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 لسالكسين الذباب اتأثير برنامج تجريبي مقترح عمى مدتهي القهة الخاصة لجي 

     يا بمزما.م.د/ دمحم زكر                             ا.د/ شريف فؤاد الجرواني

 الباحث/ دمحم الدعيج الشادي

فية الخاصة لمسالكسيؽ مؽ خالؿ ترسيؼ بخنامج تجريبي يتؼ  ييجؼ البحث إلي تشسية القؾة : ممخص البحث
ستخجـ الباحثيؽ السشيج أوتحسل القؾة الخاصة بالسالكسيؽ و تشسية القؾة السسيدة بالدخعة ل تؾجية الحسل 

مجسؾعتيؽ تجخيبية و ضابظة   تقديسيؼ إلىتؼ  ( العب61التجخيبي وتزسشت عيشة الجراسة األساسية )
البخنامج التجريبي السقتخح  أدى إلى تحدؽ افزل مؽ البخنامج التجريبي التقميجي في ف أأىؼ نتائجيا ومؽ 

 الستغيخات البجنية قيج الجراسة لمعيشة قيج البحث.

The effect of a proposed training program on the level of special strength 
of youth boxing 

Prof/sherif fouad elgrawany                      Prof/Mohamed zakaria baldam 
                         Researcher/Mohamed elsaeid elnadi 

Abstract   : The research aims to develop the special strength of boxers by 
designing a training program through which the load is directed to the 
development of strength distinguished by speed and bearing the strength of 
boxers. The researchers used the experimental method The basic study sample 
included (16) players who were divided into two experimental and control 
groups. The most important result is that the training program The proposal led 
to a better improvement than the traditional training program in the physical 
variables under study for the sample under study. 
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 تأثير برنامج تجريبي مقترح عمى مدتهي القهة الخاصة لجي لسالكسين الذباب 

 مقجمة ومذكمة البحث 

يسثل اإلعجاد البجنى أساسًا ألى نذاط رياضى حيث يعسل عمى رفع مدتؾى قجرة الجدؼ 
 د عمييا األعجاد السيارى والخظظىوتشسية العادات الحخكية كسا أنو يعتبخ قاعجة يختك

الى اف االعجاد البجني مؽ اىؼ الستظمبات  (5162)" دمحمعبج العزيزغشيمحيث أوضح "      
االساسية في رياضة السالكسة فيؾ القاعجة التي يبشي عمييا السيارات الحخكية وىؾالخظؾ االولي في 

بشاء وتكامل إعجاد السالكؼ وييجؼ االعجاد البجني بذكية العاـ والخاص الي تظؾيخكفائة الالعب 
ي قجراتة البجنية والحخكية لسؾاجية متظمبات السالكسة الؾعيفية وما يتختب عميو مؽ تحديؽ مدتؾ 

  (1:61) التشافدية في السباريات .

وتعتبخ القؾة العزمية مؽ أىؼ العشاصخ البجنية لسا ليا مؽ تأثيخ كبيخ فى الحياة برفة   
عامة وفى السجاؿ الخياضى برفة خاصة فاألداء فى كل األنذظة الخياضية يعتسج عمى كيفية 

لجحب األطخاؼ  حخكة الجدؼ باإلنكباض واالنبداط دؼ والعزالت ىى التى تتحكؼ فى تحخؾ الج
  (9:12مؽ مؾضع آلخخ وكمسا كانت العزالت قؾية كمسا كانت ىحه اإلنكباضات أكثخ فاعمية . )

( أف السالكؼ الحي يتسيد باألعجاد البجني الجيج لجية 6774) " عبج الفتاح خزر"  ي ويخ   
، ويكؾف أفزل مؽ غيخة في مدتؾاي أدائة السياري لسؾاصمة األداء بجوف تعب ،  القجرة عمى العسل

وبجوف العجاد البجني الجيج ال يسكؽ لمسالكؼ إعيار التكشيػ والتكتيػ أثشاء السبارة ، كسا أنو أحج 
   (10:31العشاصخ السستازة لمؾصؾؿ إلي تحقيق أىجاؼ التجريب . )

، " صالح  (2002( ، " ويحي الحاوي " )2010)من عبجالرحسن سيف "  وأكج  كل " 
إسساعيل حامج " ، "ضياءالعزب "، " ، "  (6774( ، " عبج الفتاح خزر " )6771قادوس " )

اف رياضة السالكسة تتسيد بالعسل الجيشاميكي السسيد بالقؾة والدخعة ( 5112)"  عاطف مغاوري 
،وكحالػ مفاجئة السشافذ بدخعة  المكسات السختمفة تؾجيووالقجرة الحخكية الستغيخة التي تالحظ اثشاء 

زمؽ مسكؽ مع تسيدىا بالجقة السشاسبة تبعا لدمؾؾ  في أقل ؾاقف المعبساالداء واالستجابة ل
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 (1766:( )8،62) . البجنية الكفاءةمؽ  كبيخ قجر ولتشفح ذالػ يتظمب تؾافخ السشافذ،
(10:15()1:21) 

( إلى أف القؾة العزمية ليا أىسيتيا بالشدبة لمسالكسيؽ 5115) يحيى الديج الحاوى  ويذيخ  
حيث أف عسمية التالكؼ تبشى أساسًا عمى مقجرة العزالت مؽ حيث اإلنكباض واإلنبداط وكحلػ 

  (26:61) . العسل بتشاوب ذلػ اإلنكباض واإلنبداط

تؤدى الى أف الحخكات الدخيعة والقؾية لمسالكؼ Cordes  (5111 ) كهردس كسا يخى   
األربظة ( وتجعميا عخضة لإلصابة لحلػ فإف  –العزالت  –إجياد األندجة الخابظة ) األوتار 

  (18:6ابظة وتداعج عمى مشع اإلصابة .)تجريبات القؾة تديج مؽ قؾة ىحه األندجة الخ 

 Frankفرانك كهرزيل ، وبيتر ويدتل ـ ،  6767عبج الحسيج احسج كسا يذيخ كل مؽ   
Kurzel &Better Westel  6776  ـ إلي أف اإلعجاد البجني الجيج لمسالكؼ يعتسج عمى تظؾيخ

