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ـ املقدمة ومشكلة البحث :
مما الشك فيه أن التطور العلمي أصبح مسه العصر ملا يتصف به من سرعة يف التقـم ومـا يطـرأ
عليه من اجتاهات جميمة وأفكار حميثة تؤثر يف أسلوبه ونتائجه مما يفتح أفاقـا ثـث ة للتعـرل علـ
ما هو جميم يف جماالت احلياة املختلفة ،حيث أصبح تطويع جماالت الرتبية البمنية والرياضية للتطور
العلمي أمرا بالغ الضرورة للوصول إىل املستويات العالية.
وتُعم ثرة السلة من األلعاب اجلماعية اليت تأثرت إجيابيا وبشكل واضـح بتطـور العلـو املختلفـة
باجملال الرياضي وحماثة طرق وأساليب إعماد الالعـب ،،األمـر الـسا سـاه يف رفـع مسـتوا الالعـب،
بمنيا ومهاريا وخططيا وساعمه يف الوصول إىل أعل مستوا للمنافسة.
حيث أصبحت ثرة السلة األن أثثر تنافسا حت أنـه يعـم جمـرد املمارسـة والتـمريب يف ملعـب
ثرة السلة ثافيا وهسا ما ظهر مؤخرا بصورة واضحة يف العميم من البطوالت العاملية لكرة السلة.
وعل ذلك فقم أصـبح مـن الضـروري عـم االثتفـا فقـ بالتـمريب علـ األدا املهـارا يف ثـرة
السلة ،حيث تتطلب الطبيعة املُرثبة لكرة السـلة تتطلباتهـا البمنيـة واملهاريـة واةططيـة والسهنيـة
مهارات وقمرات متعمدة وشاملة لتحقيق مستوا عالي  ..من األدا يف هسه اللعبة.
ومــن خــالل قــرا ات الباحثــة واطالعهــا عل ـ الشــبكة القوميــة للمعلومــات ،ثــسلك مشــاهمتها
لتمريبات العبات ثرة السلة ولقا اتها بالعميم من املمرب ،يف جمال لعبـة ثـرة السـلة  ..اسـرتع انتبـاه
الباحثة جمموعة مـن املالحاـات شـكلت يف النهايـة وـور اهتمامهـا بهـسه المراسـة  ..يُمكـن إاااـا يف
النقاط التالية :
 - 1عم االهتما الكايف من قبل املمرب ،بتمريب األثقال.
 - 2االفتقار الشميم لربامج اإلعماد البمني بشكل عا وبرامج تمريب األثقال بشكل خاص ،ويؤثم ذلك
ما أشـار إليـه عبـم العييـي النمـر ونار ـان اةطيـب ( ) 1996بـأن هنـاف فرقـا رياضـية

ضـع

لربنامج تمرييب باألثقـال علـ مـمار موسـ تـمرييب واحـم  ..بـل أن هنـاف فرقـا رياضـية بأثملـها
ضع لربنامج تمرييب باألثقال طوال حياتها الرياضية.
 - 3عملية تقن ،األمحال التمريبيـة يف تـمريب األثقـال تكـاد تنعـم أو تـت بصـفة اجتهاديـة وبوجـه
اةصوص يف جمال تمريب العبات ثرة السلة ،مما يؤثر بصورة غ مباشرة عل العملية التمريبية
وبرامج التمريب ،ثـسلك يتـأخر مسـتوا الالعبـات ومـا يتبـع ذلـك مـن اوفـا

مسـتواهن الفـ

وال حيققون النتائج املنشودة.
 - 4تعترب تمريبات األثقال أحم احملتويات العميمة للنجاح يف إعماد العبـات ثـرة السـلة ،وجيـب علـ ثـل
العبة أن حتتفظ جبمول يومي مكثف يشتمل عل برنامج باألثقال جبانب التمريب املهارا.
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واستنادا لإلطـار املرجعـي السـابق وفـ ضـو أهميـة وضـرورة الـتحك يف ناـ وإعـماد الـربامج
وتوجيهها ملا اا من تـأث مباشـر علـ مسـتوا األدا املهـارا يف لعبـة ثـرة السـلة ،وإ انـا مـن الباحثـة
بأن جمال إعماد العبـة ثـرة السـلة يف اهوريـة مصـر العربيـة مـا فال يف حاجـة ماسـة إىل العميـم مـن
المراسات املتكاملة يف خمتلف اجلوانب  ..ستحاول الباحثة التعرل عل تأث برنامج مُقـرتح للتـمريب
المائري باألثقال عل بعض املتغ ات الفسيولوجية واملهارية لالعبات ثرة السلة ؟

ـ هدف البحث :
تصمي برنامج مُقرتح للتمريب المائري باألثقال لالعبات ثرة السلة ،وذلك للتعرل عل :
 - 1تأث الربنامج املُقرتح عل مستوا القوة العضلية واملتغ ات الفسيولوجية واملهارية قيم البحث.
 - 2نسب التحسن احلادثة يف مستوا القوة العضلية واملتغ ات الفسيولوجية واملهارية قيم البحث.
 - 3العالقة ب ،مستوا القوة العضلية واملتغ ات الفسيولوجية واملهارية قيم البحث.

