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الفصل الثاني
تمهيد

ان المنيجية التي تسير عمى نحوىا البحوث العممية تستدعي ضرورة عرض وتحميل النتائج
التي توصمت الييا الدراسة وىذا من أجل توضيح االختالفات والتشابيات التي يصل ألييا
أي بحث وذلك إلزالة الغموض عن النتائج المسجمة خالل الدراسة وحتي ال تبقى مجرد أرقام
ن وتحتوي ىذا الفصل عمى دراسة وتحميل ىذه النتائج المدونة في جداول خاصة وتمثيميا
البياني لتوضيح التغير الواقع نتيجة ليذه الدراسة وفيما يمي عرض النتائج مع التحميل:
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الفصل الثاني
 -1مناقشة االختبارات البدنية:
-1اختبار الوثب العمودي من الثبات:
الجدول رقم ()44
نتائج

العدد المتوسط

اختبار

المتوسط

االنحراف

االالنحراف قيمة ت
المحتس

ت

احصائية

2

بة

الجدولة

2325

2388

1377

الحسابي 1المعياري 1الحسابي 2المعياري

العينة
المجموعة 14

قيمة

داللة

2332

2335

2328

الشاىدة
المجموعة 14

دالة
احصائية

2333

2349

2326

2313

7322

1377

التجريبية

دالة
احصائية

الجدول رقم  24يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبمي والبعدي الختبار
الوثب العمودي من الثبات ومن خاللو يتضح مايمي:
بالنسبة لممجموعة الشاهدة:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  2332وانحراف معياري قدره23283
وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  2335وانحراف معياري قدره
 2325وكانت ت المحتسبة ،2388أكبر من ت المجدولة  1377عند درجة حرية 13
ومستوى داللة  ، 2325وبالتالي فيناك داللة احصائية لمفروق  ،أي أن البرنامج التدريبي
العادي قد اثر عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين عند المجموعة الشاىدة3
بالنسبة لممجموعة التجريبية:
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حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  2333وانحراف معياري قدره23263
وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  2349وانحراف معياري قدره
 2313وكانت ت المحتسبة ،7322أكبر من ت المجدولة  1377عند درجة حرية 13
ومستوى داللة  ، 2325وىذا يعني أن الفروق كانت ذات داللة احصائية وبالتالي فإن
البرنامج التدريبي المقترح قد اثر ايجابا عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين عند
المجموعة التجريبية3
وألجل معرفة أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي أرتأ الباحث
استخدام اختبارات لمعينات المستقمة في االختبار البعدي لمعرفة ذلك كما ىو موضح في
الجدول رقم ( )25والشكل رقم 21
نتائج اختبار العدد

المتوسط

االالنحراف

قيمة ت

العينة

الحسابي2

المعياري 2

المحتسبة الجدولة

2335

2325

المجموعة

14

قيمة ت

داللة
احصائية

الشاىدة
المجموعة

14

2349

2313

5373

التجريبية

1377

دالة
احصائية

جدول رقم ()25
التمثيل البياني
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الفصل الثاني

