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 لتقديراالشكر و  

أشكر هللا العلّي العظيم على نعمه اليت التعد وال حتصى كما أتقدم 

ابلشكر ملعهد الرتبية البدنية و الرايضية إلاتحته لنا فرصة مواصلة 

دراساتنا العليا ومن ورائه كل طاقمه من أساتذة و عمال كما أتقدم 

أعانين ولو بتقديري الكبري ألستاذي رايض علي الراوي و لكل من 

 بكلمة يف إجناز هذا العمل املتواضع . 

 العرفان إىل كل من علمين علما أو عمال أنتفع به.أتقدم ابلشكر و 
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 FC/max 142 ملتغري الــــ 

يف القياس البعدي   Vs 2 2و  10-10لداللة الفروق بني   t-testيبني  نتائج اختبار   36 اجلدول
 Lactateملتغري الــالكتات 

143 
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 قائمة األشكال:  -2
 

 الصفحة العنوان رقم الشكل

 65 يبني العالقة بني السرعة اهلوائية القصوى واحلد األقصى الستهالك األكسجني  1 الشكل

 79 للمراهقةحتديد اجملال الزمين    2 الشكل

 cometti 102ميثل خصائص حصة تدريب تباديل حسب  3 الشكل

  4 الشكل
لدى أفراد     VMAالفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى الـــــــــ 

 جمموعة  التدريب التباديل 
121 

  5 الشكل
  Fc/maxيوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى الـــ

 لدى أفراد جمموعة التدريب التباديل 
123 

  6 الشكل
لدى أفراد  Fc/reposالفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  

 جمموعة التدريب التباديل 
124 

  7 الشكل
لدى أفراد    Fc/reserveالفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 

 جمموعة  التباديل 
126 

  8 الشكل
لدى أفراد     Lactateالفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  

 جمموعة  التدريب التبادل 
127 

  9 الشكل
ألفراد جمموعة     VMAالفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  

 األلعاب املصغر 
129 

  10 الشكل
لدى   Fc/maxيوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 

 أفراد جمموعة  األلعاب املصغرة 
130 
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  11 الشكل
لدى أفراد    Fc/reposالفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  

 جمموعة  األلعاب املصغرة 
132 

  12 الشكل
  Fc/réserveيوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 

 ألفراد جمموعة  األلعاب املصغرة
133 

  13 الشكل
ألفراد   Lactateيوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  

 اجملموعة  األلعاب املصغرة 
134 

  14 الشكل
الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف القياس  

 VMAالبعدي ملتغري الــسرعة اهلوائية القصوى   
136 

  15 الشكل
الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف القياس  

 Fc/maxالبعدي ملتغري النبض األقصى 
137 

الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف القياس    16 الشكل
 Fc/repos 139البعدي ملتغري نبض الراحة 

  17 الشكل
الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف القياس  

 Fc/Réserveالبعدي ملتغري نبض الراحة
140 

  18 الشكل
الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف القياس  

 Lactateالبعدي ملتغري الالكتات  
141 

يف القياس البعدي ملتغري الـــــــــنبض     2ضد  2و   10-10الفروق بني درجات متوسطي   19 الشكل
 FC/max 143األقصى 

يف القياس البعدي ملتغري الالكتات      2ضد  2و   10-10الفروق بني درجات متوسطي   20 الشكل
Lactate 144 
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إن اجملال الرايضي أصبح اليوم أكثر اتساعا من حيث املفهوم واألمهية ولذلك أصبح للخربات املكتسبة من  مقدمة: -1

 خالل البحوث العلمية وتطبيقاهتا امليدانية أتثري كبري على املردود خالل خمتلف املنافسات الرايضية.  

البلدان املتقدمة منها والنامية جعلت أصحاب اخلربة يفكرون  ونظرا ملا تلقاه لعبة كرة القدم من أمهية متزايدة يف خمتلف 

دائما يف إجياد أفضل األساليب العلمية اليت تعمل على تطوير اللعبة وانتقاء الربامج التدريبية الالزمة للوصول للمستوايت  

 ز على عدة عوامل . العالية وهلذا فإن عملية إعداد الالعبني للمشاركة يف املنافسات عملية ابلغة األمهية تتك

إانلتغريات يف اإلجناز الكروي احلديث ترتبط بتسريع الفعاليات الدفاعية واهلجومية مع مستوى عايل من اللياقة البدنية  

 ( .  771فضال عن ارتفاع املستوى املهاري لالعبني واعتماد أسلوب الكرة الشاملة ) أمني اخلويل، بدون سنة، 

 الفريق أي أننا نرى املدافع يساهم بشكل فعال يف اهلجوم واملهاجم يتاجع للدفاع عن  الالعب يشغل أكثر من مركز  يف 

املرمى وعلى الرغم من حتمل الالعب هلذا اجلهد العايل  فإن عليه االحتفاظ بلياقته البدنية طيلة فتة املباراة   

(mambert,1992,82 . ) 

حىت تتماشى مع متطلبات النشاط البدين، فكرة القدم احلديثة تتميز  وعليه وجب تطوير اللياقة البدنية لالعبني وكفاءهتم 

 ( . wineck,1997,253ابإليقاع السريع حتت ظروف اللعب املختلفة )

ان التقدم املذهل الذي عرفته كرة القدم يف العقد األخري جاء نتيجة التخطيط السليم املبين على أسس علمية مع االرتقاء  

 األدوات واألجهزة واملالعب واالهتمام إبعداد املدربني وأتهيلهم علميا وعمليا.   أبساليب التدريب وتطوير 

وجند أن املدرب الرايضي يواجه حتدايت كثرية أثناء عمله، من بينها اختيار طريقة التدريب اليت حتقق ما يسعى إليه، فكل  

ضي أن خيتار طريقة التدريب اليت حتقق له  طريقة من طرق التدريب حتقق أهدافا معينة ومن هنا وجب على املدرب الراي 