بعض الرفات البجنية الخاصة بخياضة السالكسة ، مثل القؾة السسيدة بالدخعة وتحسل الدخعة 
وتحسل القؾة وتحسل األداء والتؾافق والخشاقة والسخونة ، والتي تكدب السالكؼ القجرة عمى األستسخار 

من حشفي ؿ جيج ، كسا تدسح بخخوج أفزل وأدؽ مدتؾي أداء مياري ، كسا يتفق مع كال في بح
ـ عمى أف ىشاؾ عالقة وثيقة بيؽ الحالة البجنية  2002وسامح عبج الرؤوف  6766مختار 

داء السياري ، والسيارية حيث اف الحالة البجنية تعج أحج العؾامل اليامة والسؤثخة في تظؾيخ األ
الحالة البجنية لالعب يديؼ بذػ كبيخ في تحقيق أىجاؼ األداء السياري لمسيارات  فاألرتفاع في

( 19:63( )7:16الحخكية الخاصة بالشذاط السسارس وأداء تمػ السيارات بدتؾي فشي مختفع . )
(3:611( ):4511 ) 

واجشر ،    fieddlerفيجلر  عؽنقال  6313 عرام الجين عبج الخالقكسا يذيخ   
Wagner   جراد وبهلف  ،Gerad & polf    أف األداء لسياري في السالكسة يعتسج برفة

أساسية عمى اإلعجاد البجني الجيج لمسالكسيؽ ، ومؽ ثؼ يجب تتشسية وتظؾيخ الرفات البجنية 
الخاصة لمسالكسيؽ ، ويدتمـد ذالػ ضخورة أداء التجريب والسشافدة بحسل عالى حيث يداىؼ اإلعجاد 

 (12:25)اليجؾمي بذكل جيج وبرؾرة كاممة ي عيؾر األداء السياري الجفاعي و البجني الجيج ف



 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  - جامعة طنطا  - المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة
 

                            عدد دٌسمبر 0202         213                    المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة
  189 

 

وتحميل العجيج مؽ  ومؽ خالؿ تؾاجج الباحثيؽ في السجاليؽ األكاديسي والتظبيقي ، ومتابعة  
إنخفاض مدتؾي األداء في الجؾالت األخيخة  ا الباحثاف الحغالسحمية والجولية لبظؾالت والسشافدات ا

مقارنة بالجؾلة األولي فزالف عؽ نتائج العبي الجرجة األولي والالعبيؽ الجوليؽ وقج يخجع 
وذالػ يدتؾجب معة إعجاد االعبيؽ ، الباحثاف ىحا  إلي ضعف الجانب البجني والسياري لالعبيؽ  

بخنامج تجريبي يعتسج عمى األسمؾب العمسي فيسا بجنيا ومياريا بذكل جيج و مالئؼ مؽ خالؿ تشفيح 
يختص بتشغيؼ محتؾاة وفقا أسذ وقؾاعج وتذكيالت أحساؿ ،ازمشة تجريب مشاسبة لمسخحمة الدشية 

لمسالكسيؽ وذالػ مؽ أجل الختقاء بالرفات البجنية لشاشئ  السالكسة وإعجادىؼ بجنيا مسا يؤثخ إيجابيا 
يؽ ، لحا إلاف الجراسة ىي محاولة مؽ الباحثاف لؾضع بخنامج عمى مدتؾي األداء السياري لمسالكس

وذالػ إلرتقاء بالسدتؾي البجني تجريبي مقتخح وفق أسذ عمسية يداىؼ في تظؾيخ العسمية التجريبية 
 .لمسالكسيؽ الذباب  

 هجف البحث :

 ؽييجؼ البحث إلي معخفة تأثيخ البخنامج التجريبي السقتخح عمي القؾة الخاصة لمسالكسي

 فروض البحث :

القبمية و البعجية لمقؾة السسيدة الكياسات  ظاتيؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾس -
 بالدخعة وتحسل القؾة لجي السالكسيؽ مجسؾعة البحث التجخيبية .

يؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات الكياسات القبمية و البعجية لمقؾة السسيدة  -
 مجسؾعة البحث الزابظة .بالدخعة وتحسل القؾة لجي السالكسيؽ 

يؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظي الكياسيؽ البعجيؽ لجي مجسؾعتي البحث  -
مجسؾعة البحث  وتحسل القؾة لجي مالكسيالدخعة التجخيبية والزابظة في القؾة السسيدة ب

         التجخيبية  .
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 الجراسات الدابقة :

مرظفي  6
دمحم نرر 

(2005 )
.(16) 

 

 

 

 

 

 

تأثيخ بخنامج 
تجريبي لمرفات 
البجنية السخكبة 

عمي بعض 
الستغيخات 

الفديؾلؾجية 
وفاعمية األداء 

السياري لمسالكسيؽ 
 الذباب .

التعخؼ عمى تأثيخ 
الستبع عمى البخنامج 

السجسؾعة الزابظة 
في بعض الستغيخات 
الفديؾلؾجية وفاعمية 

األداء السياري 
 لمسالكسيؽ الذباب .

التعخؼ عمي تأثيخ 
تشسية بعض الرفات 

البجنية السخكبة قيج 
البحث لمسجسؾعة 

التجخيبية عمي بعض 
الستغيخات 

الفديؾلؾجية قيج 
البحث وفاعمية الجاء 
السياري لمسالكسيؽ 

 . الذباب

السشيج السدتخجـ 
: السشيج 
 التجخيبي 

العيشة السدتخجمة 
العب  35: 

 مالكسة 

البخنامج التجريبي الخاص 
بالسجسؾعة التجخيبية قج 

تؾي أثخ إيجابيا عمى مد
بعض الرفات البجنية 

بعض الستغيخات  السخكبة
الفديؾلؾجية قيج البحث 

عجت الحج األفري 
ألستيالؾ االكدجيؽ 

 سياري .وفاعمية األداء ال

البخنامج التجريبي في   
إتجاة الرفات البجنية 

السخكبة بسحتؾاه وخرائص 
تذكيل أحسالة أثخ إيجابيا 
ويذكل ذو داللة إحرائية 
في تشسية الرفات البجنية 