ـ فروض البحث :
 - 1توجم فروق دالة إحصائيا ب ،متوسطات القياسات القبليـة والتتبعيـة والبعميـة يف مسـتوا القـوة
العضلية واملتغ ات الفسيولوجية واملهارية قيم البحث ولصاحل القياس البعمي.
 - 2توجم نسب حتسن يف مستوا القوة العضلية واملتغ ات الفسيولوجية واملهارية قيم البحـث ولصـاحل
القياس البعمي.
 - 3توجم عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ب ،مستوا القوة العضلية واملتغ ات الفسيولوجية واملهاريـة
قيم البحث.

ـ إجراءات البحث :
ـ منهج البحث :
استخممت الباحثة املنهج التجرييب نارا ملناسبته لطبيعة هسه المراسـة ،حيـث اعتمـمت علـ
التصمي التجرييب للقياس (القبلي ،التتبعي ،البعمي) جملموعة جتريبية واحمة.

ـ عينة البحث :
مت اختيار عينة البحـث بالطريقة العممية من العبات ثرة السـلة تنطقـة القليوبيـة املُسـجل،
ضمن سـجالت االحتـاد املصـري لكـرة السـلة واملُشـارثات يف دوري المرجـة األوىل (ب) للموسـ الرياضـي
 ، 2006/ 2005وقــم بلــغ حج ـ عينــة البحــث ( )24العبــة بواقــع ( )12العبــة مــن نــادا برثــة الســبع
الرياض ـي (ثمجموعــة جتريبيــة طبــق عليهــا قياســات البحــث والربنــامج املُقــرتح التــمريب الــمائري
باألثقال) )12( ،العبة من نادا بنها الرياضي (ثمجموعة مُخصصة إلجرا المراسات االستطالعية).
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ـ وسائل وأدوات مجع البيانات :
اســتنمت الباحثــة جلمــع املعلومــات والبيانــات إىل الوســائل واألدوات التاليــة  :املســح املرجع ـي،
االختبارات (البمنية ،القوة العضلية ،فسيولوجية ،مهارية) ،استمارات تسجيل واع البيانات.

ـ الربنامج املُقرتح للتدريب الدائري باألثقال :
بُنا ً عل اامل املُحمد للربنامج ،وطبقا لمرجات األمحـال التمريبيـة فقـم وفعـت األفمنـة علـ
( )12أسبوع بواقع ( )3وحمات تمريب دائري باألثقال يف األسبوع الواحم ،أي أن الربنامج املُقرتح حيتوا
عل ( )36وحمة ،ويرتاوح فمن الوحمة ما ب )155 : 85( ،دقيقة.
ثـ قام ـت الباحثــة بتطبيــق الربنــامج املُقــرتح للتــمريب الــمائري باألثقــال وذلــك بعــم وضــعه
يف صــورته النهائيــة خــالل فــرتة اإلعــماد للموســ الرياضــي  2006/ 2005بمايــة مــن يــو الســبت
املوافق  2005/07/02وحت يو األربعـا املوافـق  2005/09/21علـ العبـات فريـق ثـرة السـلة بنـادي
برثة السبع الرياضي وذلك حتت إشرال الباحثة ومُساعميها.

ـ املعاجلات اإلحصائية :
مت اســتخما الربنــامج اإلحصــائي ( )SPSSملُعاجلــة البيانــات إحصــائيا واســتعانت باألســاليب
اإلحصائية التالية ( :مُعامـل االلتـوا  ،مُعامـل االرتبـاط البسـي لب سـون ،اختبـار ت ،حتليـل التبـاين
يف اجتــاه واحــم ،اختبــار اقــل فــرق معنــوي ،نســبة التحســن بواســطة النســب امل ويــة ،النســبة امل ويــة)،
وقم ارتضت الباحثة مستوا الماللة اإلحصائية عنم (.)0.05

ـ االستخالصات والتوصيات :
ـ االستخالصات :
يف ضو طبيعة هسه المراسة والعينة واملنهج املستخم ونتـائج التحليـل اإلحصـائي ،وفـ نطـاق
هسا البحث  ..توصلت الباحثة إىل االستخالصات التالية :
 - 1توجم فروق دالة إحصائيا عنم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة البحـث
التجريبيــة (القبليــة ،التتبعيــة ،البعميــة) ولصــاحل القيــاس التصــاعمي يف مســتوا القــوة العضــلية
(اختبار المفع أما الصمر ،اختبار القرفصا نصفا).
 - 2توجم فروق دالة إحصائيا عنم مستوا معنويـة ( )0.05بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة البحـث
التجريبية (القبلية ،التتبعية ،البعمية) ولصاحل القياس التصاعمي يف املتغ ات الفسيولوجية :
* مُعمل القلب (قبل اجملهود).

