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 مستخلص البحث

تأثير برنامج تدريبي لتنميه القدرة العضلية باستخدام التدريبات البليومتريه علي أداء بعض المهارات الهجومية لناشئات 
 رياضيالكره الطائرة بنادي القناه ال

هدفت هذه الدراسة إلي وضع برنامج تدريبي لتنميه القدرة العضلية باسـتخدام التـدريبات البليومتريـه والتعـرف علـي         
 .تأثير هذه التدريبات البليومتريه المقترحة علي أداء بعض المهارات الهجومية لناشئات الكره الطائرة

 –تجريبيـة ) اسبته لطبيعة البحث باستخدام التصميم التجريبي للمجمـوعتين واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمن       
، وتم اختيار العينة بالطريقـة العمديـه مـن ناشـئات الكـره الطـائرة بنـادي هيئـه قنـاة السـويس فـي المرحلـة السـنية ( ضابطه 

ين متكــافئتين أحــداهما العبــه تــم تقســيمهم عشــوائيا إلــي مجمــوعت( 01)ســنه بمحافظــه االســماعيليه وتضــمنت  01 -01
 .العبات( 01)تجريبية واألخرى ضابطه قوام كال منها 

وقد أظهرت النتائج أن التدريبات البليومتريه المقترحة والمستخدمة في البرنامج التـدريبي أبـرزت تفوقـا ملحوظـا علـي       
 .مستوي القدرة العضلية والمهارات الهجومية لناشئات الكره الطائرة

أوصــي الباحثــان بضــرورة اســتخدام التــدريبات البليومتريــه المقترحـة فــي بــرامج تــدريب ناشــئات الكــره الطــائرة مــع وقـد       
 .مراعاة تقنين التدريبات تبعا للمرحلة السنية

 .وأهميه استخدام التدريب البليومتري المركب لرفع مستوي القدرات البدنية والمهارات الهجومية لناشئات الكره الطائرة     

 القدره العضليه ، التدريبات البليومتريه ، المهارات الهجوميه: الكلمات المفتاحية 
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Abstract  

 

Effect of the proposed training programme to develop the muscule capacity of the 

volleyball juniors  and their performance of some offensive skills using plyomitric 

exercises in the sports Canal club 

  

      This research aims to put plyometric exercises to develop muscular power by using 

plyometric exercises on performance of some offensive skills for volleyball juniors in the 

sport canal club. 

      The researcher used the experimental method that suit the research nature using 

experimental design of two groups ( experimental – control ), the sample chosen 

purposely from volleyball youngsters in kana in the age group under 16 years in the sport 

canal club , the sample included 20 players divided randomly into the equal groups one 

experimental and the other control each included (10) players. 

     The results showed that the suggested plyometric exercises and used the training 

program emphasized marked excellence on the level of some basic skills and physical 

abilities for volleyball youngsters. 

     The researcher recommends the necessity of using suggested plyometric exercises in 

training programs of volleyball youngsters with care codify heights acoording to age 

group. 

Important of using complex plyometric exercises to rise the level of basic skills and 

physical abilities for volleyball youngsters. 

Key words :Muscular ability, plyometric exercises, offensive skills 
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ــذي يــؤدى إلــى ارتفــاع متطلبــات إن التقــدم الحــادث فــي شــتى مجــاالت األن شــطة الرياضــية فــي الفتــرة األخيــرة وال
األنشطة الرياضية لتحقيق أعلى االنجازات يحتم على العاملين في مجال التدريب أن يالحظوا دائمًا هذا التقـدم ودوره الهـام 

يجمع بـين الالعـب والمسـابقة فلقـد في التأثير على نظام التدريب والتمرين والمسابقات حيث أن التدريب يعتبر الرباط الذي 
خطى علم التدريب الرياضـي فـي السـنوات األخيـرة خطـوات واسـعة لألمـام وذلـك كلـه نتـاج البحـث الـدائم عـن أفضـل الطـرق 

