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 طريقة التدريب املدمج �لكرة لتطوير بعض الصفات البدنية

  ) سنـة.18لـدى العيب كرة القدم (حتت 
 

  فغلول سنوسي .أ

 اجلزائر –أستاذ مساعد أ مبعهد الرتبية البدنية و الر9ضية . جامعة مستغامن 

  
  

  

ص   البحث: ملخ

دمج �لكرة لتطوير بعض الصـفات إىل اقرتاح بر�مج تدرييب �ستخدام طريقة التدريب امل البحث يهدف
لباحـث  إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف ا وقـد افـرتض ،سـنة  )18(حتـت  البدنية لدى العيب كرة القـدم 

Pتمع األصلي للدراسة  و الـذي متثـل يف اوبعد حتديد   لصاحل التجريبية. بعض الصفات البدنية بني عينيت البحث
، ونظـرا لطبيعـة البحـث واملـنهج التجـرييب املسـتخدم ، مت  سـنة 18حتـت     اسـط العيب كرة القـدم مـن صـنف األو 

العبـا مـن  30و وداد مستغامن والـيت بلـغ حجمهـا  عمدية من فريق  ترجي مستغامن  الاختيار عينة البحث بطريقة 
طبـق عليهـا الـرب�مج العبـا   15نفس املواصفات السن، اجلنس و اخلربة التدريبية ، قسمت إىل جمموعة جتريبيـة بــ  

التوصـل التدرييب  و حتت إشراف الباحث، وأخرى ضابطة بـنفس العدد اليت متثلت بفريق وداد مسـتغامن . وقـد مت
د فروق ذات داللة إحصائية بني عينيت البحث يف نتائج بعض الصفات البدنية لصاحل التجريبية ،  مما يدل و وج إىل

   يف بلوغ اهلدف املنشودة. ةلكرة املقرتحعلى فاعلية طريقة التدريب املدمج �
:������� 	�
��  ) سنـة18العيب كرة القدم (حتت  –الصفات البدنية  –التدريب املدمج  طريقة �
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Résumé :  

 

Le but de cette recherche est la proposition d’un programme d'entraînement basé sur des 

normes scientifiques avec l’utilisation de la méthode intégrée avec le ballon pour 

développer quelques qualités physiques chez les footballeurs (U 18) ans. Le chercheur a 

supposé qu'il existe des différences significatives de quelques qualités physiques, entre 

les deux échantillons de la recherche et en faveur de l'échantillon expérimental. Après 

avoir déterminé la communauté de la recherche, qui était des joueurs de football de la 

classe (U 18)  ans, et en raison de la nature de la recherche et la méthode expérimentale 

utilisée, on a sélectionné volontairement les échantillons des équipes de  Mostaganem

l’Espérance et le Widad et dont le nombre était 30 joueurs de mêmes spécifications

l'âge, le sexe et l'expérience la formation, divisé en un groupe expérimental de 15 joueurs 

sur le quel on appliqué un programme d’entraînement (l’Espérance de Mostaganem) et 

sous la supervision du chercheur, et un autre témoin avec le même nombre (le Widad de 

Mostaganem). Les résultats ont montré la présence  des différences statistiquement 

significatives entre les échantillons de la recherche dans les résultats de certaines qualités

physiques et en faveur de l'échantillon expérimental, ce qui démontre l'efficacité des 

exercices combinés avec le ballon proposés, pour atteindre l'objectif désiré. 
Mots-clés: méthode d'entraînement intégrée - qualités physiques - footballeurs (U 18) 

ans. 
 

 

Abstract  

 

The purpose of this research is the proposal of a training program based on 

scientific standards with the use of the integrated method with the ball to develop 

some physical qualities of football players (U 18) years. . The researcher assumed that 

there are significant differences in some physical qualities, between the two samples 

of research and for the experimental one.After determining the research community, 

who was in class soccer players (U 18) years, and due to the nature of research and the 

experimental method used, voluntarily we selected the samples of Mostaganem teams; 

the Esperance and the Widad and whose numbered was 30 players of the same 

specifications; age, gender and experience training, divided into an experimental 

group of 15 players on which was applied a training program (Esperance of 

Mostaganem) and under the supervision of the researcher, and another witness with 

the same number (Widad of Mostaganem).  

The results showed the presence of statistically significant differences between the 

samples of research in the results of certain physical qualities and for the experimental 

sample, which demonstrates the effectiveness of proposed combined exercises with 

the ball, reaching the desired goal. 

Keywords:  integrated training method - physical qualities – Soccer players (U 18 ) year
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 مقــدمة: - 1

تعتـــــرب كـــــرة القـــــدم لعبـــــة مجاعيـــــة جتـــــذب إليهـــــا أنظـــــار كـــــل اجلمـــــاهري مـــــن أجـــــل املتعـــــة و   
ـــ ا يف التماســـك داخـــل اPتمعـــات وزwدة العالقـــات بـــني خمتلـــف املشـــاهدة،كما تـــؤثر اجتماعي

الـــدول وجـــذب الســـياح إىل املنـــاطق الســـياحية الرwضـــية الـــيت هلـــا أثـــر يف اقتصـــاد الدولـــة مثـــل 
تطـور أسـاليب وطـرق التـدريب هـدفًا تسـعى إليـه فـرق  الصني (عـش الطـائر) و غـري ذلـك ،إن

علــى الصــعيد العــاملى  القــدملفــىن للعبــة كــرة العــامل ، ولقــد حــدث تطــور ىف املســتوى البــدىن وا
مـن الرwضـات الـىت  القـدماألمر الذى يتعني علية العمل ملواكبة هـذا التطـور ، وتعـد لعبـة كـرة 

تتصـف �لعمـل املســتمر والـذى يتطلــب العديـد مــن القـدرات البدنيــة الـىت تعــني الالعـب علــى 
قـدرات البدنيـة والفنيـة ، وىف لعبـة  فاعلية األداء لفرتة طويلة دون حدوث هبـوط ىف مسـتوى ال

، كمـــا يعتمـــد علـــى كفـــاءة يعتـــرب جممـــل اداء الالعبـــني عامـــل هـــام لتحقيـــق الفـــوز القـــدمكـــرة 
املـــدرب يف املوازنـــة بـــني التـــدريب والعلـــم حســـب متطلبـــات وحاجيـــات املكـــان والزمـــان الـــذي 

ا كمختصــني يف يعـيش فيــه الفـرد الرwضــي للوصـول إىل إجنــاز، وعلـى هــذا األسـاس ينبغــي علينـ
جمــــال التــــدريب الرwضــــي عنــــد تســــطري بــــر�مج أن يكــــون وفــــق متطلبــــات وحاجيــــات اجلســــم 
الرwضــي وكــذالك حســب اهلــدف الــذي نســعى إليــه، حيــث ختتلــف القــدرات واالســتعدادات 

خـر، وتركيبتــه اجلسـمية اخلارجيــة القامــة (الـوزن، الطــول) والداخليـة منهــا نــوع مـن الفــرد إىل اآل
أو   عامـــل الـــوراثي الـــذي حيـــدد الألليـــاف العضـــلية البطيئـــة و الســـريعة كـــذالك العضـــلة مثـــل ا

 خيصص الفرد إىل نوع الرwضة . 

