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 :مشکلۀ البحث وأهمیته -
ــًا ـفـــــــ         ــدء دورًا هامــــــ ــة ـفـــــــ  يیلعــــــــب البــــــ ــة، و�خاصــــــ ــا�قات الســــــــ�احة المختلفــــــ ــافات  يمســــــ ــا�قات المســــــ مســــــ

ــه الفضـــــل ـفــــ  ــان لـــ ــا �ـــ ــرًا مـــ ــة إن أذ إالفـــــوز،  يالقصـــــیرة، و�ثیـــ ــان طر�قـــ ــدء مـــــن أتقـــ ــارة البـــ علـــــى تســـــمح أ داء مهـــ
ثنــــاء لحظـــــة البدا�ـــــة، أالســـــ�احین  يالهـــــواء، ومــــن ثـــــم التقـــــدم علــــى �ـــــاق يالمســـــافة المقطوعــــة ـفــــ  للســــ�اح بز�ـــــادة

  دخول الماء.مسافة قبل  أكبرالس�احات المختلفة هو قطع  يلبدء فن الهدف من اأحیث 
 

ثر بدرجــــــة أالســــــ�احة تـتـــــ  ين ســــــرعة البــــــدء والــــــدوران ـفـــــ أث�ــــــات إ" Menzafayوقــــــد اســــــتطاع "منزفــــــاى        
 كبیرة �قوة عضالت الرجلین.

 
ــات         ــن متطل�ـــ ــم أفمـــ ــدفع الجســـ ــدرة) لـــ ــوة (قـــ ــد قـــ ــى تولیـــ ــدرة علـــ ــاجح القـــ ــدء النـــ ــى إداء البـــ ــافة ألـــ ــى مســـ قصـــ

ــة  ــد ال�احثـــ ــث تعتقـــ ــة، حیـــ ــدرةن أممكنـــ ــات والـتــــ  نقـــــص القـــ ــدى الطال�ـــ ــرجلین لـــ ــالت الـــ ــل�ة لعضـــ ــترك  يالعضـــ تشـــ
 تحققها الطال�ات. يقص مسافة البدء التنلى إ يداء مهارة البدء، یؤد أ يساس�ة فأ�صفة 

 
و�عــــــد ، تنم�ــــــة القــــــدرة العضــــــل�ة يـفـــــ  فعــــــاالً  تــــــأثیراً ظهــــــرت أســــــالیب تــــــدر�ب، قــــــد أطــــــرق و وهنــــــاك عــــــدة        

 من هذه االسالیب. �األثقال، والتدر�ب ي التدر�ب البلیومیتر 
 

 ي ومیتر ـیـــــ ســــــلوب التــــــدر�ب البلأهــــــذه الدراســــــة، حیــــــث مقارنــــــة  إلجــــــراءومــــــن هنــــــا اتجــــــه تفكیــــــر ال�احثــــــة        
تنم�ــــــة القــــــدرة العضــــــل�ة، ومــــــن ثــــــم تحســــــین  يـفـــــ  أفضــــــلســــــلو�ین األ أي، لمعرفــــــة �األثقــــــالالتــــــدر�ب  �أســــــلوب 

 الس�احة. يعلى فأ مسافة البدء من 
 

 أهداف البحث: -
 لى التعرف على:إیهدف هذا ال�حث        

 الس�احة. ياستخدام التدر��ات البلیومیتر�ة على مسافة البدء من خارج الماء ف تأثیر .١
 الس�احة. يثقال على مسافة البدء من خارج الماء فاستخدام تدر��ات األ تأثیر .٢
اســـــتخدام التـــــدر��ات البلیومیتر�ـــــة وتـــــدر��ات االثقـــــال علـــــى مســـــافة مـــــن خـــــارج  تـــــأثیرالمقارنـــــة بـــــین  .٣

 الس�احة. يالماء ف
 

 لبحث:فروض ا -
ــائ�اً إتوجـــــــد فـــــــروق دالـــــــة  .١  يـفــــــ  ي ) لمجموعـــــــة البلیـــــــومیتر يال�عـــــــد  -يبـــــــین الق�اســـــــین ( القبـلــــــ  حصـــــ