 . والوسائل لتطوير المستوى البدني والمهاري للرياضيين 

رياضـي خاصـة فـي مجـال األلعـاب ذات أهميـه كبيـره فـي المجـال ال تعتبـر القدرة العضـلية أن(" 0550)يري أسعد 
ويعتبر الربط بين القوة والسرعة الحركية فـي العضـلة أحـد متطلبـات األداء وان . الجماعية أو العاب الكرة مثل الكرة الطائرة 

وعليــه فمـن االهميــه بمكـان أنــه يجــب أن تتـوافر صــفه القـدرة العضــلية وقــوة ، عامـل القــدرة مـن صــفات المتميـزين رياضــيا 
وكـذلك الوثـب عاليـا ،رجلين ألداء مهارات الكرة الطائرة مثل الوثب عاليا ألداء الضـرب السـاحق الهجـومي والصـد عضالت ال

 .(00ص) "إثناء اإلرسال الساحق 

انتشـر اسـتخدام أسـلوب التـدريب البليـومترى فـي مجـال التـدريب الرياضـي وذلـك مـن  أن(" 0550) ويوضح أسـعد
طة مدربي االتحاد السوفيتي في هذا الوقت وقد استخدم كثير من المدربين في بلدان منتصف الستينات من هذا القرن بواس

مختلفة أسلوب التدريب البليومترى حيث حققوا نتائج متقدمة في الكرة الطائرة واليـد والسـلة والقـدم والعـاب القـوى والسـباحة 
 ( . 051)"والجمباز والقفز في الماء واألثقال

- :ات الكرة الطائرة إليمهار (" 0115)وقسم قنديل 

 (الغطس-الدفاع عن الملعب بالدحرجة-الصد-الضربة الهجومية-اإلعداد-اإلرسال)مهارات تؤدي بيد واحدة  - أ
الدفاع عن الملعب باليدين مـن أسـفل والدحرجـة  -حائط الصد -اإلعداد -استقبال اإلرسال)مهارات تؤدي باليدين  - ب

 (الخلفية
 (اإلعداد -استقبال اإلرسال -رسالاإل )مهارات تؤدي من الثبات -جـ   

 (.000ص")(حائط الصد -الضربات الهجومية -اإلعداد -اإلرسال الساحق)مهارات تؤدي من الحركة -د   

  -:مشكلة البحث وأهميته

تبــرز األهميــة التطبيقيــة للبحــث فــى كونــه محاولــه إلعــداد برنــامج للتــدريب البليــومترى يحتــوى علــى تمرينــات حديثــة      
وقـد أسـفرت علـي  0105-0108وبتتبـع نتـائج الفريـق فـي الموسـم السـابق. بة للمرحلة السنية و للعبة الكرة الطائرةمناس

حصول الفريق على ترتيب متأخر بـين الفـرق المشـاركة  والتـي يعـزو الباحثـان هـذا التـأخر فـي الترتيـب إلـى عـدم اسـتخدام 
ات البليومتريــة لتــدريب الناشــئات ممــا دفــع البــاحثين لعمــل البــرامج األســاليب الحديثــة فــي التــدريب ومنهــا اســتخدام التــدريب

المتقدمة للناشئات لالرتقاء بمستواهم البـدني الـذي يـنعكس علـي المسـتوي المهـاري وعلـي نتـائجهم ووضـع هـذه التـدريبات 
 لكرة الطائرةالبليومترية في صورة برنامج والتعرف علي تأثيرها علي مستوي أداء المهارات الهجومية لناشئات ا
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بصفة خاصة بالنسبة للناشـئات وذلـك لكـون الصـفات البدنيـة الدعامـة  تتعاظم هذه األهمية أن("0115)ويوضح قنديل     
 Explosive)أو القـوة المتفجـرة (  powerاألساسية في أداء المهارات في الكرة الطائرة بصورة مناسبة وسليمة كالقـدرة 

power) ب وهي من القدرات البدنية الهامـة لكـرة الطـائرة وقـد تكـون العامـل الحاسـم فـي الفـوز سواء كانت للضرب أو الوث
  .( 05ص)"بالمباريات

ومــن خــالل خبــرة الباحثــان كالعبــين ومــدربين ومدرســين لمــادة الكــرة الطــائرة بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين والبنــات        
طــالع علــى مــا أمكــن الحصــول عليــه مــن الدراســات العلميــة والتــي ومــن خــالل اال، باالســماعيليه ، جامعــة قنــاة الســويس 