نسب عالية من اهلدف املسطر أو حتقق عدة أهداف يف نفس الوقت فتنوع طرق التدريب تعمل على زايدة اإلاثرة لدى  

الالعبني بعكس ما إذا كان التدريب منحصرا يف طريقتني أو ثالث وتعترب طرق التدريب وسائل تنفيذ الوحدة التدريبية  

تطوير احلالة التدريبية لالعبني، بسلوك يؤدي إىل حتقيق الغرض املطلوب عن طريق عمليات التدريب املنظمة )  لتنمية و 

 .( 80، 1992حسن عالوي ،

 اانلكثري من االمم عرفت منذ زمن اهنا تركز كثريا على اجلانب البدين ) كإجنلتا ( وامم اخرى على التقين )كالربازيل (  
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كإيطاليا ( ،وامم اخرى تركز على اجلانب التكتيكي والبسيكولوجي ) كأملانيا ( والزالت هذه    واخرى على التكتيكي )

 .   (bangasbp,1994,16)اجلوانب تشكل االساس يف كرة القدم خاصة املستوى العايل  

تها  اىل غاية يومنا هذا يعترب اجلانب البدين من اهم اجلوانب اليت ميكن للمدربني التحكم فيها وكذا مراقب  

(balson,1995 ,16   (  والشك ابن الالعب ذو اللياقة املمتازة يستطيع ان يستغل قدراته التقنية والتكتيكية )

bangsbo,1994,16  فاحسن الالعبني يف العامل حباجة للياقة بدنية جيدة حىت يتسىن هلم القيام حبركات فنية ذات )

بعد مقاطع من السرعة او يف هناية املباراة )    نوعية بعد جري طويل احياان او تنافس مع اخلصم ، او

zaweli,2002,22  وهذا اجلانب يؤثر مباشرة على التمركز التكتيكي واعادة التمركز فكرة القدم تلعب على ، )

 (. trapattoni,1999,85جزئيات  فعدم اعادة التمركز لالعب ما او أتخره يف ذلك يؤدي اىل تلقي اهداف ) 

 ذا البحث اجراء دراسة مقارنة بني تدريبني ختصصيني يف كرة القدم ، احدمها بدين خالص  لقد اردان من خالل ه

و االخر مدمج على بعض املؤشرات الفيزيولوجية املتمثلة يف: النبض القليب ، تركيز حامض الالكتيك ،االستهالك  

عند العيب كرة القدم فئة اقل من  األوكسيجني االقصى ،وكذا البدنية  املتمثلة يف السرعة اهلوائية القصوى 

و االخر   10/ 10تدريبني أحدمها تباديل االستجاابت الفيزيولوجيةأثناء ،كماستتناول هاته الدراسة مقارنة بني سنة18

 2ضد2شكل من أشكال األلعاب املصغرة 

قصوى لالعيب كرة القدم  ، حبيث يعتربان تدريبني يعمالن يف احلدود ال ( النبض القليب األقصى و تركيز محض الالكتيك )

(Dellal et al,2008,2009 ، ) املتمثلة يف   جمموعة من االختبارات املخربية و امليدانية   نا ستعملاوألجل ذلك

  و اختبار قياس محض الالكتيك و استعملنا 2008املعدل يف   Leger et Boucherاختبار السرعة اهلوائية القصوى  

أجهزة   10 و لقياس النبض القليب استعملنا  (   +Lactate Scout، )  ( Lactate pro2) جهازين متوفرين  فيه 

على جمموعة من  العيب الفئة  (   Polar( من نوع  )Cardio Fréquence Mètreمتوفرة و صاحلة لالستعمال )

 العمرية املذكورة
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ث فصول يتضمن الفصل  ولتحقيق ذلك سنقوم بتقدمي البحث اذ سيشمل الباب األول على الدراسة النظرية، وفيه جند ثال

األول التدريب يف كرة القدم و تكيفاته مع املتطلبات احلديثة للعبة ،سنتعرض فيه إىل الطرق الرئيسية و احلديثة يف التدريب  

،اما يف    و ركزان على الطريقتني التدريبيتني حمل الدراسة  وضرورة تكيفها مع املتطلبات الكثرية واملختلفة لكرة القدم احلديثة

تناولنا القدرات اهلوائية و الالهوائية لالعيب كرة القدم كما فصلنا يف متغريات دراستنا من السرعة اهلوائية  الفصل الثاين 

القصوى مث احلد األقصى لالستهالك األوكسيجيين و كذلك النبض القليب أبنواعه الثالث األقصى و االحتياطي و الراحة  

والذي تناولنا فيه الفئة العمرية ، خصائصها و متطلباهتا و كذلك تدريب  الفصل الثالث ،مث   محض الالكتيك وكذلك  

الصفات البدنية عند هاته الفئة، أما يف اجلانب التطبيقي فقسمناه اىل فصلني ، الفصل األول خصص ملنهجية البحث اليت  

 قمنا بتحليل النتائج اليت حتصلنا عليها و مناقشتها و  اتبعناها و االجراءات اليت اختذانها إلجناز الدراسة مث يف الفصل الثاين

مقارنتها ابلفرضيات و يف االخري توصلنا اىل أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني التدريبني على متغريات الدراسة ،  

و ابلتايل الفرض مل    على يف اجلزء االخري من الدراسةكما مل تكن هناك فروق معنوية ذات داللة بني النوعني املقتحني 

 يتحقق. 