إن الوصــول إىل اإلجنــاز الرwضــي يتطلــب إجيــاد طــرق وحلــول مناســبة و اكتشــاف أســاليب   
جديـــدة لتطـــوير القـــدرات البدنيــــة و التقنيـــة والتكتيكيـــة والنفســــية و العقليـــة، وخلـــق ظــــروف 
مشا�ة يف مثل املنافسة، "العب كرة القدم الذي ميتلك معرفة وخربة بفنـون اللعبـة ويسـتخدم 

و الكفـاح مـن أجـل حتقيـق اهلـدف بفعاليـة كبـرية يسـتطيع  ذكائـه امليـداين التكتيكـي يف اللعـب
التفـــوق مـــع فريقـــه واحلصـــول علـــى نتـــائج طيبـــة يف املبـــارwت، وهـــذا التفـــوق والنجـــاح يتطلـــب 

ل األساسية لتطـوير تكتيـك اهلجـوم و الـدفاع وهـي القـدرات واإلمكـا�ت البدنيـة وجود العوام
امـتالك و      هاري و ثبـات الصـفات النفسـية واملعنويـة وتطورهـا ـو املسـتوى العـايل لـألداء املـ
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ـــــدع والتصـــــرف الصـــــحيح يف مواقـــــف اللعـــــب  ـــــى التفكـــــري التكتيكـــــي املب ـــــني القـــــدرة عل الالعب
 .)95 ،2009(حممود ،  .املختلفة 

  
  املشكلة:  - 2

"شــهدت الســنوات األخــرية تطــورا ملحوظــا و انفجــارا علميــا يف جمــال اإلعــداد البــدين       
مســتغلة التطــور التكنولــوجي يف تطــور بــرامج التــدريب لرفــع كفــاءة الالعبــني البدنيــة و الفنيــة 

لقــدم و شــى مــع مواقــف األداء املشــا�ة يف نشــاط كــرة ااوالنفســية والذهنيــة مبــا يتم ةوالتكتيكيــ
الوصول به حلالة التدريب املثلـى عـن طريـق تنميـة القـدرات البدنيـة الضـرورية لـألداء التنافسـي 

مــن التحــرك يف مســاحات   بو العمــل علــى تطوريهــا ألقصــى مــدى ممكــن حــىت يــتمكن الالعــ
و اهلجوميــة حســب مقتضــيات وظــروف  كبــرية مــن امللعــب ينفــذ خالهلــا الواجبــات الدفاعيــة

ب أن نوضــــح أن اســــتخدام مترينــــات اإلعــــداد البــــدين اخلــــاص يكــــون تطــــوير املبــــاراة. وهنــــا جيــــ
بصــفة أساســية لالعـــيب كــرة القـــدم،  القــدرات الفســيولوجية احملـــددة ملســتوى احلالــة الرwضـــية

و�لـذات قــدرات احلركيــة كـالقوة املميــزة �لســرعة، و حتمــل السـرعة وحتمــل األداء، ويــتم تطــوير 
،  2008جها نشاط كرة القدم أثناء فـرتة املنافسـة "(حسـن ،اهذه القدرات �لصورة اليت حيت

)" إن الشيء املهـم يف التحضـري البـدين هـو أن تسـتطيع و تعـرف كيـف تسـري قوتـك 23- 18
 أن تكــون البدنيــة بتمــارين تــدخل فيهــا الكــرة. التقــيم الفســيولوجي بتمــارين خاصــة جيــب

بدنيـــة رات تقنيـــة ، تكتيكيـــة  و كتســـاب قـــدمعروفـــة،  إدمـــاج الكـــرة يف العمـــل البـــدين مســـح �
لالعــب، وزwدة ذلــك جيــب علــى  املــدرب أن يتــأقلم مــع الثقافــة الكرويــة والتكتيكيــة لالعبــني 

،  (dellal, 2008, 1) التـدريبات" والنوادي، اليت يكون حتت وصايته، لكـي يـتحكم يف
م 30 - م10سـافة أن العب كـرة القـدم أثنـاء أدائـه يف املقابلـة يقـوم بتكـرار حركاتـه �لكـرة امل

م عدة مرات بشـدة مرتفعـة أو حتـت القصـوى "عنـدما تضـغط بكفـاءة األعضـاء 50 - م40- 
فســـوف تتهيـــأ تلـــك األعضـــاء  ةتكـــرار بكفـــاءة عاليـــالالالهوائيـــة للطاقـــة الالعبـــني مـــن خـــالل 

 505،  1994لتسمح لالعبني �لعمل بسرعة عاليـا جـدا طـوال املبـاراة بكاملهـا (عصـام ، 
ن مـــــن أســـــباب تـــــدين أ، وخـــــربة الباحـــــث  الحظنـــــا  الدراســـــة االســـــتطالعية و مـــــن خـــــالل ).
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مستوى العيب كـرة القـدم خـالل السـنوات األخـرية ، هـو نقـص اسـتخدام التمـارين �لكـرة مـع 
تنميـة  الصـفات البدنيـة األساسـية ، خـالل فـرتة  اجلانـب املهـاري أو اخلططـي الـيت ¨ـدف اىل

و  منــذ مـدة ليســت �لقصـرية شـكلة راودت الباحــث العمـل التـدرييب وهــذه بطبيعـة احلــال م
أن بنــاء بــر�مج التــدريب الــذي يعتمــد علــى كيفيــة تقنــني  علــى هــذا األســاس يــرى الباحــث

احلمل التـدرييب وخلـق ظـروف مناسـبة تتشـابه وظـروف املنافسـة، ويـتم تطـوير الصـفات البدنيـة 
 التايل: سؤالالومما سبق يطرح األساسية يف مرحلة اإلعداد عن طريق متارين مندجمة �لكرة، 

هل طريقة التـدريب املـدمج �لكـرة  املقرتحـة تـؤثر إجيابيـا يف تطـوير بعـض الصـفات البدنيـة  - 
 سنة؟18األساسية لالعيب كرة القدم حتت 

  

 :األهداف - 3

اقـــرتاح بــــر�مج تــــدرييب �ســــتخدام متــــارين مدجمــــة �لكــــرة لتطــــوير  بعــــض الصــــفات البدنيــــة   .أ
 سنة على األسس النظرية و العلمية .18يب كرة القدم أواسط أقل من األساسية لدى الع

طريقة التدريب املدمج يف تطـوير بعـض الصـفات البدنيـة لـدى العـيب  ة معرفة مدى فاعلي  .ب
 .سنة18كرة القدم أواسط أقل من 

 

  الفرضيات:  - 4

البحــث متغــريات  وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني االختبـار  القبلــي و البعــدي لصـاحل- 
ــــــة الضــــــابطة و  ــــــة للعين ــــــائج بعــــــض الصــــــفات البدني ــــــة و لصــــــاحل  هــــــذه األخــــــرية يف نت التجريبي

 اٍألساسية.

ـــار البعـــدي  - ـــة الضـــابطة و التجريبيـــة يف االختب ـــة إحصـــائية بـــني العين وجـــود فـــروق ذات دالل
 لصاحل هذه األخرية يف نتائج بعض الصفات البدنية اٍألساسية

 األمهية: - 5

يب املدمج �لكرة، املعتمد على األسس النظرية و العمليـة لتطـوير بعـض تدر المعرفة دور    .أ
  الصفات البدنية األساسية.

 تزويد مكتباتنا مبثل هذا النوع من البحوث العلمية.  .ب
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 التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث: -6

اختلفــــت تصــــورات تعريــــف التــــدريب املــــدمج لكــــن كلهــــا احتــــوت : جالتــــدريب املــــدم .6-1
 ضري البدنية والتقنية واخلططية ككل متكامل .جوانب التح

التـــدريب املـــدمج هـــو حتديـــد أهـــداف تدريبيـــة بشـــكل متعـــدد و�ســـتعمال الوســـائل الشـــبه  - 
تنافســية وتنافســية علــى ان تكــون عوامــل التــدريب بدنيــة وتقنيــة وخططيــة ونفســية مــع احــرتام 

توســطة والكــربى مبــا احتوتــه املعــامل واملرحــل العامــة لســريورة التــدريب يف الــدورات الصــغرى وامل
 من محولة.