الحـظ الباحثـان انخفـاض مسـتوي الالعبـات فـي .تتعرض السـتخدام تـدريبات البليـومترك للناشـئات فـي رياضـة الكـرة الطـائرة 
ــان  بعــض المهــارات الهجوميــة والتــي تعتمــد علــي الوثــب والصــد والضــربات ومــن خــالل دراســة اســتطالعية قــام بهــا الب احث

والـذي نـتج عنـه افتقـار ( للقـدرة العضـلية) للوقوف علـي المسـتوى البـدني لالعبـات والتـي تعبـر عنهـا نتـائج اختبـارات بدنيـة
 .الالعبات للقدرة العضلية والذي يعزو الباحثين إلية هذا االنخفاض في المستوي وبالتالي يأتي دور التدريب البليومتري 

 :أهداف البحث 

لناشـئات الكـره الطـائرة مـن ( اإلرسـال السـاحق بالوثـب  –اإلعـداد ) درة العضلية وبعض المهارات الهجومية تنميه الق -   
تـأثير البرنـامج التـدريبي لتنميـه القـدرة  -0: خالل تصميم برنامج تدريبي باستخدام تدريبات البليـومترك وذلـك للتعـرف علـي

 .ت في الكره الطائرة قيد البحث بنادي القناه الرياضيالعضلية ومستوي أداء بعض المهارات الهجومية للناشئا

 :فروض البحث  

توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســط القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة والضــابطة ولصــالح القيــاس  -0 
 .البعدي في متغيرات القدرة العضلية وبعض المهارات الهجومية للعينة قيد البحث

الــة إحصــائيا بــين متوســط القياســين البعــديين للمجموعــة التجريبيــة والضــابطة ولصــالح التجريبيــة فــي توجــد فــروق د -0
 .متغيرات القدرة العضلية وبعض المهارات الهجومية للعينة قيد البحث

- :المصطلحات المستخدمة في البحث 

واإلطالة في حركة عكسية للحركة تدريب العضالت على االنقباض " التدريب البليومترى أنه ( 0550)عرف أسعد     
  .(31 ص")األساسية المطلوبة تنفيذها بهدف إنتاج أقصى قوة في أقصر زمن ممكن 

 :أنواع التدريب البليومترى 

 -:التدريب البليومتري البسيط -2
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ستخدم وأ( كاألثقال مثال)وهو استخدام تدريبات البليومترك فقط دون مصاحبته أي نوع من التدريبات االخري       
 .الباحث هذا النوع في تطبيق البحث

- :التدريب البليومتري المركب -2
أن التدريب البليومتري المركب يتكون من تدريبات البليومتري وأحد األنواع  "Ebeen  (0110)يذكر أبين 

األثقال االخري من التدريبات البدنية أو المهارية أكثرها استخداما هو مصاحبة تدريبات البليومتري للتدريب ب
 .(15ص) "أو مصاحبة طرق األداء أو التدريبات المهارية لها

 الدراسات المرجعيه 

تأثير استخدام التدريبات البليومترية واإلثقال على دينامية بعض المتغيرات البيولوجية بعنوان ( 0113)دراسة سليم  - 

على تأثير استخدام التدريبات البليومترية واألثقال ويهدف البحث إلى التعرف  ومستوى األداء المهارى في رياضة المبارزة
استخدام التدريبات طالب وكانت أهم النتائج  08واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي علي عينة قوامها  لالعبي المبارزة

نثروبومترية البليومترية واألثقال المقننة أدى إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في المتغيرات األ 
 .وبعض المتغيرات البدنية، وفى المتغيرات المهارية

دراسة مقارنة لتأثير التدريب باألثقال والبليومترى على تنمية القدرة العضلية ومستوى أداء مهارة ( 0115)دراسة قنديل -
يومترى على تنمية القدرة المقارنة بين تأثير التدريب باألثقال والبلالضرب الساحق لناشئ الكرة الطائرة وتهدف إلي 

