق بالوزن فانه يفسر 

الباحثان بضرورة استخدام التمارين باألثقال وبأوزان خفيفة باإلضافة إلى متابعة أوزان الطلبة واالهتمام بتنمية 
  .القوة الخاصة بالجمناستك

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship of relative strength 
weight and skill performance in Gymnastics of physical Education Major.  The sample 
of the study consisted of (25) students, (15) male, and (10) Female, whom they were 
finished Gymnastics (1) and (2).  The results revealed a significant positive correlation 
among relative strength, weight and performance, where (R2) (0.726) the contribution of 
relative strength in predicting performance was (44.5%), and (28.5%) for weigh.  Based 
on the study findings the researcher recommended to use light weigh exercise, and 
follow up the students’ body weight. 
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  المقدمة ومشكلة الدراسة
تعتبر رياضة الجمناستك من الرياضات األساسية التي تسهم وتساعد إلى حد كبير في 

اضة وان ري، من خالل التمارين والحركات على األجهزة ،إعداد الالعبين وتطوير مستوياتهم
وان تمارين ، ولمختلف نشاطاتهم الرياضية ،الجمناستك ال يمكن االستغناء عنها لالعبين كافة

الجمانستك تنمي لدى الرياضي عضالت الجسم والقوة العضلية وكذلك قدرات الجهاز 
  ).١٩٩٦( إبراهيم وآخرون، العصبي

الفني دوراً هاما حدى أنواع الرياضة التي يؤدى فيها الجانب إن رياضة الجمناستك هي إ
وهذا يجعل القائم بدراسة الحركة في هذه الرياضة يلم بالتغيرات التي تمكن الالعب من أداء 

وتنمية صفات اللياقة البدنية العامة والخاصة  ،فالتوجيه الصحيح لعمليات التدريب، أفضل
  ).١٩٩٦(عبد الجبار ، يؤديان دورا هاما في تطوير مستوى األداء المهاري

كد كثيـر من المختصيـن أهميـة توجيه عمليـات تدريب القوة العضلية بالشكـل لقد أ
 وسماليفسكي، )Menkhin, 1995(مينخن ، )١٩٩٥(برهم : المناسب والدقيق مثل
Somlevsky ,1995 ، ومينشكوف Menshekov, 1990)( ،وكفـردوسكـي 

)Gaverdofsuy, 1987( ،سم الالعب أو حيث يعتمد الجمناستك على رفع أجزاء من ج
أي أن األداء يتجه نحو التغلب على وزن جسم ، خفضها أو الثبات في بعض الحركات

وهذا ما يوضح ان معظم وقت التدريبات  الخاصة في الجمناستك وللمستويات ، الالعب
  .المختلفة  يكون باتجاه تطور القوة الخاصة ألجل  تطوير مستوى األداء المهاري 

أن القوة العضلية تعني مقدرة العضالت على العمل ، )Matveev, 1996(ويبين ماتفيف 
وتقسم إلى ثالثة أقسام ، ضد قوى خارجية مثل وزن الالعب أو قوة االحتكاك أو ثقل معين

  ). وقوة التحمل، القوة المميزة بالسرعةو، القوة القصوى(:رئيسية
ي أقصى قوة تستطيع وه، القوة العضلية إلى القوة المطلقة) Hare, 1992( هارة ويقسم

والى القوة النسبية وهي عالقة القوة المطلقة ، إنتاجها العضالت عند انقباضها انقباضا إراديا
  . بوزن الجسم
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 )القوة النسبية(إن االرتباط الوثيق بين القوة العضلية ووزن الجسم هو ما يطلق علية 
ه ألجل التغلب هتكون موج وهذا يعني أن بعض الحركات الرياضية تتطلب قوة مناسبة أحيانا

وأن قيمة القوة ، كما هو الحال في رياضة الوثب العالي والجمناستك، على وزن جسم الالعب
  ).١٩٩٠(ه هـار، النسبية يحصل عليها عن طريق تقسيم القوة القصـوى على وزن الجسـم