ــــة  -  ــــة والتقني ــــيس فقــــط تكريــــر نفــــس التمــــارين البدني ــــدريب املــــدمج �لنســــبة للمحضــــر ل الت
وضـــعيات الواخلططيـــة واألهـــداف لكـــن احملضـــر احلقيقـــي هـــو الـــذي يتصـــورها حســـن وأفضـــل 

ـــه املنافســـة  التـــدريب املـــدمج  يســـمى " .(Marion, 2000,35)واســـتعماهلا مبـــا تتطلب
قاومة اخلاصة حنن نسعى لتحقيق مسـتوى جيـد مـن اللياقـة املجممعا و أيضا خمتلط أو تدريب 

ومثــال لــذلك  " ،)  Vitulli, M. 2010("البدنيــة إىل التــدريبات �ســتخدام الكــرة 
ـــه لفـــرتة  ـــدمج أو التكامـــل هـــو تـــدريب الشـــبه �ملهـــارة املمزوجـــة �للياقـــة و الـــذي يبقـــى علي ال

نقـــط �لرتتيـــب تســـجيل 3ائق) أو حـــىت تســـجيل جمموعـــة أهـــداف (دقـــ 3حمـــددة مـــن الوقـــت (
، 1994بـــــدون خطـــــأ ) ( الضـــــرب الســـــاحق املتصـــــل علـــــى الشـــــبكة) (عصـــــام الوشـــــاحي.  

إن للتمارين أمهية كـربى يف اإلعـداد البـدين العـام  و اخلـاص و يف اإلعـداد املهـاري و .) 505
يــا ملــا تتميــز مــن خصــائص لتهيئــة أو للمســتوwت العل    اإلعــداد اخلططــي إن كــان للمبتــدئني

،  وجيــه حمجــوب( و مبــا يتناســب مــع ذلــك النشــاط." و مهــارw و تكتيكيــا الرwضــيني بــدنيا

2000 ،167( . 
  

    :الصفات البدنية .6-2

اختلــف العلمـــاء يف إطـــالق اســـم لعوامـــل اللياقـــة البدنيـــة فبعضـــهم يطلـــق عليهـــا الصـــفات البدنيـــة أو  "

عناصــر اللياقــة البدنيــة و تعــد الصــفات البدنيــة  مــن املصــطلحات الشــائعة   مكــو�ت اللياقــة البدنيــة أو

ن عمليـة تنميـة الصـفات ألـذلك نـرى " )،2003(فرحـات،  "االستخدام يف عملية التدريب الرwضي
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االرتقـاء �ملسـتوى املهــاري مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى  أن مجيــع  إىلالبدنيـة الضـرورية ¨ـدف أساسـا 

 امللعــب الــذي يواجههــا الالعــب و مــا حتتــاج منــه إىل بــذل جهــد كبــري ولتنفيــذ التحركــات اخلططيــة يف

صفات البدنية. ( غازي ، عايل هذه اخلطط فيتطلب مستوى   ). 80-2011،36من ال

 الدراسات السابقة واملشاQة-7

  .1997بن قاصدي علي احلاج حممد الدراسة:.7-1

اإلعداديــة يف تطـــوير بعــض الصـــفات البدنيــة و املهاريـــة قـــرتح للفــرتة املتــدرييب الرب�مج الـــأثــر  العنــوان:

  سنة. 18ـ 16األساسية لالعيب كرة القدم 

عدادية و حتديـد مسـتوى الصـفات البدنيـة إلللفرتة ا تدرييب بر�مج يهدف البحث إىل اقرتاح اهلدف: 

  . األساسيةو املهارات 

يـؤثر إجيابيـا يف تطـوير الصـفات البدنيـة و  الرب�مج التدرييب املقرتح اخلـاص �لفـرتة اإلعداديـة الفروض:

  املهارية لعينة البحث التجريبية.

  لقد تبع الباحث املنهج التجرييب  املسحي مبا يتناسب و طبيعة املشكلة .املنهج:

 74.28مدر� و هي متثل نسبة مئويـة مقـدارها  26مشلت عينة البحث يف الدراسة املسحية  العينة:

  تمع اPمن  %

  الوسائل اإلحصائية. -: االستمارة االستبيان األداة:

مج التدرييب إىل  01/08: لقد قام الباحث بتطبيق الـرب�مج التـدرييب علـى العينـة التجريبيـة مـدة ال̂رب

21/10/1996.  

ثر اجيابيـا علـى أخالل هذه الفرتة استنتج الباحث أن الرب�مج التدرييب املقرتح قد أهم االستنتاجات: 

  .لصفات البدنية و املهارات األساسية عند العيب كرة القدممستوى تطوير ا

 هـــي ضـــرورة رفـــع القـــدرات املعرفيـــة للمـــدربني يف جمـــال التـــدريب الرwضـــي احلـــديث :التوصـــيات هـــمأ

طريـــق مشـــاركتهم يف امللتقيـــات العلميـــة و النـــدوات و الـــدورات و األwم  ســلوب علمـــي صـــحيح عـــن

كما يوصـي الباحـث املعنيـني و مـريب فـرق األواسـط اسـتعمال   الدراسية ، حتت إشراف إطارات خمتصة

الــرب�مج املقــرتح للفــرتة اإلعداديــة ضــرورة إجــراء دراســة مماثلــة لبقيــة األعمــار لرفــع مســتوى كــرة القـــدم 

 ). 1997،بن قاصدي (اجلزائرية.
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 .2001أشرف حممد علي جابر.  الدراسة:.7-2

قلــب والــدم يف التقــدم مبســتوى حتمــل الســرعة لــدى العــيب  األمهيــة النســبية ملتغــريات حجــم الالعنــوان: 

 القدم.كرة 

الفــروق يف متغــريات حجــم القلــب بــني العــيب كــرة القــدم املميــزين و غــري املميــزين يف عنصــر  اهلــدف:

  حتمل السرعة.

ما هي أهم متغـريات حجـم القلـب بـني العـيب كـرة القـدم املميـزين و غـري املميـزين يف عنصـر  :ضو فر ال

  .؟رعةحتمل الس

  استخدم الباحث املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة املشكلة. نهج :امل

سـنة لنـادي  21حتـت  نيلالعباالعبا من  24مت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية لعدد  عينة :ال

  الزمالك.

  املصادر و املراجع العربية و األجنبية األدوات و األجهزة الطبية: :األداة

  كحول أبيض للتطهري قبل سحب عينة الدم.-قطن.-ة لتفريغ الدم بداخله.أ�بيب اختبار نظيف -

  سم مكعب.5حقن بالستيك مقاس  -

  EDTA (Anticoagulantمادة مانعة لتجلط الدم (  -

  ) اثلني دwمني نرتا أستيك أسيد. ML  80ميكروليرت ( 90:  الكمية  

املميـــزين يف عنصـــر حتمـــل ن أهـــم متغـــريات حجـــم القلـــب لالعـــب كـــرة القـــدم إ االســـتنتاجات:أهـــم 

) و كتلـة  Diastole –Systoleالسرعة كان اتسـاع البطـني األيسـر يف االنبسـاط و االنقبـاض (

  البطني األيسر .

أن زwدة تركيــز هرمــون األنســولني يف الــدم هــو أهــم متغــريات تركيــب الــدم لــدى العــيب كــرة القــدم   -

 املميزين يف حتمل السرعة.

