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 بقسم المنازالت والرياضات المائية ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة المنوفية.مساعد * مدرس 

 تأثير تنمية القدرة الالهوائية عمى بعض المتغيرات البدنية ومستوى األداء المهاري لممالكمين
 / أحمد سعيد أمين خضرم* م.
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 أهداف البحث: ـ أوالً 
   :متعرف عمىلعتمد عمى النظام الالهوائي يهدف البحث إلي تصميم برنامج تدريبى ي

 سنة. (11)مستوى األداء المهارى لدى المالكمين فوق و تأثير البرنامج المقترح عمى تنمية القدرة الالهوائية وبعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية  ـ1
مسـتوى األداء المهـارى و هوائيـة وبعـض المتغيـرات الفسـيولوجية والبدنيـة تأثير البرنامج المقترح عمـى تنميـة القـدرة الالـ نسب التحسن )التغير( الناتج من 2

 سنة. (11)لدى المالكمين فوق 
 العالقة اإلرتباطية بين القدرة الالهوائية والمتغيرات الفسيولوجية والبدنية ومستوى األداء المهارى لدى عينة البحث. ـ3

 فروض البحث: ثانيًا ـ
مسـتوى األداء المهـارى و ( لمقـدرة الالهوائيـة وبعـض المتغيـرات الفسـيولوجية والبدنيـة البعـدي ـ ين كـل مـن القياسـين )القبمـىبـتوجـد فـروق دالـة إحصـائيا ــ 1

 الضابطة( لصالح القياس البعدى. ـ  التجريبيةلممالكمين لممجموعتين )
لــدي المجمـــوعتين  مســـتوى األداء المهــارىو يولوجية والبدنيــة بعـــض المتغيــرات الفســعمــي تنميــة القـــدرة الالهوائيــة ـــ نســب التحســن )التغيـــر( النــاتج مــن 2
  .الضابطة( لصالح المجموعة التجريبيةـ  التجريبية)
( فــى القــدرة الالهوائيــئ وبعــض المتغيــرات الفســيولوجية والبدنيــة الضــابطة ـــ توجــد فــروق دالــئ احصــائيا فــى القيــاس البعــدى بــين المجمــوعتين )التجريبيـةــ 3

 مهارى لصالح المجموعة التجريبية.ومستوى األداء ال
 توجد عالقة إرتباطية موجبة بين كل من القدرة الالهوائيئ وبعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية ومستوى األداء المهارى.ـ 4

 ثالثًا ـ إجراءات البحث:
 ـ منهج البحث:

 .لنوع وطبيعة البحث لمناسبتئ ضابطة(ـ  تين )تجريبيةعمى مجموع (البعديـ القبمى )ذو القياسين المنهج التجريبى  الباحثاستخدام 
 ـ عينة البحث:

( ســـــنة وبمـــــا المتوســـــط الحســـــابى لعمـــــر الطـــــالب 11فـــــوق ) العموديـــــة( مالكـــــم تـــــم اختيـــــارهم بالطريقـــــة 33عينـــــة البحـــــث عمـــــى ) اشـــــتممت
مالكمة بكمية التربيـة الرياضـية لمبنـين  تخصصة والثالثة أول الفرقة الرابع باختياريالمسجمين  لالعبين( 7.131±معيارى ) بانحرافشهراً ( 231.133)

( طالـب مقسـمين الـى 23، وبذلك تم تطبيق الدراسة األساسية عمـى )االستطالعية( طالب ألجراء الدراسات 13) استبعادبالسادات جامعة المنوفية ، وتم 
 :مجموعتين متساويتين عمى النحو التالىل عشوائياتم تقسيمهم و أول الفرقة الثالثة،  اختياري( طالب من 14)وأول الفرقة الرابعة،  اختياري( طالب من 1)
 :( طالب مقسمين عمى النحو التالى11) التجريبيةالمجموعة ـ 1
 أول الفرقة الثالثة.اختياري ( طالب من 1ـ ) ب                             أول الفرقة الرابعة. اختياري( طالب من 3ـ )أ 
 :( طالب مقسمين عمى النحو التالى11لمجموعة الضابطة )اـ 2
 أول الفرقة الثالثة.اختياري ( طالب من 1ـ ) ب                             أول الفرقة الرابعة.اختياري ( طالب من 3ـ )أ 

 : االستنتاجات: رابعاً 
السعة الحيوية بعد ـ  السعة الحيوية فى الراحةـ القدرة الالهوائية )فى  س البعدىفى القيا ضابطة(ـ  )تجريبيةتوجد فروق دالة إحصائية بين المجموعتين ـ 1

ــ  دقـة األداء الحركـى ـ القـوة المميـزة بالسـرعة ـ سـرعة األداء الحركـىـ  سـرعة رد الفعـل ـ مؤشـر الكفـاءة البدنيـة ـ معـدل النـبض فـى الراحـة ـ ق(2مجهـود )
 تجريبية.لصالح المجموعة ال (مستوى األداء المهارى

معـدل النـبض فـى  ـ ق(2السـعة الحيويـة بعـد مجهـود )ـ  السـعة الحيويـة فـى الراحـةـ القـدرة الالهوائيـة )نسـب التحسـن لالعبـى المجموعـة التجريبيـة فـى ــ 2
أفضـل مـن  (مسـتوى األداء المهـارى ــ دقـة األداء الحركـى ـ القـوة المميـزة بالسـرعة ـ سـرعة األداء الحركـىـ  سرعة رد الفعل ـ مؤشر الكفاءة البدنية ـالراحة 

 نسب التحسن لالعبى المجموعة الضابطة.
مؤشـر  ـ معـدل النـبض فـى الراحـة ـ ق(2السـعة الحيويـة بعـد مجهـود )ـ  السـعة الحيويـة فـى الراحـةـ  القـدرة الالهوائيـة)وجد عالقة إرتباطيـة موجبـة بـين ـ ت3

لممالكمـين عينـة البحـث  (مسـتوى األداء المهـارىــ  دقـة األداء الحركـى ـ القـوة المميـزة بالسـرعة ـ كـىسـرعة األداء الحر ـ  سـرعة رد الفعـل ـ الكفـاءة البدنيـة
 التجريبية )قبل ـ بعد( تطبيق البرنامج.

 التوصيات: : خامساً 
السعة الحيوية ـ  القدرة الالهوائية)طوير التدريبات الالهوائية العامة والخاصة داخل وحدات البرامج التدريبية لالعبى المالكمة كوسيمة فعالة لت استخدامـ 1

القـوة المميـزة  ــ سـرعة األداء الحركـىــ  سـرعة رد الفعـل ــ مؤشـر الكفـاءة البدنيـة ــ معـدل النـبض فـى الراحـة ــ ق(2السعة الحيوية بعد مجهـود )ـ  فى الراحة
 لممالكمين.  ـ مستوى األداء المهارى( دقة األداء الحركى ـبالسرعة 

 