  .وزن الجسم/ القوة القصوى = القوة النسبية 
فقد ، لمساق الجمناستك وتدريسهما، تربية الرياضيةن في قسم الومن خالل عمل الباحثي

بل يعتمدون في تدريباتهم ، الحظا أن المدربين في مختلف المستويات ال يستخدمون األثقال
مستواهم  زيادة في الوزن فان ذلك يؤثر سلباً فيوعند حدوث ، على وزن جسم الالعب

  .المهاري
دى التطور الحاصل في القوة العضلية ومن هنا رأى الباحثان أن معرفة العالقة بين م

النسبية ومستوى األداء المهاري لدى الطلبة يوضح الطريق للمدربين والمعلمين لتوجيه عملية 
  . التدريب والتدريس بالشكل الذي يخدم تطور مستوى األداء المهاري

  
  هدف الدراسة

ع درجة األداء تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القوة النسبية والوزن م
  .المهاري في رياضة الجمناستك لدى طلبة تخصص التربية الرياضية

  
  فرض الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى التحقق من الفرض التالي
توجد عالقة ارتباط إيجابية بين القوة النسبية والوزن مع درجة األداء المهاري في 

  .رياضة الجمناستك لدى تخصص التربية الرياضية
  

  لدراسةمجاالت ا
  .صالة الجمناستيك، جامعة النجاح الوطنية، قسم التربية الرياضية -المجال المكاني -
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   ٢٠٠٣/أكتوبر  ٢٥-١٦الفترة الزمنية من  -المجال الزماني -
في جامعة ية في قسم التربية الرياضية طلبة تخصص التربية الرياض -المجال البشري -

  .النجاح الوطنية
  

  الدراسات السابقة والمشابهة
والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بين القوة العضلية ) ١٩٩٤(دراسة عبد الجبار 

العبين من ) ٧(ولتحقيق ذلك تم اختبار عينة بواقع ، ودرجة األداء الفني في الجمناستك
وبعد المعالجة اإلحصائية ، اعتمد الباحث مقياس الوزن والقوة العضلية، المتقدمين في بغداد
 .ى وجود عالقة إيجابية بين القوة العضلية ودرجة األداء الفني في الجمناستكتوصل الباحث إل

  .أوصى الباحث بضرورة تنمية صفة القوة الخاصة لالعبي الجمناستك
التي هدفت للتعرف على األهمية النسبية لبعض عناصر الياقة ) ١٩٩٢(دراسة منصور 

العبين من ) ١٠(شملت العينة على ، البدنية وارتباطها باألداء المهاري لالعبي الجمناستك
أظهرت نتائج الدراسة وجود ، استخدم الباحث المنهج المسحي، أندية محافظة االسكندرية

عالقة ايجابية بين عنصر القوة ومستوى االداء على أجهزة المتوازيين والحلق والحركات 
لى أجهزة العقلة كذلك وجود عالقة ايجابية بين عنصر القدرة ومستوى االداء ع، االرضية

  .  وبساط الحركات االرضية
للتعرف على مدى عالقة التمرينات المقترحة لتنمية القوة ) ١٩٩٢(دراسة حبيب 

أجريت ، العضلية ومستوى األداء الحركي لطلبة كلية التربية الرياضية على بعض األجهزة
التربية الرياضية ببور طالباً من طالب الفرقة األولى بكلية ) ٤٠(التجربة على عينة قوامها 

طبق ، طالباً) ٢٠(ضابطة وتجريبية قوام كل مجموعة  :ثم قسمت الى مجموعتين، سعيد
أظهرت النتائج بأن البرنامج المقترح له تأثير في تنمية ، البرنامج المقترح لمدة ثمانية أسابيع