لعضلة القلب خـالل فـرتات املوسـم لكو³ـا مؤشـرا  ةالختبارات املورفولوجياالهتمام � التوصيات:أهم 

 ).2001 ، أشرف (  هاما يعكس حالة الالعب وكفاءته البدنية.
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  .2011فغلول سنوسي  الدراسة :.7-3

تمـــارين املندجمـــة �لكـــرة  يف تطـــوير حتمـــل الســـرعة لـــدى الإقـــرتاح بـــر�مج تـــدرييب �ســـتخدام  العنـــوان :
  سنة.19-17القدم العيب كرة 

 رب�مج التدرييب املقرتح يف تطوير حتمل السرعة .المعرفة مدى ´ثري  اهلدف :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني العينــة الضــابطة و العينــة التجريبيــة و لصــاحل هــذه  الفــروض :
 األخرية.

  ملناسبته لطبيعة املشكلة. لتجرييباستخدم الباحث املنهج ا نهج :امل

سـنة لنـادي  18حتـت  نيلالعباالعبا من  26مت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية لعدد  :عينة ال
  .ترجي مستغامن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينـة الضـابطة و العينـة التجريبيـة و لصـاحل  :االستنتاجاتأهم 
 هذه األخرية.

 بـرامج بنـاء إىل لدارسـاتا معظم هدفت التعليق على الدراسات السابقة واملرتبطة:.7-4

 – السـرعة حتمـل – القـوة حتمـل – �لسـرعة املميـزة البدنيـة (القـوة القـدرات لتنميـة تدريبيـة

 علـى القـدرات هـذه تنميـة µثـري على والتعرف )ىالقصو  القوة – الرشاقة– املرونة – التوازن

دراسـة آدم عثمـان،  عـدا مـا لـدى الالعبـني، املبـارwت ونتـائج والفسـيولوجية النـواحى املهاريـة
علـى اللياقـة البدنيـة ودورهـا يف تطـوير األداء  التعرف إىل هدفت ) اليت2007نوراك خمتارية (

  املهاري لالعيب كرة القدم من وجهة نظر املدربني.

 حسـب كـل املسـتخدم املـنهج نوعيـة يف السـابقة الدراسـات اختلفـت املسـتخدم: املـنهج 

 ولكـن التجـرييب املـنهج الدراسـات غالبيـة خدمتاسـت حيـث منهـا واهلـدف دراسـته طبيعـة

 جمموعـات ثـالث ،"جتريبيـة - ضـابطة" جممـوعتني واحـدة، (جمموعـة خمتلفـة بتصـميمات

)،  و اسـتخدم بـن قاصـد علـي احلـاج حممـد  "جتريبيـة 2 – ضـابطة" جمموعات ثالث جتريبية،
علـي جـابر حممـد  أشـرف مـن كـل اسـتخدمو  مًعـا ،  الوصـفي و التجـرييب املـنهج )1997(
  ،  التجرييب املنهج ) 2008) و فغلول سنوسي (2001(
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 العمريـة واملرحلـة املسـتخدمة العينـة أفـراد عـدد يف بينهـا فيمـا الدراسـات اختلفـت :العينـة 

العبـا) و بـني 149- 8( مـن الالعبـني عـدد تـراوح حيـث للدراسـات خضـعوا الـذين لالعبـني
  دراسته. طبيعه حسب سنة  كل20و14

خـــالل هـــذه اخلطـــوة تنـــاول الباحـــث هـــذه االختبـــارات املنتقـــاة (البدنيـــة)  االســـتطالعية:الدراســـة -8
�لتجريــب للتأكـــد  مـــن ثقلهـــا العلمـــي حيـــث مت اختيـــار عينــة  أخـــرى بطريقـــة عمديـــة مـــن العـــيب كـــرة 

تمــع األصــلي  و املقــدر اPالقــدم األواســط التــابعني لفريــق ترجــي مســتغامن  و داد مســتغامن مــن نفــس 
  العبني.  10 عددهم ب

  وطبقت عليهم جمموعة االختبارات البدنية املستهدفة و على مرحلتني متتاليتني. 

وقـــد كـــان اهلـــدف مـــن التجربـــة االســـتطالعية، معرفـــة مـــدى صـــالحية االختبـــارات املـــراد اســـتعماهلا يف 
ة التجربــة األساســية، ومعرفــة صــدق وثبــات وموضــوعية االختبــار وللوصــول إىل نتــائج دقيقــة ومضــبوط

  .أثنا تطبيق هذه االختبارات مث اإلشراف عليها شخصيا من طرف الباحث

  جماالت البحث:- 9

متثلت عينة املختربين الذين استهدفهم البحث يف لعبة كـرة القـدم مـن صـنف اgال البشري: 
العبــا مــوزعني علــى جممــوعتني حجــم كــل 30ســنة، حيــث بلــغ عــددهم  18حتــت  األواســط 

  العبا. 15منها 

أجنـــز البحـــث يف امللعـــب ســـليمان و ملعـــب ملحـــق برائـــد فـــراج املدنيـــة لواليـــة املكـــاين: اgـــال 
  مستغامن.

 5- 4، بواقـــع  21/10/2013إىل21/08/2013امتـــدت الدراســـة مـــن اgـــال الزمـــاين :
 حصص تدريبية يف األسبوع.

 إجراءات البحث امليدانية:- 10

  اعتمد الباحث على املنهج التجرييب.منهج البحث: .1- 10

ــة البحــث:  عجمتمــ .2- 10 بعــد الدراســة االســتطالعية وبعــد حتديــد الباحــث اPتمــع و عين
ســـنة ، مت  18األصـــلي للدراســـة الـــذي متثـــل يف العـــيب كـــرة القـــدم مـــن صـــنف األواســـط حتـــت 

العبـا ذكـور  15اختيارهم بطريقة عمدية من منتخب فريق ترجي مستغامن والـيت بلـغ عـددهم 
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 15، وأخـــرى ضـــابطة اشـــتملت علـــى (لـــرب�مج التـــدرييب املقـــرتحعليهـــا ا(عينـــة جتريبيـــة) طبـــق 
  العبا) من منتخب فريق وداد مستغامن طبق عليها الرب�مج التدرييب العادي. 

ـــه: .3- 10 ـــد متغـــريات البحـــث و اختبارات متثلـــت يف حتديـــد جمموعـــة مـــن االختبـــارات حتدي
القــــوة ، حتمــــل القــــوة واملتمثــــل يف قياســــات بعــــض الصــــفات البدنيــــة ( حتمــــل الســــرعة، حتمــــل 

جموعــة  مصــادر ومراجــع علميــة مب تاملميــزة �لســرعة)، لالعــيب كــرة القــدم (أواســط) والــيت متــ
) اســتمارة و 15حيــت نظمــت يف اســتمارة إســتبيانية  مث قــام الباحــث   بتوزيــع مخســة عشــر (

األســاتذة  داخــل و خــارج الــوطن  لرتشــيحها ، و علــى  عرضــها  علــى جمموعــة مــن الــدكاترة
ر النتــائج املتحصــل عليهــا بعــد اســرتجاعها شــرع الباحــث  يف حتليلهــا مستخلصــني جمموعــة إثــ

 .) 01من النتائج كما هي موضحة يف اجلدول رقم(

  )يوضح نسبة املئوية جمموعة االختبارات البدنية.01جدول رقم (

                    

  اإلختبارات 

  الصفات

حملكمني  نوع االختبار  اهلدف االختبار   سبة املئويةن  ا

  املورفولوجية
  % 100  15    قياس القامة سم  القامة

  %100  15    قياس الوزن غ  الوزن

  البدنية اخلاصة

  %80  12    5×م30إختبار   حتمل السرعة

  حتمل القوة
ـــــــز خـــــــالل  عـــــــددمرات قف

30 �  
  15  100 %  

  حتمل القوة املميزة �لسرعة
أقصـــــــــــى مســـــــــــافة ملـــــــــــدة 

)10� (  
  15  100 %  

  أدوات البحث:.10-4
¹نيا: املقابالت الشخصية    ¹لثا: االختبارات البدنيـة.  أوال: املصادر واملراجع العربية واألجنبية.

