
 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

444 
 

فاعلية التدريب التصاعدي بأوزان مختلفة لتطوير القوة الخاصة ودقة التصويب 
 بكرة اليد

 
 أ.د سهاد قاسم سعيد      أ.م.د هدى بدوي شبيب    أ.م.د انتظار جمعة مبارك

 الرياضة للبنات كلية التربية البدنية وعلوم
 

 الملخص
أهداف التدريب الرياضي في الوقت الحاضر قد خرجت من األطر العامة لتغوص في عمق  إن  

ات علم أساسي أهداف التدريب للوصول وتحقيق االنجاز للمستويات العليا وهذا يعني إن وأسس
ي تطوير ف التدريب قد تم هضمها بشكل كبير وخاصة في كرة اليد التي حققت طفرات نوعية

الصفات البدنية الرئيسية الخاصة باللعبة وخاصة القوة العضلية والتي تعتبر واحدة من أهم هذه 
 اعداد منهج تدريبي تصاعدي بأوزان مختلفة . -2 -الى:هدف البحث  الصفات.

على تاثير المنهج التدريبي التصاعدي باوزان مختلفة لتطوير القوة الخاصة ودقة  التعرف-1
 بكرة اليد . التصويب

ولتحقيق اهداف البحث تم استخدام المنهج التجريبي باسلوب المجموعة الواحدة ذات االختبار 
القبلي والبعدي وتمثلت عينة البحث بًلعبات منتخب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

المنهج على العبات وتم تطبيق  0العبة وتم تقسيمهم الى مجموعتين كل مجموعة  21وعددهن 
المجموعة التجريبية اما المجموعة الضابطة فاعتمدت على منهج المدرب وبعد تطبيق المنهج 
التدريبي تبين بان للتدريب التصاعدي باوزان مختلفة تاثير ايجابي واضح في تطوير القوة الخاصة 

 وتطوير دقة التصويب لدى العبات منتخب الكلية 
 ث مشابهة على عينات مختلفة والعاب مختلفة اجراء بحو  -2 -وتوصي الباحثات :

توسيع مدارك الًلعبين والمدربين الى ضرورة التنوع في االساليب التدريبية لتحقيق المستويات  -1
 العليا .
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 بالبحث  فالتعري-1
  -مقدمة البحث واهميته : 1-1

ت األخيرة في السنوا يعتبر علم التدريب من أهم المجاالت التي طرأت عليها الكثير من التطورات
بسبب التجارب والبحوث العلمية التي كانت وما زالت همها الوحيد رفع المستوى الفني للرياضة 
بشكل عام والوصول بمستوى الرياضيين إلى اعلي ما يمكن حيث لم يصبح هناك حد للوصول 

 .إليه والتوقف عنده بل أصبح كل شيء ممكن االستفادة منه لتطوير مستوى الرياضي
وتعد لعبة كرة اليد من الفعاليات التي تحتاج إلى مهارات فردية متطورة ألنها تتأثر بشكل مباشر 
بالصفات البدنية وان انخفاض هذه الصفات لدى الًلعبين سيؤثر سلبا على تحقيق انجازهم لذا 

صاعدي ب التفالتدرييجب استخدام أفضل األساليب التدريبية وبأفضل الطرق العلمية المتطورة ، 
باألوزان احد هذه االساليب التي ارتأت الباحثات استخدامه لتطوير القوة العضلية باعتبار اهم 
القدرات التي يحتاجها العب كرة اليد .فضًل عن االداء المهاري وباألخص مهارة التصويب التي 

يد الظرف حدتعد بمثابة قوة فعالة ناجحة ضد الدفاع حيث انه يؤدى بعد استًلم الًلعب الكرة وت
 المناسب اذ يكون الجسم مواجه للهدف .

لذا تتجلى اهمية البحث بضرورة اعتماد االسس العلمية الصحيحة واالبتعاد عن كل  ماهو مألوف 
في تدريب الًلعبين وفي المناهج التدريبية المتبعة من خًلل اعداد منهج تدريبي تصاعدي باألوزان 

 ة التصويب بكرة اليد .المختلفة لتطوير القوة الخاصة  ودق
  -مشكلة البحث : 1-2

إن احد الوظائف الرئيسة للبحث العلمي هو العمل على ايجاد الحلول التي تساعد المدربين او     
الًلعبين في معالجة حاالت الضعف الذي تعاني منه فرقهم بل وتحويله إلى نقطة قوة لتحسين 

شكل فان أساس التنافس في اي لعبة رياضية ب نتائج فرقهم فمن خًلل خبرة الباحثات  الميدانية 
عام وكرة اليد  بشكل خاص يعتمد على الجانب البدني متمثًل )بالقوة العضلية ( كأحد جوانب 
األعداد البدني الذي يعد احد األسس المهمة كي يكون الحجر االساس الذي تبنى عليه مستوى 

لجانبين الفنيين )المهاري والخططي(عن طريق الفرق والذي يجب االهتمام بها اوال ثم االهتمام با
  .إتباع األسلوب العلمي كي يكون البناء صحيح و وذلك للوصول إلى بناء أسس سليمة قوية .