مشكلة البحث:   -2

،  فضل  فىضوءتطوراستخدامأساليبالتدريبوتعددمفاهيماإلعدادواالجتاهإلىالتخصصيةفياختيارالتدريباتكأحداملبادائلعلميةالواجبة 

  (bangsho 1994 توجيه تدريب املداومة يف كرة القدم اىل التدريب التباديل وصنف كرة القدم كرايضة تباد )  لية اي

 fox et mathews 1977 , 13   (، )billatفتات جهد متبوعة بفتات راحة وهذا ما جعله تدريب خاص ) 

et all 1994,1999,2000 ليات  آت احلاصلة يف انظمة الطاقة وكذا ( ،  حبيث مسحت دراسته بتقييم التداخال

التعب والوقت احملدد للمحافظة على السرعة اهلوائية القصوى ومواصفات اخرى خاصة ابلتدريب التباديل ،فهو يسمح  

 , christemsem ,1960    ( ،)billat et allبقطع مسافات اكرب وطرح اقل حلمض الالكتيك وأتخري التعب ) 

 gaitanosادلية مت اكتشافها عند رايضي املستوى العايل )ن ااثر تدريبات املداومة ابستعمال متارين تب إ( ، 1996,28

et al,1998  مع ارتفاع )VO2 maxن هاته  أاالشارة اىل   وأتخر ملحوظ للتعب مقارنة ابلتدريب املستمر كما جيب

ن  إ انتاج الطاقة اثناء التمرين ، الطريقة تقلص من انتاج حامض الالكتيك  مع استعمال الفوسفو كرايتني  يف 
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ثناء التمارين التبادلية ، هذه اجلهود تعترب مهمة ألن  أسفوكرايتينوالغلوكوجني العضلي يعتربان من اسس انتاج الطاقة  الفو 

سافة املقطوعة وارتفاع يف  القدرات اهلوائية املرتفعة تسمح لالعبني بتحسني مستواهم بفضل املشاركة اثناء املباراة ، زايدة امل

( هاته التمارين خاصة جدا بكرة القدم لكنها اعتربت غري مشتكة مع نشاط   helgerud et al,2001داء ) شدة األ

 .e.gاملعطيات الفنية والتكتيكية، يف نفس السياق حاول الكثري من الباحثني )  إبدراجال تسمح   ألهناالعيب كرة القدم 

le gall2002,21 ، )hoff et al) 2002,14 تقنية وتكتيكية مقارنة  ( ربط هذه املعطيات البدنية مع اخرى

ببعض التمارين البدنية اخلاصة ، اذ اجروا حبوث يف التأثريات البدنية والفيزيولوجية للتمارين ابلكرة وهو ما يسمى ابلتدريب  

 2007(املدمج ، فيما اعترب اخرون ابن التدريب ابأللعاب املصغرة يسمح بتطوير القدرات اهلوائية لالعبني 

(rampinini et al ,impelizzeri et al,2005)    و الرفع من مستوى االستهالك األكسيجيين االقصى، )

(mallo et navarro,2008.)يف   كما يرى البساطياهنذااألسلوبريفع

مستواىلقدرةاهلوائية)التحمل(وأيخرظهورالتعب)التحمالخلاص( فضاًلعنالتحسناجلوهريفيمستواىإلجناز املهارى ) البساطي،  

1989 ،165) . 

فقدتطور هذا االسلوابلتدريبيوأصبحيعتمدعليهالكثري من املدربني أثناء فتات اإلعداد املختلفة أبشكال متنوعة وزايدة   

حجم أدائها لتحقيق األهداف املركبة و اقتصادية التدريب ، من خالل استخدام ألعاب املبارايت املصغرة كمحتوى  

و زايدة قدراهتم حنو توجيه ألعاب املبارايت املصغرة ) البساطي،   وهدف يف نفس الوقت لرفع مستوى كفاءة الالعبني 

1989،165). 

ان حتليل انشطة العيب كرة القدم خالل املبارايت مسحت لنا ابلتعرف على املعايري املرتبطة ابللياقة البدنية واجلانب التقين  

 والتكتيكي اي مع الكرة ، مع اخلصم ، و مع الزمالء . 

اىل   80( بشدة تتاوح ما بني  ram pinini et all 2007م ) 11230م و 9995جيرون ما بني العبو كرة القدم 

٪   9اىل  1( وبتحديد املسافة املقطوعة يف الشوط الثاين بناقص  stolem et all 2005)  FC max ٪ من   90

٪ من   5اىل  4ان من ( ،كما ان الدراسات النظرية االخرية تشري اىل  van gool 1998مقارنة ابلشوط االول )

 thatcher etم ( ) 400 –م  250كلم/سا اي ما بني )   25املسافة املقطوعة تكون بشدة عالية جدا اي اكثر من 
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batterham 2004    ( )bangsho, 2007  م من اجلري   1300و  115( ، وكذلك يؤدي الالعبون ما بني

 wgiters et all 1982,bangshoثناء املباراة )  تدخل ا   11لعبات راسية ،    8نصف دوران ،    50اىل اخللف  ،  

1994  . ) 

ان مشكلة البحث قد تبلورت عند الطالب من خالل اطالعه على واقع التحضريات لدى انديتنا ومدى ارتباطها  

خبصوصية اللعبة ، و من هنا برزت امهية البحث يف دراسة تدريبني خاصني بكرة القدم ، احدمها بدين خالص و االخر  

 ج للكرة على حتسني كفاءة االجهزة الوظيفية املعنية و تطوير اللياقة البدنية لدى الفئة اليت هي قيد الدراسة . مدم

 ومنخالهلذاالطرحالنظرينصاللىطرحالتساؤالت التالية : 

لدى فئة أقل من   قيد الدراسة    طريقة التدريب التباديل عايل الشدة على املؤشرات الفيزيولوجية و البدنيةري ثأتما   -1

 سنة ؟ 18

 لدى فئة أقل   قيد الدراسة  املؤشرات الفيزيولوجية و البدنية ة التدريب ابأللعاب املصغرة على طريقري ثأتما   -2

 سنة ؟ 18من 

 لدى الفئة   قيد الدراسة   استخدام كل من  الطريقتني على املؤشرات الفيزيولوجية و البدنية ريث أتما الفرق بني  -3

 املستهدفة ؟ 

 على املؤشرات قيد الدراسة ؟  2ضد2و التدريب ابأللعاب املصغرة  10/10ما أثر كل من التدريب التباديل -4

 اهلدف من هاته الدراسة :  أهداف البحث:  -3

  التدريب التباديل عايل الشدة على خمتلف املؤشرات املطروحة للدراسة يف حبثنا .  ري ثأتمعرفة -

  التدريب ابأللعاب املصغرة على خمتلف املؤشرات املطروحة للدراسة يف حبثنا . ري ثأت معرفة  -

 الفرق بني اجملموعتني يف القياس البعدي للمتغريات قيد الدراسة.  -
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على خمتلف املؤشرات املطروحة   2ضد2و التدريب ابأللعاب املصغرة 10/10باديل  معرفة أثر كل من التدريب الت -

 للدراسة يف حبثنا . 