  خامسا: الوحدات التدريبية املقرتحة   رابعا : الوسائل البيداغوجية 
*اختبـار داللـة  .سادسا: الوسائل اإلحصائية.. النسبة املئوية * املتوسط احلسايب. *االحنـراف املعيـاري

 ستيودنت. T الفروق
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مج التدرييب املقرتح:.10-5   األسس العلمية املعتمدة يف وضع ال̂رب

تـــدريب الرwضـــي وكـــرة الاســـتعان الباحـــث �لعديـــد مـــن املراجـــع العلميـــة و جمموعـــة مـــن املختصـــني يف 
ميــزة �لقــوة) يف القــدم خاصــة لتحديــد الصــفات البدنيــة (حتمــل الســرعة، حتمــل القــوة ، حتمــل القــوة امل

كــذلك مت تصــنيف التمــارين املدجمــة املتعــددة األغــراض، وفيــه مت ة كــرة القــدم الــيت جيــب تنميتهــا، و رwضــ
وضــع الــرب�مج التــدرييب يف جمــال تــدريب الصــفات البدنيــة األساســية الــيت حيتاجهــا العــب كــرة القــدم  

يقــة النســبة املؤيــة لضــبط األمحــال طر  وتكــون يف نفــس اجتــاه العمــل  أثنــاء املبــاراة، و كــذلك اســتخدام
التدريبيــة لكــل مــن الشــدة و احلجــم و اســتخدام مســتوى نــبض القلــب لتحديــد درجــة احلمــل و نــوع 
الراحـــة و أســـتخدم طريقـــة حتليـــل دورة احلمـــل األســـبوعية وهـــذه االختبـــارات خمصصـــة للعينـــة التجريبيـــة 

ختبــار أكثــر الطــرق اســتخداما يف جمــال فقــط ملعرفــة نســبة تقــدم الــرب�مج التــدرييب حيــث يعتــرب هــذا اال
التــدريب ، حيــث مت وضــع بــر�مج تــدرييب علــى أســس علميــة يف وضــع األهــداف والواجبــات وحتديــد 

  احملتوى وسائل التنفيذ اليت بواسطتها ميكن تنفيذ احملاور الرئيسية للرب�مج يف إطاره العام .

  عرض أهم نتائج البحث:- 11

 ختبار القبلي لعينيت البحثعرض و مناقشة نتائج اال.1- 11

يوضح التجانس بني العينة الضابطة و التجريبية يف نتائج القياسات  )02جدول رقم(

  القبلية �ستخدام اختبار لداللة الفروق  ت ستيودنت.

املقاييس       

   اإلحصائية

     

  االختبارات

  العينة التجريبية  العينة الضابطة
     

  ت

حملسوبة   ا

ت 

اجلدولية
الفروق داللة   س    

  ع   

  س   

  ع   

  0.13    0.17   218.1  .140  018.1   السن

  
  

  
2

.0
4

  

  غ. دال .إ

 غ. دال .إ  .230     3.53   71.83  2.79  1.16    )كغ(الوزن 

 غ. دال .إ  0.44    2.11   172.16  2.19  71.16   )سم(الطول اجلسم 

 غ. دال .إ  0.16     0.46   3.69  0.48   3.61 ) سنة( التدرييب العمر

  0.05عند مستوى الداللة  28= )2- ن2 (درجة احلرية
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 األساسـية بـني املتغـريات مجيـع يف معنويـة فـروق يوجـد ال أنـه )02اجلـدول( مـن يتضـح 

 وهـذه  ) 0.44،  0.13 (بـني ت )احملسـوبة قيمـة ( بلغـت حيـث التجربـة قبـل اPمـوعتني

 يف اPمـوعتني تكـافؤ علـى يؤكـد ممـا 0.05مسـتوى عنـد يـة) اجلدول ت مـن قيمـة( أقل القيم
 .ةالتجرب إجراء قبل األساسية املتغريات

 

) يوضح التجانس العينة البحث يف نتائج االختبارات القبلية 03جدول رقم (

 �ستخدام اختبار لداللة الفروق.

  0.05عند مستوى الداللة  28= )2- ن2 (درجة احلرية

لقد تبني من خالل اجلدول أن مجيع القيم "ت" احملسوبة تؤكد على عدم وجـود فـروق معنويـة 
بـني هــذه املتوسـطات  و هــذا يــدل علـى مــدى التجــانس القـائم بــني عينــيت البحـث مــن حيــث 

 مســـتوى بعـــض القـــدرات الفســـيولوجية وبعــض الصـــفات البدنيـــة األساســـيةيف لعبـــة  التماثــل يف
  مكرة القد

  

  املقاييس اإلحصائية

  االختبارات

  العينة التجريبية  العينة الضابطة
  داللة الفروق  .ج تت .م

  ع  س  ع  س

 5× م30حتمل السرعة  

(�) 
  غ. دال .إ   0.1780.3  �.854  0.22  �84.8

حتمل القوة عدد مرات  خ 

30�  
18.5 4.8 19 4.6 0.17 

2
.0

4
  

  غ. دال .إ

القوة املميزة 

  �لسرعة

رجل اليمني 

  (م)

31.91

6 
  غ. دال .إ 3.7010.52 30.50 3.260

رجل اليسار 

  م)(

30.91

6 
  غ. دال .إ 2.6050.54 31.05 2.998



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
موالریاضیة  جامعة مستغان  

199 

  عرض و مناقشة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينيت البحث.2- 11

ختبـار اإلختبار القبلي و اإلمتوسطي   بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه علىتتعلق الفرضية 
 العينة التجريبية. اختبارات متغريات البحث و لصاحل  يف التجريبية الضابطة و  البعدي للمجموعة

 

) يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينيت البحث يف املتغريات 04جدول رقم (

  البحث �ستخدام اختبار لداللة الفروق.

2.14و ت جدولية =  0.05و عند مستوى = 14و درجة احلرية =   15حجم العينة =  

  
و بعـــد اســـتخدام مقيـــاس  04لقـــد تبـــني مـــن خـــالل النتـــائج املدونـــة أعـــاله يف اجلـــدول رقـــم  

الداللــة اإلحصــائية ت ســـتيودنت، تبــني أن قيمـــة ت احملســوبة �لنســـبة لكــل متغـــريات البحــث للعينـــة 
و مسـتوى الداللـة   14عنـد درجـة احلريـة   2,14أقل من  قيمة ت اجلدولية البالغـة  الضابطة كانت

ـــة إحصـــائية أي أنـــه ال يوجـــد فـــرق معنـــوي بـــني  0,05اإلحصـــائية  ممـــا يـــدل علـــى أنـــه ال توجـــد دالل
املتوســط احلســايب بــني اإلختبــار القبلــي و البعــدي للعينــة الضــابطة.   و أمــا ت احملســوبة �لنســبة لكــل 