اذ ان اعتماد المناهج التدريبية الحديثة واستخدام اساليب حديثة يساعد المدربين على تحقيق    
اء البدنية منها او المهارية لذا ارتات الباحثات الهدف المنشود من خًلل تكاتف جميع الجوانب سو 

 اعداد منهج تدريبي تصاعدي باوزان مختلفة لتطوير القوة الخاصة ودقة التصويب بكرة اليد .
  -هدف البحث : 1-3

 تصاعدي باألوزان لتطوير القوة الخاصة ودقة التصويب بكرة اليد . أعداد منهج  تدريبي  -2
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ة بالتدريب التصاعدي باألوزان لتطوير القوة الخاص بيالتعرف على تأثير المنهج التدري -1
 ودقة التصويب بكرة اليد .

  -فرضا البحث : 1-4
التوجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في القوة الخاصة  -2

 لدى مجموعتي البحث .
ة قالتوجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في تطوير د -1

 التصويب بكرة اليد  لدى مجموعتي البحث .
 -مجاالت البحث : 1-5
العبات منتخب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات بكرة اليد  -المجال البشري : 2-1-2

 العبة  21وعددهن 
  1022\21\10ولغاية  1022\20\14للمدة من  -المجال الزماني :2-1-1
 الداخلية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات .القاعة  -المجال المكاني : 2-1-1
 الدراسات النظرية  2-1
 -التدريب التصاعدي : 2-1-1

من التمرينات التي تكون اساسا في تحقيق هدف  ةوهي "مجموعالتدريب التصاعدي باألوزان       
وقد استخدم (62)ادف".مقصود مثل تنمية قدرة معينة من قدرات تحمل السرعة وتحمل القوة بشكل ه

الباحثون تمرينات المسابقة أو المباراة والتي هي يتم تنفيذها حسب قواعد المباراة ويتم تنفيذها 
 لتحقيق االهداف اآلتية :

 صقل قدرات الرياضي الخاصة للمباراة باإلفادة من أنواع القدرات التي تم تنميتها بصورة مركزة.    -
 بالمهارة )البدنية والمهارية(. تطوير أنواع القدرات الخاصة -
 صقل اإلنجاز في المسابقة التخصصية. -

وعند تنفيذها يجب تطبيقها طبقا إلحكام المباراة الرسمية. ويمكن تقسيم التمرينات من حيث األداة 
 (63)واألسلوب.

 : يمكن ان يؤديها الرياضي بدون األدوات وقد تكون )فردية، زوجية، جماعية(.التمرينات الحرة
: وهي مجموعة من التمرينات تؤدى باستخدام األدوات على اختًلف أشكالها التمرينات باألدوات

 الثقال ... وغيرها.  –وانواعها مثل األصوات ، الكرات الطبية المختلفة، األوزان 
 المتطلبات البدنية الضرورية لكرة اليد 2-1-2

                                                           
، بغداد: مكتب النور، 0. طالعليانظم تدريب الناشئين للمستويات –علم التدريب الرياضي عامر فاخر شغاتي.  -62

 . 010،ص0200
 .011ص .نفس المصدر(. 0200عامر فاخر شغاتي ) -63
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تعا بلياقة بدنية عالية ، فقد أصبحت لما كانت كرة اليد الحديثة تتطلب أن يكون الًلعب متم
الصفات البدنية الضرورية لًلعب كرة اليد احد الجوانب الهامة في خطة التدريب اليومية ، 
واألسبوعية ، والفترية ، والسنوية . فكرة اليد الحديثة تتصف بالسرعة في الملعب ، والمهارة في 

لًلعب للمميزات التي تؤهله لذلك هو تنمية األداء الفني والخططي ، والقاعدة األساسية لبلوغ ا
 وتطوير الصفات البدنية .