0,6

0,5

0,4
المجموعة الشاهدة

0,3

المجموعة التجريبية
0,2

0,1

0
الــــعــيـنـــــــــــــــات

شكل بياني رقم ( )21يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين المجموعة
التجريبية والشاىدة في اختبار الوثب العمودي من الثابت3
يوضح لنا الشكل رقم ( )21و الجدول رقم ( )6أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح
حيث نجد ان المجموعة التجريبية قد بمغ متوسطيا الحسابي  2349و انحرافيا المعياري
 2313مقارنة بالمجموعة الشاىدة التي بمغ متوسطيا الحسابي  2335و انحرافيا المعياري
 ، 2325و كانت قيمة ت المحتسبة  5373وىي أكبر من ت الجدولية  1372عند درجة
حرية  26و مستوى داللة  3 2325وىذا يعني أن ىناك داللة إحصائية لمفرق بين
المتوسطين  ،وىذا يعني أفضمية البرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي بصورة
واضحة3
وعميو فالباحث يرجع ىذا التطور الى المنيج التدريبي حيث تؤكد أراء الخبراء ميما اختمفت
نابع ثقافتيم العممية والعممية ان البرنامج التدريبي يؤدي الى تطوير االنجاز شرط ان يتم
اعداد ىذا المنيج عمى اساس عممي رصين ومنظم ،إذ نجد أن التدريبات البميومتري
المستخدمة في ىذا المنيج قد ساعدت بشكل كبير عمى تطوير القوة االنفجارية التي يعبر
عنيا العمود الفقري 3
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كما نجد ان ىذه التدريبات قد عممت عمى تحسين سرعة االنتقال الحركي في أثناء ادعاء
حركة القفز وىذا مما أدى الى تحسين نتيجة االختبار ،اضافة الى أن ىذه التمارين قد
أسيمت في تطوير القوة لعضالت الرجمين من خالل تنظيم العمل العضمي بين التقمص
واالنبساط لمعضالت العامة مما يساعد في أدعاء الحركة بسيولة وبشكل منظم3
ويتفق ىذا الرأي مع) (patric dennisالمذين أكدا عمى أن الوثب من الثبات ىي تمارين
بميومترية  ،وتسمى تمارين القفز ذات االستجابة المفردة وتؤدي الى أبعد مسافة ممكنة3
أما المجموعة الضابطة فنجد أن النتائج قد اظيرت فرقا معنويا ولكن ليس بمستوى المجموعة
التجريبية حيث يرجع الباحث ذلك الى عدم ممارسة ىذه المجموعة لتمارين البميومتري مما لم
يجعميا تكون بمستوى المجموعة التجريبية3
-2اختبار الوثب الطويل من الثابت:
الجدولرقم()46

نتائج

العدد المتوسط

اختبار

االنحراف

المتوسط

االالنحراف قيمة ت
المحتس

ت

احصائية

2

بة

الجدولة

2327

1366

1377

الحسابي 1المعياري 1الحسابي 2المعياري

العينة
المجموعة 14

قيمة

داللة

1386

2326

1396

الشاىدة

غير
دالة
احصائية

المجموعة 14

1384

2324

2326

2327

3332

1377

التجريبية

دالة
احصائية

الجدول رقم  26يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبمي والبعدي الختبار الوثب
الطويل من الثابت ومن خاللو يتضح مايمي:
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بالنسبة لممجموعة الشاهدة:

حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  1386وانحراف معياري قدره23263
وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  1396وانحراف معياري قدره
 2327وكانت ت المحتسبة ،1366أقل من ت المجدولة  1377عند درجة حرية 13
ومستوى داللة  ، 2325وبالتالي فيناك داللة احصائية لمفروق كانت عشوائية  ،وبالتالي
ىناك تطور عشوائي في مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين ناتج عن طبيعة
االختالفات بين أفراد المجموعة3
بالنسبة لممجموعة التجريبية:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  1384وانحراف معياري
قدره23243وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  2326وانحراف
معياري قدره  2327وكانت ت المحتسبة ،3332أكبر من ت المجدولة  1377عند درجة
حرية  13ومستوى داللة  ، 2325وىذا يعني أن الفروق كانت ذات داللة احصائية وبالتالي
فإن البرنامج التدريبي المقترح قد اثر ايجابا عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين
عند المجموعة التجريبية3
والجل معرفة أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي أرتأى الباحث
استخدام اختبارات لمعينات المستقمة في االختبار البعدي لمعرفة ذلك كما ىو موضح في
الجدول رقم ( )27والشكل رقم (3)22
نتائج اختبار العدد

المتوسط

االالنحراف

قيمة ت

قيمة ت

داللة

العينة

الحسابي2

المعياري 2

المحتسبة

الجدولة

احصائية

1396

2327

المجموعة

14

الشاىدة
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المجموعة
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14