توفق برنامج التدريب العب وكانت أهم النتائج  01واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي علي عينة قوامها العضلية 
 .البليومترى على برنامج التدريب باألثقال في نتائج المتغيرات البدنية والمهارية

تأثير برنامج تدريبي باستخدام اسلوبى المقاومات الباليستيه والبليومتريه في تنمية القدرة  (0101)سة الغندوردرا  - 
واستخدمت المنهج  العضلية لمهارة الضرب الساحق لناشئ الكرة الطائرة  وتهدف إلي التعرف على أي األسلوبين أفضل

استخدام التدريب البليومترى أدى على تحسن القدرة العضلية ئج العب  وكانت أهم النتا 01التجريبي علي عينة قوامها 
  .عن أسلوب المقاومات الباليستيه

    -:الدراسات االجنبية    

دراسة مقارنة بين الدفع الديناميكى والدفع باستخدام التدريب Fosien De Be (0111 )دراسة فوسين دى بى  -
أمراءه   35وبين أفضل واستخدمت المنهج التجريبي علي عينة قوامها البليومترى وتهدف إلي التعرف على أي األسل

وكانت أهم النتائج استخدام التدريب البليومترى أدى الي تحسن الدفع الديناميكي باختالف المجموعة التي استخدمت القوة 
 .فقط

ية على التوافق أثناء التمرينات تأثير التغيرات الوضع( 0110)إنتاج علمى  Andre et all أندرى ليز وآخروندراسة     -
المقارنة بين النمط الحركي والتوافق عندما يتم كبح حركات الساق في وتهدف الدراسة إلي أن  البليومترية المتعددة الزوايا
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ة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي علي العبي الكرة الطائر  مواضع مختلفة أثناء التمرينات البليومترية المتعددة الزوايا
 .يوجد صلة بالنسبة لمفاصل الركبة والفخذ والكاحلوكانت  أهم النتائج 

تأثيرات التدريب البليومترى واالستشفاء ( 01( )0113)إنتاج علمى Luebbers PE, et alلوبيرز وأخرون دراسة  -
مترى متساويين فى مستوى على أداء الوثب العمودى والطاقة الالهوائية وتهدف الي دراسة تأثير برنامجين للتدريب البليو 

. اسابيع لالستشفاء بدون التدريب البليومترى للطاقة الالهوائية وأداء الوثب العمودى  7أسابيع ،  1التدريب متبوعيـن 
العب وأهم النتائج برنامج األربعة أسابيع باستخدام التدريب البليومترى من الممكن أن ال  38المنهج التجريبي علي عينة 

 .إذا لم يتم استخدام فترة االستشفاء( أسابيع  7)مثل برنامج يكون مؤثراً 

تقييم تأثيرات التدريب البليومترى على أداء الحد األقصى ( 5( )م0111) .Hamdein S.T دراسة هامدين سى تى -
بي علي عينة من األداء وتهدف إلي تقييم تأثيرات التدريب البليومترى على أداء الحد األقصى من األداء المنهج التجري

العب والنتائج أن التدريب البليومترى أدى الي تحسين أوتار الركبة وعضالت الفخذ وسرعة العدو وتحسن االستقرار  01
 .المشترك الوظيفي في الحد األقصى

 -:إجراءات البحث 

طة وذلك استخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضاب -:منهج البحث
 .لمالئمته وطبيعة هذه الدراسة 

سنه للناشئات وتم  01تم اختيار المجتمع بالطريقة من الفرق المشاركة في بطوله تحت  -:مجتمع وعينة البحث
العبه من العبات الكره الطائرة تم تقسيمهم كاألتي ( 31)اختيار العينة عمديا من فريق نادي القناه الرياضي وتضمنت 

 .العبات للدراسة االستطالعية( 01)العبات لكل مجموعه و( 01)طه وتجريبية بعدد مجموعتين ضاب

 عينة البحث( 0)جدول 

 النوع عدد الالعبات العينة

 أساسية 01 المجموعة الضابطة

 أساسية 01 المجموعة التجريبية

 غير أساسية 01 المجموعة االستطالعية

-  31 اإلجمالي

 .ية برنامج باألثقال لمده ثالث أسابيع كمرحله تأسيس للتدريبات البليومتريهاستخدمت المجموعة التجريب -

