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 ة العضليةوالقــ املطبطية يف تطوير شرائطاستخذام ال تأثري" 
 " بضة التنسير بتلنبشئ اإلرسبل وسرعة ةودق

  )**(ى بو المعاطأ ىىبـــــو روحــــــد / أ.   )*(شريف فتحي صالح د / .أ
 )****( اهلل عبد الحميد أحـمد عـطا الباحث /  )***(محمود محمد وكوك د / أ.م.

 البحث :ومشكمة مقدمة  -
أصبح التدريب الحديث عملية تربوية مخططة ومبنية علي  أسيع علميية سيليمة تعمي  علي  
وصو  الالعبين إلي  التاممي   ي  اءدال الريممي  مميم يحفيا فيد  الايوب  ي  المبمرييمت   ويتطليب 

الهيييد  مييييمر الميييدرب بتخطييييط وتنبيييير ميييدرات نعبييييذ البدنيييية والانيييية وال فنيييية والخلفيييية  تحفييييا فييي ا
والناسية    إطمر موحد للوصو  بهر إل  أعل  مستوي من اءدال الريمم  خمصة أثنمل المبمرييمت 

 . تمشيم مع التطور العلم  والتانولوج  المعمصر

نذ اءدال الر يع والمستوي العملم  لمختل  أن علر التدريب فو المنبر الوحيد ال ي ينطلا م
الصيييعيدين  ىملموسيييًم عليييءلعيييمب المميييرب حييييث تطيييورت تطيييورا ً الريمميييمت واءنشيييطة   اميييم  ييي  ا

مرموميًم بيين اءنشيطة مميم جعلهيم تتبيوك مامنيم ً  البدن  والمهمرى بمإلمم ة إل  الجوانب الانيية والناسيية
 (75، ص6102، سالمة)الريممية بصاة عممة. 

الفدرات البدنية وتطويرفم أحد الموموعمت الحيوية    مجم  التدريب الريمم  بصاذ  وتعد
عممذ وا  نشمط من اءنشطة بصاذ خمصة و لك إلرتبمطهم الوثيا بعملية تنميية المهيمرات الحرايية 

 (020، ص6107، طمعت وعصام الدين)  .ومستوي اءدال المهمرى لا  ريممة

بملفييييدرات البدنييييية الخمصيييية ارتبمطييييًم وثيفييييًم  إ  يعتمييييد إتفييييمن اءدال اءدال المهييييمرى يييييرتبط و  
المهييمرى عليي  مييدي تطييوير متطلبييمت فيي ا اءدال ميين مييدرات بدنييية وحراييية بيي  واثيييرًا مييم يفييمع فيي ا 

  وأن لايي  نشييمط مدراتييذ العمميية والخمصيية اتسييمب الاييرد لهيي ا الصييامت البدنيييةاءدال المهييمرى بمييدي ا

                                                 
 . جامعة طنطا -بكمية التربية الرياضية األلعاب الجماعية والمضرب قسم أستاذ ألعاب المضرب ورئيس  )*(

 . جامعة طنطا -بكمية التربية الرياضية بقسم التدريب وعموم الحركة الرياضية  أستاذ التدريب الرياضى )**(

 . جامعة طنطا -بكمية التربية الرياضية األلعاب الجماعية والمضرب بقسم أستاذ مساعد  )***(

 جامعة طنطا . -بكمية التربية الرياضية تدريب الرياضى بقسم ال باحث )****(
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  امييم تختليي  مسييتوي ليمميية ايي  نمشيي  عيين انخيير  يي  مييول ين أدال مهمراتييذتيي  تسييمعد عليي  تحسييال
 (60، ص6117، عبدالخالق( )001، ص6116، وفكرى فرج) استعداداتذ ومدراتذ.

ريمميية التيينع ميين إحييدى ريممييمت ألعييمب الممييرب الهمميية التيي  تتميييب بملدينممياييية وتعييد 
كنحمل الملعب الابير نسبيم ممم يتطلب مدرات المستمرة من خال  الموام  المختلاة لالعب    ام ة 

خمصة تميبفم عن غيرفم من الريمممت اءخرى  والت  لو تو رت للنمش  ءتمحت ليذ  رصية التايوا 
 يي  فيي ا النشييمط  ولمييم امنيييت لايي  لعبيية مييدراتهم العمميية والخمصييية التيي  تسييمعد عليي  أدال مهمراتهيييم  

  ين  يي  مييول اسييتعداداتهر ومييدراتهرلالعبييين النمشيي إمييم ة إليي  اخييتال  مسييتويمت الليمميية البدنييية ل
مص ميين حيييث إلعييداد الالعييب النمشيي  بشييا  ن ييا  يي  لعبيية التيينع  دنييذ يحتييمج إليي  إعييداد بييدن  خيي

   لاي  مين الطير ين العليويالتحم  الدوري التناس   التوا ا  الفوة  الفدرة العملية  المرونة  الرشيممة
 (000، ص6115، رجف) والسال  والج ع بدرجة متوابنة .

ة تعتبر مين أنيواع التيدريبمت التي  تسيمعد  ي  تنيمية الفيدرة العميلية   هي  يالمطمط والشرا ط
تعم     ناع المسمر الحرا  للمهمرات حيث تسمعد عل  اسيتثمرة أابير عيدد مين اءلييم  العميلية 

ة ييالمطمطشيرا ط عل  أن ياون اءدال بأمص  سرعة من بدايية الحراية إلي  نهميتهيم وتبهير أفميية ال
امفموميية أثنييمل اءدال  يي  اونهييم وسيييلة تدريبييية مشييمبهة للمسييمر الحرايي  للمهييرة امييم أنهييم تسييمعد  يي  

 (8، ص6115، بريقع والبديوى) .لرجوعية نستامم  اءدال المهمريالحراة ا

انخايييمي  ييي   وجيييودأن فنيييمك  ييي  مجيييم  التيييدريب لريممييية التييينع المالحبييية ومييين خيييال  
 نو سيينة ممييم دعيي  البييمحث( 14) نمشيي مت التيينع اءرميي  تحييت لمهييمرة انرسييم  لييدى مسييتوي اءدال

لعميي  دراسيية اسييتطالعية وتصييوير اندال المهييمري لهيين وعرمييذ عليي  الخبييرال تبييين أن أدال مييربة 
بمييم يتنمسييب مييع متطلبييمت فيي ا المهييمرة وأن  ةالالبميي لسييرعةاإلرسييم  أثنييمل المبييمراة ن تييودى بملدميية وا

اإلرسيم    انمير الي ي يتسيبب  وسيرعة دمية    مستوي أدال الالعبين للمهمرة من حييثفنمك تاموت 
 ي  خسييمرة العديييد ميين النفييمط وعيدر إحييراب النفييمط بملشييا  المطلييوب مين خييال  أدال فيي ا المهييمرة ومييد 

ة العمييلية واليي ي يبهيير بشييا  ملحييوب  يي  و يرجييع سييبب  لييك إليي  عييدر انفتمييمر بتنمييية عنصيير الفيي
إلي  الفييمر بدراسية لمحمولية التػليب علي  في ا الفصيور  ينخال  المبمراة ممم د ع البمحث مستوي اءدال
اإلرسم   وسرعة ودمة ة العملية لل راعينو ة    تطوير الفيالمطمط شرا طاستخدار ال من خال  تأثير

ة  ي  ييالمطمط ثير اسيتخدار الشيرا طأ  حييث يتنيمو  البحيث  سنة (14)التنع تحت ريممة لنمش مت 
ة الحديثييية والمفننييية ييييالمطمط لشيييرا طريممييية التييينع  بمإلميييم ة إلييي  تيييو ير مجموعييية مييين تيييدريبمت ا

 .التنعريممة ة العملية لنمش مت و للمسمعدة    تنمية الف
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 ف البحث :ىد -
 . التعر  عل  تأثير استخدار الشرا ط المطمطية  ى تطوير الفوة العملية -1

 . دمة وسرعة اإلرسم  تأثير الشرا ط المطمطية على  ىالتعر  عل   -2

 

 البحث :فروض  -
توجيييد  يييروي دالييية إحصيييم يم بيييين متوسيييط  الفيمسيييين الفبلييي  والبعيييدي  للمتػييييرات البدنيييية  -1