2326

2327

التجريبية

دالة
2318

1372

احصائية

جدول رقم ()47
التمثيل البياني:
2,08
2,06
2,04
2,02
2
المجموعة الشاهدة

1,98

المجموعة التجريبية

1,96
1,94
1,92
1,9
الــــعــيـنـــــــــــــــات

شكل بياني رقم ( )22يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين
المجموعة التجريبية والمجموعة الشاىدة في اختبار الوثب الطويل من الثبات3
يوضح لنا الشكل رقم ( )22و الجدول رقم ( )7أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح
حيث نجد ان المجموعة التجريبية قد بمغ متوسطيا الحسابي  2326و انحرافيا المعياري
 2327مقارنة بالمجموعة الشاىدة التي بمغ متوسطيا الحسابي  1396و انحرافيا المعياري
 ، 2327و كانت قيمة ت المحتسبة  2318وىي أكبر من ت الجدولية  1372عند درجة
حرية  26و مستوى داللة 2325وبالتالي3
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يظير أن ىناك داللة إحصائية لمفرق بين المتوسطين  ،وىذا يعني أفضمية البرنامج التدريبي
المقترح عمى البرنامج العادي بصورة واضحة3
وعميو فالباحث يرجع ىذا التطور الى التدريب البميومتري حيث يرئ أن التدريبات البميومترية
تؤثر في زيادة سرعة االنقباض العضمي مما يساىم في تنمية القدرة االنفجارية لعضالت
الرجمين وزيادة مسافة الوثب الطويل 3
ولمتدريب البميومتري أثر واضح اذ يؤثر في تنمية القدرة اانفجارية لعضالت الرجمين المشتركة
في الوثب وتفق ذلم مع  gambittaالذي ذكر أن تدريبات البميومتريك تستخدم في تنمية
القدرة االنفجارية لعضالت الرجمين بصفة خاصة3
ويذكر(المشيد اني) أن تنمية القدرة االنفجارية لعضالت الرجمين تسيم في زيادة الدفع لالمام
الناتج من سرعة بسط العضالت العامة الناتجة عن تدريبيا وتكييفيا عمى تقميل زمن تقصير
اثناء القيام بالدفع لالمام مما يزيد من مسافة الوثب3
كما تتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو كل من brawnوعبد الحافظ والنمر اذ أن استخدام
تدريبات البميومترك أدى الى زيادة مسافة الوثب العمودي والوثب الطويل3
ويرى الباحث أن وجود فروق في االوساط الحسابية بين التدريب العادي وتدريبات البميومترك
لصالح تدريبات البميومترك يعد أم ار متماشيا مع طبيعة أداء كل من االسموبين  ،غذ أن طول
منحنى المسار الحركي في تدريبات البميومترك أطول  ،إذ يثب الالعب من االرض متعديا
الحاجز حتي يصل االرض مرة أخرى بينما في التدريبات العادية يكون االداء بسرعة اقل 3
فضال عن أن المسار الحركي يكون اقصر3
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-3اختبار رمي الكرة الطبية  5كغ:
نتائج