 

 فروض البحث:  -4

 طريقة التدريب التباديل عايل الشدة  على  أتثري يف  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -1

 سنة . 18املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من 

 طريقة التدريب ابأللعاب املصغرة على  ري ثأت يف  0.05ائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة احص -2

 سنة . 18املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من 

 طريقيت التدريب ) التباديل و األلعاب املصغرة  ريث أت يف  0.05ائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة احص  -3

 .   لصاحل اجملموعة األوىل  البعدي( يف القياس 

على   2ضد 2و  10/10يف اثر نوعي التدريب 0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -4

 . 10/10 لصاحل التدريب التباديلسنة  18املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من 

اجلانبني العلمي والعملي ، ففي اجلانب العلمي ميكن  ميكن هلذا البحث أن يكتسي أمهية يف أمهية البحث :  -5

اعتباره مسامهة يف اثراء املكتبة اجلامعية ، أما يف اجلانب العملي فيمكنه اثراء كرتنا احمللية مبعطيات علمية ميدانية  إبمكاهنا  

 ملهم . مساعدة املدربني و احملضرين البدنيني ابستعماهلا كمرجع للمقارنة أو االستناد عليها يف ع

إن حتديد املصطلحات الواردة يف البحث من شأنه املسامهة يف توضيح املوضوع وإزالة  مصطلحات البحث :6-

 (   8،  2008الغموض الذي يعيق الفهم الصحيح هلذا البحث ) بوحاج، 
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هو عبارة عن عدة تكرارات تكون سالسل ذات  شدة  تزيد عن  التدريب التباديل قصري مرتفع الشدة:  6-1

تتخللها فتات راحة نشيطة أو سلبية حسب اهلدف املرجو، واهلدف من هذا التدريب هو التدرب    pma%  من 100

 حبمل ذو شدة مرتفعة مع أتخري التعب للحصول على كمية عمل نوعية مرتفعة. 

اثناء  اللعب ب بني جمموعة من االفراد ابستعمال الكرة مشاهبة لوضعيات هي عبارة عن ألعا :األلعاب املصغرة   6-2

 املباراة ذات قوانني غري معقدة و قابلة للتعديل ذات اهداف مركبة :بدنية تقنية وتكتيكية . 

هي عبارة عن التأثريات اليت حتدث على األجهزة الداخلية جلسم الالعب ) كفاءة  املتغريات الفيزيولوجية:6-3

 اء الوظيفية ( و الناجتة عن عملية التدريب الرايضي . األعض

يعترب احلد األقصى الستهالك األكسجني مقياس القدرة  :vo2 maxاحلد األقصى الستهالك األكسجني  -أ

قيقة الواحدة ) أبو العالء أمحد  اهلوائية نظرا العتباره مؤشرا على قدرة اجلسم على إنتاج أكرب كمية من الطاقة اهلوائية يف الد

،1997 ،172  ) 

(    fox  ،1979،176ويعرف معدل سرعة النبض أبنه عدد نبضات القلب يف الدقيقة الواحدة )  :النبض القليب-ب

البطني  وعبد الفتاح ( أبنه التغريات اإليقاعية جلدران الشرايني نتيجة استالء ها ابلدم املندفع من  –كما عرفه ) عالوي  

 ( .  269، 1984األيسر أثناء انقباضه ) عالوي وعبد الفتاح ، 

هو أحد األمحاض اليت تنتج يف جسم اإلنسان وحتديداً يف عضالت اجلسم أثناء النشاط  حامض الالكتيك:-ج

 حيث يعترب هو الناتج النهائي لعملية حتلل اجللوكوز بدون أوكسجني .الرايضي

 املتغريات البدنية:  6-4

رعة اهلوائية القصوى : يقصد هبا السرعة اليت يصل هبا الرايضي إىل أقصى استهالك لألكسجني نتيجة تدريبات  أ الس

 التحمل اهلوائي . 

حنن بصدد دراسة العبني لفتة املراهقة حيث تزداد القدرات اجلسيمة من    سنة : 18املرحلة العمرية أقل من  -6-5

 حيث الطول والوزن والقدرة على التحمل ويف هذه املرحلة يزداد االهتمام ابملظهر اخلارجي للجسم من قوة وشكل  
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 الدراسات السابقة-7

 2018: ايدير حسان و اخرون  دراسة   –  1

 استخداماأللعاابملصغرةفيتطويرالسرعةاهلوائيةالقصوىلدىالعبيكرةالقدم عنوان الدراسة :

 معرفة أتثري استخدام أسلوب التدريب املدمج على تطوير السرعة اهلوائية القصوى .  أهداف الدراسة :

 سنة مقسمة ابلتساوي على جممعتني ضابطة و جتريبية . 17العب اأقل من 50  العينة :

 استعمل الباحثان املنهج  التجرييب .   املنهج :

 تفوق اجملموعة التجريبية يف متغريات البحث .   النتائج :

 2018: خرويب و اخرون  دراسة    -2

ريقة التدريب ابأللعاب املصغرة يف تطوير القوة االنفجارية  دراسة مقارنة بني طريقة التدريب الباليسيت و ط  عنوان الدراسة :
 لدى   

 .  2ضد 2و  1ضد 1سنة ،   11العيب كرة القدم حتت  

( و التدريب الباليسيت على  2ضد 2و  1ضد 1معرفة أثر كل من طريقة التدريب ابأللعاب املصغرة )أهداف الدراسة : 
 تطوير القوة االنفجارية . 