 وسائل وأدوات جمع البيانات 
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قام الباحثان بمسح مرجعي لبعض المراجع العلمية المتخصصة في رياضة الكره الطائرة  -:المسح المرجعي -أ 
 .ةوالتي أمكن الحصول عليها لتحديد القدرات البدنية العامة والخاص

 االختبارات والمقاييس -ب

 .قياس الطول باستخدام جهاز الرستاميتر ألقرب سم  -0
 .قياس الوزن باستخدام الميزان الطبي ألقرب كجم  -0
 .قياس المتغيرات البدنية باستخدام االختبارات البدنية  -3
 .قياس المتغيرات المهارية باستخدام االختبارات المهارية  -1
 

- :مة  في البحثاالدوات المستخد -جـ        

 صناديق خشبية -3حواجز معدنية            -0أطباق بالستيكية         -0
 (سلم أرضي)تدريبات أرضية  - 1أقماع بالستيكية           -5كرات طبية              -1

 الدراسات االستطالعية

م بهدف 2020/  0/  05م وحتى 0101/  0/  0قام الباحثان بإجراء الدراسات االستطالعية في الفترة من 
جراء المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة ، وتقنين  التأكد من سالمة وصالحية األدوات واألجهزة المستخدمة ، وا 

العبات من ( 01)التدريبات البليومترية المقترحة التي اشتمل عليها البرنامج التدريبي ، وذلك باستخدام عينة من عدد 
 :ن خارج العينة األساسية وكان الهدف من هذه الدراسة ما يليمجتمع عينه البحث وم

 :الدراسة األولى 

 .التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة  - 0     

 .التأكد من تطبيق االختبارات وفق الشروط الموضوعة لها   -0

 .التعرف على مدى صالحية وتناسب أداء االختبارات   -3

ى تنفيذ االختبارات ، وذلك للتعرف على األخطاء التى يمكن الوقوع فيها أثناء التنفيذ تدريب المساعدين عل -1    
 ولضمان صحة تسجيل البيانات

 .التعرف علي مستوي الالعبات البدني -5

والتعرف علي . وقد أسفرت نتائج الدراسات االستطالعية عن تحقيق المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة
 بدنيا مستوي الالعبات

 :الدراسة الثانية 
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- :وقد أسفرت نتائج الدراسة على تقنين التدريبات البليومترية المقترحة على النحو التالي 

 تحديد شدة ارتفاع الصناديق الخشبية  -0

 . سم هو الذي يبدأ التدريب البليومترى على أساسه 05توصل الباحث إلى أن ارتفاع  -

 تحديد شدة الكرة الطبية  -0

 م يعنى أن وزن الكرة الطبية البد أن يكون أقل أثناء التدريب3قل مسافتهاعنأي تمريره ت -

 تحديد ارتفاعات الحواجز -3

 . سم ، ثم تقوم بالوثب بالقدمين معًا فوق الحاجز31تقف الالعبة مواجه حاجز ارتفاعه  -
الالعبة الوصول سم حتى يمكن الوصول إلى أقصى ارتفاع للحاجز تستطيع 01يتم التدرج بزيادة ارتفاع الحاجز -

 .إليه 

 تحديد ارتفاعات األقماع البالستيكية -1

 . سم للحجل برجل واحدة 05قام الباحثين بتحديد ارتفاع  -
 .سم للوثب بالرجلين معًا  51تم تحديد ارتفاع  -

 (السلم) تحديد درجة الصعوبة في التدريبات األرضية  -5

بأداء كل العبه لهذه التدريبات ، ومعرفة درجة ( سلمال)قام الباحثان بتحديد درجة الصعوبة التدريبات األرضية  -
 .الصعوبة لهذه التدريبات 

 التجربة األساسية

على عينة البحث األساسية ( قيد البحث ) قام الباحثان بإجراء القياسات القبلية للمتغيرات  -:القياس القبلي -
 ناه الرياضيم  بصالة نادي الق0101/  0/  01م إلى 0101/  0/  00في الفترة من 