العدد المتوسط

اختبار

االنحراف

المتوسط

االالنحراف قيمة ت
المحتس

ت

احصائية

2

بة

الجدولة

2395

2342

1377

الحسابي 1المعياري 1الحسابي 2المعياري

العينة
المجموعة 14

قيمة

داللة

6335

2372

6319

الشاىدة

غير
دالة
احصائية

المجموعة 14

6332

2372

7326

2352

4328

1377

التجريبية

دالة
احصائية

الجدول رقم  12يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبمي والبعدي الجموس من وضع
الرقود ومن خاللو يتضح مايمي:
بالنسبة لممجموعة الشاهدة:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره 6335وانحراف معياري
قدره23723وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  6319وانحراف
معياري قدره  2395وكانت ت المحتسبة ،2342أقل من ت المجدولة  1377عند درجة
حرية  13ومستوى داللة  ، 2325وبالتالي التوجد داللة احصائية لمفروق والتطور كان
عشوائيا  ،وبالتالي ىناك تطور عشوائي ناتج االختالفات بين أفراد المجموعة3
بالنسبة لممجموعة التجريبية:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  6332وانحراف معياري
قدره23723وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ 7326وانحراف معياري
قدره  2352وكانت ت المحتسبة ،4328أكبر من ت المجدولة  1377عند درجة حرية 13
ومستوى داللة  ، 2325وىذا يعني أن الفروق كانت ذات داللة احصائية وبالتالي فإن
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البرنامج التدريبي المقترح قد اثر ايجابا عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين عند
المجموعة التجريبية3
وألجل معرفة أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي أرتأى الباحث
استخدام اختبارات لمعينات المستقمة في االختبار البعدي لمعرفة ذلك كما ىو موضح في
الجدول رقم ( )29والشكل رقم(3)23
نتائج

العدد المتوسط
الحسابي2

اختبار

االالنحراف

قيمة ت

قيمة ت

داللة

المعياري 2

المحتس

الجدولة

احصائية

العينة
المجموعة

بة
14

6.19

0.95

الشاىدة
المجموعة

14

7.06

0.52

دالة

التجريبية

5.90

جدول رقم ()09
التمثيل البياني:
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1372
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7,2
7
6,8
6,6
6,4

المجموعة الشاهدة
المجموعة التجريبية

6,2
6
5,8
5,6
الــــعــيـنـــــــــــــــات

شكل بياني رقم ( )03يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين المجموعة
التجريبية والمجموعة الشاىدة في اختبار رمي الكرة الطبية  5كغ
يوضح لنا الشكل رقم()23والجدول رقم( )29أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح حيث
نجد أن المجموعة الشاىدة قد بمغ متوسطيا قد بمغ متوسطيا الحسابي 6319و انح ارفيا
المعياري  2395مقارنة بالمجموعة الشاىدة التي بمغ متوسطيا الحسابي  7326و انحرافيا
المعياري  ، 2352و كانت قيمة ت المحتسبة  5392وىي أكبر من ت الجدولية  1372عند
درجة حرية  26و مستوى داللة 2325وبالتالي3
يظير أن ىناك داللة إحصائية لمفرق بين المتوسطين  ،وىذا يعني أفضمية البرنامج التدريبي
المقترح عمى البرنامج العادي بصورة واضحة
ويفسر الباحث ذلك عمى أن استخدام تمرينات البميومتري التي شممت عمى تمرينات الكرة
الطبية أدى الى تطوير القوة االلنفجارية لمذراعين  ،كما يمكن تغيير أوضاع الرمي واوزان
الكرات الطبية من أجل نتائج أفضل
وىذا ما أكده الطالب فايز أبو عريضة في رسالة العدد الرابع من منشورات جامعة اليرموك
في عمان بعنوان تأثير تدريب البميومترك عمى الوثب العمودي لدى الناشئين في كرة اليد ،
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والذي توصل من خالليا الى أن التدريب البميومترك يساىم في تطوير القوة االنفجارية
لمذراعين التي تظير في حركات الرمي ،إضافة الى أن استخدام ىذه المجموعة لتمرينات
الكرة الطبية قد ادى الى إتقان تكنيك الرمي نتيجة التكرار مما أسيم في تحسين نتيجة
االختبار3
وتؤيد نتائج البحث ما توصمت اليو البحوث السابقة في مجال تطوير القوة االنفجارية
لمذراعين في اختبار رمي الكرة الطبية باستخدام تمرينات البميومتري دراسة ( راد كميف
جيمس ) حيث أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تاثير ايجابي لتطوير القوة االنفجارية

لمذراعين باستخدام الكرات الطبية 31

أما المجموعة الضابطة فنجد أن النتائج التي ظيرت ليا قد بينت مدى التطور الضئيل الذي
ظير في مستواىا نتيجة استخداميا تمارين الكرة الطبية التي ادت الى حدوث تطور كبير
لدى المجموعة التجريبية3
-4اختبار الجموس من وضع الرقود:
الجدول رقم()14
العدد المتوسط