  املتغريات

 البحث

  املقاييس اإلحصائية

  عينة البحث

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
"ت".م

  2ع    2س     1ع     1س 

  حتمل السرعة
 10.4 0.12 4.78¹  30.1  84.8¹  العينة الضابطة

 63.4 0.16 4.09¹  40.1  854.¹  العينة التجريبية

  حتمل القوة
 1.50 3.36 20.5 4.8 18.5  العينة الضابطة

 3.44 3.48 25.70 4.6 19  العينة التجريبية

  حتمل القوة 

  املميزة �لسرعة
  الرجل اليمىن

 1.50 3.8 34.25 3.2 31.9  العينة الضابطة

11.44 4.0 39.25 3.7 30.5  العينة التجريبية

  حتمل القوة
  املميزة �لسرعة 

  الرجل اليسرى 

 1.45 3.1 32.9 2.9 30.9  العينة الضابطة

09.45 4.1 38.25 2.6 31.05  العينة التجريبية
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عنـد درجـة احلريـة  2,06البحث للعينة التجريبية كانـت أكـرب مـن  قيمـة ت اجلدوليـة البالغـة  متغريات
مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية أي أنـه يوجـد فـرق  0,05و مستوى الداللة اإلحصائية   14

ه معنــوي بـــني املتوســط احلســـايب بــني اإلختبـــار القبلــي و البعـــدي للعينــة التجريبيـــة و ميكــن تفســـري هـــذ
)  بـني اإلختبـار القبلـي و البعـدي 0, 05(  النتيجـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

أن  طريقــة التـــدريب املـــدمج  حيـــث فعاليـــة  إىل راجـــع ذلـــكللمجموعـــة التجريبيـــة ملتغـــريات البحــث ، 
ســاعد قابلــة يف املاملســافات  �حيــةمــن  وخمتلفــة متنوعــةســاليب  والتمــارين املشــا�ة ألداء احلركــات  

 إســتخدام طريقــة التــدريب املــدمج  أن وهــذا يتفــق مــع مــا يــرى الباحــث متغــريات البحــث  علــى تطــوير
تعـــود  حيـــثكـــز الالعـــب عنـــد اســـتخدامها طبقـــاً ملواقـــف اللعـــب. ا تتناســـب مـــع مر  أن�لكـــره جيـــب 

 الالعبـــني علـــى طريقـــة التـــدريب مـــن قبـــل املـــدرب وعلـــى اعتمـــادهم  علـــى التـــدريب مـــن أجـــل حتســـني
مرحلـــة  افظـــة  علـــى اللياقـــة البدنيـــة الـــيت أكتســـبها خـــاللاحملخطـــط اللعـــب يف مرحلـــة املنافســـة  ، مـــع 

إن هـــدف كـــل تـــدريب هـــو التحضـــري للمنافســـة ومـــا حتملـــه مـــن انـــدماج وتـــداخل ملكـــو�ت  اإلعـــداد،
ــــة واخلططيــــة  ــــه هــــو تطــــوير القــــدرات البدنيــــة واملهــــارات التقني املســــتوى العــــايل فاهلــــدف مــــن هــــذا كل

 يعـين الستعدادات النفسية لالعبني، كما تؤكد النتائج نسبة حتسن لكل متغـريات البحـث ،  وهـذاوا

 و�لتايل متغريات البحث، على مستوى كثريا أثر طريقة التدريب املدمج  وفق تدريب الالعبني أن

 هـو كمـا طريقـة  التـدريب املـدمج ألن حتسـن، النتـائج جيـدة و حـدث هلـم علـى الالعبـني حتصـل

ا تتميز كما التدريبية احلصص خالل الالعبني ماس لدىاحل تثري روف مع  دافعية إ¹رة على بقد̈ر

طريقـة ن أويف األخـري يسـتنتج الطالـب الباحـث  .لـدى الالعبـني املشـاركة كثـرة إىل يؤدي التدرب مما
القـــدم  علـــى بعـــض الصـــفات البدنيـــة لـــدى العـــيب كـــرة االتـــدريب املـــدمج �لكـــرة  املقرتحـــة µثـــر إجيابيـــ

    ).18أواسط 
 مقارنة نتائج جمموع االختبارات يف االختبار البعدي لعينيت البحث:.3- 11

الضـابطة و   ختبـار البعـدي للمجموعـةاإلمتوسـطي  بـني إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنـه علـى
 اختبارات متغريات البحث و لصاحل اPموعة التجريبية يف التجريبية

  

  قارنة نتائج االختبارات يف االختبار البعدي لعينيت البحث.) يوضح م05اجلدول رقم (
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2.04و ت جدولية =  0.05مستوى = و عند 28و درجة احلرية =  30حجم العينة =  

) لالختبــار البعــدي لعينــيت البحــث 05يالحــظ مــن خــالل النتــائج املوضــحة يف اجلــدول رقــم (
 2.04أن قـــيم ت احملســـوبة يف مجيـــع االختبـــارات هـــي أكـــرب مـــن القيمـــة اجلدوليـــة املقـــدرة بــــ  

عنــوي أي و هــذا يــدل علــى وجــود فــرق م 0,05ومســتوى الداللــة     28عنــد درجــة احلريــة 
    دال إحصائيا لصاحل العينة التجريبية املطبق عليها الرب�مج التدرييب .

) بـني اإلختبـار 0, 05(  وميكن تفسـري هـذه النتيجـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى
طريقـــة التـــدريب  فعاليـــة  إىل راجـــع ذلـــكالقبلـــي و البعـــدي للمجموعــــة التجريبيـــة ملتغـــريات البحـــث ، 

املســافات  �حيــةمــن  وخمتلفــة متنوعــةســاليب  وأن التمــارين املشــا�ة ألداء احلركــات   حيــث املــدمج 
 1994حنفـي حممـود  إليـه أشـاروهذا يتفق مع مـا متغريات البحث  مما ساعد على تطويريف املقابلة 

لــيت ا العاليــة املالحظــةعنــد الالعــب ينمــو مــع التمــرين ويكــون نوعــاً خاصــاً مــن  ة�لكــر  اإلحســاس إن"
الالعـب دقـه وخـواص الكـره شـكلها  إدراكخبربته وينشأ عـن ذلـك  ةيتعامل مع الكر  أنجتعله يستطيع 

إسـتخدام طريقـة التـدريب  إنويـرى الباحـث ) 1994حنفـي حممـود (ووز³ا ومرونتها عنـد جريـه �ـا" 
 يــثحكــز الالعــب عنــد اســتخدامها طبقــاً ملواقــف اللعــب. ا تتناســب مــع مر  أنجيــب  ة�لكــر  املــدمج 

تعود الالعبني على طريقة التدريب من قبل املدرب وعلـى اعتمـادهم  علـى التـدريب مـن أجـل حتسـني 
افظـــة  علـــى اللياقـــة البدنيـــة الـــيت أكتســـبها خـــالل مرحلـــة احملخطـــط اللعـــب يف مرحلـــة املنافســـة ، مـــع 

 إن هــدف كــل تــدريب هــو التحضــري للمنافســة ومــا حتملــه مــن انــدماج وتــداخل ملكــو�ت اإلعــداد ،
ــــة واخلططيــــة  ــــه هــــو تطــــوير القــــدرات البدنيــــة واملهــــارات التقني املســــتوى العــــايل فاهلــــدف مــــن هــــذا كل

املقاييس اإلحصائية               
  االختبارات

  العينة التجريبية    العينة الضابطة   
  "ت".م  

  داللة  
  ع    س     ع     س     الفروق  

  .إدال  556.    0.16 4.09¹ 0.12   4.78¹  (¹ )30  5× م30حتمل السرعة 
  دال.إ  7.76   3.39 25.70¹  3.36  20.5¹    30¹خ  حتمل القوة     عدد مرات

  القوة املميزة �لسرعة 
  دال.إ  9.21   4.02 م39.25  3.80  م34.25   رجل اليمني م

  دال.إ  8.50   4.12 م38.25    3.13  م32.9   رجل اليسار م
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واالســتعدادات النفســية لالعبــني، فالتــدريب املــدمج Ìخــذ بعــني االعتبــار حتضــري كــل العوامــل املشــاركة 
  .(Remy,2001,29-33) واملكونة للتفوق الرwضي الفردي واجلماعي