 العبني  يف كل عينة .  8بيتني متكونتني من عينتني جتري العينة :

 استعمل الباحثون املنهج التجرييب .  املنهج :

يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة   2والعينة التجريبية  1وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العينة التجريبية  النتائج :
واختبار التحكم والتوافق احلركي، وعدم وجود   vivacité يف كل اختبار السرعة ابلكرة واختبار قياس 1      التجريبية 

 يف اختبار سارجنت.   2والعينة التجريبية   1فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي بني العينة التجريبية 

 Julien RobineuetNicolasBabault2017 :دراسة  -3
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 , l’impact des jeux réduit sur les sollicitations  énergétiquesعنوان الدراسة :

cardiaques et musculaires des joueur du football.   

معرفة أثر التدريب بثالث أنواع من األلعاب املصغرة على املعطيات الطاقوية و القلبية والعضلية لالعيب   اهداف الدراسة :

 كرة القدم. 

  الزمن و املساحة يؤثر على خمتلف االستجاابت القلبية و الطاقوية. تغري   فروض البحث :

 العب كرة قدم متطوع .  16متثلت عينة البحث يف   العينة :

 استعمل الباحث املنهج التجرييب .  املنهج :

 االنواع الثالث من االلعاب املصغرة مسحت بتعبئة أكرب للنظام اهلوائي.  النتيجة :

 كلما كانت فتات اللعب قصرية و متكررة كلما كان  النظام الالهوائي ال لبين و النظام اللبين معبئ بشكل أكرب.         

 التمرين الثاين أدى اىل حتسن يف القفز العمودي .         

 التمرين األول والثالث هلما أثر اجيايب على اخنفاض نسبة محض اللنب أثناء التدريب.        

 julien loger  2016دراسة :  4- 

 Réponses individuelles à l'entraînement aérien chez les jeunesعنوان الدراسة :

footballeurs de haut niveau. 

مقارنة االستجاابت الفردية لتدريبني خمتلفني ، التباديل و األلعاب املصغرة على القدرات اهلوائية   أهداف الدراسة :
 . شبان ال          لالعبني 

 العبني. 6:  2العبني و العينة رقم7:  1عينتني جتريبيتني العينة رقم   لعينة :ا

 استعمل الباحث املنهج التجرييب . :املنهج  
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 أسابيع من الربانمج . 8مل يالحظ أي اختالف يف التحسنات اليت طرأت على اجملموعتني بعد النتائج :

 .vamivalمل يكن جتانس يف التطورات الفردية يف اختبار         

االهتمام بردود الفعل  رغم تشابه أتثري التدريبني اال أن هناك اختالف كبري من الناحية الفردية ألفراد العينتني مما يستوجب 
 الفردية أثناء التدريب . 

 

 

  castelano  et, al 2013:  دراسة -5

 Influence du format de jeu et du nombre de joueurs sur lesعنوان الدراسة :

réponses de fréquence cardiaque et les exigences physiques dans les 

matchs de football à petite face. 

أتثري تغيري شكل اللعبة ) االهداف ، عدد الالعبني ، القوانني ، حارس املرمى ( على املتطلبات    أهداف الدراسة :
 الفيزيولوجية و البدنية . 

 العب شبه حمتف .   14 العينة :

 استعمل الباحثون املنهج  التجرييب . املنهج :

 الالعبني تؤثر على املتطلبات الفيزيولوجية و البدنية .  التغيريات يف تنسيق اللعبة و عدد  النتائج :

 احليازة على الكرة تفرض متطلبا ت أكرب.       

 التغيري يف تنسيق اللعبة و احليازة مل يغري كثريا يف معدل ضرابت القلب .     

 2013منصوري مسري سنة دراسة :   -6

 أمهية استعمال األلعاب املصغرة الفتية يف تنمية بعض الصفات البدنية و الذهنية لدى األشبال .   عنوان الدراسة :

 معرفة أتثري استخدام األلعاب املصغرة على حتسن بعض الصفات البدنية  أهداف الدراسة :
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 حتسن القدرات الذهنية جراء استعمال األلعاب املصغرة .                 

 عاب املصغرة تنمي القدرات البدنية قيد الدراسة . األل فروض البحث :

 االلعاب املصغرة جتعل الالعب أكثر حضورا ذهنيا أثناء التدريب.                

 سنة . 17فريق عني البيضاء أبم البواقي  أقل من  العينة :

 استعمل الباحث املنهج التجرييب .  املنهج :

 أسلوب األلعاب املصغرة له أثر يف تنمية الصفات البدنية قيد الدراسة .   النتائج :

 أسلوب األلعاب املصغرة له أثر يف تنمية توزيع االنتباه لدى فئة األشبال .          

 2013حممد يوسف حممد شرحيي  دراسة :   -7

ت البدنية واملهارية و الفيزيولوجية لدى  أثر برانمج تدرييب مقتح تبعا لشكل اللعب على بعض املتغريا  عنوان الدراسة :
 انشئي كرة القدم . 

التعرف على أثر برانمج تدرييب مقتح تبعا لشكل اللعب على بعض املتغريات البدنية واملهارية و   أهداف الدراسة :
 الفيزيولوجية لدى انشئي كرة القدم . 

 وجتريبية . سنة ( قسموا اىل جمموعتني ضابطة 16-14العب انشئ)   30 العينة :

 استعمل الباحث املنهج التجرييب .  املنهج :

 الربانمج التدرييب تبعا لشكل اللعب أثر على مجيع املتغريات قيد الدراسة بنسب متفاوتة .  النتائج  : 

 الربانمج التقليدي أثر كذلك لكن بنسب أقل.         