 .يالس�احة، لصالح الق�اس ال�عد  يمسافة البدء من خارج الماء ف
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ــد  .٢ ــروق  توجـــ ــة فـــ ــائ�اً إ دالـــ ــین حصـــ ــین بـــ ــد  -يالقبـلــــ (  الق�اســـ ــة) يال�عـــ ــالاأل لمجموعـــ ــافة يـفــــ  ثقـــ  مســـ
 .يال�عد  الق�اس لصالح الس�احة، يف الماء خارج من البدء

ــائ�اً إ دالــــــــــة فــــــــــروق  توجــــــــــد  .٣ ــد  -يال�عــــــــــد (  الق�اســــــــــین بــــــــــین حصــــــــ  لمجمــــــــــوعتى ال�حــــــــــث ) يال�عــــــــ
ــومیتر  ــارج مــــــن البــــــدء مســــــافة يـفـــــ  ثقــــــال)األ – ي (البلیـــ مجموعــــــة  لصــــــالح الســــــ�احة، يـفـــــ  المــــــاء خـــ

 .ي البلیومیتر 
 

 إجراءات البحث:
 منهج البحث: -

ــتخدمت ال�احثـــــــــة المـــــــــنهج التجر�ـبــــــــ         لمجمـــــــــوعتین تجـــــــــر�بیتین        ي، �اســـــــــتخدام التصـــــــــم�م التجر�ـبــــــــ ياســـــــ
 لكل منهما. يوال�عد  يثقال)، �طر�قة الق�اس القبلاأل -ي ( البلیومیتر 

 
 عینۀ البحث: -

ثالثـــــة ) طال�ـــــة تـــــم اخت�ـــــارهن �الطر�قـــــة العمد�ـــــة مـــــن طال�ـــــات الفرقـــــة ال٤٨تكونـــــت عینـــــة ال�حـــــث مـــــن (       
ــامعى  ــام الجـــ ــة للعـــ ــة المنوف�ـــ ــ�ة �جامعـــ ــة الر�اضـــ ــة التر��ـــ ــط  يم، والالـتــــ ٩٧/١٩٩٨�كل�ـــ ــراوح متوســـ ــارهن أ یتـــ عمـــ

 ) سنة.٢٤، ٢٠(
 

 أدوات البحث: -
 دوات المستخدمۀ:جهزة واألاأل -أ

 .رستامیتر لق�اس الطول �السنت�متر 
 معایر لق�اس الوزن �الكیلوجرام. يمیزان طب 
  یتر لق�اس قوة عضالت الرجلین والظهر.ومالدینامجهاز 
 ومیتر لق�اس مرونة �ل من ( مفصل المرفق، رسغ الید، الفخذ، الر��ة).نیجهاز الج 
 .كامیرا فیدیو، شر�ط فیدیو، لوحة مدرجة لق�اس مسافة البدء �السنت�متر 
 ) سنت�متر. )٦٠ -٣٠صنادیق خشب�ة متغیرة االرتفاعات تتراوح ما بین 
 ) سنت�متر.٦٠ -٣٠حواجز متغیرة االرتفاعات تتراوح ما بین ( 
 .ساللم 
 .مراتب مغلفة للهبوط 
 .جهاز تدر�ب عضالت الرجلین 
 .جهاز تدر�ب عضالت الساقین 
 .جهاز سمیث لتدر��ات الرجلین 
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 االختبارات المستخدمۀ: -ب
 لسارجنت. يالوثب العمود  اخت�ار 
 .اخت�ار الوثب العر�ض من الث�ات 
 .اخت�ار مرونة المنكبین 
 ي.الجذع من الوقوف لق�اس مرونة العمود الفقر  ياخت�ار ثن 
 .اخت�ار مرونة الكعبین، ومدى انثناء �اطن القدم 
 .اخت�ار مرونة ظهر القدم 
 ــ�م مســــــتوى األ ــار اخت�ــــــار لتقیــــ ــدء مــــــن  ي داء المهــــ ــة  يعلــــــى ـفـــــ أ لمهــــــارة البــــ ــ�احة عــــــن طر�ــــــق لجنــــ الســــ

 محكمین.
 