 . والمهمرية للمجموعة التجريبية لصملح الفيمع البعدي

توجييييد  ييييروي داليييية إحصييييم يم بييييين متوسييييط  الفيمسييييين الفبليييي  والبعييييدي للمتػيييييرات البدنييييية  -2
 . للمجموعة الممبطة لصملح الفيمع البعدي والمهمرية

توجييد  ييروي داليية إحصييم يم بييين متوسييط  الفيمسييين البعييديين للمتػيييرات البدنييية والمهمرييية  -3
 . للمجموعتين التجريبية والممبطة لصملح الفيمع البعدي لصملح المجموعة التجريبية

 

 البحث :المستخدمة فى مصطمحات ال -
 : المطاطيةلشرائط ا -

عبمرة عن أحبمة مرنة تو ر مفمومة شبية بملوبن عند السحب   تصنع من الفطن أو السلك 
المطيموع المػلي  بملمطيمط أو ميين المطيمط  ي الميػط العييمل   ي  نهميتيذ مفييمبي يماين تثبيتهيم  يي  
أي ماييمن   تسييمعد  يي  تطييوير الفييوة والمطموليية وتفوييية العمييالت والتوا ييا   حيييث تيي ثر  يي  تطييوير 

حيداث تػييرات  سييولوجيم  ي  الفوة با   أنواعهم والسرعة    المجمميع  العملية العمملة والمميمدة واح
 (75، ص6101، نعمان). الجهمبين العصب  والعمل  

 الدراسات المرجعية : -
تــيرير برنــامر تــدريبي لتطــوير القــدرة "  بعنييوان  ( 6106)أحمــد أحمــد  ،عبــد العزيــز دراسيية -1

وميد اسيتخدار البمحيث المينهت التجريبي   " المطاطة لالعبي التنسالعضمية باستخدام االحبال 
نعب ولر يسبا لهر التدريب بمءحبم  المطمطة من نعب  نمدي  (16) واشتملت العينة على

وتتيراوح أعميمرفر  ر2011/2012للموسير الريممي   ر2001/2002الجبيرة الريممي  موالييد 
ن التييدريبمت المفننييية بمءحبييم  المطمطيية تيييأثير أ( سيينة وامنيييت أفيير النتييم ت 11-10مييم بييين )

ايجييمب  عليي  مسييتوي الفييدرة العمييلية لليي راعين والييرجلين ميييد البحييث   تيي ثر التييدريبمت المفننيية 
 .بمءحبم  المطمطة تأثير إيجمبيمُ عل  مستوي اءدال المهمرى لالعبين ميد البحث 
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 المطاطـة األحبـال بإسـتخدام مقتـرح برنـامر"  بعنيوان  ( 6107) أحمـد عـزت، فضـل دراسية -6
وميد اسيتخدار  " األماميـة الضـربة ودقـة سـرعة وأرره عمى اإلسكواش في الضاربة اليد لتقوية

( طملبييمت 8طملبيية تيير تفسيييمهر اليي  ) (16) البمحييث الميينهت التجريبيي  واشييتملت العينيية علييى
بالييية التربييية الريممييية  )تجريبييية  مييمبطة( ميين طملبييمت الارميية الثملثيية تخصييص اإلسيياوا 

البرنيييممت المفتيييرح  أنر وامنيييت أفييير النتيييم ت 2013/2014جممعييية المنصيييورة للعيييمر الجيييممع  
  بمسييتخدار اءحبييم  المطمطيية لييذ تييأثير إيجييمب  عليي  تفوييية اليييد المييمربة ودميية  يي  اإلسيياوا 

 البرنممت إيجمبيم عل  سرعة ودمة المربة اءمممية    اإلساوا  . أثرو 
ــدين، محمــد  ايياًل مييندراسيية  -1 ــداهلل، ضــيام أحمــد وعصــام ال ــة " بعنييوان    (6107)عب فاعمي

برنامر تدريبي باستخدام األحبال المطاطة عمي مستوي القـدرة العضـمية لمـرجمين والـذراعين 
اشييتملت عينيية البحييث عليي  الميينهت التجريبيي  و  منومييد اسييتخدار البمحثيي " لناشــت تــنس الطاولــة

وامنييت أفيير سيينة بمحم بيية الشييرمية  (15)( نمشيي  ميين نمشيي  أندييية تيينع الطموليية تحييت 28)
النتيييم ت البرنيييممت التيييدريب  المفتيييرح بمسيييتخدار اءحبيييم  المطمطيييية أبهييير تيييأثيرا إيجمبييييم علييي  

الفييدرة  سييتخدار البرنييممت التفليييدي أبهيير تحسيينم معنويييم عليي  مسييتويواح مسييتوي الفييدرة العمييلية 
 العملية .

 )الحبـال والتقنيـة الحركيـة المقاومـة التـدريب تـيرير"    بعنيوانShadi, A. (6102 ) دراسية -4
 مـن مشـط الكـرة ركـل فـي الحركيـة والمتغيـرات الخاصـة العضـمية القـوة مستوى عمى المطاطية(

( 20اشييتملت عينيية البحييث عليي  )و الميينهت التجريبيي  ث ومييد اسييتخدار البمحيي" لمناشــئين  القــدم
 وامنيت أفيرالتجريبيية  ( المجموعية10ميمبطة و) مجموعية (10) إليى العينية ومسيمت نعيب

 عليى ايجيمب  تيأثير لهيم ايمن المطمطيية الحبيم  بمسيتخدار الحرايية المفمومية النتيم ت أن تيدريبمت
 انختبيمرات  ي  الفيدر مشيط رالية  ي  الحرايية المتػييرات وعليى الراي  ودمية الفيوة الخمصية مستوى
  . التجريبية المجموعة ولصملح والممبطة التجريب  بين المجموعتين البعدية

 

 : إجرامات البحث -
 منير البحث : -

المييينهت التجريبيييي  بدتبيييمع التصيييمير التجريبييييى  و الفييييمع الفبلييييى بدسييييتخدار  ونالبيييمحث واميييمم
 .والبعدى لمجموعة تجريبية ومجموعة ممبطة 
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 مجتمع البحث : -
 سيييينة بمسييييتمد طنطييييم الريمميييي  (14)تحييييت اشييييتم  مجتمييييع البحييييث عليييي  نمشيييي مت التيييينع 
 ة .نمش  (30وعددفر ) ر2019-2018والمسجلين بمنتحمد المصري للتنع بملموسر الريمم  

 البحث : عينة -
مسييتمد طنطييم ن بية الموفييوبيييمياامدبمختيييمر عينيية البحييث بملطريفيية العمدييية ميين  ونمييمر البييمحث

   وتييير تفسييييمهر إلييي  ة ( نمشيي 30  وبلييع عيييدد العينييية اءسمسيييية ) ( المجموعييية التجريبيييية الريممييى )
 . ة( نمش 15( بطريفة عشوا ية موار ا  منهم ) مجموعة تجريبية ومجموعة ممبطة )

 تجانس عينة البحث : -
بييييدجرال توصييييي  لمجمييييوعت  البحييييث التجريبييييية والمييييمبطة  يييي  المتػيييييرات  ونالبييييمحثمييييمر 
من الدنلة اإلحصم ية للتأاد من وموع أ راد عينية البحيث تحيت المنحي  انعتيدال  و ليك اءسمسية لبي

 . ( 1 امم    جدو  )

 ( 0 جدول )

 البحث التجريبية والضابطة دالالت اإلحصائية الفراد مجموعتىال
 لبيان اعتدالية البيانات المتغيرات االساسيةفى 

 11ن = 

 المتغٌرات م
 وحدة
 القٌاس

 المتوسط
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌارى

 االلتواء التفلطح

1 

ت النمو
ال
ال
ت د

ال
معد

 

 191.8 19080- 198.0 109111 109.11 شهر / سنة السن

 19080 19110- 89010 1019111 1009.00 سم الطول 0

 ...19 19138- 39000 89111. 9000.. كجم الوزن 0

 19110- 19001- .1931 9001. 9013. سنة/شهر العمر التدرٌبى .