علــى  اطريقــة التــدريب املــدمج �لكــرة  املقرتحــة µثــر إجيابيــلطالــب الباحــث إن ويف األخــري يســتنتج ا 
    ).18بعض الصفات البدنية لدى العيب كرة القدم أواسط 

 النتائج بفرضيات البحث: مناقشة- 12 

  مناقشة الفرضية األوىل:.1- 12

ختبـار اإللقبلي و ختبار ااإلمتوسطي   بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه علىتتعلق الفرضية 
لصـاحل العينـة  اختبـارات متغـريات البحـث و لصـاحل  يف الضـابطة و التجريبيـة  البعـدي للمجموعـة

  التجريبية.
فبعـــد املعاجلـــة اإلحصـــائية �ســـتخدام "ت" ســـتيودنت Pمـــوع النتـــائج اخلـــام املتحصـــل عليهـــا 

ة تــــؤدي إىل قرتحـــاملبغـــرض إصـــدار أحكـــام موضــــوعية حـــول تطبيـــق طريقـــة التــــدريب املـــدمج 
تطوير بعـض الصـفات البدنيـة األساسـية لالعـيب كـرة القـدم فقـد تبـني أن العينـة التجريبيـة الـيت 

املـدمج �لكـرة احـدث تطـورا ملحوظا،حيـث مـن خـالل املعاجلـة  بطبقت عليها طريقة التدري
) تبــني وجــود فــرق معنــوي يف النتــائج لكــون أن جــل 04اإلحصــائية و املوضــحة يف اجلــدول (

و درجــة  0,05ت" احملســوبة هــي أكــرب مــن قيمــة "ت" اجلدوليــة عنــد مســتوى الداللــة قــيم "
املـــدمج �لكـــرة  و املوجهـــة �ـــدف  بممـــا يؤكـــد علـــى مـــدى فاعليـــة طريقـــة التـــدري 14احلريـــة 

  سـنة، 18تطوير بعض الصفات البدنية األساسية لدى العيب كرة القدم  ملرحلة عمرية حتـت 
ض الدراسات الـيت قـام �ـا جمموعـة مـن البـاحثني  يف دراسـة املقارنـة بـني كما يذكر موفق املوىل  أن بع

جتــاه اإلالتــدريب املــدمج ، حيــث أســتنتج أن التــدريب الــذي يعتمــد علــى طريقــة  و  التــدريب املنفــرد   
املنفردة  يف كرة القدم و الـيت تقـود خلسـارة اللياقـة البدنيـة خـالل مرحلـة املنافسـة،  أمـا طريقـة التـدريب 

تكاملــة و املدجمــة و الــيت تقــود كــذلك ملســتوwت عليــا األداء املهــاري و اخلططــي و الوصــول بالعــيب  امل
،  2010(املـوىل، كرة القدم لقمة األداء  و حمافظة على لياقة بدنيـة قويـة علـى طـول فـرتة املنافسـة . 

93(     
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اشـــى مـــع اراة الـــيت تتمن إســـتخدام التمـــارين  املشـــا�ة لتلـــك املبـــأو يف الســياق يـــرى الطالـــب الباحـــث 
صــــص التدريبيــــة علــــى شــــكل التمــــارين تكــــون مشــــا�ة لتلــــك احلن تنظــــيم أ، كمــــا املراحــــل التحضــــريية

املواقـــف يف املقابلـــة ، حيـــث يســـتخدم متـــارين خاصـــة �لقـــوة املميـــزة �لســـرعة حســـب مراكـــز الالعبـــني 
ة . كمـا يعـرب عـن محـل الالعـب  أن يتـدرب كأنـه يلعـب يف املقابلـة الرمسيـ جيـب علـى    jeanيشـري  

صـــة التدريبيـــة حبمـــل جممـــع الـــذي حيتـــوي علـــى التكتيـــك، الفـــين ،البـــدين، النفســـي، احلالتـــدريب أثنـــاء 
ــــــذهين  ــــــوليكني ((ancian,2008,60)ال ) نقــــــال عــــــن POLIKNIN،1988.   وأشــــــار ب

) إىل ضرورة تنويـع التـدريب عـن طريـق تنويـع أسـاليب التحميـل وميكـن 1997(طلحة حسام الدين ،
ن يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تغـــري عـــدد التكـــرارات أو عـــدد اPموعـــات أو يف مقـــدار شـــدة احلمـــل أو يف أ

)،كما أكـدت الدراسـة علـى ذلـك 52، 1997تغري يف مدة الراحة (طلحة ،السرعة أداء التمرين أو 
، إن التفكـــري املتنـــاوب واملتعـــدد يف إجيـــاد حلـــول مشـــكالت الوضـــعيات املطروحـــة، ويف كـــل احلـــاالت 

دريب املـــدمج ينطلـــق مـــن شـــكل التـــدريب اهلـــادف إىل تطـــوير ذكـــاء الالعبـــني يف أثنـــاء وضـــعيات فالتـــ
،  ولقــد أوجــدت (Grosgerges.B, 1990, 285-288) اللعــب �لكــرة أو بــدون كــرة

البحـــوث يف  الطـــب و العلـــوم يف الرwضـــة و التمـــارين ن الفريـــق الـــذي يتوقـــف عـــن تـــدريب املقاومـــة 
نتـــــائج  يـــــه نقصـــــان يف األداء الكـــــروي يف ³ايـــــة املوســـــم ، حيـــــث بينـــــتخـــــالل املوســـــم ســـــيالحظ عل

تــدريب العنــدما يتوقــف الالعبــني عــن  ،لفريــق لالقــدرة و الرشــاقة ملوســم كــرة القـدم إختبـارات الســرعة و 
من املهم تنفيد الكثري من متارين اللياقة البدنيـة مـع الكـرة أو ) 94،  2010(املوىل، خالل املوسم ، 

ات اللعــب ، حيــث يصــيب النجــاح املــدرب الــذي ينــوع متــارين اللياقــة مــن وحــدة علــى شــكل وضــعي
تــــدريب ألخــــرى ألجــــل التــــأثري يف خمتلــــف العناصــــر البدنيــــة .أي أن اجلرwلســــريع ملســــافات قصــــرية مث 

ــــــومرتك  نملســــــافات طويلــــــة و جــــــري مــــــع الكــــــرة مث دون الكــــــرة مث متــــــاري و عمــــــل القــــــدمني     البالي
كـــز أي اســـرتاتيجية تدريبيـــة علـــى الســـرعة و القـــدرة و القـــوة  و اخـــريا علـــى كما جيـــب أن ترت،الســـريع

. مـــن املهـــم التـــذكري ن  )112-111،  2010(املـــوىل، التحمـــل / الراحـــة يف مرحلـــة الشـــباب ، 
الرشاقة الصفة املركبة اليت تتألف من السرعة و املرونة و القوة و املهارات احلركية حيث أن تنميـة تلـك 

حمتـــوى الـــرب�مج التكـــويين ينطلـــق مبقاربـــة وحدويـــة أي وحـــدة  ،عالقـــة يف تطـــوير الرشـــاقةالصـــفات هلـــا 
شـــاملة ومتكاملـــة مـــن خــــالل حتليـــل دقيـــق حلقيقـــة اللعــــب التنافســـي ولوضـــعيات وحـــاالت وجوانــــب 
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الـــيت تســـمح �حلصـــول علـــى جمموعـــة معلومـــات عـــن الوضـــعيات  التـــدريب البدنيـــة والتقنيـــة واخلططيـــة
ن طــرف الفريــق املنــافس، معلومــات عــن وضــعيات الفريــق نفســه، معلومــات حــول العكســية املنفــذة مــ