نتائج
اختبار

االنحراف

المتوسط

قيمة

داللة

االالنحراف قيمة ت
المحتس

ت

احصائية

2

بة

الجدولة

5325

2319

1377

الحسابي 1المعياري 1الحسابي 2المعياري

العينة
المجموعة 14

35342

4322

35378

الشاىدة

غير
دالة
احصائية

المجموعة 14

34364

4389

42342

التجريبية

4328

5382

1377

دالة
احصائية
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الجدول رقم  12يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبمي والبعدي الجموس من وضع
الرقود ومن خاللو يتضح مايمي:
بالنسبة لممجموعة الشاهدة
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره 35342وانحراف معياري
قدره43223وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  35378وانحراف
معياري قدره  5325وكانت ت المحتسبة ،2319أقل من ت المجدولة  1377عند درجةحرية
 13ومستوى داللة  ، 2325وبالتالي التوجد داللة احصائية لمفروق والتطور كان عشوائيا ،
وبالتالي ىناك تطور عشوائي ناتج االختالفات بين أفراد المجموعة3
بالنسبة لممجموعة التجريبية:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  64334وانحراف معياري
قدره43893وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ 42342وانحراف
معياري قدره  4328وكانت ت المحتسبة ،5382أكبر من ت المجدولة  1377عند درجة
حرية  13ومستوى داللة  ، 2325وىذا يعني أن الفروق كانت ذات داللة احصائية وبالتالي
فإن البرنامج التدريبي المقترح قد اثر ايجابا عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين
عند المجموعة التجريبية3
وألجل معرفة أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي أرتأى
الباحث استخدام اختبارات لمعينات المستقمة في االختبار البعدي لمعرفة ذلك كما ىو
موضح في الجدول رقم ( )11والشكل رقم (3)24

نتائج اختبار
العينة

العدد

المتوسط

االالنحراف

قيمة ت

قيمة ت

داللة

الحسابي2

المعياري 2

المحتسبة

الجدولة

احصائية
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35378

5325

الشاىدة
المجموعة

14

42342

4328

التجريبية

دالة
9332

1372

احصائية

جدول رقم ()11
التمثيل البياني:
41
40
39
38
37

المجموعة الشاهدة
المجموعة التجريبية

36
35
34
33
الــــعــيـنـــــــــــــــات

شكل بياني رقم ( )42يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين المجموعة
التجريبية والمجموعة الشاىدة في اختبار الجموس من وضع الرقود3
يوضح لنا الشكل رقم ( )24و الجدول رقم ( )11أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح
حيث نجد ان المجموعة التجريبية قد بمغ متوسطيا الحسابي  35378و انحرافيا المعياري
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 5325مقارنة بالمجموعة الشاىدة التي بمغ متوسطيا الحسابي  42342و انحرافيا المعياري
 ، 4328و كانت قيمة ت المحتسبة 9332وىي أكبر من ت الجدولية  1372عند درجة
حرية  26و مستوى داللة 2325وبالتالي3
يظير أن ىناك داللة إحصائية لمفرق بين المتوسطين  ،وىذا يعني أفضمية البرنامج التدريبي
المقترح عمى البرنامج العادي بصورة واضحة3
ويفسر الباحث ذلك عمى أن العضالت العاممة في عممية االمتصاص في التدريبات
البميومتري سواء اكانت عضالت الرجمين أم البطن أم الذراعين أول ما يحدث ىو العمل
عمى تناقص السرعة الناتجة عن القوة الديناميكية لمحركة وتنتقل العضالت من حالة
االرتخاء الى حالة النشاط بسرعة كبيرة لمحصول عمى سرعة عالية لالنقباض  ،وىذا ما أكده
حسن عالوي 31983
كما أكد الصوفي  1999أن مايميز التدريب البميومتري وجود مرحمة ارتخاء تكون اسيل مما
عميو في مرحمة االرتخاء في التدريبات العادية لمحاولة الرياضي السيطرة عمى حركاتو أثناء
السقوط مما يتعذر الحصول عمى نفس السرعة العالية لالنقباض الموجود في البميومترك3
ويؤكد حسن أن استثارة التوتر العضمي عن طريق امتصاص الطاقة الناتجة من سقوط الفرد
الى االسفل ( في تدريبات البميومترك) يمكن أن ينتج عنيا قوة كبيرة ال يمكن تحقيقيا أو
الحصول عمييا عن طريق استثارة ميكانيكية أخرى وذلك دون استخدام أي ثقل أو حمل
أضافي م غير وجود أي بطء في سرعة االنقباض العضمي
ويشير Adamsأنو من االىمية ىنا توضيح أن معدل المد أو االطالة في العضمة أىم
بكثير من كمية االنقباض ويرجع ذلك الى الحقيقة الفسيولوجية التي تؤكد أنو كمما زادت
سرعة إطالة العضمة زادت كمية االنقباض الالحق وقوتو3
أما المجموعة الضابطة فنجد أن النتائج التي ظيرت ليا قد بينت مدى التطور الضئيل الذي
ظير في مستواىا نتيجة لعدم استخداميا تمارين البميومترك الخاصة بعضالت البطن التي
أدت الى حدوث تطور كبير لدى المجموعة التجريبية3
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-5اختبار الوثب عمى رجل واحدة مسافة  34مترا:
نتائج