والستغيخات الفديؾلؾجية قيج 
البحث .األستجالؿ بسؤشخ 
الشبض كسؤشخ فديؾلؾجي 
لتؾجية شجة الحسل لتشسية 

السخكبة  الرفات البجنية
داخل ىالؾحجة التجريبية 

 وتحجيج درجات الحسل ليا.
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إيهاب  5
عبجالرحسن 

احسج  إبراهيم
(2065) 

(2) 

تأثيخ بخنامج 
تجريبي باألسمؾب 
السؾزع والسكثف 

عمى بعض 
القجرات البجنية 

الخاصة وفاعمية 
األداء اليجؾمي 

 لمسالكسيؽ الذباب

 التعخؼ عمى تأثيخ
تأثيخ بخنامج تجريبي 

باألسمؾب السؾزع 
والسكثف عمى بعض 

القجرات البجنية 
الخاصة وفاعمية 
األداء اليجؾمي 

  لمسالكسيؽ الذباب

السشيج ابسدتخجـ 
: السشيج 
التجخيبي 
بترسيسة 
التجخيبي 

 لسجسؾعتيؽ 

 51العيشة : 
 العب 

البخنامج التجريبي  
باألسمؾب السؾزع والسكثف 

 أدي إلي تحدؽ في 
القجرات البجنية الخاصة 
وفاعمية األداء اليجؾمي 

 لمسالكسيؽ الذباب

سامي محب  1
حافظ و 

احسج سميسان 
إبراهيم و دمحم 

عمى عبج 
الحسيج 

(2062))5( 

تأثيخ بخنامج 
تجريبي )األثقاؿ 

والبميؾمتخؾ(عمى 
بعض الستغيخات 

الفديؾلؾجية 
والبجنية والسيارية 

 لمسالكسيؽ 

التعخؼ عمي تأثيخ 
بخنامج تجريبي 

)األثقاؿ 
والبميؾمتخؾ(عمى 
بعض الستغيخات 

الفديؾلؾجية والبجنية 
 والسيارية لمسالكسيؽ 

السشيج ابسدتخجـ 
: السشيج 
التجخيبي 
بترسيسة 

 لسجسؾعتيؽ 

 مالكؼ 53العيشة :

أدي  البخنامج التجريبي  
إلي تحدؽ في الستغيخات 

الفديؾلؾجية  و البجنية 
ارية لمسالكسيؽ  قيج والسي

 الجراسة  

 : عيشة البحث   

( سشة تؼ إختيارىؼ 62-61العب مؽ العبي السالكسة في السخحمة الدشية ) 53بمغ عجد العيشة  
تؼ تقديسيؼ بالظخيقة العسجية مؽ العبي نادي الدكة الحجيج طشظا مشظقة الغخبية لمسالكسة 

احجىؼ تجخيبية وأخخي خخي ضابظة تؼ تقديسيؼ إلي مجسؾعتيؽ لسجسؾعتيؽ احجىؼ تجخيبية واأل
 العبيؽ  2العبيؽ والعيؽ األستظالعية  2كال مشيؼ ضابظة 

  شروط إختيار العيشة :

 ف يكؾف الالعب مدجل بسشظقة الغخبية لمسالكسة .أ -
 ( .62-61أف يتخاوح عسخ الالعب ما بيؽ ) -
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         في األشتخاؾ في مجسؾعة البحث .أف يتؾفى لجي افخاد العيشة السختارة الخغبة  -

 الجالالت اإلحرائية  لتهصيف كمتا مجسهعتى  البحث التجريبية و الزابظة
 فى الستغيرات االساسية  لبيان اعتجالية البيانات

 (6ججول )
 20ن =

 م
 الستغيرات

 وحجة
 القياس

 الستهسط
 الهسيط الحدابي

االنحراف 
 السعيارى 

 االلتهاء التفمظح
 

       معجالت دالالت الشسه 
 0.466 6.567- 0.267 64.000 64.130 سشة/شهر الدن 6
 0.627- 0.264 1.675 647.300 647.630 سم طهل 2
 0.602- 0.276- 1.525 47.000 45.200 كجم الهزن  1
 0.000 0.637- 0.751 3.000 3.000 سشة/شهر العسر التجريبى 2
       الستغيرات البجنية 
6 

القهة السسيزة 
 بالدرعة

 0.626 0.773 6.563 62.000 62.130 عجد ثهاني 60تدجيج لكسات مدتقيسة لسجة 
 0.320 6.017- 6.562 7.000 7.700 عجد ثهاني 60تدجيج لكسات جانبية لسجة  2
 0.765 0.452 6.246 60.000 60.130 عجد ثهاني 60تدجيج لكسات صاعجة  لسجة  1

 تحسل القهة 2
 6لكسات عمي كيس المكم لسجة  تدجيج

 0.624 2.263 3.403 40.000 46.730 عجد دقيقة

 1.265الخظا السعيارى لسعامل االلتؾاء=
 6.113= 1.12حج معامل االلتؾاء عشج مدتؾى معشؾية 

(الستؾسط الحدابي والؾسيط واالنحخاؼ السعياري ومعامل االلتؾاء لجى افخاد عيشة 6يؾضح ججوؿ )
( 1)±قج تخاوحت ما بيؽ  اف قيؼ معامل االلتؾاءالبحث فى الستغيخات االساسية قيج البحث ويتزح 

جالى  مسا مسا يذيخ الى  اعتجالية البيانات وتساثل السشحشى االعتاقل مؽ حج معامل االلتؾاء  وىى
 يعظى داللة مباشخة عمى خمؾ البيانات مؽ عيؾب التؾزيعات الغيخ اعتجالية

 (2ججول )

 التجانس وداللة الفروق بين متهسظات القياسات القبمية لجى السجسهعتين التجريبية والزابظة
 فى الستغيرات األساسية قيج البحث لبيان التكافؤ

 60=2=ن6ن
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 م
 وحجة الستغيرات

 القياس

 الفرق  السجسهعة الزابظة السجسهعة التجريبية
بين 

 الستهسظات

 التجانس
 

قيسة 
 )ت(

مدتهى 
الجاللة 
 ع± س ع± س االحرائية

          معجالت دالالت الشسه 
 0.440 0.225 6.621 0.600 0.261 64.100 0.364 64.200 سشة/شهر الدن 6
 0.266 6.074 6.454 6.700 1.463 646.200 2.624 650.600 سم طهل 2
 0.267 0.505 6.600 6.200 1.665 46.000 1.504 44.600 كجم الهزن  1
 0.152 0.763 6.241 0.200 0.767 3.200 6.011 2.600 سشة/شهر العسر التجريبى 2
              الستغيرات البجنية 