( المتوسييط الحسيمب  والوسييط واننحييرا  المعييمري ومعممي  انلتييوال  1 يتميح مين جيدو  )
ن ميييير معممييي  انلتيييوال ميييد ػييييرات انسمسيييية مييييد البحيييث ويتميييح ألمجميييوعتى عينييية البحيييث  يييى المت

بيمنيمت وتممثي  ال عتدالييةحيد معممي  انلتيوال مميم يشيير إليى إوفى ام  من  ( 3 ± ) راوحت مم بينت
 بيمنييييمت ميييين عيييييوب التوبيعييييمت الػييييير ممييييم يعطييييى دنليييية مبمشييييرة علييييى خلييييو ال المنحنييييى انعتييييدالى

 عتدالية .إ
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 ( 6 جدول )
 الضابطةى المجموعتين التجريبية و داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية لد

 فى المتغيرات األساسية قيد البحث لبيان التكافؤ

 07=  6= ن 0ن

 المتغٌرات م
 وحدة
 القٌاس

 الفرق المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
بٌن 

 المتوسطات
 التجانس

 قٌمة
 ) ت (

مستوى 
الداللة 

 ع± س ع± س االحصائٌة

 معدالت دالالت النمو

 19800 19010 19100 19113 .1980 109813 .1988 109.00 سنة السن 1

 19310 19011 19111 19.00 89000 1009.13 89010 1009.11 سم الطول 0

 193.1 .1901 19108 19300 390.3 89813. 39003 9111.. كجم الوزن 0

 العمر التدرٌبى .
سنة / 
 شهر

.9000 193.0 .9011 19181 19100 19181 19108 198.. 

 االختبارات البدنٌة

0 
رمى كرة طٌبة 

 كجم 0وزن 
 191.1 19.30 19011 19181 1..19 9.00. 19.81 9830. سم

1 
دفع الكرة 

الطٌبة بالٌدٌن 
 من أمام الصدر

 .19.1 19118 191.0 19101 0..19 09103 19011 09113 سم

3 
ثنى الذراعٌن 

كامال من 
 االنبطاح المائل

 19010 19110 19.30 19000 19.81 139300 .09.1 189013 عدد

8 
الوثب العمودى 

 من الثبات
 .19.0 .193 19.01 1918 0900 .0090 0938 0.930 سم

. 
الوثب العرٌض 

 من الثبات
 .1981 1910 190.1 1908 981. 101903 0910 1039.0 سم

 االختبارات المهارٌة

11 
اختبار دقة 

 اإلرسال
 19831 19103 19100 19100 .0900 009111 090.0 009.13 عدد

11 
اختبار سرعة 

 اإلرسال
 190.3 19000 .1900 19.13 09001 139013 09001 139300 عدد

 6.78=  ( 07،  07 ودرجتى حرية ) 1.17 ( الجدولية عند مستوى معنوية قيمة ) ف
 6.178. = 17( الجدولية عند مستوى معنوية  قيمة ) ت

( ان ميمة التبمين انابر على التبمين انصػر  ى جمييع المتػييرات امي   2 يومح جدو  )
يشيير اليى تجيمنع مجميوعتى البحيث اميم  مميم 0.05مستوى معنوية عند  ( الجدولية   من ميمة )

بليييية ليييدى المجميييوعتين التجريبيييية يتميييح عيييدر وجيييود  يييروا  ات دنلييية احصيييم ية بيييين الفيمسيييمت الف
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دنلية مبمشيرة عليى تايم   المجميوعتين  يى  ىالممبطة  ى المتػيرات اءسمسية ميد البحث ممم يعطيو 
 .  تلك المتػيرات

 :يزة المستخدمة القياسات واألج -
 األجيزة واألدوات المستخدمة في القياسات : -

 . ميبان طب  معمير لفيمع الوبن ءمرب اجر -

 . لفيمع الطو  الالى للجسر ءمرب سر  Restameterرتجهمب مفيمع الطو  رستممي -

 . ( ثمنية0.01لفيمع البمن ءمرب ) Stop Watchسمعة إيفم   -

 . ( متر شريط ميمع ) -
 .ة يطمطم شرا ط+  ارة طبية -
 . أمممع + أطبما تدريب -

 : ةية العضمالقو  قياسات -
 .  اجر 3رم  ارة طبية وبن اختبمر  -
 .  راج 3د ع الارة الطبية بمليدين من أممر الصدر اختبمر  -
 (Cristina, et al, 2012) . ال راعين اممال من اننبطمح المم   ثن اختبمر  -

 الوثب العمودى من الثبمت . -
 (6106عبد العزيز، )الوثب العريي من الثبمت .  -

 المستوى الميارى : قياسات -
  (6111الكاظمى، ).  اختبمر دمة اإلرسم  -
 (United States Tennis Qssociqtion, 2004) . سم ر سرعة اإلاختبمر  -

 البرنامر التدريبي : -
   يهد  البحث إل : ىدف البرنامر  -

 ة العملية . و تطوير الف  ى ستخدار الشرا ط المطمطيةتأثير ا -

 .  اإلرسم  وسرعة دمةلشرا ط المطمطية على تأثير ا -

 خطوات تصميم البرنامر التدريبي : -
 الرجوع إل  المسح المرجع  واإلطالع عل  المراجع العلمية والبرامت . -
 تحديد انختبمرات البدنية  والمهمرية  ميد البحث . -
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 والمهمرية ميد البحث .المعممالت العلمية لالختبمرات البدنية  -
 تحديد الفيمسمت الفبلية والبعدية لمتػيرات البحث البدنية والمهمرية ميد البحث . -
 تحديد الاترة البمنية الالية الالبمة لتناي  البرنممت التدريب  المفترح . -
 . تحديد عدد أيمر الوحدات التدريبية والبمن الال  للوحدة التدريبية -

 :ية مكونات الوحدة التدريب -
تتاون العنمصر اءسمسية التى أشيتملت عليهيم الوحيدات التدريبيية للبرنيممت التيدريبى المفتيرح 

 . (  ترة التهد ة الجبل الختمم  ) -الجبل الر يس   - ترة اإلحممل (  من الجبل التمهيدي )

 : محتوى البرنامر التدريبى -
 . ( أسمبيع10بلػت مدة البرنممت التدريبى ) -
 . ( وحدات تدريبية3ات التدريبية  ى اءسبوع )بلع عدد الوحد -
 .( دميفة 90بمن الوحدة التدريبية ) -

 : االستطالعية ةالدراس -
بيدجرال الدراسية انسيتطالعية علي  عينية البحيث انسيتطالعية والبيملع عيددفمم  ونممر البيمحث

الييييي   ر23/7/2019( نعبيييييذ مييييين مجتميييييع البحيييييث وخيييييمرج العينييييية انسمسيييييية  ييييي  الاتيييييرة مييييين 12)
 مية التيدريبمت ميدى مال  بهد  التماد من صالحية المامن إلجرال التجربة اءسمسيية  ر1/8/2019

 . ختبمرات الت  رشحت من مب  الخبرال حت  يتر التأاد من مال متهمتجربة اإل  و لمستوى الالعبين 

 : الدراسة األساسية -
    اءسمسيةالدراسة ت التملية لتطبيا لابمتبمع اإلجرا ونممر البمحث

للطيو  واليوبن  ر9/8/2019جمعية بدجرال الفيمع الفبل  ييور ال ونممر البمحث : القياس القبميأواًل : 
 . لالختبمرات المهمرية ر11/8/2019 حد  ويور ان وانختبمرات البدنية

( أسيمبيع بدايية 10بتطبيا التجربة اءسمسيية لميدة ) ونممر البمحث : تطبيق التجربة األساسيةرانيًا : 
( تيدريبمت لاي  3بواميع ) ر20/10/2019 وحتي  ييور انحيدر 13/8/2019من يور الثالثيمل 

 . من المجموعة التجريبية والممبطة
روط الفيييمع بييدجرال الفيييمع البعييدي  يي  ناييع بييرو  وشيي ونمييمر البييمحث : القيــاس البعــديرالرــًا : 

 ر24/10/2019  وييييور الخمييييع ييييةلالختبيييمرات البدن ر22/10/2019الفبلييي  ييييور الثالثيييمل 
 . لالختبمرات المهمرية
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 : المعالجات اإلحصائية -
المعملجييمت اإلحصييم ية المال ميية لطبيعيية بيمنييمت البحييث و لييك ميين خييال   ونالبييمحثإسييتخدر 

   لى موامنت املت SPSS البرنممت اإلحصم ى
 . الوسيط - المتوسط الحسمبى . -
 .التالطح معمم   - اإلنحرا  المعيمرى . -
 ( . η 2 ) أيتممعمم   - .  معمم  اإللتوال -
 . ) ت (إختبمر  - . معمم  اإلرتبمط -

 :   عرض ومناقشة النتائر -
 :عرض النتائر  -
 عرض نتائر الفرض األول : -

 ( 1جدول ) 
 والبعدى لدى المجموعة التجريبية داللة الفروق بين القياس القبمي

 فى متغير االختبارات البدنية قيد البحث
 07 = ن 

 االختبارات البدنٌة م
 فروق القٌاس البعدى القٌاس القبلى

 المتوسطات
 قٌمة
 ) ت (

نسبة 
التحسن 

% 

حجم 
 التأثٌر

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

1 
 0رمى كرة طٌبة وزن 

 كجم
 مرتفع 19110 109010 .11911 191.0 19000 09013 19.81 9830.