ركي على بعض القوة العضلية العاملة للمجموعات العضلية الكبيرة وعلى مستوى االداء الح
  .أجهزة الجمناستك
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التي هدفت للتعرف على أثر تمرينات القوة العضلية واإلطالة ) ١٩٩١(دراسة النموري 
تمت الدراسة على ، على تنمية المرونة الخاصة لتحسين مستوى األداء الفني للشقلبة الخلفية

اب والرياضة بمحافظة ناشئاً من مركز تدريب الناشئين التابع لمديرية الشب) ٢٤(عينة قوامها 
المرونة (أظهرت النتائج تحسن الصفات البدنية ، قسمت إلى مجموعتين تجريبيتين .االسكندرية

كذلك تفوق ، ومستوى أالداء الفني للشقلبة الخلفية لكل من المجموعتين على حده) والقوة
داء الفني المجموعة الثانية على المجموعة األولى في كل من المرونة الخاصة ومستوى األ

  .للشقلبة الخلفية
والتي هدفت إلى معرفة حاجة األداء على كل جهاز من أجهزة ) ١٩٨٣(دراسة عباس 

أجريت الدراسة على عينة . الجمناستك الستة إلى كمية القوة العضلية المطلوبة لكل جهاز
ندرية تم طالبا من طلبة الصف الثاني بكلية التربية الرياضية للينين في اإلسك) ٩٠(قوامها 

ثم يؤخذ وزن الالعب لمعرفة ، تم استخدام اختبار قوة الذراعين، اختبارهم بالطريقة العشوائية
توصل الباحث إلى وجود ارتباط بين جميع أجهزة ، القوة النسبية التي تساوي قوة وزن الجسم

  .الجمناستك والقوة النسبية فيما عدا الحركات األرضية
لتي هدفت إلى معرفة العالقة بين القوة العضلية النسبية وا) ١٩٧٤(دراسة عبد البصير 

، لعضالت المرفقين المادة وكل من المستوى األداء في تمرين ثني الذراعين على العقلة
اختار الباحث العينة من ، ومستوى األداء الحركي المثالي على أجهزة الجمناستك المختلفة

دينامومتر (واستخدم الباحث جهاز ، سنة )١٤-١٢(العبا ناشئا تتراوح أعمارهم من ) ٢٦(
وكانت أهم نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين القوة النسبية لعضالت ) الرجلين والظهر

  .المرفقين ومجموع درجات  تقويم األداء الحركي على أجهزة الجمناستك الستة 
ي والنفسي بدراسة للتعرف على أهمية اإلعداد البدن) (Menkhin, 1995منخن دراسة 

من أجل تحقيق هدف الدراسة تم أجراء الدراسة ، كمتطلبات أساسية لتطوير العبي الجمناستك
وتم اختبارهم على ، سنة ١١-٧العب ممن تتراوح أعمارهم من ) ٢٠٠(على عينة قوامها 

ثم تم تقسيم ، باإلضافة إلى بطارية خاصة باإلعداد النفسي، بطارية خاصة باإلعداد البدني
بعد ذلك ، ومجموعة من الفئة المتبقية، مجموعة من الطلبة المميزين:  ة إلى مجموعتينالطلب
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من أداء الطلبة %  ٥٨أظهرت النتائج أن ، تم إخضاع كلتا المجموعتين للتدريب لمدة عام
وكال اإلعداديين يفسران ، يعتمد على اإلعداد البدني%  ٤٨بينما ، يعتمد على االعداد النفسي

  .  من التغيرات الحاصلة على األداء عند أفراد عينة الدراسة%  ٧٠ما نسبة 
بدراسة هدفت للتعرف على ) Jackson & etal, 1985(كما قام جاكسون وآخرون 

ومستوى األداء لدى طلبة ) االنقباض العضلي الثابت والمتحرك(تطوير عالقة القوة العضلية 
تجريبية :  تم تقسيمهم الى مجموعتين، طالباً) ٥٩(تم إجراء الدراسة على عينة قوامها ، الكلية