ويقصد باإلعداد البدني كل اإلجراءات والتمرينات المخططة التي يضعها المدرب ويتدرب عليها 
الًلعب ، لينمي ويطور الصفات البدنية الضرورية لًلرتقاء بمستوى األداءالمهاري والخططي ، 

كرة اليد أن يقوم باألداءالمهاري والخططي المطلوب منه وفقا لمتطلبات  وبدونها ال يستطيع العب
 . (64)اللعبة

ويمكن حصر الصفات البدنية الضرورية العامة لكرة اليد بالمطاولة ، والقوة ، والسرعة ، والمرونة 
 ي، والرشاقة ، والتوافق ، والتوازن ، وهذه الصفات تساعد على ما تسمى بت)االقتصاد الحركي( ف

 . (65)الجهد بأداء الحركات السليمة بأقل جهد فسيولوجي ممكن مع أداء عالي مهاريا وخططيا
تبينت أهمية الصفات البدنية ألداء العب كرة اليد ، ولكن تبقى أهم تلك الصفات هي صفة القوة 

نتاج القوة ، إذ تعتبر كفاءة ا مكانية عالية للتقلص وا  جهاز لومما تتمتع  به العضًلت من قدرة وا 
 العصبي والعضلي إلنتاج القوة بوصفهم أهم سمات العبي كرة اليد .

 منهج البحث واجراءاته الميدانية -3
 -منهج البحث :3-1

للوصول الى حل مشكلة البحث البد من تحديد منهجه وان طبيعة المشكلة هي التي تحدد 
ختبارين إلموعة الواحدة ذات االمج، تصميم استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذولذا منهج البحث 

 مشكلته.طبيعة البحث ووسيلة لحل القبلي والبعدي لمًلئمة 
  -وعينته:مجتمع البحث  3-2

من االمور الواجبة والضرورية في البحث العلمي هو اختيار عينة تمثل مجتمع االصل 
لرياضة للبنات وم اتمثيًل" دقيقا" اذ تمثل مجتمع البحث بًلعبات منتخب كلية التربية البدنية وعل

 تمثلت عينة البحث ب إذاالعبات وذلك لعد التزامهم بالتدريبات  4العبة وتم استبعاد  20وعددهم 
 0العبات مجموعة تجريبية و 0العبة تم تقسمهم الى مجموعتين شملت كل مجموعة على  21

 ضابطة.العبات مجموعة 
 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث  3-3-1

                                                           
 0992، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  0، ط األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليدكمال درويش وآخرون :  - 64

 . 00، ص
  24 - 22، ص 0222دار دجلة ، األردن ، ، منشورات  0، ط فسلجة التدريب في كرة اليدبزار علي جوكل :  -65
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 الباحثات االدوات واالجهزة الًلزمة في جمع البيانات الخاصة بالدراسة استخدمت
 المصادر العربية واالجنبية . -
 االختبارات والقياس. -
 ملعب كرة اليد  -
 االختبارات المستخدمة في البحث  3-4

 (2)اختبار القفز العمودي من الحركة. -2
 (1)كغم( . 1اختبار رمي الكرة الطبية زة ) -1
 (1)صى مسافة ممكنة.اختبار الحمل الق -1
 (4)اختبار ثني ومد الذراعين. -4
 اختبار دقة التصويب . -1

 التجربة االستطالعية  3-5
وعلى عينة تكونت من ثًلث  1022\20\11باجراء تجربة استطًلعية بتاريخ  قامت الباحثات

  -العبات  وكان الهدف منها:
 تحديد الوقت الًلزم الجراء االختبارات. -2
 الجهزة واالدوات المستخدمة في البحث.التعرف على صًلحية ا -1
 التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد. -1
 التعرف على مدى مًلئمة االختبارات لعينة البحث. -4
 التعرف على المعوقات والصعوبات التي قد نواجه الباحثات في أجراء التجربة الرئيسة. -1

 االختبارات القبلية 3-6
وقد تم تثبيت الظروف الزمانية  20/1022\14بلية بتاريخ قامت الباحثات بأجراء االختبارات الق

والمكانية واالدوات المستخدمة وطريقة تنفيذها وفريق العمل المساعد لغرض توحيدها مع االختبارات 
 البعدية.