6 
القهة 

السسيزة 
 بالدرعة

 60تدجيج لكسات مدتقيسة لسجة 
 ثهاني

 عجد
62.400 6.733 62.600 6.441 0.300 6.162 0.464 0.324 

 60تدجيج لكسات جانبية لسجة  2
 ثهاني

 0.463 0.362 6.605 0.200 6.572 60.600 6.501 7.500 عجد

 60تدجيج لكسات صاعجة  لسجة  1
 ثهاني

 0.436 0.227 6.256 0.100 6.366 60.300 6.176 60.200 عجد

2 
تحسل 
 القهة

عمي كيس المكم  تدجيج لكسات
 0.626 0.672 2.606 0.300 2.420 46.500 4.475 42.200 عجد دقيقة 6لسجة 

 1.62(= 3، 3.  ودرجتى حخية )12قيسة  )  ؼ  ( الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
 6.113. =12قيسة  )  ت  ( الججولية عشج مدتؾى معشؾية 

االصغخ فى جسيع الستغيخات اقل مؽ قيسة ( اف قيسة التبايؽ االكبخ عمى التبايؽ 5يؾضح ججوؿ )
مسايذيخ الى تجانذ مجسؾعتى البحث كسا يتزح عجـ  1.12)ؼ( الججوليةعشج مدتؾى معشؾية 

وجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية بيؽ الكياسات القبمية لجى السجسؾعتيؽ التجخيبية و الزابظة فى 
 ى تكافؤ  السجسؾعتيؽ فى تمػ الستغيخاتالستغيخات األساسية قيج البحث مسا يعظى داللة مباشخة عم

 أدوات ووسائل جسع البيانات:
 : األدوات واألجهزة السدتخجمة قيج البحث

 ميداف طبي معايخ لكياس الؾزف الكمي. -6
 الخستاميتخ لكياس ارتفاع الجدؼ. -5

 ساعة إيقاؼ  -1
 .حمقة مالكسة مؾاصفات قانؾنية  -3
 قفازات مالكسة . -2

 شخيط قياس. -1
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 وسادة مجرب . -1

 لكؼ )ثابت ومتحخؾ( )ثقيل وخفيف(كيذ  -2

 بار حجيج  وأثقاؿ حخة  -3
 

 القياسات واإلختبارات السدتخجمة في البحث 

 القياسات األنثرومترية 

 قياس الظؾؿ بجياز رستاميتخ  -

 قياس الؾزف بالسيداف الظبي  -

 العسخ التجريبي لمسالكسيؽ  -

 االختبارت البجنية   

 . ثؾاني 61تدجيج لكسات مدتكيسة لسجة  -
 . ثؾاني 61تدجيج لكسات جانبية لسجة  -
 . ثؾاني 61تدجيج لكسات صاعجة  لسجة  -
 دقيقة 6تدجيج لكسات عمي كيذ المكؼ لسجة  -

 الجراسة اإلستظالعية 

عمى  11/3/5151إلي  56/3/5151بإجخاء الجراسة اإلستظالعية في الفتخة مؽ  افقاـ الباحث
( مؽ نادي سكة حجيج طشظا 62-61الدشية مؽ )( العبيؽ ناشئيؽ في السخحمة 2عيشة مكؾنة مؽ )

 مؽ مجتسع األصمي وخارج عيشة البحث ،

 وكانت تمك الجراسة تهجف إلي  

 إجخاء السعامالت العميسة الرجؽ والثبات لإلختبارات قيج البحث  -
 .التأكج مؽ الشؾاحي التظبيكية لمبخنامج  -
 تؾزيع السياـ وتجريب السداعجيؽ عمى إجخاء االختبارات. -

 التأكج مؽ مجى مشاسبة استسارات تدجيل البيانات. -

 التأكج مؽ مجى صالحية السكاف السخرص إلجخاء االختبارات. -
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 السعامالت العمسية لإلختبارات
 صجق االختبارات قيج البحث: 

بحداب معامل الرجؽ لإلختبارات البجنية قيج البحث التي تكيؼ مدتؾي القؾة  افقاـ الباحث
السسيدة بالدخعة وتحسل القؾة عؽ طخيق إيجاد الفخوؽ اإلحرائية بيؽ السجسؾعة السسيدة والسجسؾعة غيخ 

 السسيدة لشتائج اإلختبارات قيج البحث .
 ( 1ججول)

  سجسهعة الغير مسيزة لبيانداللة الفروق بين متهسظات السجسهعة السسيزة وال
 قيج البحث                  البجنية ألختبارات معامل الرجق 

 4=2=ن6ن                                            
 م

 االختبارات البجني
 الفرق  السجسهعة الغير مسيزة السجسهعة  السسيزة

 بين  
 الستهسظات

 قيسة ت
 معامل

 2ايتا
 معامل
 الرجق

 ع± س ع± س

 0.677 0.606 4.275 3.660 6.656 66.220 6.162 64.130 ثهاني 60تدجيج لكسات مدتقيسة لسجة   6
 0.766 0.621 5.166 2.540 0.732 6.610 6.076 62.670 ثهاني 60تدجيج لكسات جانبية لسجة   2
 0.702 0.665 4.471 1.670 0.653 6.563 0.746 62.453 ثهاني 60تدجيج لكسات صاعجة  لسجة   1
 0.730 0.701 7.422 62.400 6.612 36.100 2.252 50.700 دقيقة 6تدجيج لكسات عمي كيس المكم لسجة   2

 6.265. =12قيسة ت الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
 5مدتؾيات قؾة تاثيخ اختبار ت وفقا  لسعامل ايتا

 =تاثيخضعيف 1.11مؽ صفخ الى اقل مؽ  -
 =تاثيخ متؾسط 1.21الى اقل مؽ 1.11مؽ -
 الى اعمى           =تاثيخ قؾى  1.21مؽ  -