0 
دفع الكرة الطٌبة 

 الصدربالٌدٌن من أمام 
 مرتفع .19.3 119.01 .1.900 19131 .1901 19033 19011 09113

0 
ثنى الذراعٌن كامال من 

 االنبطاح المائل
 مرتفع 19130 019101 119113 09113 09181 009.00 .09.1 189013

. 
الوثب العمودى من 

 الثبات
 مرتفع 19100 0090 .193 1900 .091 019.0 0938 0.930

0 
الوثب العرٌض من 

 الثبات
 مرتفع 19108 .1.98 11900 00910 900. 1.3911 0910 1039.0

 0.520 = 1.17الجدولية عند مستوى معنوية ( ت ) قيمة 
 : مرتفع 1.81 ،: متوسط  1.71 : منخفض ، 1.61ستويات حجم التيرير لكوىن : م

بيين الفيمسيين  0.05 اروا انحصم ية عنيد مسيتوى معنويية( دنلة ال 3 يتمح من جدو  )
الفبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية  ى متػير انختبيمرات البدنيية مييد البحيث وميد تراوحيت ميمية 

وفيى دالية احصيم يم لصيملح الفييمع البعيدى اميم  ( 14.254الى  6.79 ( المحسوبة مم بين ) ت )
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 0.974 حت مم بين )( ومد حففت مير تراو  0.80) اابر من ح ان مير حجر التمثير لالختبمراتيتم
بشيا  ابيير  مت التيدريبى المفتيرحمميم ييد  عليى  معليية البرنيم  ( وفيى دننت مرتاعية  1.673 الى

 .على المتػير التمبع

 ( 7جدول ) 
 والبعدى لدى المجموعة التجريبية داللة الفروق بين القياس القبمي

 قيد البحثاالختبارات الميارية فى متغير 
 07 = ن 

 م
االختبارات 

 المهارٌة

 فروق القٌاس البعدى القٌاس القبلى
 المتوسطات

 قٌمة
 ) ت (

نسبة 
التحسن 

% 

حجم 
 التأثٌر

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

1 
اختبار دقة 

 اإلرسال
 مرتفع 09003 019800 109110 109011 09011 089113 090.0 009.13

0 
اختبار سرعة 

 اإلرسال
 مرتفع 09831 .910.. 119310 89811 19813 019000 09001 139300

 0.520 = 1.17الجدولية عند مستوى معنوية ( ت ) قيمة 
 : مرتفع 1.81 ،: متوسط  1.71 : منخفض ، 1.61ستويات حجم التيرير لكوىن : م

بيين الفيمسيين  0.05 اروا انحصم ية عنيد مسيتوى معنويية( دنلة ال 4 يتمح من جدو  )
والبعدى لدى المجموعة التجريبية  ى متػير انختبمرات المهمرية ميد البحث ومد تراوحت ميمة الفبلى 

وفييى داليية احصييم يم لصييملح الفيييمع البعييدى  ( 13.003الييى  10.762 ( المحسييوبة مييم بييين ) ت )
 مييد حففييت مييير تراوحييت مييم بييين ( و  0.80 ) لالختبييمرات اابيير ميينيتمييح ان مييير حجيير التييمثير امييم 
  التييدريبى المفتييرحممييم يييد  علييى  معلييية البرنييممت   ( وفييى دننت مرتاعيية  3.227 الييى 2.871 )

 .على المتػير التمبع ابيربشا  
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 ى :عرض نتائر الفرض الران -
 ( 7جدول ) 

 الضابطةوالبعدى لدى المجموعة  داللة الفروق بين القياس القبمي
 فى متغير االختبارات البدنية قيد البحث

 07 = ن 

 م
االختبارات 

 البدنٌة

 فروق القٌاس البعدى القٌاس القبلى
 المتوسطات

 قٌمة
 ) ت (

نسبة 
التحسن 

% 

حجم 
 التأثٌر

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

1 
رمى كرة طٌبة 

 كجم 0وزن 
 منخفض 19.00 09831 091.0 191.0 19011 091.0 1..19 9.00.

0 
دفع الكرة الطٌبة 
بالٌدٌن من أمام 

 الصدر
 منخفض 19001 09.10 .0910 19110 .1901 093.1 0..19 09103

0 
ثنى الذراعٌن 

كامال من 
 االنبطاح المائل

 متوسط 19011 891.3 09111 19000 19000 1.9013 19.81 139300

. 
الوثب العمودى 

 من الثبات
 متوسط 0901 119.8 0910 0988 0931 039.0 0900 .0090

0 
الوثب العرٌض 

 الثباتمن 
 متوسط 933. 11930 09.1 10908 09.3 1.1910 981. 101903

 0.520 = 1.17الجدولية عند مستوى معنوية ( ت ) قيمة 
 : مرتفع 1.81 ،: متوسط  1.71 : منخفض ، 1.61ستويات حجم التيرير لكوىن : م

بيين الفيمسيين  0.05 اروا انحصم ية عنيد مسيتوى معنويية( دنلة ال 5 يتمح من جدو  )
الفبلى والبعدى لدى المجموعة الممبطة  ى متػير انختبمرات البدنيية مييد البحيث وميد تراوحيت ميمية 

وفيييى دالييية احصيييم يم لصيييملح الفييييمع البعيييدى اميييم  ( 5.96اليييى  3.12 ( المحسييوبة ميييم بيييين ) ت )
 0.351 م بين )( ومد حففت مير تراوحت م 0.80 ) ام  من ح ان مير حجر التمثير لالختبمراتيتم
مميم ييد  عليى  معليية البرنيممت   اوحيت ميم بيين المتوسيطة والمنخامية ( وفى دننت تر  4.77 الى

 .نسبى ومتاموت على المتػير التمبعالتدريبى التفليدى  بشا  
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 ( 2جدول ) 
 الضابطةوالبعدى لدى المجموعة  داللة الفروق بين القياس القبمي

 قيد البحثالميارية االختبارات فى متغير 
 07 = ن 

 م
االختبارات 

 المهارٌة

 فروق القٌاس البعدى القٌاس القبلى
 المتوسطات

الخطأ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 قٌمة
 ) ت (

نسبة 
التحسن 

% 

حجم 
 التأثٌر

داللة 
حجم 
 ع ± س ع ± س التأثٌر

1 
اختبار دقة 

 اإلرسال
 مرتفع 19008 1191.8 .911. 191.1 09813 090.0 089.13 .0900 009111

0 
اختبار سرعة 

 اإلرسال
 مرتفع .1910 1.9080 9111. 190.0 09.13 09001 1.9300 09001 139013

 0.520 = 1.17الجدولية عند مستوى معنوية ( ت ) قيمة 
 : مرتفع 1.81 ،: متوسط  1.71 : منخفض ، 1.61ستويات حجم التيرير لكوىن : م

بيين الفيمسيين  0.05 اروا انحصم ية عنيد مسيتوى معنويية( دنلة ال 6 يتمح من جدو  )
الفبلى والبعدى لدى المجموعة الممبطة  ى متػير انختبمرات المهمرية ميد البحث ومد تراوحت ميمة 