اسابيع بمعدل ثالثة أيام ) ١٠(مدة البرنامج ، طالباً) ٢٦(وضابطة عددها ) ٣٣(وعددها 
  .أسبوعية

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية في القوة العضلية للرجلين ومستوى األداء 
عند أفراد %)  ١٩.٤(تحسن ما نسبته كذلك حصل ، الفني لصالح أفراد المجموعة التجريبية

  . المجموعة التجريبية الذين مارسوا تدريب االنقباض العضلي المتحرك
  

  إجراءات الدراسة
 

  منهج الدراسة
  . قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي نظرا لمالئمة ظروف الدراسة وإجراءاتها

 
  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة تخصص التربية الرياضية في قسم التربية الرياضية 
  .طالب وطالبة) ٢٠٠(والبالغ عددهم 

  
  عينة الدراسة

طالبات ممن ) ١٠(طالبا و) ١٥(تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية والبالغ عددهم 
  ).٢، ١(انهوا مساق الجمناستك 

  



 ٥٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايرينا ليبدوفا ، عماد عبد احلق

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، ـــــــــــــــــــــــــ 

  مةاألدوات واألجهزة المستخد
  .ميزان طبي لقياس وزن الطلبة .١
  .بار حديدي، أثقال .٢
  .مساند حديدية، مسطبة .٣
  .منطقة الحركات األرضية والمتوازيين .٤
  

  المعالجة اإلحصائية
  .كذلك تم استخدام تحليل االنحدار المتدرج، استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون

 
  االختبارات المستخدمة

  )١٩٩٤(عن عودة وآخرون :  )ج بريسبن(اختبار دفع الثقل من الصدر   .١
  قياس القوة القصوى لعضالت الذراعين والصدر :  الهدف من االختبار -
  .أثقال، بار حديدي، مساند حديدية، مسطبة: األدوات واإلمكانيات -
يطبق هذا االختبار من الرقود فوق مسطبة ودفع ثقل من : إجراءات االختبار -

حيث يتم اختبار أقصى وزن يمكن ، عاليامستوى الصدر ألعلى بعد مد الذراعين 
  ).كغم٥(رفعه في هذا االختبار ألقرب 

  .الوقوف على اليدين -اختبار مهاري للطالبات على بساط الحركات األرضية   .٢
من المرجحة الخلفية الصعود لالرتكاز  -اختبار مهاري للطالب على المتوازيين   .٣

  .المتقاطع
وتأخذ الدرجة من متوسط الدرجتان الداخلتان حسب  ،حكام ٤تم وضع الدرجات من قبل 

وتم اعتماد نفس اللجنة للتحكيم للطالبات وذلك ، )١٠(والدرجة القصوى ، قانون الجمناستك
  ).محاولتين(للنقص في المتخصصين في رياضة الجمناستك 

  .يبين نتائج القياسات البدنية والمهارية لدى عينة الدراسة) ١(والجدول رقم 
  



 “ ......عالقة القوة النسبية والوزن يف مستوى األداء املهاري يف  ”ـــــــــــــــــــــــ ٥٥٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