. بيؽ متؾسظي 12( وجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتؾى معشؾية 1يتزح مؽ ججوؿ   )
كسا يتزح حرؾؿ جسيع 1السجسؾعة السسيدة والسجسؾعة الغيخ مسيدة لالختبارات البجنية قيج البحث 

 عالية االختبارات عمى قؾة تاثيخ و معامالت صجؽ
 ثبات األختبارات 

بإيجاد معامل الثبات لإلختبارات البجنية قيج البحث عؽ طخيق تظبيق تمػ الختبارات  يؽقاـ الباحث
( العبيؽ مؽ مجتسع البحث ومؽ خارج العيشة األساسية ثؼ إعادة تظبيق األختبارات 2عمي عيشة )

بفاصل زمشي أسبؾع  وتؼ إستخجاـ معامل االرتباط البديط لييخسؾف إليجاد معامل  عمى نفذ العيشة 
( يؾضع معامل 3اإلرتباط بيؽ نتائج تظبيق االختبارات في السخة األولي والثانية  والججوؿ رقؼ )

 الثبات .
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 (  2ججول) 
 معامل االرتباط بين التظبيق واعادة التظبيق لبيان معامل الثبات

 قيج البحث بجنية ألختبارات ال
 62ن=                                                

 م
 االختبارات البجنية

معامل    اعادة التظبيق  التظبيق 
 ع± س ع± س االرتباط

 0.727 6.224 61.610 6.322 61.573 ثهاني 60تدجيج لكسات مدتقيسة لسجة   6
 0.745 6.256 60.323 6.124 60.360 ثهاني 60تدجيج لكسات جانبية لسجة   2
 0.736 6.623 60.550 6.221 60.510 ثهاني 60تدجيج لكسات صاعجة  لسجة   1
 0.724 2.212 42.530 2.562 42.400 دقيقة 6تدجيج لكسات عمي كيس المكم لسجة   2

  1.211. =12قيسة  )  ر  ( الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
ارتباط ذو داللة إحرائية بيؽ التظبيق واعادة التظبيق لالختبارات (  وجؾد  3يؾضح ججوؿ  ) 

   مسا يذيخ الى ثبات تمػ االختبارات 1.12البجنية  قيج البحث  وذلػ عشج مدتؾى معشؾية 

 

 الجراسة األساسية

 :أسس وضع البرنامج 

 عمى األسذ التالية عشج وضع البخنامج التجريبي وىي: ؽيستشج الباحثإ

 اليجؼ مؽ البخنامج.مخاعاة  -6

 مخاعات الفخوؽ الفخدية  -5

 مؽ والدالمة تؾافخ عؾامل األ -1
 مالئسة مدتؾى البخنامج لسدتؾى وقجرات عيشة البحث. -3

 مخونة البخنامج وقبؾلو لمتظبيق العسمي. -2

 تؾفخ عشرخ التذؾيق في التسخيشات السقتخحة داخل البخنامج. -1

 مخاعاة مبجأ التجرج في زيادة شجة وحجؼ الحسل. -1

 مؽ الديل إلى الرعب ومؽ البديط إلى السخكب. التجريباتتجرج  -2

تظبيق االختبارات عمى أفخاد عيشة الجراسة االستظالعية بغخض التأكج مؽ صالحية السكاف  -3
 واألدوات واالختبارات واألجيدة السدتخجمة قيج الجراسة
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 تخظيط البرنامج التجريبي :

السالكسة برفة خاصة وبخامج تجريب الشاشئيؽ في الخياضة عامة وفي مؽ خالؿ الجراسات الدابقة 
 (2رقؼ ) ججوؿ ؽ البخنامج التجريب الحي خظط لة كسا يمي إقتخح الباحثي

 الفترة متغيرات البرنامج التجريبي م
 أسابيع  2 مجة البخنامج  6
 ثالثة وحجات عجد الؾحجات التجريبية في األسبؾع  5
 دقيقة  62 زمؽ األحساء في الؾحجة التجريبية  1
 دقيقة  11 زمؽ الجدء الخئيدي في الؾحجة التجريبية  3
 دقائق  2 زمؽ الجدء الختامي في الؾحجة التجريبي  2
 وحجة  53 عجد الؾحجات التجريبية  1
 دقيقة  5611 عجد ساعات التجريب بالجقيقة  1

 

  التجريبي عمىيذتسل البخنامج   محتهيات البرنامج  : -6
 الجزء الختامي  -الجزء الرئيدي                    -                      األحساء -
 عجد أسبيع األحسال التجريبية :  -2
 أسابيع  1الحسل األقري  -
 أسابيع   1الحسل العالي   -
 أسبهع  2الحسل الستهسط  -
 د 660زمن الحسل األقري = -
 د 660زمن الحسل العالي =  -
 د 320الستهسط =زمن الحسل  -
 د 2640إجسال زمن األحسال التجريبية = -
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 (4ججول رقم )
 الزمن بالجقيقة الشدبة السئهية محتهي البرنامج

 د 140 % 64.5 األحساء
 

 الجزء الرئيدي
  إعجاد عام

55.6 % 
 
 د 6460

 إعجاد خاص

 مهاري وخظظي

 د 620 % 3.3 الجزء الختامي
 د 2640 % 600 السجسهع

 

 تظبيق البرنامج التجريبي : 

 2وذالػ بؾاقع  51/66/5151إلي  3/61/5151تؼ تظبيق البخنامج التجريبي في الفتخة مؽ  
وحجات تجريبية وقج طبق ىحا البخنامج عمى العيشة التجخيبية في حيؽ  1أسابيع تجريبية لكل أسبؾع 

 طبق البخنامج التقميجي عمى السجسؾعة الزابظة 

  : البعجي القياس
تؼ إجخاء الكياسات البعجية  51/66/5151بعج األنتياء مؽ تظبيق البخنامج التجريبي يؾـ  

لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في األختبارات قيج البحث وقج تؼ عسل الكياسات يؾـ 
 وؽ راعي الباحث تختيب نفذ الكياسات كسا كانت في الكياس القبمي  52/66/5151

 : السعالجات األحرائية  

 الهسيط -الستهسط                                   -
 معامل األلتهاء  -االنحراف السعياري                         -
 ندبة التحدن  -إختبار ت                                  -