( 1)تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح على المجموعتين التجريبية والضابطة بواقع  -:تطبيق البرنامج -
وحدات تدريبية أسبوعيًا ، فيما عدا البرنامج البليومترى المقترح فقد طبق على المجموعة التجريبية من األسبوع الرابع 

حدات تدريبية أسبوعيا ولم تخضع له المجموعة الضابطة ، وذلك بصالة هيئه قناة و ( 3)وحتى األسبوع الثاني عشر بواقع 
 .م  0101/  5/  08م إلى 0101/  0/  08أسبوع في الفترة من  00السويس باالسماعيليه ولمدة 

ذ البرنـامج أي بعـد بعد انتهاء المـدة المقـررة لتنفيـ( قيد البحث ) تم إجراء القياسات البعدية للمتغيرات  -:القياس البعدي -
 م 0101/  5/  00م  إلى 0101/  5/  05أسبوعًا ، في الفترة من  00

 :المعالجات اإلحصائية: ثامنا

في ضوء أهداف البحـث وفـى حـدود فروضـه قـام البـاحثين باسـتخدام أسـاليب التحليـل اإلحصـائي التاليـة واسـتعان  
.المتوسـط الحسـابي  -.                 SPSSحصـائية ، الحزمـة اإل Microsoft Office Excel: الباحـث ببرنـامجي

 .االنحراف المعياري  -               
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 .معامل ارتباط الرتب لسبيرمان  -       .معامل االلتواء  -اختبار مان ويتنى       -

  اختبار ولككسون لرتب اإلشارة -.            نسبة التغير المئوية  -   الوسيط              - 

 عرض ومناقشة النتائج 

 :التحقق من صحة الفرض األول   -0
                  (0)جدول

لة الفروق اإلحصائية الختبار ولككسن بين القياسين القبلي البعدى للمجموعة الضابطة  فى االختبارات البدنية  قيد دال 
 01= ن                  البحث      

 

 م

 

االختبارات 
 البدنية 

  ارصفة االختب

وحدة 
 القياس

 

 العدد

 

 مجموع الرتب

 

 متوسط الرتب

( z)قيمة
 المحسوبة

من اختبار 
 ولككسن

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 

 الداللة 

  -+  -+  -+ 

الوثب العريض  0
 من الثبات

قدرة 
 (أفقي)للرجلين

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر م

قدرة  الوثب العمودي  0
 (يرأس)للرجلين

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر سم

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر م قدرة للذراعين دفع كرة طبية 3

رمى ثقل  1
 جم511

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر م قدرة للذراعين

 دال 1.10 0.80- صفر 5.51 صفر 55 صفر 01 ث رشاقة الجري المكوكي 5

لكرة ضرب ا 1
 باليد الضاربة

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر عدد توافق

 8( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( z)قيمة          

داللة الفروق اإلحصائية الختبار ولككسن  للمجموعة الضابطة بين القياسين القبلى والبعدى فى ( 0)يوضح جدول 
وهى أقل ( 0.81-، 0.80-)المحسوبة من اختبار ولككسن ما بين ( z)تراوحت قيمة االختبارت البدنية قيد البحث ، حيث

مما يدل على وجود فروق دالة احصائيًا فى (  1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 8)الجدولية البالغة ( z)من قيمة قيمة
 . االختبارات البدنية قيد البحث لصالح القياس البعدى 
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 (3)جدول 

لة الفروق اإلحصائية الختبار ولككسن بين القياسين القبلي البعدى للمجموعة الضابطة  فى المهارات دال             
 01=الهجومية  قيد البحث ن

                                                                                                                                                                   

داللة الفروق اإلحصائية الختبار ولككسن  للمجموعة الضابطة بين القياسين القبلى والبعدى فى ( 3)يوضح جدول     
( 0.71-،  0.81-)المحسوبة من اختبار ولككسن ما بين (   z)حث ، حيث تراوحت قيمةالمهارات الهجومية  قيد الب
مما يدل على وجود فروق دالة (  1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 8)الجدولية البالغة ( z)وهى أقل من قيمة قيمة