  نتائج القياسات البدنية والمهارية لدى عينة الدراسة:  )١(جدول 
  درجة األداء المهاري القوة النسبية القوة القصوى  الوزن  الرقم
٩.١٠  ١.٨٠  ١٣٥  ٧٥  ١  
٨.٦٠  ١.٧١  ١٢٥  ٧٣  ٢  
٨.٤٠  ١.٥٥  ١٣٠  ٤٨  ٣  
٧.٦٠  ١.٥٣  ١٣٥  ٨٨  ٤  
٨.٨٠  ١.٧٣  ١٣٥  ٧٨  ٥  
٨.٨٠  ١.٧١  ١٢٠  ٧٠  ٦  
٧.١٥  ١.٥١  ١١٥  ٧٦  ٧  
٩.٦٠  ١.٩١  ١٣٠  ٦٨  ٨  
٨.٥٥  ١.٦٦  ١٤٠  ٨٤  ٩  
٨.٤٠  ١.٥٧  ١٣٠  ٨٣  ١٠  
٨.٤٠  ١.٥٩  ١٣٥  ٨٥  ١١  
٦.٨٠  ١.٥٠  ١٢٠  ٨٠  ١٢  
٩.١٥  ١.٨٤  ١٢٥  ٨٦  ١٣  
٨.٨٠  ١.٧٣  ٩٥  ٥٥  ١٤  
٨.٨٥  ١.٧٢  ١١٠  ٦٤  ١٥  
٨.٥٠  ١.٣٠  ٨٥  ٦٥  ١٦  
٩.٣٠  ١.٤٤  ٧٥  ٥٢  ١٧  
٧.٧٠  ١.١٦  ٧٠  ٦٠  ١٨  
٦.٥٠  ١.٠٢  ٦٥  ٦٤  ١٩  
٨.٠٠  ١.٢٥  ٧٠  ٥٦  ٢٠  
٦.٠٠  ١.٠٦  ٩٥  ٩٠  ٢١  
٩.٨٠  ١.٥٢  ٨٥  ٥٨  ٢٢  
٧.٧٠  ١.١٦  ٩٠  ٧٧  ٢٣  
٩.٢٠  ١.٤٠  ٧٠  ٥٠  ٢٤  
٨.٢٠  ١.٢٧  ٨٠  ٦٣  ٢٥  

  .طالبات) ٢٥-١٦(من و ،طالب) ١٥-١(من  *
  



 ٥٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايرينا ليبدوفا ، عماد عبد احلق

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، ـــــــــــــــــــــــــ 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  :للتحقق من صحة الفرض التالي

جة األداء المهاري في توجد عالقة ارتباط إيجابية بين القوة النسبية والوزن مع در
  .رياضة الجمناستك لدى تخصص التربية الرياضية

لتحديد العالقة بين القوة النسبية والوزن مع مستوى األداء المهاري في الجمناستك تم 
  .  يبين ذلك) ٢(استخدام معامل االرتباط بيرسون والجدول 

مع األداء المهاري لعينة  لنسبية والوزننتائج معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين القوة ا:  )٢(جدول 
  الدراسة

  األداء المهاري الوزن القوة النسبية المتغيرات  الرقم
  - ٠.٦٦٧*  ٠.١٠٧  ----   القوة النسبية  .١
  - ٠.٤٤٥*  ----     الوزن  .٢
  -------       األداء المهاري  .٣

األداء  وجود عالقة داله إحصائية بين القوة والوزن مع) ٢(يتضح من الجدول رقم 
ومن أجل تحديد مساهمة كل من القوة النسبية والوزن في تفسير ، المهاري في الجمناستك

والنتائج في ) Stepwise Regression(األداء المهاري تم استخدام تحليل االنحدار المتدرج 
  .تبين ذلك) ٣(الجدول رقم 

المهاري في الجمناستك  ن مع األداءنتائج االنحدار المتدرج لمساهمة القوة النسبية والوز:  )٣(جدول 
  لدى عينة الدراسة

  الدالله  ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٠.٠٠  ٢٩  ٣١.٨٠٤  ٢  ٦٣.٦٠٩  االنحدار
      ١.٠٩٧  ٢٢  ٢٤.١٣٥  الخطأ

        ٢٤  ٨٧.٧٤٤  المجموع
R2 = 0.73 *  
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

لوزن للتنبؤ في األداء المهاري في فاعلية القوة النسبية وا )٣(يتضح من الجدول رقم 
  . يبين ذلك) ٤(الجدول رقم ، وحول مكونات معادلة االنحدار، الجمناستك