 

 



 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  - جامعة طنطا  - المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة
 

                            عدد دٌسمبر 0202         223                    المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة
  189 

 عرض الشتائج : 

 (5ججول )

 داللة الفروق بين القياس القبمي والبعجى لجى السجسهعة 
 قيج البحث األختبارات البجنية  التجريبية فى متغير

 60ن=
 القياس البعجى القياس القبمي االختبارات البجنية م

فروق 
 الستهسظات

الخظأ 
السعياري 
 لمستهسط

 
 قيسة ت

 

ندبة 
 التحدن%

 حجم
 التاثير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثير

6 

القهة 
السسيزة 
 بالدرعة

لسجة  تدجيج لكسات مدتقيسة
 مرتفع 6.012 61.062 60.363 0.660 6.700 6.226 64.300 6.733 62.400 ثهاني 60

تدجيج لكسات جانبية لسجة  2
 مرتفع 6.022 66.335 7.000 0.200 6.600 6.132 66.300 6.501 7.500 ثهاني 60

تدجيج لكسات صاعجة  لسجة  1
 ثهاني 60

 مرتفع 6.223 66.425 60.363 0.660 6.700 6.050 62.600 6.176 60.200

تحسل  2
 القهة

تدجيج لكسات عمي كيس 
 مرتفع 6.604 66.232 62.320 0.336 5.000 1.675 47.200 4.475 42.200 دقيقة 6المكم لسجة 

 6.211=1.12قيسة ت الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
 : مختفع 1.21  : متؾسط    1.21  : مشخفض     1.51   -مدتؾيات حجؼ التأثيخ لكؾىؽ : 

بيؽ الكياسيؽ القبمى 1.12 ( داللة الفخوؽ االحرائية عشج مدتؾى معشؾية 1يتزح مؽ ججوؿ )
والبعجى لجى السجسؾعة التجخيبية فى متغيخ االختبارات البجنية قيج البحث وقج تخاوحت قيسة )ت( 

(  وىى دالة احرائيا لرالح الكياس البعجى كسا يتزح 65.231الى  3.111السحدؾبة ما بيؽ )
الى   6.113( وقج حققت قيؼ تخاوحت ما بيؽ ) 1.21اف قيؼ حجؼ التاثيخ لالختبارات  اكبخ مؽ)

بذكل كبيخ عمى   مسا يجؿ عمى فاعمية البخنامج التجريبى السقتخح1( وىى دالالت مختفعة 6.332
 الستغيخ التابع 

 ( 6ججول  )
 داللة الفروق بين القياس القبمي والبعجى لجى السجسهعة 

 قيج البحث  اإلختبارات البجنيةالزابظة فى متغير 
 60ن=
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 م

 االختبارات البجنية

 القياس البعجى القياس القبمي
فروق 

 الستهسظات

الخظأ 
السعياري 
 لمستهسط

 

 قيسة ت

ندبة 
 التحدن%

 حجم

 التاثير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثير

6 

القهة 
السسيزة 
 بالدرعة

 تدجيج لكسات مدتقيسة
 ث 60لسجة

 مشخفض 0.120 2.626 6.300 0.200 0.100 6.612 62.200 6.441 62.600

تدجيج لكسات جانبية لسجة  2
 ث 60

 مشخفض 0.274 2.730 2.563 0.660 0.300 6.242 60.400 6.572 60.600

لسجة تدجيج لكسات صاعجة  1
 ث 60

 مشخفض 0.214 3.562 6.621 0.123 0.400 6.060 66.600 6.366 60.300

تحسل  2
 القهة

تدجيج لكسات عمي كيس المكم 
 دقيقة 6لسجة 

 مشخفض 0.220 2.765 1.016 0.371 6.600 2.253 41.300 2.420 46.500

 6.211=1.12قيسة ت الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
 : مختفع 1.21   : متؾسط    1.21  : مشخفض       1.51     -مدتؾيات حجؼ التأثيخ  : 

بيؽ الكياسيؽ القبمى والبعجى 1.12 ( داللة الفخوؽ االحرائية عشج مدتؾى معشؾية65يتزح مؽ ججوؿ )
ما بيؽ  لجى السجسؾعة الزابظة فى متغيخ االختبارات البجنية قيج البحث وقج تخاوحت قيسة )ت( السحدؾبة

(وىى دالة احرائيا لرالح الكياس البعجى كسا يتزح اف قيؼ حجؼ التاثيخ لالختبارات 1.112الى 6.231)
( وىى دالالت تخاوحت  ما بيؽ الستؾسظة والسشخفزة 1.311الى 1.531قج حققت قيؼ تخاوحت ما بيؽ )

 مى الستغيخ التابع مسا يجؿ عمى فاعمية البخنامج  التجريبى التقميجى  بذكل ندبى ومتفاوت ع1
 (7ججول )
 لجى مجسهعتى البحث التجريبية والزابظة داللة الفروق بين متهسظات القياسات البعجية

 األختبارات البجنية قيج البحث فى متغير  
 60ن=

 م
 االختبارات البجنية

الفرق بين  السجسهعة  الزابظة السجسهعة  التجريبية
 الستهسظات

 قيسة
 ت

فروق 
ندب 
 التحدن

 حجم
 التاثير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثير

القهة  6
السسيزة 
 بالدرعة

 مرتفع 6.632 60.664 1.526 2.600 6.612 62.200 6.226 64.300 ث 60سة لسجة تدجيج لكسات مدتقي
 مرتفع 6.022 61.404 2.076 0.700 0.642 60.400 0.732 66.300 ثهاني 60تدجيج لكسات جانبية لسجة  2
 مرتفع 6.252 62.761 2.322 6.000 0.563 66.600 0.672 62.600 ثهاني 60تدجيج لكسات صاعجة  لسجة  1

 6تدجيج لكسات عمي كيس المكم لسجة  تحسل القهة 7
 دقيقة

 مرتفع 6.111 6.115 1.201 3.500 2.253 41.300 1.675 47.200
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 6.113. = 12قيسة  )  ت  ( الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
( داللة الفخوؽ االحرائية بيؽ متؾسظات الكياسات البعجية  لجى مجسؾعتى 3يؾضح ججوؿ )