 
 

                                                           
( سنة ، 01-04نوري الشوك ، بعض المحددات االساسية التخصصية لناشيءالكرة الطائرة في العراق باعمار )(0)

 .022، ص0991أطروحة دكتوراه ،
صة خاعبد الرزاق كاظم ، أثر منهج مقترح لتطوير القوة العضلية الخاصة في تطوير اداء بعض المهارات ال(0)

 .14، ص 0999على بساط الحركات االرضية ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،
 0992قاسم حسن حسين وبسطويسي أحمد ، التدريب الرياضي واالرقام القياسية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،(2)

 .011، ص
 .011قاسم حسن وبسطويسي احمد ، المصدر السابق ، ص(4)
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 المنهاج التدريبي3-6-1
ريب التد تأعدت الباحثا لمجموعة البحثقامت الباحثات بأعداد وتصميم المنهاج التدريبي 

(. وذلك 2ق )في الملح اليد وكما التصويب بكرهالتصاعدي باألوزان لتطوير القوة االنفجارية ودقة 
يب والمختصين بالتدر  وآراء الخبراءباعتماد على التجارب السابقة والمصادر العلمية الخاصة 

 في ةتدريبي ة( وحد1( وحدة تدريبية بواقع )20التدريبي ) المنهج تضمن. و الرياضي وكرة السلة
وهذه الفترة تعتبر كافية. "معظم التغيرات الناتجة  .فترة االعداد الخاص عاسابي (0)خًللاألسبوع 

 عملية تتم لكي)66(.( اسابيع"0 -0من التدريب تحدث خًلل المدة االولى من المنهاج في غضون )
غم 110غم ، 211تصاعديا أبتدأ من ) ( وحدات لكل وزن4) تدريبالالًلعبين تم  لدى التكيف

غم( لكل يد يلبس بالمعصم وبتكرارات مناسبة لتطوير القوة االنفجارية ومهارة 100غم ، 121،
إنَّ  ض/د(. 210) الى النبض حددت فترات الراحة بين المجاميع عودة. التصويب بكرة اليد 

ض/د( وعند زيادة معدل  210الحمل يكون ذا شدة منخفضة إذا ما كان معدل النبض اقل من)
 11 يوم في التدريب االنتهاء تم(67)ض/د( فان هذا الحمل يعد أقصى شدة. 200أكثر من ) القلب
 /21  /1020 

 .مًلئمة المنهاج لقدرات ومستويات افراد عينة البحث 
 .مراعاة الهدف الذي وضع من اجله 

 -االختبارات البعدية : 3-6-2
/  21/  10 يوم االثنين المصادف في بعد تنفيذ البرنامج التدريبي اجريت االختبارات البعدية     
 بنفس االسلوب والظروف واالجراءات التي تمت بها االختبارات القبلية.  1020

 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-4
عرض وتحليل ومناقشة نتائج متغير القوة االنفجارية لل راعين والرجلين لدى عينة  4-1-1

 البحث 
 
 
 
 
 

                                                           
 .20،ص0991. القاهرة: دار الفكر العربي،حمل التدريب وصحة الرياضيابو العال احمد. -66
،جامعة 0. طالتطبيقات الميدانية النظريات وطرائق التدريب الرياضي. محمد رضا ابراهيم اسماعيل المدامغة-67

 .429،ص0222بغداد كلية التربية الرياضية، 
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 (1جدول ) 
لحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحتسبة والداللة االحصائية لمتغير يبين االوساط ا

 المجموعة التجريبية  الخاصة لدىالقوة 

 
من مراجعة المعالم والداللة اإلحصائية لنتائج إختبارات المتغيرات البدنية القبلية والبعدية    

( يتبين داللة الفروق لصالح االختبارات البعدية، وتعزو الباحثة 2للمجموعة التجريبية االولى جدول)
س اعدي والذي تضمن تمرينات بدنية باألثقال وبعكظهور هذه النتائج إلى أستخدام التدريب التص

الحمل التدريبي الذي يتدرج من العالي إلى القصوي ونوع وطبيعة األثقال المستخدمة والمقننة التي 
تًلئم الحمل الملقى على عاتق عضًلت الًلعبين للذراعين والرجلين والتي كان أدائها مناسب لذلك 

رينات المختلفة المقاومات في تطوير القوة اإلنفجارية لعضًلت األسلوب التدريبي كما ساهمت التم
الذراعين والرجلين من خًلل عمليتي المد واإلنقباض المناسبتين والتي ال تسبب ضررا على األربطة 
المفصلية حيث كانت شدة الحمل التدريبي مناسبة لعمر العينة ومستواهم التدريبي لتجنب اإلصابات 

بليه حدوث إستجابات فسيولوجية في عمل المجموعات العضلية وااليعازات الرياضية، ومن ثم قا
العصبية المغذية لها، مما زاد من التحسن بالتحكم بكم القوة، لكون التدريب المقنن باألثقال يستتاعد 
على زيادة إستجابة الًلعب نتيجةا إلى مًلءمة التكرارات في التحسس بكم القوة المطلوبة لتتناسب 