العدد المتوسط

اختبار

االنح ارف

المتوسط

االالنحراف

قيمة ت

قيمة ت داللة

الحسابي 1المعياري 1الحسابي 2المعياري  2المحتسبة الجدولة احصائية

العينة
المجموعة 14

21369

2382

21382

2373

1345

1377

الشاىدة
المجموعة 14

غير دالة
احصائية

21335

1347

22322

1327

12316

1377

التجريبية

دالة
احصائية

الجدول رقم ()12
الجدول رقم  12يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبمي والبعدي الختبار الوثب
عمى رجل واحدة مسافة  32مت ار ومن خاللو يتضح مايمي:
بالنسبة لممجموعة الشاهدة:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  21369وانحراف معياري
قدره23823وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ  21382وانحراف
معياري قدره  2373وكانت ت المحتسبة ،1345أقل من ت المجدولة  1377عند درجة
حرية  13ومستوى داللة  ، 2325وبالتالي التوجد داللة احصائية لمفروق والتطور كان
عشوائيا  ،وبالتالي ىناك تطور عشوائي ناتج االختالفات بين أفراد المجموعة3
بالنسبة لممجموعة التجريبية:
حصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره  21335وانحراف معياري
قدره13473وحصمت في االختبار البعدي عمى متوسط حسابي يقدر ب ـ 22322وانحراف
معياري قدره  1327وكانت ت المحتسبة ،12316أكبر من ت المجدولة  1377عند درجة
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حرية  13ومستوى داللة  ، 2325وىذا يعني أن الفروق كانت ذات داللة احصائية وبالتالي
فإن البرنامج التدريبي المقترح قد اثر ايجابا عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين
عند المجموعة التجريبية3
والجل معرفة أفضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي أرتأى
الباحث استخدام اختبارات لمعينات المستقمة في االختبار البعدي لمعرفة ذلك كما ىو موضح
في الجدول رقم ( )13والشكل رقم (3)25

نتائج

العدد

اختبار

قيمة ت

المتوسط

االالنحراف

قيمة ت

الحسابي2

المعياري 2

المحتسبة الجدولة

داللة
احصائية

العينة
المجموعة

14

21382

2373

الشاىدة
المجموعة

2317
14

22322

1372

دالة
احصائية

1327

التجريبية
جدول رقم ()13
التمثيل البياني:
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22