(  وفييى داليية احصييم يم لصييملح الفيييمع البعييدى امييم 4.166الييى  4.119( المحسييوبة مييم بييين ) ت )
 0.538 مد حففت مير تراوحت مم بين )( و  0.80 ) ت ام  منلالختبمرايتمح ان مير حجر التمثير 

  التيدريبى التفلييدىممم يد  عليى  معليية البرنيممت    منخامة ومتوسطة( وفى دننت  0.634 الى
 .على المتػير التمبع نسبى ومتاموتبشا  
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 الرالث :عرض نتائر الفرض  -
 ( 5جدول ) 

 والضابطةية لدى مجموعتى البحث التجريبية متوسطات القياسات البعدداللة الفروق بين 
 فى متغير االختبارات البدنية قيد البحث

 07 = 6= ن 0ن 

 م
االختبارات 

 البدنٌة

 بٌن فرقال المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 المتوسطات

 قٌمة
 ) ت (

فروق 
نسبة 
 التحسن

حجم 
 التأثٌر

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

1 
طٌبة رمى كرة 

 كجم 0وزن 
 مرتفع 19100 9000. 09101 19030 19011 091.0 19000 09013

0 
دفع الكرة الطٌبة 
بالٌدٌن من أمام 

 الصدر
 مرتفع .1900 91.8. 93.1. 19.83 .1901 093.1 .1901 19033

0 
ثنى الذراعٌن 

كامال من 
 االنبطاح المائل

 مرتفع 09003 .00903 39101 9113. 19000 1.9013 09181 009.00

. 
الوثب العمودى 

 من الثبات
 مرتفع 19100 00900 ..09 0900 0931 039.0 .091 019.0

0 
الوثب العرٌض 

 من الثبات
 مرتفع 19108 .1.98 0930 1980 09.3 1.1910 900. 1.3911

 0.520 = 1.17الجدولية عند مستوى معنوية ( ت ) قيمة 
 : مرتفع 1.81 ،: متوسط  1.71 : منخفض ، 1.61ستويات حجم التيرير لكوىن : م

لييييدى  ية بييييين متوسييييطمت الفيمسييييمت البعديييييةدنليييية الاييييروا انحصييييم  ( 7 يومييييح جييييدو  )
مييد البحيث و لييك عنيد مسييتوى مجميوعتى البحيث التجريبييية والميمبطة  يى متػييير انختبيمرات البدنييية 

وفييييى داليييية  ( 7.050الييييى  2.94 ( المحسييييوبة مييييم بييييين ) ت ومييييد تراوحييييت ميميييية ) 0.05 معنوييييية
احصم يم لصملح الفيمع البعدى لدى المجموعة التجريبية امم يتمح ان مير حجر التمثير لالختبمرات 

ممم يد  على  معلية   ( وفى دننت مرتاعة  2.237 الى 1.058 مد حففت مير تراوحت مم بين )
جريبيييية عنييية ليييدى التيييدريبى المفتيييرح  بشيييا  ابيييير عليييى المتػيييير التيييمبع ليييدى المجموعييية الت البرنيييممت

 .المجموعة الممبطة
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 ( 8جدول ) 
 والضابطةية لدى مجموعتى البحث التجريبية متوسطات القياسات البعدداللة الفروق بين 

 قيد البحث المياريةفى متغير االختبارات 
 07 = 6= ن 0ن 

 م
االختبارات 

 المهارٌة

 بٌن فرقال المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 المتوسطات

 قٌمة
 ) ت (

فروق 
نسبة 
 التحسن

حجم 
 التأثٌر

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

1 
اختبار دقة 

 اإلرسال
 مرتفع 09100 .1910. 9011. 119011 090.0 089.13 09011 089113

0 
اختبار سرعة 

 اإلرسال
 مرتفع 09310 .00900 .8901 19811 09001 1.9300 19813 019000

 0.520 = 1.17عند مستوى معنوية  الجدولية( ت ) قيمة 
 : مرتفع 1.81 ،: متوسط  1.71 : منخفض ، 1.61ستويات حجم التيرير لكوىن : م

لييييدى  ية بييييين متوسييييطمت الفيمسييييمت البعديييييةدنليييية الاييييروا انحصييييم  ( 8 يومييييح جييييدو  )
سيتوى  ليك عنيد ممجموعتى البحث التجريبية والممبطة  ى متػير انختبمرات المهمريية مييد البحيث و 

وفيييى دالييية  ( 9.561اليييى  8.204 ( المحسيييوبة ميييم بيييين ) ت وميييد تراوحيييت ميمييية ) 0.05 معنويييية
احصم يم لصملح الفيمع البعدى لدى المجموعة التجريبية امم يتمح ان مير حجر التمثير لالختبمرات 

ية ممم يد  على  معل  ( وفى دننت مرتاعة  3.762 الى 3.123 مد حففت مير تراوحت مم بين )
البرنييممت  التييدريبى المفتييرح  بشييا  ابييير علييى المتػييير التييمبع لييدى المجموعيية التجريبييية عنيية لييدى 

 .المجموعة الممبطة

 :النتائر  مناقشة -
 :الفرض األول النتائر  مناقشة -

 1,761 = 0,05( وجيود  يروا دالية إحصيم يم عنيد مسيتوي معنويية  3 يتمح من جدو  )
لدي المجموعية التجريبيية  ي  المتػييرات البدنيية مييد البحيث حييث تيراوح بين الفيمسين الفبل  والبعدي 

وحيييت نسيييب الصيييملح الفييييمع البعيييدي   اميييم تر  ( 13.003اليييى  10.762 )بيييين  ( ميييم ت ميمييية )
يتمح من ميير حجير التيأثير لنتيم ت  (   امم %31,021% ال  11,950 بين ) التحسن الم وية مم

 ابيرأنيية حييث أن ميير حجير التيأثير حجير التيأثير لالختبيمرات البد المتػييرات البدنيية ارتايمع مسيتويمت
( اأصييػر مسييتوي حجيير تييأثير  يي  اختبييمر  0,974 بييين ) ( ومييد حففييت مييير تراوحييت مييم0,80ميين )

ثنيي  ختبييمر إاييأابر مسييتوي حجيير تييأثير  يي   ( 1,673 د ييع الاييرة الطبييية بمليييدين ميين أمييمر الصييدر )
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  مميييم ييييد  علييي   معليييية البرنيييممت التيييدريب  بشيييا  ابيييير  ييي    الييي راعين ايييممال مييين اننبطيييمح المم ييي
 .التنع عينة البحث التجريبية ريممة الفدرات البدنية ميد البحث لدي نمش مت

 (،6101، عبـاس وخخـرون) ،(6107، الشـربيني)وتتاا تلك النتيجية ميع دراسية ايال مين 
حبم  الت  تنمولت تأثير تدريبمت اء (6100(، )الشيباني، 6100، مرسى) (،6106، العزيز)عبد

 . المطمطة

الحصييو  عليي  الفييوة العمييلية أن يتميييب بفييدرة العمييالت  ييى التػلييب علييى مفومييمت يجييب 
 ت والمربمت الت  تتطلبهم.خمرجية بدرجة عملية للحصو  عل  نتمج عمل     تناي الحرام

 (081، ص6115، فرج)

عميل   ي  التػليب علي  مفوميمت تسيتلبر درجية الفدرة العميلية إلي  مفيدرة الجهيمب الوتحتمج 
يية  ي  تنميية الفيوة المطمط شيرا طعملية من سرعة اننفبمممت العملية   وف ا مم أمم ة إسيتخدار ال

 (51، ص6108سعودى، ) .لعينة البحث العملية

تلك النتيجة أن استخدار الشرا ط المطمطية أدي إل  تحسيين مسيتوي اندال  ونويرجع البمحث
ومين   وخمصة مستوي الفوة العملية  للمجموعة التجريبية    انختبمرات البدنية ميد البحيث البدن  

يتمح التأثير انيجمب  نسيتخدار الشيرا ط المطمطيية حييث  ونخال  النتم ت الت  توص  اليهم البمحث
 .يممة التنع عينة البحث التجريبيةسمفر    تطوير الفوة العملية  لدي نمش مت ر 