اختيـــار حلـــول ملشـــكالت وضـــعيات اللعـــب املفروضـــة، معلومـــات حـــول زمـــن وشـــدة احلمولـــة وحتديـــد 
.كمـا قـام مـوىل املوفـق (Dufour.W, 1989, 217) القدرة على تصـور لوضـعية حـل املشـكلة
 3أســـابيع حيـــث يتـــدرب العبـــو كـــرة القـــدم علـــى الرشـــاقة  Î6عـــداد بـــر�مج لتـــدريب الرشـــاقة خـــالل 

أن تدريب صفة القـدرة للجـذع   )162،  2010(املوىل، مرات يف األسبوع خالل مرحلة التحضري 
أو مايســمى �لقــوة اجلوهريــة لوســط اجلســم ألن ذلــك جينــب الالعــب الكثــري مــن اإلصــا�ت الشــائعة 

 نتقال احلركي ألطـراف جسـم الالعـب .(اإلتثري قوة بكرة القدم ، حيث أن تقوية عضالت البطن مما 
،  يركــــز مــــدرب اللياقــــة البدنيــــة علــــى مخــــس صــــفات بدنيــــة رئيســــية و هــــي  )10،  2010املــــوىل، 

ك الصـــفات اخلمســـة تكـــون متداخلـــة  التحمـــل و القـــوة و الســـرعة و املرونـــة و التوافـــق ، حيـــث أن تلـــ
  ).10،  2010.( املوىل، مع بعضها مرتابطةو 

 اطريقـة التـدريب املـدمج الكـرة  املقرتحـة µثـر إجيابيـ ل مـاذكر�ه أنفـا يسـتنتج الطالـب الباحـثمن خال
  أن الفرضية قد حتققت. ).و �لتايل 18على بعض الصفات البدنية لدى العيب كرة القدم أواسط 

  : ةمناقشة الفرضية الثاني .12-2

الضابطة و   ار البعدي للمجموعةختباإلمتوسطي  بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه على
و بعد استخدام مقياس الداللة اختبارات متغريات البحث و لصاحل اPموعة التجريبية ،  يف التجريبية

اإلحصائية ت ستيودنت، تبني أن قيمة ت احملسوبة �لنسبة لكل متغريات البحث للعينة التجريبية  
و مستوى الداللة   28د درجة احلرية عن 2.04كانت أكرب من  قيمة ت اجلدولية البالغة 

مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية أي أنه يوجد فرق معنوي بني املتوسط  0,05اإلحصائية 
دول رقم اجلاحلسايب بني العينة الضابطة و العينة التجربية يف اإلختبار البعدي كما هو موضح يف 

)05(  

ج �لكرة و املوجهة �دف تطوير بعض املدم بمما يؤكد على مدى فاعلية طريقة التدري
سنة، حيث  18الصفات البدنية األساسية لدى العيب كرة القدم  ملرحلة عمرية حتت 

 2004توافقت هذه الفرضية مع دراسة  ماهر أمحد حسن البيايت، فارس سامي يوسف 
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تالية الذي توصل إىل أن ظهور تطور يف مستوى أداء الالعبني يف عناصر القدرة البدنية ال
القوة املميزة �لسرعة) لدى العيب   –حتمل اخلاص  –الرشاقة  –السرعة االنتقالية  - (املرونة

، و تشري الدارسات اخلاصة بتحليل النشاط احلركي ن العب كرة القدم جيري  كرة القدم
مرت بسرعة عالية خالل املبارة الفعلية و هذا يؤكد على  30تكرار ملسافة  60- 40مابني 

 )159- 158، 1995( البساطي،  ة حتمل السرعة توايل السرعات لالعب كرة لقـدم أمهي
، مما يدل على مدى فاعلية طريقة التدريب املدمج �لكرة اليت اقرتحها الباحث كان هلا 
نفس التأثري يف تطوير بعض الصفات البدنية األساسية وعلى هذا األساس استخلص 

  الباحث  أن هذه الفرضية قد حتققت.
  االستنتاجات: - 13

 االحصـائى التحليـل عنـه أسـفر ومـا البحـث وعينـة وأدواتـه وفروضـه البحـث أهـداف ضوء ىف

  :التالية االستنتاجات إىل الوصول من متكن الباحث 
إن ضــــعف مســــتوى االجنــــازات الرwضــــية لالعــــيب كــــرة القــــدم،راجع إىل قلــــة االهتمــــام يف  .1

  . التكوين العايل واملتكامل اجلوانب املدربني
االفتقــار املــدربني الســتخدام االختبــارات البدنيــة لتقــومي مســتوى الالعبــني و الوصــول �ــم  .2

  إىل مستوى أحسن.
عينــــة البحــــث يف وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني االختبــــار القبلــــي و البعــــدي لل .3

 لصاحل العينة التجريبية.املتغريات البحث و 

ضــابطة و التجريبيــة يف االختبــار البعــدي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني العينــة ال .4
ممـا يـدل علـى فاعليـة طريقـة  ،لصاحل هذه األخرية يف نتائج بعض الصـفات البدنيـة اٍألساسـية 

 التدريب املدمج �لكرة املقرتحة و بلوغ اهلدف املنشود. 

  
  

  :االقرتاحات- 14
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 لتحسـني مسـتوى التدريبيـة الوسـائل �سـتخدام املقـابالتمشـا�ة ألداء  مترينـات اسـتخدام - 

 .الالعبني أداء

كرة  رwضة لالعيب اخلاصة البدنية القدرات الفسيولوجية لتطوير الدراسات من املزيد إجراء - 

 .املختلفة السنية املراحل القدم يف

 منهجية التدريب احلديثة . حول للمعنيني تكوينية ملتقيات تنظيم - 

فنيـا  µهـيال املـدربني µهيـل حنـو تصـب.اPـال هـذا يف خمتصـني قبل من برامج و خمطط وضع - 

 .علميا و

دمـــــج اإلطـــــارات املتخرجـــــة مـــــن املعاهـــــد يف مهنـــــة تـــــدريب الفـــــرق الرwضـــــية علـــــى خمتلـــــف  - 

 املستوwت  و الفئات العمرية .

  خالصة عامة:-15

إن الوصـــول إىل إجنـــاز الرwضـــي يتطلـــب إجيـــاد طـــرق وحلـــول مناســـبة و اكتشـــاف أســـاليب  - 

و التقنية و  التكتيكية  و النفسية و العقلية، و خلق ظـروف   جديدة لتطوير قدرات البدنية

علـى هـذا األسـاس يـرى الباحـث  أن بنـاء بـر�مج التـدريب الـذي   مشـا�ة يف مثـل املنافسـة ،

و خلــق ظــروف مناســبة تتشــابه و ظــروف املنافســة   يعتمــد علــى كيفيــة تقنــني  احلمــل التــدرييب 

يف مرحلــــة اإلعــــداد عــــن طريــــق متــــارين مندجمــــة    ةويــــتم تنميــــة بعــــض الصــــفات البدنيــــة املندجمــــ

�لكرة،  ومن خالل النتائج أسـتنتج الباحـث إىل أن فاعليـة التمـارين املندجمـة �لكـرة املقرتحـة 

لــدى العــيب كــرة القــدم ،و    أظهــرت µثــريا اجيابيــا علــى تنميــة بعــض الصــفات البدنيــة املندجمــة

املعاهـــد يف مهنـــة تـــدريب الفـــرق الرwضـــية يقـــرتح الباحـــث أن يـــدمج اإلطـــارات املتخرجـــة مـــن 

  .على خمتلف املستوwت والفئات العمرية
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