 .  احصائيًا في المهارات الهجومية قيد البحث لصالح القياس البعدى

 :تحقق من صحة الفرض الثانى ال            

 

 

 

 

 

 

 م

 

 المهارات الهجومية 

 

وحدة 
 القياس

 

 العدد

 

 مجموع الرتب

 

 متوسط الرتب

( z)قيمة
 المحسوبة

من اختبار 
 ولككسن

مستوى 
الداللة 
اإلحصا
 ئية

 

 الداللة 

 -+  -+  -+ 

اإلرسال مع  0
 (الساحق)الوثب

 صفر 55 صفر 01 صفر درجه

 

 دال  1.10 0.81- 5.51

الضرب الساحق  0
 القطري

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر درجه

 دال 1.10 0.71- 51 صفر 15 صفر 5 صفر درجه حائط الصد الهجومي 3
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 (1)جدول 

             داللة الفروق االحصائية الختبار ولككسن بين القياسين القبلى البعدى للمجموعة التجريبية  فى  االختبارات البدنية  قيد البحث       
 01= ن

 

 م

 

 االختبارات البدنية 

  صفة االختبار

وحدة 
 القياس

 

 العدد

 

 مجموع الرتب

 

 متوسط الرتب

( z)قيمة
 المحسوبة

من اختبار 
 ولككسن

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

 

 الداللة 

 -+  -+  -+ 

الوثب العريض  0
 من الثبات

قدرة 
 (أفقي)للرجلين

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر م

قدرة  الوثب العمودي  0
 (رأسي)للرجلين

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر سم

 دال 1.10 0.81- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر م قدرة للذراعين دفع كرة طبيه 3

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر م قدرة للذراعين جم511رمى ثقل  1

 دال 1.10 0.71- 0 1 0 51 01 صفر ث رشاقة الجري المكوكي 5

ضرب الكرة باليد  1
 الضاربه

 دال 1.10 0.80- 5.51 فرص 55 صفر 01 صفر عدد توافق

 8( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( z)قيمة          

داللة الفروق اإلحصائية الختبار ولككسن للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلى والبعدى ( 1)يوضح جدول          
وهى ( 0.80-، 0.71-)ولككسن ما بين  المحسوبة من اختبار( z)فى االختبارت البدنية قيد البحث ، حيث تراوحت قيمة

مما يدل على وجود فروق دالة (  1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 8)الجدولية البالغة ( z)أقل من قيمة قيمة
 .احصائيًا فى االختبارات البدنية قيد البحث لصالح القياس البعدى 
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 (5)جدول 

ن القياسين القبلي و البعدى للمجموعة التجريبية  في المهارات الهجومية  قيد داللة الفروق اإلحصائية الختبار ولككسن بي     
                                                                                                                                                              01= البحث      ن 

 

 م

 

 ارات الهجومية المه

 

وحدة 
 القياس

 

 العدد

 

 مجموع الرتب

 

 متوسط الرتب

( z)قيمة
 المحسوبة

من اختبار 
 ولككسن

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

 

 الداللة 

 -+  -+  -+ 

اإلرسال مع  0
 (الساحق)الوثب

 دال  1.10 0.80- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر درجه

 دال 1.10 0.80- 5.51 صفر 55 فرص 01 صفر درجه الضرب الساحق القطري 0

 دال 1.10 3.01- 5.51 صفر 55 صفر 01 صفر درجه حائط الصد الهجومي 3

داللــة الفــروق اإلحصــائية الختبــار ولككســن  للمجموعــة التجريبيــة بــين القياســين القبلــى والبعــدى فــى ( 5)يوضــح جــدول  
( 0.80-،  3.01-) ة مــن اختبــار ولككســن مــا بــين المحســوب( z)المهــارات الهجوميــة  قيــد البحــث ، حيــث تراوحــت قيمــة

ممـا يـدل علـى وجـود فـروق دالـة (  1.15)عند مسـتوى داللـة احصـائية ( 8)الجدولية البالغة ( z)وهى أقل من قيمة قيمة
 احصائيًا في المهارات الهجومية قيد البحث لصالح القياس البعدى