 موعتني يف التحمل . مل تكن هناك فروق ذات داللة يف االختبارات البعدية بني اجمل     

 هناك فروق ذات داللة احصائية يف املتغريات املهارية .    
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 Hervé Assadi 2012:دراسة    –8

 REPONSES PHYSIOLOGIQUES AU COURS D'EXERCICESعنوان الدراسة :

INTERMITTENTS EN COURSE A PIED 

 حتديد االستجاابت الفيزيولوجية أثناء أنواع خمتلفة من التدريب التباديل .  أهداف الدراسة :

تعترب حال مثاليا للمتغريات املؤثرة على نوعية التمارين التبادلية يف   30/30التمارين التبادلية من نوع  فروض البحث: 

 السباقات. 

 مة انتاج الطاقة. نوعية التمارين املستعملة هلا أتثري على تطوير أنظ               

 عداء .  20متثلت يف جمموعة من   العينة :

 استعمل الباحث املنهج لتجرييب .  املنهج :

 vo2maxتسمح ابحلصول على نسبة عالية من   30/30و 60/60التمارين التبادلية  النتائج :

 توجه اىل  استعمال النظام الالهوائي يف انتاج الطاقة.  5/5و  15/15التمارين التبادلية          

  koklu y, et al 2012دراسة : -9

 Comparaison des réactions physiologiques à divers jeux de petiteعنوان الدراسة :  

face intermittents et continus chez de jeunes footballeurs. 

 التحقيق يف االستجاابت الفيزيولوجية ملختلف التدريبات املصغرة لالعبني شبان .  أهداف البحث :

 سنة .  17و  16العب تتاوح أعمارهم بني 20 العينة :

 استعمل الباحثان املنهج التجرييب .  املنهج :
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موعات العب واحد والعبني اثنني يف      جهة واحدة  االستجاابت الفيزيولوجية و الالكتات كانت عالية يف جم النتائج :
 العبني يف جهة واحدة .  4و3مقارنة مبجموعة 

 يف جهة واحدة كانت عالية يف نسبة النبض .  4و 3جمموعات       

 تناقص عدد الالعبني يؤدي اىل زايدة الكثافة التدريبية خالل األلعاب املصغرة .      

 Dellal ,et al   2012:  دراسة -10

 Effet des jeux réduit  versus entraînement intermittents chez lesعنوان الدراسة :

joueurs de football amateurs :Effets sur la capacité aérobique et la capacité 

à effectuer des exercices intermittents , exercices avec changements de 

direction. 

مقارنة أثر األلعاب املصغرة مقابل التدريب التباديل عايل الشدة على تطوير القدرة اهلوائية وتغري االجتاه   الدراسة :أهداف 
 درجة . 180ب 

  8العبني ، جمموعة التدريب التباديل  8جمموعات : جمموعة األلعاب املصغرة  3العب هاوي قسموا اىل 22 العينة :
 بني . الع6العبني ، اجملموعة الضابطة 

 استعمل الباحثون املنهج التجرييب .  املنهج :

جمموعة األلعاب املصغرة وجمموعة التدريب التباديل متساوية بشكل فعال يف تطوير القدرة التنفسية و القدرة على   النتائج :
 أسابيع .  6تنفيذ متارين تبادلية مكثفة مقارنة مع اجملموعة الضابطة خالل 

 درجة.    180اش القدرة على تغيري االجتاه أتثري متشابه يف انع      

 Casamichana, et al2012:  دراسة    -11

 Comparer les exigences physiques des matches amicaux et desعنوان  الدراسة :

matchs de petite taille chez des footballeurs semi-professionnels. 

مقارنة أثر املبارايت الودية و األلعاب املصغرة على بعض املتغريات الفيزيولوجية لدى العيب كرة القدم    أهداف البحث :
 شبه حمتفني . 
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 العب شبه حمتف .   27 العينة :

 استعمل الباحثون املنهج التجرييب .  املنهج :

 ى مقارنة ابملبارايت الودية . فروقات هامة لصاحل األلعاب املصغرة حبيث كان عبئ العمل الكلي أعل النتائج :

 Owen , et al   2012: دراسة    -12

 Effets d’une intervention périodique d’entraînement au jeuعنوان الدراسة :
modeste sur la performance physique dans le football professionnel d’élite . 

أسابيع على متغريات األداء البدين ) السرعة ، األداء البدين والقدرة على    4أثر تدخل تدرييب ملدة  أهداف الدراسة :
 تكرار اجلري(  

دقائق مكررة من  3مع وجود حراس ملدة    3ضد3العب خنبة اسكتلنديني ، استعمل الباحثون العاب مصغرة   15 العينة :
 تكرار. 11اىل  5

 التجرييب املالئم ملثل هاته البحوث .  استعمل الباحثون املنهج املنهج :

أسابيع من تدريبات األلعاب املصغرة أدت اىل حتسن و تطور مهم يف القدرة املتكررة   4أظهرت النتائج أن فتة   النتائج :
 أمتار يف كل مرة ( .  10على اجلري السريع  ) أسرع 

 تطور يف اجلري ملسافات أطول . 

 تناقص يف معدل ضرابت القلب . 

 ن يف خصائص اللياقة  البدنية لالعيب النخبة . حتس

 Benjamin Barthelemy2011:دراسة    -13

 Les jeux réduits avec ballon en football, comme alternative auxعنوان الدراسة :

exercices intermittents courses à haute intensité et de courtes durées 

 اهداف الدراسة : 
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كرة عند الالعبني اهلواة  مقارنة االستجاابت القلبية اثناء االلعاب املصغرة ابلكرة  و اثناء متارين تبادلية جري قصري بدون   -

 فروض البحث: 

بعض االلعاب املصغرة ابلكرة تسمح إبحداث حتوالت يف اجلهاز القليب الدوراين تؤدي اىل استجاابت قلبية مماثلة لبعض   -

 لية قصري مرتفع الشدة . التمارين التباد

 العب اجملموعة الضابطة     16العب يف اجملموعة التجريبية ، 16 ،  العب هاوي   32 العينة :

 استخدم الباحث املنهج التجرييب .  املنهج :

ر  بعض االلعاب املصغرة تعطي استجاابت قلبية مماثلة لبعض التمارين التبادلية لدى العيب كرة القدم اكاب  اهم نتيجة : 

 هواة مع انسجام افضل لأللعاب املصغرة . 