البحث التجخيبية والزابظة فى متغيخ االختبارات البجنية قيج البحث وذلػ عشج مدتؾى معشؾية  
( وىى دالة احرائيا لرالح السجسؾعة 1.132الى 5.132وقج تخاوحت قيسة )ت( ما بيؽ ) 1.12

 الى6.135كسا يتزح اف قيؼ حجؼ التاثيخ لمسغيخات قج حققت قيؼ تخاوحت مابيؽ) التجخيبية 
( وىى  دالالت جحؼ التاثيخ مختفعة مسا يذيخ الى وجؾد جحؼ تاثيخ قؾى لمستغيخ التجخيبى 6.225

 السدتخجـ عمى الستغيخ التابع عشة لمبخنامج التقميجى لجى السجسؾعة الزابظة )البخنامج السقتخح (
 

 ة الشتائج :مشاقذ

وجؾد فخوؽ دالة إحرائية بيؽ الكياس القبمي والكياس البعجي ( 5يتزح من ججول رقم ) 
لمسجسؾعة التجخيبية في الستغيخات البجني قيج البحث حيث أف قيسة ت السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة ت 

لرالح الكياس البعجي ويخي الباحث أف التحدؽ في الكياس  1.12الججولية عشج مدتؾي معشؾي 
الستغيخات البجنية قيج البحث إلي تأثيخ البخنامج التجريبي السقتخح  البعجي بالدشبة لمكياس القبمي في

 والسظبق عمى السجسؾعة التجخيبية 

حيث  (14) (2004دراسة مرظفي أمين جابر )الجراسات والتي مشيا  العجيج مؽوىحا ما إتفقت  
راسة مرظفي دمحم داشارة إلي أىسية تجريب القؾة السسيدة بالدخعة وتأثيخة عمى مدتؾي الجاء وكحالػ 

والتي أشارة أيزا إلي أىسية تشسية الرفات البجنية السخكبة لمسالكسيؽ وتاثيخة  (63) (2002نرر )
 عمي فاعمية األداء السياري .   

د فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ ؾ وبحالػ يكؾف قج تحقق الفخض األوؿ لمبحث والحي يشص عمى وج
الكياسات القبمية و البعجية لمقؾة السسيدة بالدخعة وتحسل القؾة لجي السالكسيؽ مجسؾعة  ظيمتؾس

 البحث التجخيبية .

وجؾد فخوؽ دالة إحرائية بيؽ الكياس القبمي والكياس البعجي  (6يتزح من ججول رقم ) 
في الستغيخات البجني قيج البحث حيث أف قيسة ت السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة ت الزابظة لمسجسؾعة 

لرالح الكياس البعجي ويخي الباحث أف التحدؽ في الكياس  1.12الججولية عشج مدتؾي معشؾي 
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إنتغاـ العبي السجسؾعة البعجي بالدشبة لمكياس القبمي في الستغيخات البجنية قيج البحث إلي 
 اليؾمية . الزابظة في التجريبات

حيث أشارت ( 4) (6777) ضياء العزب ، محدن رمزانويتفق ذالػ مع ما أشار إلية كل مؽ 
إلي تفؾؽ الكياس البعجي عمى الكياس القبمي لمسجسؾعة الزابظة في إختبارات القؾة القرؾة الثابتة 

السجسؾعة مى ثيخ محتؾيات البخنامج السظبق عوالستحخكة باألثقاؿ ػ وقج أعدي تأثيخ ذالػ إلي تا
 (6:56).الزابظة الحي إشتسل عمى تسخيشات بجنية وتجريب عمى المكسات السختمفة في السالكسة

د فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ ؾ لمبحث والحي يشص عمى وج ثانيوبحالػ يكؾف قج تحقق الفخض ال
الكياسات القبمية و البعجية لمقؾة السسيدة بالدخعة وتحسل القؾة لجي السالكسيؽ مجسؾعة  ظيمتؾس

 .الزابظة البحث 

وجؾد فخوؽ دالة إحرائية بيؽ الكياسيؽ لجي مجسؾعتي البحث  (7يتزح من ججول رقم ) 
قيسة ت الزابظة والتجخيبية  في الستغيخات البجني قيج البحث حيث أف قيسة ت السحدؾبة أكبخ مؽ 

   لرالح الكياس البعجي لمسجسؾعة التجخيبية  1.12الججولية عشج مدتؾي معشؾي 

ويخي الباحث أف التحدؽ في الكياس البعجيممسجسؾعة التجخيبية بالشدبة لمسجسؾعة الزابظة  في  
 يبية الستغيخات البجنية قيج البحث إلي تأثيخ البخنامج التجريبي السقتخح والسظبق عمى السجسؾعة التجخ 

أف مدتؾي القؾة يتأثخ داخل ( 61) (2003عبج الفتاح خزر )وتتفق ىحة الشتائج مع ما أشار إلية 
عمى السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة لسا يحتؾية مؽ إعجاد وإعجاد مياري البخنامج السؾحج السظبق 

القرؾة الثابت والتجريبات داخل البخنامج وكحالػ أعيخت وجؾد تحدؽ معشؾي في إختبارات القؾة 
  (10:15والستحخؾ مسا يجؿ عمى التأثيخ الستبادؿ بيؽ أنؾاع القؾة السختمفة )

كسا يخجع الباحث إرتفاع نتائج السجسؾعة التجخيبية في األختبارات البجنية في الكياس البعجي إلي  
ريبي  وىحا يتفق السكتدبة مؽ تظبيق البخنامج التج إرتفاع مدتؾي القؾة السسيدة بالدخعة وتحسل القؾة

عمي أف بخنامج التجريب باألثقاؿ السؾجو لتشسية (17) (2005يحي الحاوي )مع ما أشار إلية 
فاعمية األداء السياري قج أثخ معشؾيا في األختبارات البعجية ألختبارات القؾة القرؾي الثابتة 

 (  17:612والحخكية باألثقاؿ )
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ا يخي الباحثيؽ تفؾؽ السجسؾعة التجخيبية عمى السجسؾعة الزابظة في الكياسات البعجية في سك
األختبارات البجنية قيج البحث يخجع إلي تظبيق البخنامج التجريبي والحي تؼ تؾجية الحسل خاللة إلي 