 العینۀ: بأفراداستمارات تسجیل البیانات الخاصۀ   -ج
 .استمارة تسجیل خاصة بب�انات �ل طال�ة وتشمل جم�ع متغیرات ال�حث 
  ب.�استمارة تسجیل فرد�ة لمتغیرات حمل التدر 

 
 الخطوات التنفیذیۀ للتجربۀ: -

 :یالقیاس القبل -أ
ال�حــــــــث  يم) علــــــــى مجمــــــــوعت١٠/١٩٧٧/ ١٥-١٢الفتــــــــرة مــــــــن ( يجــــــــراء الق�اســــــــات القبل�ــــــــة ـفـــــــ إتــــــــم        

 ثقال) لمتغیرات ال�حث المختارة.األ -ي (البلیومیتر 
 
 التدریب: یتطبیق برنامج -ب

ــامجین  ــق البرنــــ ــم تطبیــــ ــومیتر (تــــ ــالاأل -ي البلیــــ ــن  يـفـــــ  )ثقــــ ــرة مــــ ــى ١٨/١٠/١٩٩٧الفتــــ  م،١١/١٢/١٩٩٧م حتــــ

 ) وحدات تدر�ب�ة اسبوع�ًا لكل مجموعة.٣) أساب�ع، بواقع (٨( ولمدة
 

 :يالقیاس البعد -ج
(القـــــدرة العضـــــل�ة، القـــــوة  م للقـــــدرات البدن�ـــــة١٦/١٢/١٩٩٧-١٣الفتـــــرة مـــــن  يجـــــراء الق�اســـــات ال�عد�ـــــة ـفــــ إتـــــم 

 لس�احة.ا يالعضل�ة)، ومسافة البدء من خارج الماء ف
 

 حصائیۀ:المعالجات اإل -
 ت�ة:حصائ�ة اآلسالیب اإلاستخدمت ال�احثة األ              

 يالمتوسط الحساب. 
  ي االنحراف المع�ار. 



 
 ~٥ ~ 

 

 .معامل االلتواء 
 .الوس�ط 
 رمان.یمعامل االرت�اط �طر�قة سب 
 .اخت�ار(ت) لحساب داللة الفروق 
 .النسب المئو�ة لمعدالت التغیر 

 
 االستنتاجات: -
 ثقال.تنم�ة القدرة العضل�ة عن مجموعة األ ينتائج أفضل ف ي حققت مجموعة البیلومیتر  .١
 .ي تنم�ة القوة العضل�ة عن مجموعة البلیومیتر  يثقال نتائج أفضل فحققت مجموعة األ .٢
ــومیتر  .٣ ــة البلیــ ــت مجموعــ ــائج أفضــــل ـفـــ  ي حققــ ــاء ـفـــ  ينتــ ــارج المــ ــدء مــــن خــ ــافة البــ ــادة مســ ــ�احة عــــن  يز�ــ الســ

 قال.ثعة األمجمو 
 
 التوصیات: -
 خرى.مهارات الس�احة األ ياالستفادة من التدر��ات البلیومیتر�ة لتنم�ة القدرة العضل�ة ف .١
 خرى.مهارات الس�احة األ يثقال لتنم�ة القدرة العضل�ة فاالستفادة من تدر��ات األ .٢
 يالبــــــدء مــــــن خــــــارج المــــــاء ـفـــــ االهتمــــــام �التــــــدر��ات البلیومیتر�ــــــة وتــــــدر��ات االثقــــــال عنــــــد التــــــدر�ب علــــــى  .٣

 الس�احة.
علـــــــــى  اً ثقـــــــــال) لتنم�ـــــــــة القـــــــــدرة العضـــــــــل�ة، بنـــــــــاءأ -ي مراعـــــــــاة اخت�ـــــــــار التـــــــــدر��ات المناســـــــــ�ة ( بلیـــــــــومیتر  .٤

 .يداء التخصصاأل يالعضالت العاملة ف
توج�ـــــه نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة واألدوات المســـــتخدمة فـــــي تطبیـــــق بـــــرامج التـــــدر�ب البلیـــــومیتري، واألثقـــــال إلـــــى  .٥

 ي مجال التدر�ب �صفة عامة وفي مجال الس�احة �صفة خاصة لالستفادة منها.العاملین ف
 
 
 
 
 
 