 MonkamTchokonte 2011دراسة: -14

    évolution du football et conséquences sur l’entrainement et la: عنوان الدراسة 

 préparation physique : application à l’étude des incidences des jeux-réduits 

sue les adaptations des joueurs. 

( على تغري أداء القلب  6ضد6،   4ضد4، 2ضد2قياس و مقارنة أتثري بعض أنواع األلعاب املصغرة ) اهداف الدراسة :

 . 

 فروض البحث: النبض األقصى و النبض املتوسط يسمحان بتقدير شدة اجلهد يف كل نوع من أنواع االلعاب املصغرة . 

 يل . العب مستوى عا  18 العينة :

 استخدم الباحث املنهج التجرييب ) اختبارات قبلية و بعدية ( .  املنهج: 

 األلعاب املصغرة هلا أتثري اجيايب يف تنمية القدرات اهلوائية و الالهوائية لالعيب كرة القدم .  أهم النتائج : 
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 كلما كان عدد الالعبني أقل كلما كانت الشدة أقرب للحدود القصوى .              

 Dellal et ,al 2011:  دراسة -15

 ,Parties de football de petite taille: réactions physiologiquesعنوان الدراسة : 

activités physiques et techniques des joueurs amateurs contre joueurs 

professionnels . 

 اختبار أتثري مستوى املنافسة ) العبني حمتفني و العبني هواة (   أهداف الدراسة: 

 العب من القسم الرابع هواة .  20: 2العب حمتف والعينة رقم  20األوىل  العينة :

 التجرييب .  املنهج :

 االوىل أقل من العينة  2التمريرات الصحيحة عند العينة رقم  النتائج :

 .  2نسبة  الالكتات كانت أعلى عند العينة رقم          

 . 2املسافة املقطوعة كانت أقل عند العينة رقم         

 . 1النبض القليب كان مماثل للعينة رقم        

 مستوى اللعب يؤثر على خمتلف االستجاابت الفيزيولوجية و البدنية واملهارية .        

   Alexandre Dellal2010 :دراسة -16

 Les jeux réduits en football : un moyen d'atteindre un niveauعنوان الدراسة: 

d'intensité de travail équivalent aux exercices intermittents de courte durée 

spécifique . 

حتليل خمتلف عوامل النجاح يف كرة القدم مع ابراز أمهية اجلانب البدين يف نفس مستوى اجلانب التقين   أهداف الدراسة :
 و التكتيكي و النفسي . 

براحة  30-30بادلية نوع قصري ) العبني من الرابطة األوىل الفرنسية يقومون أبنواع خمتلفة من التمارين الت10 العينة :
راحة سلبية( و ألعاب مصغرة خمتلفة )   20-5راحة سلبية ،  10-10مع راحة سلبية ،  15-15سلبية و اجيابية ، 

 ( .  10ضد10بوجود حارس مرمى و  8ضد8،   4ضد4، 2ضد2،  1ضد1
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 اتبع الباحث املنهج الوصفي املقارن .  املنهج :

حبارس مرمى تسمح ببلوغ مستوى نبض قليب احتياطي وشدة  8ضد 8و  2ضد2حتديدا  بعض األلعاب املصغرة  النتائج :
 تدريب  مماثلة للتمارين التبادلية نوع قصري . 

 هاته األلعاب املصغرة تقدم متغريات فيزيولوجية أكثر أمهية مقارنة ابلتمارين التبادلية . 

 

 

 Gamelin ,et al  2009: دراسة    -17

 Effet de l'entraînement intermittent de haute intensité sur laعنوان الدراسة :

variabilité de la fréquence cardiaque chez les enfants pré pubère. 

 أتثري التدريب التباديل على تغري معدل النبض القليب لدى األطفال .   أهداف الدراسة :

  16طفل رايضي و اجملموعة الضابطة   22تدريب التباديل عايل الشدة طفل قسموا اىل جمموعتني ، جمموعة ال 38العينة : 
 طفل رايضي . 

 أسابيع .  7استعمل الباحثون املنهج التجرييب  ملدة  املنهج :

 vo2maxو  vmaزايدة كبرية  يف  النتائج :

 ال يوجد تغري دال احصائيا يف متغري النبض القليب لكال اجملموعتني .        

 تسمح بتحسني اللياقة البدنية .  vmaمن  %190حىت 100أسابيع من التدريب التباديل مرتفع الشدة   7      

   Dellal et Chamari   2009: دراسة   -18

 Les Jeux réduits: Une alternative aux jeux intermittents dansعنوان الدراسة :

l'entraînementdes footballeurs de haut niveau? 
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مقارنة االستجاابت القلبية حبمولة بدنية مقننة )التدريب التباديل جري قصري ( ومتارين مدجمة )   أهداف الدراسة :

 األلعاب املصغرة ( عند العيب املستوى  العايل . 

 فروض الدراسة : 

االستجاابت القلبية أثناء التمارين التبادلية جري قصري و التمارين البدنية املدجمة عند العيب املستوى العايل متماثلة يف   -

 بعض التمارين التبادلية اخلاصة بكرة القدم . 