 1,761 = 0,05( وجود  روا دالة إحصم يم عند مسيتوي معنويية  4 جدو  ) يتمح منو 
بين الفيمسين الفبل  والبعدي لدي المجموعة التجريبية    المتػيرات المهمرية ميد البحث حييث تيراوح 

( لصييييملح الفيييييمع البعييييدي   امييييم تروحييييت نسييييب  13,003اليييي   10,762 بييييين ) ( مييييم ت ميميييية )
يتمح من ميير حجير التيأثير لنتيم ت  (   امم %51,832% ال  49,624 )بين  التحسن الم وية مم

المتػيييرات المهمرييية ارتاييمع مسييتويمت حجيير التييأثير لالختبييمرات المهمرييية حيييث أن مييير حجيير التييأثير 
( اأصييػر مسييتوي حجيير تييأثير  يي   2,871 بييين ) ( ومييد حففييت مييير تراوحييت مييم 0,80 اابيير ميين )

  ممييم يييد   حجيير تييأثير  يي  اختبييمر دميية انرسييم اييأابر مسييتوي  ( 3,227 ) انرسييم  اختبييمر سييرعة
عليي   معلييية البرنييممت التييدريب  بشيييا  ابييير عليي  متػييير  معلييية البرنيييممت عليي  تطييوير دميية سيييرعة 

 . يممة التنع عينة البحث التجريبيةاءرسم  لدي نمش مت ر 
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(، 6101رون، (، )عبــاس وخخــ6107)الشـربيني،  وتتايا تليك النتييم ت ميع دراسية اييال مين
التييييي  تنموليييييت تيييييأثير البرنيييييممت  (6100(، )الشـــــيباني، 6100، مرســـــى(، )6106)عبـــــدالعزيز، 

 .ي إل  تحسن مستوي اندال المهمريبمءحبم  المطمطة مد أد

، (6101 ،إبـراىيم)، (Cristina et al, 2012) ميع ممتوصي  إلييذ اي  مين وي ايد ميم سيبا
والتيى أثبتيت أن البرنيممت التيدريبى أدى إليى تنميية وتطيوير  يى نتيم ت دراسيمتهر  (6117 )الشبراوى،

 .للمجموعة التجريبية ميد البحث الفدرات المهمرية

أن إرتامع مستوى اءدال المهمرى يرجيع إليى اسيتخدار اءدوات واءجهيبة المسيمعدة وميم يبنيى 
بمنييية محييددة ميين عليهييم ميين تييدريبمت تتطلييب تػيييرًا  يي  انتجمفييمت واسييتمرارية التييدريب خييال   تييرة 

 (11، ص6118)السيد،  الموسر التدريبى.

 ييى صييورة موماييية مستخلصيية ميين المهييمرات  تييدريب الالعبييين علييىميين خييال  ويتمييح أنييذ 
 .لالعب  التنع استخدر بعي اءدوات التدريبية لتناي  المهمر المهمريةالمبمريمت  و 

 (58، ص6106)عبدالعزيز، 

ال   ادي ةيالمطمط الشرا طالبرنممت التدريب  بمستخدار ن تلك النتيجة إلى أ ونويرجع البمحث
 المهمرييية  للمجموعيية التجريبييية  يي  انختبييمراتاءدال المهييمرى دميية وسييرعة انرسييم  تحسييين مسييتوي 

يتميييح التيييأثير انيجيييمب  بمسيييتخدار  ونومييين خيييال  النتيييم ت التييي  توصييي  اليهيييم البيييمحث   مييييد البحيييث
مية تطوير الجمنب المهمري دمية سيرعة انرسيم  ليدي نمشي مت ريمالشرا ط المطمطية حيث سمفر    
 . الاري اءو  من صحة ونوب لك يتحفا البمحثالتنع عينة البحث التجريبية   

 : مناقشة نتائر الفرض الراني -
بين الفيمسين  0,05( وجود  روا دالة إحصم يم عند مستوي معنوية  5 يتمح من جدو  )

(  ت المجموعية الميمبطة  ي  المتػييرات البدنيية مييد البحيث حييث تيراوح ميمية )الفبل  والبعدي ليدي 
 بييين  ( لصييملح الفييمع البعييدي   امييم تروحييت نسيب التحسيين الم وييية مييم 5,96اليي   3,12 بييين ) ميم
بييين  يتمييح ميين مييير حجيير التييأثير لنتييم ت المتػيييرات البدنييية مييم (   امييم %16,48% اليي  2,902 )

بييين  مييم يمت حجيير التييأثير لالختبييمرات البدنييية حيييث أن مييير حجيير التييأثيرميينخاي ومتوسييط  لمسييتو 
(  0,351 بيين ) ( مميم يشيير أن البرنيممت التفلييدي ميد تيراوح ميم0,80( المرتاعة )0,50المتوسطة )

اييأابر  ( 4,77 اأصييػر مسييتوي حجيير تييأثير  يي  اختبييمر د ييع اييرة طبييية بمليييدين ميين امييمر الصييدر )
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 معلييية البرنييممت  ي ميين الثبييمت  ممييم يييد  عليي  تاييموتالعيير  اختبييمر الوثييبمسييتوي حجيير تييأثير  يي  
 .ير الفدرات البدنية لدي نمش مت ريممة التنع عينة البحث الممبطةالتفليدي    تطو 

النتييم ت التيي  حففتهييم المجموعيية المييمبطة اليي  البرنييممت التفليييدي المسييتخدر  ونويرجييع البييمحث
بمت البدنييية التيي  تسييمفر  يي  تطييوير الجمنييب البييدن  للنمشيي مت   مييع العينيية واليي ي اشييتم  عليي  التييدري

 .يسمفر    تاياهر مع الحم  البدن وا لك ال  انتبمر الالعبمت    العملية التدريبية ممم 

يتمح التأثير انيجمب   ي  بعيي المتػييرات   ونومن خال  النتم ت الت  توص  اليهم البمحث
العمييلية  لييدي نمشيي مت ريمميية دي حيييث سييمفر  يي  تطييوير الفييوة البدنييية ميييد البحييث للبرنييممت التفلييي

بصييورة متاموتيية لعينيية البحيييث المييمبطة واييمن ترتيييب مسيييتوي حجيير البرنييممت التفليييدي علييي   التيينع
متػييييرات البحيييث البدنيييية لييير يحفيييا تيييأثر دا  إحصيييم   عليهميييم مميييم يوميييح مصيييور نتيييم ت البرنيييممت 

 التفليدي. 

بييييين  0,05وا داليييية إحصييييم يم عنييييد مسييييتوي معنوييييية ( وجييييود  يييير  6 ويتمييييح ميييين جييييدو  )
الفيمسييين الفبليي  والبعييدي لييدي المجموعيية المييمبطة  يي  المتػيييرات المهمرييية ميييد البحييث حيييث تييراوح 

  امييم تروحييت نسييب التحسيين لح الفيييمع البعييدي( لصييم 4,166اليي   4,119 بييين ) ( مييم ت ميميية )
مييييح ميييين مييييير حجيييير التييييأثير لنتييييم ت يت (   امييييم %14,285% اليييي  11,198 بييييين ) الم وييييية مييييم

المتػيرات المهمرية ممبين مينخاي ومتوسيط  لمسيتويمت حجير التيأثير لالختبيمرات المهمريية حييث أن 
( ممم يشير أن البرنممت التفليدي مد  0,80 ( المرتاعة ) 0,50 بين المتوسطة ) مم مير حجر التأثير

( ايأابر  0,634 اختبيمر دمية انرسيم  )( اأصيػر مسيتوي حجير تيأثير  ي   0,538 بين ) تراوح مم
عليية البرنيممت التفلييدي  ي  مستوي حجر تأثير    اختبيمر سيرعة انرسيم   مميم ييد  علي  تايموت   م

 عينة البحث الممبطة. المهمرية لدي نمش مت ريممة التنعالفدرات  تطوير

النتييم ت التيي  حففتهييم المجموعيية المييمبطة اليي  البرنييممت التفليييدي المسييتخدر  ونويرجييع البييمحث
ال المهمري اند الت  تسمفر    تطوير ل  مجموعة من التدريبمت المهمريةمع العينة وال ي اشتم  ع
ة ممم يسمفر    تايياهر ميع   وا لك ال  انتبمر الالعبين    العملية التدريبيللنمش مت ريممة التنع