* مُعمل القلب ( بعم اجملهود ).

* السعة احليوية.

* احلم األقص الستهالف األثسج.،
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* الثتات الم (قبل اجملهود).

* الثتات الم (بعم اجملهود).

* ترثيب اجلس (وفن المهن).

* ترثيب اجلس (نسبة المهن).

* ترثيب اجلس (وفن المهن املقبول).
 - 3توجم فـروق غـ دالـة إحصـائيا عنـم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة
البحث التجريبية (القبلية ،التتبعية ،البعمية) يف املتغ ات الفسيولوجية التالية :
* ترثيب اجلس (وفن اجلس الكل ).

* ترثيب اجلس (وفن اجلس بمون دهن).

* ترثيب اجلس (الوفن املثالي).
 - 4توجم فروق دالة إحصائيا عنم مستوا معنويـة ( )0.05بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة البحـث
التجريبية (القبلية ،التتبعية ،البعمية) ولصاحل القياس التصاعمي يف املتغ ات املهارية التالية :
* التمرير بالمفع.

* حائ االرتماد.

* الرمية احلرة.

* التصويب من الوثب (درجة).

* التصويب من الوثب (فمن).

* اجلري املتعرج.

* حترثات القمم.،
 - 5جا ت أعل نسبة م ويـة للتحسـن بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة البحـث التجريبيـة (القبليـة،
التتبعية ،البعمية) يف مستوا القوة العضلية الختبار القرفصا نصفا وذلك ما ب ،القياس البعـمي
(ق  ،)4والقيــاس القبل ـي (ق  )1بنســبة م ويــة بلغــت ( ،)% 40.80يف حــ ،جــا ت أقــل نســبة م ويــة
للتحسن الختبار المفع أما الصمر وذلك مـا بـ ،القيـاس البعـمي (ق  ،)4والقيـاس التتبعـي الثـاني
(ق  )3بنسبة م وية بلغت (.)% 5.95
 - 6جا ت أعل نسبة م ويـة للتحسـن بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة البحـث التجريبيـة (القبليـة،
التتبعية ،البعمية) يف املتغ الفسيولوجي الثتات الم (قبل اجملهود) وذلك ما ب ،القيـاس البعـمي
(ق  ،)4والقيــاس القبل ـي (ق  )1بنســبة م ويــة بلغــت ( ،)% 32.42يف حــ ،جــا ت أقــل نســبة م ويــة
للتحسـن يف املـتغ الفسـيولوجي ترثيـب اجلسـ (وفن اجلسـ بـمون دهـن) وذلـك مـا بـ ،القيــاس
التتبعي األول (ق  ،)2والقياس القبلي (ق  )1بنسبة م وية بلغت (.)% 0.14
 - 7جا ت أعل نسبة م ويـة للتحسـن بـ ،متوسـطات قياسـات جمموعـة البحـث التجريبيـة (القبليـة،
التتبعيــة ،البعميــة) يف مســتوا أدا مهــارة الرميــة احلــرة وذلــك مــا بــ ،القيــاس البعــمي (ق ،)4
والقياس القبلي (ق  )1بنسـبة م ويـة بلغـت ( ،)% 52.70يف حـ ،جـا ت أقـل نسـبة م ويـة للتحسـن
يف مستوا أدا مهارة التصويب مـن الوثـب (فمـن) وذلـك مـا بـ ،القيـاس البعـمي (ق  ،)4والقيـاس
التتبعي الثاني (ق  )3بنسبة م وية بلغت (.)% 3.85
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 - 8توجم عالقة ارتباطية طردية (موجبة) دالة إحصائيا عنم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ ،مسـتوا
القوة العضلية (المفع أما الصمر ،القرفصا نصفا) واختبارات املتغ ات الفسيولوجية قيم البحـث
عل الرتتيب التالي :
* السعة احليوية.