ويذكر ريسان خريبط  "كلما كانت القوة المميزة بالسرعة التي . درج بتغير الشدد التدريبيةمع الت

المتغيرات / وحدات 
 القياس

ت  ع ف سَ  ف االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحتسبة

مستوى 
 الخطأ

 الداللة
 ع س َ  ع س َ 

قوة انفجارية 
 لل راعين / متر

 دال 1.111 12.88 0.50 2.92 0.63 4.92 0.70 2.00

قوة انفجارية 
 للرجلين / متر

 دال 1.11 4.53 0.36 0.73 0.29 1.82 0.08 1.08

قوة مميزة بالسرعة 
لل راعين /عدد 

 مرات

 دال 1.111 8.62 1.14 4.40 1.22 10.00 1.14 5.60

قوة مميزة بالسرعة 
للرجلين / عدد 

 مرات

 دال 1.111 9.00 0.44 1.80 1.14 6.40 0.89 4.60
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تتحرك بها هذه الكتلة بموجب القانون الثاني لنيوتن أكبر ، فأن قوة تقلص العضًلت ستؤثر على 
 .(68)سرعة الحركة أي كلما كانت القوة أكبر كلما كانت الحركة أسرع"

تاح   إلى "توقف مستوى سرعة القوة على مستوى التوافق الحركي بصورة ويشير ابو العًلعبد الف
كبيرة، وتكون القدرة الوظيفية للجهاز العصبي المركزي أحد العوامل الهامة المحددة لمستوى سرعة 

 .(69)القوة"
المتغيرات البدنية القبلية والبعدية قيد البحث للمجموعة الضابطة  عرض نتائج إختبارات4-1-2

 لها ومناقشتها :وتحلي
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحتسبة والداللة االحصائية  (2جدول )

 لنتائج المجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية  

األمر الذي يدل على ان تطورآ ذا داللة معنوية  يتبين داللة الفروق لصالح االختبارات البعدية،
قد حدث في مستوى صفة القوة االنفجارية لعضًلت الذراعين ولصالح االختبار البعدي ، مما 

لتمرينات البدنية والمهارية المستخدمة في المنهاج التدريبي والخاص بتنمية يؤكد االثر الفعال ل
وتطوير المجموعات العضلية التي تسهم في تطوير صفة القوة االنفجارية لعضًلت الذراعين ، 
والتي اعدت بشكل علمي دقيق من حيث عدد التكرارات وفترات الراحة بين التمارين وبين 

وتعزو  العاملة درج في االوزان كي تحدث تاثيرا ايجابيا في العضًلتالمجموعات ، ومراعاه الت
الباحثة سبب هذا التطور الى التمارين التي طبقها افراد العينة والتي اثبتت فاعليتها في تطوير 
صفة القوة االنفجارية للذراعين عن طريق النتائج التي حصلت عليها ، فضًل عن جمع التمارين 

                                                           
 .101- 101،ص  0992بغداد ،ريب الرياضي ، فسيولوجيا التدريسان خريبط مجيد؛( 68)

 .20(، ص0991: )القاهرة، دار الفكر العربي، حمل التدريب وصحه الرياضيابو العال؛ (69)

المتغيرات/ وحدات 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
ت  ع ف سَ  ف

 المحتسبة
مستوى 
 الداللة الخطأ

 ع س َ  ع س َ 
قوة انفجارية 
 دال 0.001 9.51 0.91 3.88 0.26 5.68 0.83 1.80  راعين/ متر

قوة انفجارية رجلين/ 
 0.061 2.51 0.12 0.14 0.16 1.24 0.55 1.09 متر

غير 
 دال

قوة مميزة بالسرعة 
 دال 0.000 11.75 1.48 7.80 1.94 13.40 1.51 5.60  راعين/ عدد مرات

عة قوة مميزة بالسر 
 دال 0.003 6.70 2.00 6.00 2.16 11.20 0.83 5.20 رجلين/ عدد مرات
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من خًلل التدرج في اداء الحركات من الثبات ومن الحركة  الصحيحةالسس التي نمت على وفق ا
اكده ) محمد رضا المدامغه ومهدي كاظم  ومن ثم الرمي وبذراع واحدة وبالذراعين معا ، وهذا ما
 لمجموعةالتنمية قوة عضًلت نفس  المختلفةالسوداني (من ان " التنوع في استعمال التمارين 