 .ل المهمرياندا

يتمييح التييأثير انيجييمب  المحييدود للبرنييممت  ونوميين خييال  النتييم ت التيي  توصيي  اليهييم البييمحث
التفليييدي حييييث سيييمفر  يي  تطيييوير اندال المهيييمري دميية سيييرعة انرسيييم  لييدي نمشييي مت ريممييية التييينع 

ات بصييورة متاموتيية لعينيية البحييث المييمبطة واييمن ترتيييب مسييتوي حجيير البرنييممت التفليييدي عليي  متػييير 
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البحيييث المهمريييية لييير يحفيييا تيييأثر دا  إحصيييم   عليهم.ومميييم تفيييدر مييين نتيييم ت يتميييح محدوديييية تيييأثير 
 البرنيييممت التفلييييدي علييي  متػييييرات البحيييث البدنيييية والمهمريييية ليييدي نمشييي مت التييينع مييين عينييية البحيييث

 .تحفا البمحث من صحة الاري الثمن   وب لك يالممبطة

 الرالث : مناقشة نتائر الفرض -
بين الفيمسين  0,05( وجود  روا دالة إحصم يم عند مستوي معنوية  7 جدو  )يتمح من 

 البعييديين لييدي المجمييوعت  التجريبييية والمييمبطة  يي  المتػيييرات البدنييية ميييد البحييث حيييث تييراوح ميميية 
  اميييم تروحيييت نسيييب التحسييين ( لصيييملح المجموعييية التجريبيييية 7,050الييي   2,94 بيييين ) ( ميييم ت )

(   امميتمييح ميين مييير حجيير التييأثير لنتييم ت المتػيييرات  %25,22% اليي  9,048 بييين ) الم وييية مييم
 البدنييييية ارتاييييمع مسييييتويمت حجيييير التييييأثير لالختبييييمرات البدنييييية حيييييث أن مييييير حجيييير التييييأثير اابيييير ميييين 

   اختبمر الوثيب ( اأصػر مستوي حجر تأثير  1,058 ( ومد حففت مير تراوحت ممبين ) 0,80 )
 راعين اييممال ميين اييأابر مسييتوي حجيير تييأثير  يي  اختبييمر ثنيي  اليي ( 2,237   )العييري ميين الثبييمت
جريبيييية لصيييملح   مميييم ييييد  علييي  أن دنلييية الايييروا بيييين المجميييوعتين الميييمبطة والتاننبطيييمح المم ييي 

 ي  تطيوير الفيدرات البدنيية    ممم يومح دنلة تأثير استخدار الشيرا ط المطمطييةالمجموعة التجريبية
 .مت ريممة التنعميد البحث لدي نمش 

(، 6101(، )عبـاس وخخـرون، 6107)الشربيني،  وتتاا تلك النتيجة مع ودراسة اال مين
الت  تنمولت تأثير تدريبمت اءحبم   (6100(، )الشيباني، 6100، مرسى(، )6106)عبدالعزيز، 
 المطمطة .

ت الحصييو  عليي  الفييوة العمييلية أن يتميييب بفييدرة العمييالت  ييى التػلييب علييى مفومييمويجييب 
 ي الحرامت والمربمت الت  تتطلبهم.خمرجية بدرجة عملية للحصو  عل  نتمج عمل     تنا

 (081، ص6115، فرج)

الفييدرة العمييلية تحتييمج إليي  مفييدرة الجهييمب العمييل   يي  التػلييب عليي  مفومييمت تسييتلبر درجيية 
رة يية الفيدعملية من سرعة اننفبمممت العملية   وف ا مم أمم ة إستخدار اءحبيم  المطمطية  ي  تنم

 (51، ص6108، شوقى) .العملية لل راعين لعينة البحث

تلك النتيجة أن استخدار الشرا ط المطمطية أدي إل  تحسيين مسيتوي اندال  ونويرجع البمحث
 .    انختبمرات البدنية ميد البحثالبدن  وخمصة مستوي الفوة العملية  للمجموعة التجريبية 
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يتمح من خال  المفمرنة بين نتم ت الفيمسمت  ونإليهم البمحثومن خال  النتم ت الت  توص  
البعدييية بييين المجموعيية المييمبطة والتجريبييية  يي  الجمنييب البييدن  التييأثير انيجييمب  نسييتخدار الشييرا ط 
 المطمطييييية حيييييث سييييمفر  يييي  تطييييوير الفييييوة العمييييلية  لييييدي نمشيييي مت ريمميييية التيييينع عينيييية البحييييث 

 التجريبية .

بيييين  0,05( وجيييود  يييروا دالييية إحصيييم يم عنيييد مسيييتوي معنويييية  8 ويتميييح مييين جيييدو  ) 
الفيمسييين البعييديين لييدي المجمييوعت  البحييث التجريبييية والمييمبطة  يي  المتػيييرات المهمرييية ميييد البحييث 

( لصييييملح المجموعيييية التجريبييييية   امييييم  9,561اليييي   8,204 بييييين ) ( مييييم ت حيييييث تييييراوح ميميييية )
يتمح من ميير حجير  (   امم %40,634% ال  35,339 بين ) تروحت نسب التحسن الم وية مم

التييأثير لنتييم ت المتػيييرات المهمرييية ارتاييمع مسييتويمت حجيير التييأثير لالختبييمرات المهمرييية حيييث أن مييير 
( اأصيػر مسيتوي حجير  3,123 ( وميد حففيت ميير تراوحيت ميمبين ) 0,80 حجر التأثير اابر من )

  جير تيأثير  ي  اختبيمر سيرعة اإلرسيم ايأابر مسيتوي ح(  3,762 تأثير  ي  اختبيمر دمية اإلرسيم   )
  جريبيية لصيملح المجموعية التجريبييةممم ييد  علي  أن دنلية الايروا بيين المجميوعتين الميمبطة والت

د االبحييث لييدي ممييم يومييح دنليية تييأثير اسييتخدار الشييرا ط المطمطييية  يي  تطييوير الفييدرات المهمرييية مييي
 .نمش مت ريممة التنع

(، 6101(، )عبــاس وخخــرون، 6107)الشـربيني،  دراسية اييال مين ت ميع وتتايا تليك النتييم
الت  تنمولت تأثير تدريبمت اءحبم   (6100(، )الشيباني، 6100، مرسى(، )6106)عبدالعزيز، 

 .لمطمطة عل  تطوير اندال المهمريا

مت يتمح من خال  المفمرنة بين نتم ت الفيمس ونومن خال  النتم ت الت  توص  اليهم البمحث
انيجيمب  بمسيتخدار الشيرا ط  البعدية بين المجموعة الممبطة والتجريبيية  ي  الجمنيب المهيمري التيأثير

د البحييث لييدي نمشيي مت ريمميية التيينع عينيية البحييث ة حيييث سييمفر  يي  تطييوير المهييمرات مييييييالمطمط
 .التجريبية

ريبييييية ميييين نتييييم ت المجمييييوعت  البحييييث التج ونوتتاييييا النتييييم ت التيييي  توصيييي  اليهييييم البييييمحث  
ندال المهيييمري دمييية وسيييرعة والميييمبطة أن اسيييتخدار الشيييرا ط المطمطيييية أدي إلييي  تحسيييين مسيييتوي ا

 .  انختبمرات المهمرية ميد البحثللمجموعة التجريبية   انرسم 

وممييم تفييدر يتمييح الاييروا بييين البرنييممت التجريبيي  والبرنييممت التفليييدي ميين نتييم ت مجمييوعت  
  ممييم يومييح التييأثير بمسييتخدار الاييروا لصييملح المجموعية التجريبيييةن البحيث التجريبييية والمييمبطة وأ
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وب لك يتحفيا صيحة   لمهمرية لدي نمش مت التنع الشرا ط المطمطية عل  متػيرات البحث البدنية وا
 .  الاري الثملث

 والتوصيات : اإلستنتاجات -
 البحث : إستنتاجات -

 لية :اات التنتاجاإلستمن التوصل إلى  ونضوم نتائر البحث تمكن الباحر ىف
ة ييد البحيث نبيراً نسيتخدار الشيرا ط المطمطيية ميير للفيدرات البدنيمت حجر التيأثيرتامع مستو إ -