 : التحقق من صحة الفرض الثالث   
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 (1)جدول 

                                                                  داللة الفروق اإلحصائية بين القياسين البعديين  بين المجموعة التجريبية والضابطة فى االختبارات البدنية قيد البحث              
                                                                                                                                                                           01=  0ن=  0ن

  م

 االختبارات البدنية

 صفة 

 االختبار

 

وحدة 
 القياس 

( ى)قيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب
المحسوبة من 
 اختبار مان ويتنى

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

 

 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية داللةال

الوثب العريض  0
 من الثبات

قدرة 
 (أفقي)للرجلين

 دال 1.10 01.51 1.55 01.15 15.51 011.51 م

قدرة  الوثب العمودي 0
 (رأسي)للرجلين

 دال 1.11 03 7.85 03.05 78.51 030.51 سم

 دال 1.1 5.51 1.15 01.55 11.51 015.51 م قدرة للذراعين دفع كرة طبيه 3

 دال 1.11 03 03.01 7.81 030 78 م قدرة للذراعين جم511رمى ثقل  1

 دال 1.13 08 03.71 7.31 037 73 ث رشاقة الجري المكوكي 5

ضرب الكرة باليد  1
 الضاربه

 دال 1.13 08 03.71 7.31 037 73 عدد توافق

 03تساوى ( 1.15)قيمة ى الجدولية عند مستوى داللة إحصائية 

المحسـوبة بتطبيـق اختبـار مـان ويتنـى لداللـة الفـروق بـين كـل مـن المجموعـة التجريبيـة ( ى )أن قـيم ( 1)يبين جدول    
،  (  08،  08،  03،  5.51،  03،  01.51،  01.51)والضـابطة  فـى القيـاس البعـدى لالختبـارات البدنيـة  قـد بلغـت 

( ى)وجميعهــا  دال إحصـــائيًا  ، حيــث كانــت جميــع قـــيم ( 1.10صــفر ، )وبمســتويات داللــة إحصــائية تراوحــت مـــا بــين 
لكـل مـن (ى)، بينما بلغت قيمـة ( 1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03)الجدولية البالغة (ى )المحسوبة أقل من قيمة 

ائيًا الجدولية ، مما يدل على وجود فروق دالة احصـ( ى)وهى تساوى قيمة (   03)جم   511الوثب العموى ، ورمى ثقل 
 . لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية  فى تلك المتغيرات 
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 (7)جدول 

 01= 0ن=  0ت الهجومية قيد البحث نداللة الفروق اإلحصائية بين القياسين البعديين  بين المجموعة التجريبية والضابطة فى المهارا

  م

 المهارات الهجومية

 

وحدة 
 القياس 

( ى)قيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب
المحسوبة من 
 اختبار مان ويتنى

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 

 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية الداللة

االرسال مع  0
(الساحق)الوثب  

 دال 1.10 01.51 7.05 03.85 70.51 038.51 درجه

 دال 1.13 00 7.11 03.11 71 031 درجه الضرب الساحق القطرى 0

 دال 1.11 03 7.81 03.01 78 030 درجه حائط الصد الهجومى 3

المحسوبة بتطبيق اختبـار مـان ويتنـى لداللـة الفـروق بـين كـل مـن المجموعـة التجريبيـة ( ى )أن قيم ( 7)يبين جدول     
ــاس ا ــى القي ــد بلغــت والضــابطة  ف ــة ق ــدى للمهــارات الهجومي ــة (  03،  00،  05.51،  01.51)لبع ،  وبمســتويات دالل
المحسوبة أقـل مـن قيمـة ( ى)وجميعها  دال إحصائيًا  ، حيث كانت جميع قيم ( 1.11،  1.10)إحصائية تراوحت ما بين 

د فــروق دالــة احصــائيًا لصــالح ، ممــا يــدل علــى وجــو ( 1.15)عنــد مســتوى داللــة احصــائية ( 03)الجدوليــة البالغــة (ى )
 .القياس البعدى للمجموعة التجريبية  فى تلك المتغيرات 
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