* احلم األقص الستهالف األثسج.،

 - 9توجم عالقة ارتباطية عكسية (سالبة) دالـة إحصـائيا عنـم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ ،مسـتوا
القوة العضلية (المفع أما الصمر ،القرفصا نصفا) واختبارات املتغ ات الفسيولوجية قيم البحـث
عل الرتتيب التالي :
* الثتات الم (بعم اجملهود).

* مُعمل القلب (بعم اجملهود).

* ترثيب اجلس (وفن المهن).

* ترثيب اجلس (نسبة المهن).

* ترثيب اجلس (وفن المهن املقبول).

* الثتات الم (قبل اجملهود).

* مُعمل القلب (قبل اجملهود).
 - 10توجم عالقة ارتباطية طرديـة (موجبـة) غـ دالـة إحصـائيا عنـم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ،
مستوا القوة العضلية (المفع أما الصـمر ،القرفصـا نصـفا) واختبـارات املـتغ ات الفسـيولوجية
قيم البحث عل الرتتيب التالي :
* ترثيب اجلس (وفن اجلس الكل ).

* ترثيب اجلس (الوفن املثالي).

* ترثيب اجلس (وفن اجلس بمون دهن).
 - 11توجم عالقة ارتباطية طردية ( موجبة ) دالة إحصائيا عنم مستوا معنوية ( )0.05ب ،مسـتوا
القوة العضلية ( اختبار المفع أما الصمر ) واختبارات املتغ ات املهارية عل الرتتيب التالي :
* اختبار التمرير بالمفع.

* اختبار حائ االرتماد.

* اختبار الرمية احلرة.

* اختبار التصويب من الوثب ( درجة ).

 - 12توجم عالقة ارتباطية عكسية (سالبة) دالة إحصائيا عنـم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ ،مسـتوا
القوة العضلية (اختبار المفع أما الصمر) واختبار التصويب من الوثب (فمن).
 - 13توجــم عالقــة ارتباطيــة عكســية (ســالبة) غـ دالــة إحصــائيا عنــم مســتوا معنويــة ( )0.05بــ،
مستوا القوة العضلية (اختبار المفع أما الصمر) واختبارات املـتغ ات املهاريـة قيـم البحـث علـ
الرتتيب التالي :
* اختبار اجلري املتعرج بالكرة.

* اختبار حترثات القمم.،
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 - 14توجم عالقة ارتباطية طردية (موجبة) دالة إحصائيا عنم مستوا معنويـة ( )0.05بـ ،مسـتوا
القوة العضلية (اختبار القرفصا نصفا) واختبارات املتغ ات املهارية عل الرتتيب التالي :
* اختبار التصويب من الوثب (درجة).

* اختبار الرمية احلرة.

 - 15توجم عالقة ارتباطية عكسية (سالبة) دالة إحصائيا عنـم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ ،مسـتوا
القوة العضلية (اختبار القرفصا نصفا) واختبارات املتغ ات املهارية عل الرتتيب التالي :
* اختبار التصويب من الوثب (فمن).

* اختبار حترثات القمم.،

* اختبار اجلري املتعرج بالكرة.
 - 16توجم عالقة ارتباطية طرديـة (موجبـة) غـ دالـة إحصـائيا عنـم مسـتوا معنويـة ( )0.05بـ،
مستوا القوة العضلية (اختبار القرفصا نصفا) واختبارات املتغ ات املهارية عل الرتتيب التالي:
* اختبار التمرير بالمفع.

* اختبار حائ االرتماد.

ـ التوصيات :
يف ضو االستخالصـات الـيت اعتمـمت علـ طبيعـة المراسـة والعينـة واملـنهج املسـتخم ونتـائج
التحليل اإلحصائي  ..متكنت الباحثة من حتميم التوصيات اليت تفيم العمـل يف جمـال تـمريب العبـات
ثرة السلة ثالتالي :
 - 1تقن ،أمحال الربامج التمريبية يف ضو القياسات القبلية والتتبعية ،وذلك لضـمان إمكانيـة التـأث
اإلجيابي لتلك الربامج.
 - 2االهتما بأدا مترينات اإلطالة واملرونة (قبل ،بعم) أدا مترينات األثقال.
 - 3ضرورة تواصل التمريب باألثقال أثنا فرتة اإلعماد وخالل فرتة املنافسـات لضـمان اسـتمرار حتسـن
مستوا األدا .
 - 4عقم دورات تمريبية مُتخصصة للممرب ،يف اإلعـماد البـمني وتـمريب األثقـال عـن طريـق االحتـاد
املصري لكرة السلة بالتنسيق مع ثليات الرتبية الرياضية.
 - 5ضرورة إجرا مييم من البحوث والمراسات اةاصة بتمريب األثقال عل عينات خمتلفة من حيـث
اجلنس والسن.