 تشسية القؾة السسيدة بالدخعة وتحسل القؾة 

والحي يشص وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ وبحالػ يكؾف قج تحقق الفخض الثالث لمبحث 
متؾسظي الكياسيؽ البعجيؽ لجي مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة في القؾة السسيدة بالدخعة 

 .ي مالكسي مجسؾعة البحث التجخيبية وتحسل القؾة لج

 :ستنتاجات البحثإ

 اووفًقػ وخرائرػيا، السدػتخجـ، وفػى حػجود عيشػة البحػث والسػشيجوفخوضػو  البحػث أىػجاؼ ضؾءي ف
 الباحػث إلييػا تؾصػلي التػ الشتػائج واقػع ومػؽ، اإلحرػائية لمبيانػات اتالسعالجػ نتػائج إليو أشارت لسا
 التالية: االستشتاجات إلى التؾصل أمكؽ السدتخجمة، األدوات خالؿ مؽ

قيػػػج الجراسػػػة لمعيشػػػة قيػػػج  الستغيػػػخات البجنيػػػة أدي إلػػػي تحدػػػؽ فػػػيالتػػػجريبي السقتػػػخح بخنػػػامج ال -6
 البحث .

الستغيػػػخات فػػي  افزػػل مػػػؽ البخنػػامج التقميػػػجي  أدى إلػػى تحدػػػؽ التػػجريبي السقتػػػخح بخنػػامج ال -5
 لمعيشة قيج البحث.البجنية 

 :البحث  توصيات

 في البخامج التجريبية لمسالكسيؽ .بإستخجاـ تجريبات القؾة الخاصة ضخورة إىتساـ السجربيؽ  -6

  بتشسية الرفات البجنية الخاصة .ضخورة إىتساـ السجربيؽ  -5

 إجخاء السديج مؽ الجراسات التي تدتيجؼ القجرة العزمية لمعزالت لتحدؽ مدتؾي األداء . -1
:  السراجع  

 اوال : السراجع العربية 

إسساعيل حامج عثسان ، دمحم عبج العزيز غشيم ، ضياء الجين دمحم أحسج ، عاطف    .6
 . القاىخة 5تعميؼ وتجريب السالكسة ، مظبعة دار الدعادة ، ط :  (2006) مغاوري شعبان

تأثٌر برنامج تدرٌبً باألسلوب :  (2065) احسج إيهاب عبجالرحسن إبراهيم   .0

الموزع والمكثف على بعض القدرات البدنٌة الخاصة وفاعلٌة األداء الهجومً للمالكمٌن 

كلية التربية الرياضية  3،ج 44مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ، ع ، الشباب

 . جامعة اسيوط 
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: أسذ تخظيط بخامج التجريب الخياضي ، دار  (6766حشفي محسهد مختار  )   .1
 زىخاف ، القاىخة .

معامل التحسل وفاعمية الجاء الفشي لسالكسي  ( : 2002سامح عبج الرؤوف )   .2
طبقا لسدتؾي نتائج السباريات ، بحث مشذؾر ، السجمة العمسية لمبحؾث الجرجة االولي 

 .والجراسات ، العجد الخابع ، كمية التخبية الخياضية ، جامعة قشاة الدؾيذ 
 :(2062سامي محب حافظ و احسج سميسان إبراهيم و دمحم عمى عبج الحسيج )   .3

الستغيخات الفديؾلؾجية والبجنية تأثيخ بخنامج تجريبي )األثقاؿ والبميؾمتخؾ(عمى بعض 
 . والسيارية لمسالكسيؽ

الحجيث في طخؽ تجريذ السالكسة  ( : 6777ضياء العزب ، محدن رمزان )    .4
 ، السظبعة اإلسالمية ، القاىخة .

 .، دار الفكخ العخبي ، القاىخة  6: السالكسة ، ط( 6767)عبج الحسيج دمحم أحسج    .5
التغيخات البيؾكيسيائية لمتجريب السدتسخ والفتخي ( : 2060) عبج الرحسن سيف    .6

 ـ.5161مشذاة السعارؼ ،االسكشجرية  لمسالكسيؽ ،
اإلعجاد البجنى والتجريب  ( :2000ب )عبج العزيز احسج الشسر ، ناريسان الخظي    .7

  ، األساتحة لمكتاب الخياضى ، القاىخة  . 6باألثقاؿ لمشاشئيؽ فى مخحمة البمؾغ ، ط
السخجع في السالكسة ، مشذأة السعارؼ ،  ( :6774)  ح خزرعبج الفتا  .60

 اإلسكشجرية ،.
عبج الفتاح خزر ، دمحم طمعت إبراهيم ، عبج الحسن سيف ، حسجي عبج    .66

السالكسة ، الجدء األوؿ ، كمية التخبية الخياضية أبؾ قيخ ، ( : 2003السقرهد الجزار )
 اإلسكشجرية .

(: عالقة التجريب الرياضي ببعض خرائص 6757عرام الجين عبج الخالق )  .62
رسالة الذخرية ودراسة ميجانية عمى سسات الذخرية والقجرات البجنية لمسالكسة ، 

 دكتؾراه غيخ مشذؾرة كمية التخبية الخياضية لمبشيؽ،جامعة حمؾاف .
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، طبعة  6بظؾلة ط: السالكسة مؽ الظفؾلة إلي ال(2063دمحم عبج العزيز غشيم )  .61
خاصة بسشاسبة  زيارة زيمخة وتذخيف رئيذ األتحاد الجولي لمسالكسة إلي جسيؾرية مرخ 
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تأثير برنامج تجريبي مقترح لتشسية القهة ( : 2004مرظفي أمين إبراهيم )   .62
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تأثير برنامج تجريبي مقترح بجني مهاري عمى (:  2002) مرظفي دمحم نرر   .63
، رسالة ماجدتيخ تشسية بعض الرفات البجنية وفاعمية األداء السهاري لشاشئ السالكسة 

 .كمية التخبية الخياضة ،جامعة السشرؾرة  مشذؾرة،
تأثٌر برنامج تدرٌبً للصفات البدنٌة المركبة (: 2005) مرظفي دمحم نرر   .61
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