21,5

21

20,5

المجموعة الشاهدة
المجموعة التجريبية

20

19,5

19
الــــعــيـنـــــــــــــــات

شكل بياني رقم ( )25يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين
المجموعة التجريبية والشاىد ة في اختبار الوثب عمى رجل واحدة
يوضح لنا الجدول رقم ( ) 13والشكل رقم ( )25افضمية التأثير لمبرنامج التدريبي المقترح
حيث نجد أن المجموعة لشاىدة قد بمغ متوسطيا الحسابي  21328و انحرافيا المعياري
 2373مقارنة بالمجموعة التجريبية التي بمغ متوسطيا الحسابي  22322و انحرافيا
المعياري  ،1327و كانت قيمة ت المحتسبة 2317وىي أكبر من ت الجدولية  1372عند
درجة حرية  26و مستوى داللة  2325وبالتالي يظير أن ىناك داللة إحصائية لمفرق بين
المتوسطين  ،وىذا يعني أفضمية البرنامج التدريبي المقترح عمى البرنامج العادي بصورة
واضحة3
ويفسر الباحث ذلك عمى أن التدريب البميومتري يعمل عمى تطوير القوة العضمية لمرجمين من
خالل تقميل زمن االداء لمرجمين في أثناء السقوط الى االسفل ومن ثم القفز الى االعمى
وىذا يعمل عمى زيادة السرعة والقوة المتين يحتاجيما الالعب في القوة المميزة بالسرعة وفي
ىذا الخصوص يؤكد مفتي أبراىيم أن تدريبات البميومتري ىي الوسيمة الحديثة اتي تساىم
في تحسين زمن التقمص3
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ويذكر حسن بانو كمما زادت سرعة االنقباض العضمي زاد نمو القوة ،مما يزيد من الدفع
العضمي وأن زيادة القوة التفجيرية تتم باستعمال أدوات أخف وزنا3
أما المجموعة الضابطة فنجد أن النتائج التي ظيرت ليا قد بينت مدى التطور الضئيل الذي
ظير في مستواىا نتيجة لعدم استخداميا تمارين البميومتري التي أدت الى حدوث تطور كبير
لدى المجموعة التجريبية3
ومن خالل نتائج االختبارات البدنية يتبين أن الفروق كانت ذات داللة احصائية بين نتائ
االختبارات البعدية لممجموعة الشاىدة والتجريبية ولصالح ىذه االخيرة3
ويفسر الباحث أسباب تمك الفروق الى الفروق ولمجمل الصفات البدنية قيد الدراسة الى
فاعمية البرنامج التدريبي المقترح بسموب التدريب التكراري والمعد وفق االسس العممية مراعيا
فييا شدة التمرين وكثافتو وفترات الراحة البينية بشكل ينسجم مع استعدادات وقدرات أفراد
عينة البحث مما يؤكد صحة التخطيط ليذا المنيج في تحقيق االىداف والواجبات
الموضوعة من أجمو ،إذا يجب أن يتميز التدريب في كرة القدم بالتخطيط والتنظيم واالستمرار
مما يضمن معو التأثير االيجابي عمى مستوى الالعب واستمرار تقدمو في الجوانب المختمفة
بكرة القدم كمبدأ التدرج في ارتفاع الحمل والتوقيت الصحيح لتك ارره3
وبما أن عممية االعداد لالعبي كرة القدم الشباب يجب أن تشمل جوانب لعبة كرة القدم كافة
الن تمك الجوانب سوف يعتمد بناء بعضيا عمى بناء البعض االخر ،وأن أية حالة خمل أو
قصور لتمك العممية سوف يؤثر سمبا عمى بقية الجوانب  ،فبدون مستويات عالية لمصفات
البدنية يكون من الصعب تحقيق أىداف تطور كفاءة االداء المياري وىذا ما يتفق مع رأي
Akramovعمى أن الصفات البدنية لالعب كرة القدم ىي التي تحدد الى حد كبير كفاءة
االداء المياري والخططي في المباراة
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الخاتمة

من خالل تحميل النتائج لالختبارات البدنية يتبين أن التدريب البميومتري قد أثر بشكل كبير
وايجابي عمى بعض الصفات البدنية الخاصة في كرة القدم والتي كانت موضو االختبارات
في بحثنا ىذا3
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