للتنبؤ في قياس األداء  مكونات معادلة خط االنحدار لمدى مساهمة القوة النسبية والوزن:  )٤(جدول 
  المهاري

  هالدالل  ت  Betaمعامل الخطأ المعياري القيمة  مكونات المعادلة
  ٠.٠٠  ٨.٣  ----   ١.٧٤٩  ١٤.٦  الثابت

  ٠.٠٠  ٦.٤  ٠٧٢٤  ٠.٨٥٠  ٥.٦  القوة النسبية
  ٠.٠٠  ٤.٧  ٠.٥٣٣  ٠.٠١٩  ٨.٨  الوزن

  )٠.٠٥=(دال إحصائيا عند مستوى 
فاعلية القوة النسبية والوزن للتنبؤ في األداء المهاري في ) ٤(يتضح من الجدول رقم 

  :كانت على النحو األتيوحول مكونات معادلة االنحدار . الجمناستك
  ) )الوزن) (القيمة) ) +( (القوة النسبية) (القيمة+( (الثابت = األداء المهاري 

، %)٤٤.٥(وحول مساهمة كل متهما بصورة منفردة كانت مساهمة القوة النسبية بنسبة 
  %). ٢٨.٥(بينما كانت مساهمة الوزن بنسبة 

القة إيجابية معنوية بين درجة في ضوء عرض النتائج توصل الباحثان إلى وجود ع
وهذا يعني أن ، األداء المهاري وقيم القوة النسبية والوزن لدى طلبة تخصص التربية الرياضية

وهذا بدوره يؤكد صحة ، زيادة القوة النسبية لدى الطلبة تؤدي إلى تحسين أدائهم المهاري
  .فرض الدراسة الحالية

ودراسة عودة ، )١٩٩٤( ن عبد الجباروجاءت هذه النتائج متفقة مع دراسات كل م
  ، (Menkhin ,1995)ودراسة )١٩٩١(والنموري  )١٩٩٢(وحبيب  )١٩٩٢(ومنصور  )١٩٩٤(

حيث توصلت هذه الدراسات إلى وجود عالقة ارتباط بين القوة العضلية بأقسامها المطلقة 
  . والنسبية والوزن ومستوى األداء المهاري على معظم أجهزة الجمناستك

الباحثان أن االعتماد على تطوير القوة العضلية بما يتناسب ووزن الجسم مهم جداً  ويرى
وهنا تلعب القوة النسبية ، للرياضات التي تتطلب مقاومة وزن الجسم مثل رياضة الجمناستك

  . دوراً أساسيا في األداء المهاري
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، ـــــــــــــــــــــــــ 

  االستنتاجات
  :ما يليمن خالل عرض النتائج ومناقشتها فقد توصل الباحثان إلى 

وجود عالقة ارتباط إيجابية بين قيم القوة النسبية والوزن مع درجة األداء المهاري لدى  .١
  .طلبة تخصص التربية الرياضية

حيث أظهرت نتائج معامل االنحدار أنها ، تساهم القوة النسبية والوزن في األداء المهاري .٢
فانه يفسر ما نسبته ، لوزنوفيما يتعلق با، من األداء المهاري%)  ٤٤.٥(تفسر ما نسبته 

)٢٨.٥.(%  
  

  التوصيات
  :في ضوء أهداف الدراسة وعرض ومناقشة النتائج يوصي الباحثان بما يلي

وبما يحقق الترابط بين القوة ، االهتمام بتنمية القوة العضلية بنوعيها المطلقة والنسبية .١
  .العضلية للطالب ووزن جسمه

وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة ، وزان خفيفةضرورة التأكيد على استخدام األثقال وبأ .٢
  .القوة العضلية مع عدم زيادة الوزن

 مثل ألعاب القوى التي تتطلب قوة، إجراء دراسات مشابهة على أنواع رياضية أخرى .٣
  .مميزة بالسرعة مع وزن قليل

  
  المراجع
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