 .رةيممم أثر على اختبمر الوثب العريي من الثبمت بنسبة اب  بيالبرنممت التدر    
مسيتوى اندال المهيمرى  ة  يىييجمبيجية ايعلى مستوى دمة انرسيم  انت  بيثر البرنممت التدر إ -

 .ر  ى نسب التحسنيث امن لذ أابر تأثيح
ة عليى المجموعية يية والمهمر ييرات البحيث البدنيية  ى اي  متػيبيتاومت نتم ت المجموعة التجر  -

 .المفترح  بير البرنممت التدر يالممبطة نبرًا لتأث

 البحث :  توصيات -
التوصـيات اليامـة وفيمـا  بعـضإلـى  ونتوصل البـاحرالحالى ات البحث نتاجفى ضوم إست

 بعرض ليذه التوصيات :  ونقوم الباحرييمى سوف 
ة العمييلية ييية  يي  تطييوير الفييو المطمط الشييرا طسييتخدار البرنييممت التييدريب  المفتييرح بمسييتخدار إ -

 . التنعريممة  لنمش متانرسم  وسرعة دمة و 
لتيييدريب بمختلييي  أن تتميييمن البيييرامت التدريبيييية اسيييتخدار الشيييرا ط المطمطيييية المختلاييية  ييي  ا -

 .هم وأشاملهم لنمش مت ريممة التنعأنواع
   التدريب يسمفر وخمصة إستخدار الشرا ط المطمطية ستخدار اءدوات واءجهبة المسمعدة إ -

بدرجةابيرة    الوصو  بملالعب إلى المستوى البدنى والمهمرى ال ى يتطلبة طبيعية النشيمط 
  .المممرع

بيرامت التيدريب المفننية والمبنيية عليى أسييع علميية سيليمة تي دى إليى تحسين أ ميي   سيتخدارإ -
 .من البرامت التدريبية الػير مفننة

إجييرال دراسييمت مممثليية علييى بعييي ماونييمت الليمميية البدنييية اءخييرى وايي ا بعييي المتػيييرات  -
 المهمرية اءخرى للنمش ين    ريممة التنع.
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 قائمــة المراجــع

 جــع العربيــة :أواًل : المرا

 معليية التيدريبمت النوعيية عليى سيرعة ودمية بعيي اءدالات الحرايية  .(2010طمرا عب الدين )  إبرافير -
     الييية التربييية الريممييية للبنييين غيــر منشــورة رســالة ماجســتير   المرابيية لنمشيي  فييواى الميييدان

 جممعة البممبيا .
تيأثير برنيممت تيدريب  لليممية البدنيية عليى بعيي انسيتجمبمت الوبيايية  .(2008)أحمد عبد المولى   السيد -

الييية التربييية    غيــر منشــورة رســالة ماجســتير   و عملييية اءدال المهييمرى المراييب لنمشيي  اييرة الفييدر
 .   جممعة المنصورة الريممية

فيم  علي  مسيتوي ادال (  تيأثير تنميية الفيدرة العميلية بمسيتخدار تيدريب انث2005)حميد محميد أ ى الشبراو  -
الييية التربييية    رســالة ماجســتير غيــر منشــورة   بعييي المهييمرات انسمسييية لنمشيي  فييوا  الميييدان

 .   جممعة المنصورة الريممية
ة لتنمييييية الفييييدرة يييييتييييأثير برنييييممت تييييدريب  بمسييييتخدار انحبييييم  المطمط .(2015محمييييد مهييييدي )  الشييييربين  -

، رســالة ماجســتير  اءدال للمبتييد ين  يي  ريمميية الجييودوالعمييلية لليي راعين والييرجلين عليي  مسييتوي 
 . جممعة حلوانالية التربية الريممية للبنين بملهرر      غير منشورة

أثييير مييينهت تيييدريبى بدسيييتخدار وسييييلة مسيييمعدة  يييى تطيييوير الفيييوة  .(2011)مييييمل ثيييممر مطييير    نمالشييييب -
  مجلييية  بحـــث منشـــور   لشيييبمبالممييييبة بملسيييرعة والتصيييويب مييين الفايييب ليييدى نعبيييى ايييرة السيييلة ا

 . 3  العدد  11  المجلد  الفمدسية لعلور التربية الريممية
للطبمعيية  الييدار الجممعييية    بػييداد  االعــداد الفنــي والخططــي بــالتنس .(2000بييم ر فمشيير ) ى الاييمبم -

 والنشر والترجمة . 
 تطبيقـات (–مفـاىيم  -أسـس التـدريب العرضـي ) .(2007)ايهمب  يوبي   محمد جمبر   البديوي  بريفع -

 .منشمة المعمر  اإلساندرية     
للطبمعييية دار الااييير العربييي  الفيييمفرة      التـــدريب الرياضـــي المعاصـــر .(2016ابيييرافير احميييد ) ة سالميييي -

  .والنشر 
تييأثير التييدريب بمءحبييم  المطمطيية عليي  تنمييية الفييدرة العمييلية وبعييي  .(2018)فييمن  سييعودي   شييوم  -

اليية التربيية الريمميية    رسالة ماجستير غيـر منشـورةفوا  المييدان    المهمرات الهجومية لنمش 
 جممعة دميمط .  

  معلية برنيممت تيدريب  بمسيتخدار اءحبيم  المطمطية .(2015محمد )  عصمر الدين  ميمل أحمد   طلعت -
مجلية بحيوث   بحث منشـورة   ين وال راعين لنمش  تنع الطمولة عل  مستوي الفدرة العملية للرجل

  .2 ج   97العدد    51ية   جممعة البممبيا   المجلدالتربية الريممية   الية التربية الريمم
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أثر تمرينمت مفترحذ بمستخدار الحبم  المطمطيية عليى بعيي  .(2013) وكخرونإيممن نجر الدين   عبمع -
   بحــث منشــور   عنمصيير الليمميية الصييحية لييدى طملبييمت الييية التربييية الريممييية جممعيية السييليممنية

 . 6  المجلد  4  العدد    جممعة السلممنية   الية التربية الريممية مجلة علييور التربية الريممية
 . دار المعمر اإلساندرية      ( تطبيقات –نظريات ) التدريب الرياضى  .(2005)عصمر   الخملاعبد -
تييييأثير برنييييممت تييييدريب  لتطييييوير الفييييدرة العمييييلية بمسييييتخدار انحبييييم   .(2012أحمييييد أحمييييد )  عبييييدالعبيب -

بييملهرر   للبنيين  اليية التربييية الريمميية  رســالة ماجسـتير غيــر منشـورة    المطمطية لالعبي  التينع
 . حلوانجممعة 

. منشيمة المعيمر     اإلسياندرية  تحكـم –تقـيم  -تـدريب  - تعمـيم –التـنس  .(2007إلين وديع )   رج -
  

ــة  .(2002سييلوي عييب الييدين )  إلييين وديييع    اييري   ييرج - ــدريب) تــنس الطاول ــيم ت اإلسيياندرية      ( تعم
  . منشأة المعمر 

  ي  الميمربة الييد لتفويية المطمطية اءحبيم  بدسيتخدار مفتيرح برنيممت .(2014) أحميد عيبت   مي  -
 التربيية لعليور العلميية   المجليةبحـث منشـور اءممميية    المربة ودمة سرعة أثرا على  و اإلساوا
 . المنصورة جممعة  الريممية  التربية الية  والريممة  البدنية

المطمطية  ي  تحسيين مسيتوي   عملية برنممت تدريب  مفترح بمنحبم  .(2011)السيد  ىسحر مرس ى مرس -
اليية    غير منشورةرسالة ماجستير    ادال مهمرة الطلوع بملاب عل  العمرمتين مختلا  انرتايمع

 .   جممعة انساندريةبالمنت  التربية الريممية للبنمت
تيييأثير برنيييممت تيييدريب  للمفموميييمت المتنوعييية  ييي  تطيييوير الفيييدرات البدنيييية  .(2010)ييييونع ريييييييم     نعميييمن -

  اليية غيـر منشـورة رسـالة ماجسـتير    والحراية الخمصة لبعي الحرايمت اءرميية  ي  الجمبيمب
 جممعة المستنصرية . التربية انسمسية  
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