 .(70)دة كبيرة في القوة او صفة القوة االنفجارية "العضلية يؤدي الى زيا

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية للمتغيرات المبحوثة لدى مجموعتي  4-1-3
 البحث 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحتسبة والداللة  (3جدول )

 البحث  االحصائية للمتغيرات المبحوثة لدى مجموعتي 

    
سبب التطور الحاصل لًلعبين جاء عن طريق االلتزام الواضح من الًلعبين  الباحثات أنوترى  

مرينات مما انعكس بشكل ايجابي على تحسين هذه القدرة المهمة والتي في تطبيق مفردات هذه الت
تكون مكملة للنشاط المهاري وهذا يتفق مع ما ذكره كمال درويش من حيث التنوع بالتمرين الذي " 
يجدد النشاط واللعب والدافعية الستمرارية األداء كما يمنحه فرص مواجهة مواقف اللعب المتغيرة 

 . (2)نافسة"التي تحدث في الم
 
 
 
 
 

                                                           
 .002( ص 0202)دار الضياء للطباعة ،  0ط :اسس التدريب الرياضي لالعمار المختلفة( محمد رضا ابراهيم  المدامغة ؛ مهدي كاظم السوداني ، 70)

 . 20، ص 0220، مركز الكتاب النشر ، القاهرة ،  2، طتطبيقات –نظريات  –االسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد ل درويش واخرون ؛ كما (0)

 المتغيرات / وحدات القياس
ت  ةالثاني ةالتجريبيالمجموعة  االولى ةالتجريبيالمجموعة 

 المحتسبة
مستوى 
 الداللة الخطأ

 ع س َ  ع س َ 

 دال 0.040 2.45 0.26 5.68 0.63 4.92 قوة انفجارية  راعين/ متر

 دال 0.005 3.82 0.16 1.24 0.29 1.82 قوة انفجارية رجلين/ متر

قوة مميزة بالسرعة  راعين/ 
 دال 0.011 3.30 1.94 13.40 1.22 10.00 عدد مرات

 قوة مميزة بالسرعة رجلين/
 دال 0.002 4.382 2.16 11.20 1.14 6.40 عدد مرات
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لدى مجموعتين البحث في  4-1-4
 اختبار دقة التصويب 

 نتائج االختبارات القبلية والبعدية لدى مجموعتين البحث في اختبار دقة التصويب ( يبين 4جدول )

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية لدى مجموعتي البحث في اختبار دقة  4-1-5
 التصويب 
( المحسوبة بين المجموعتين التجريبية والضابطة tختبارات البعدية وقيمة )يبين نتائج اال( 5جدول )

 في أداء اختبار رمي الكرة 

ور فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي من خًلل الجداول تبين ظه
وظهور فروق معنوية بين االختبارات البعدية والصالح المجموعة التجريبية وتعزو الباحثات تلك الفروق 
الى طبيعة المنهج المعد من قبل الباحثات والذي كان له االثر الواضح في تحسن الجانب البدني والذي 

 نعكس بشكل واضح على الجانب المهاريا
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1

 االستنتاجات اآلتية : الباحثات إلىولقد توصلت 
 االستنتاجات :

اي انه  وزانالتدريب باألظهرت فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في  -2
رعة )القوة االنفجارية للذراعين والرجلين ()والقوة المميزة بالس القوة الخاصة كان له تأثير فاعل في تحسين

 للذراعين والرجلين (.
ومفيد  في تطوير قابلية الرياضي وقابل للتطبيق وهو أسلوب ناجح ومؤثرتدريب التصاعدي باألوزان ال -1

 بنحو عام.
 التوصيات: 

 ة االخرى ولكًل الجنسين.العمل بهذا البرنامج بما يناسب الفئات العمري-2
 العمل بهذا البرنامج مع مهارات والعاب اخرى فرقية او فردية.-1

 t البعدياالختبار  االختبار القبلي المجموعة
 وبةالمحس

t 
 الجدولية

 الداللة 
 ع َس  ع َس  اإلحصائية

 معنوي 1.04 20.15 1.21 16.52 1.31 15.32 التجريبية
 معنوي 6.47 1.40 15.61 1.42 15.31 الضابطة

 المجموعة
 T البعدياالختبار 

 المحسوبة
T 

 الجدولية
 الداللة

 ع َس  اإلحصائية
 1.21 16.52 التجريبية

 معنوي 1.71 4.11
 1.40 15.61 الضابطة