 جتانس عينة األلعاب املصغرة يف متغري النبض القليب أقل قيمة مقارنة ابلتدريب التباديل .  -

 العبني من الدوري الفرنسي الدرجة األوىل .   10 العينة :

 استعمل الباحثان املنهج التجرييب .  املنهج :

ب  5/20بوجود حارس مرمى تعطي استجاابت قلبية مماثلة لكثري التمارين التبادلية   8ضد 8و  2ضد2  - النتائج :

120% 

 vmaمن % 110ب 10/10و vmaمن

 ابلقيام بتدريب بدين هوائي مع حد أدىن من الشدة املطلوبة. تسمح  10ضد10و  4ضد 4و  1ضد1-

 Alexander dellal  2008: دراسة  –  19

 Analyse de l’activité physique du footballeur et de sesعنوان الدراسة :

conséquences  dans l’orientation de l’entrainement :application spécifique 

aux exercices intermittents course à haute intensité et aux jeux réduit  

 اهداف الدراسة : 

 وضع بنك معلومات اكثر مشولية و مالءمة يف حتليل نشاط العيب املستوى العايل يف كرة القدم .  -
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 مقارنة االستجاابت الفيزيولوجية اثناء التدريب التباديل جري مستقيم و جري مكوكي .  -

 حتديد الروابط ان وجدت بني بعض التمارين التبادلية وبعض االلعاب املصغرة .  -

 فروض البحث: 

 التدريب التباديل جري مكوكي اقل  كفاءة مقارنة ابجلري املستقيم .  -

التباديل اخلاص بكرة  ميكن لأللعاب املصغرة الوصول ابجلهاز القليب الدوري اىل نفس االستجاابت اليت تكون يف التدريب -

 القدم . 

 ligue1العبني حمتفني من البطولة الفرنسية احملتفة  10العينة :

 .   الوصفياستخدم الباحث املنهج  املنهج :

بعض االلعاب املصغرة تسمح برفع االستجاابت القلبية اىل مستوى يوازي استجاابت بعض التمارين التبادلية   اهم نتيجة : 

 املستوى العايل .  نوع قصري عند العيب 

 cometti , et al    2006دراسة : -20

 Etude des effets de différentes séquences de travail de typeعنوان الدراسة :

intermittent. 

مرة(    16اثنية راحة مكرر   20ثواين عمل، 10دقائق )  8مقارنة أربعة مناذج للتدريب املتبادل من  أهداف الدراسة :

 .على اإليقاع القليب و الالكتات واالرتقاء لالعيب كرة اليد

 )0.6 (±17.3العبني كرة يد مبعدل السن   8 عينة البحث : 

 ثواين راحة سلبية  20ثواين جري أبقصى سرعة هوائية 10رياجملموعة األوىل: جمموعة اجل

 راحة   27ثواين جري سريع 3اثنية راحة سلبية مث 20ثواين جرى أبقصى سرعة هوائية  10اجملموعة الثانية: جمموعة السرعة
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 نية راحة اث 20ثواين وثب مث   10راحة مث  20ثواين جري أبقصى سرعة هوائية و   10اجملموعة الثالثة: جمموعة الوثب

 .ثواين نصف أثقال   10اثنية راحة مث   20ثواين جري ابقصى سرعة هوائية مث  10اجملموعة الرابعة: جمموعة األثقال

وان كان منوذج  تقوم بتحسني املتغريات قيد الدراسة كل مناذج التدريب املتبادل اليت أجريت عليها التجربة   النتائج :

10/20 VMA  االرتقاء مل يالحظ أي تطوراألفضل أما فيما خيص. 

 الدراسات السابقة :  نقد  7-1

 من خالل االطالع على الدراسات السابقة و املشاهبة خلص الطالب اىل ما يلي : 

 2018و  2008مجيع الدراسات حديثة و قد أجريت يف الفتة املمتدة ما بني 

اتفقت أغلب  الدراسات اليت مشلها حبثنا على استخدام املنهج التجرييب  بتصاميم خمتلفة حيث  حيث املنهج املتبع :  من
قام الباحثون مبقارنة أتثري تدريبني أو اشكال معينة يف التدريب الواحد بعد تطبيق الربامج التدريبية أو اجلرعات التدريبية  

 ، دراسة : Casamachana,2012 املقتحة من طرفهم ، كما استخدمت الدراسات التالية : 
Assadi,20012 ،  : دراسة  Dellal,2008 : دراسة ،Dellal et a,l 2011   : و دراسةDellal et al 

املنهج الوصفي املقارن وذلك مبقارنة ااثر التدريبني أو اشكال خمتلفة من األلعاب املصغرة أو أنواع من التدريب   2009,
 من الالعبني دون تدخل من الباحثني . التباديل عايل الشدة على جمموعة 

( ماعدا ثالث حبوث  استخدم    30لقد استخدمت أغلب  البحوث عينات صغرية ) أقل من   العينة وكيفية اختيارها:

فيها الباحثون عينات فاقت العدد املذكور سابقا ألسباب منطقية كمقارنة بني جمموعتني مستقلتني ، دراسة ايدير و اخرون  

، كما   Gamelin 2009ة أو للعدد الكبري فيما خيص األطفال دراس Dellal et al 2011و دراسة   2018،

 استخدمت مجيع الدراسات السابقة اليت قمنا بعرضها االختيار العمدي أي أن العينات كانت مقصودة ومدروسة . 

استخدمت مجيع الدراسات وسائل قياس سواء ميدانية كاختبارات السرعة اهلوائية القصوى و   الوسائل املستخدمة:

Cardio Fréquence Mètre    رعة والقوة أو اختبارات خمربية كاختبار  واختبار السvo2max  اختبار قياس  و

 الالكتات . 
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 إليها : لقد توصل الباحثون إىل  اليت توصلوا  أهم النتائج 

 vmaو   vo2 maxأمهية الشدة املستعملة يف التدريب يف تطوير  -

 الفيزيولوجية اهلوائية . أمهية التدريب التباديل يف حتسني وتطوير العديد من املؤشرات  -

التدريب ابأللعاب املصغرة ترفع االستجاابت القلبية اىل مستوايت موازية أو قريبة من مستوايت التدريب   -

 التباديل عايل الشدة . 

 التدريب املدمج يطور خمتلف الصفات البدنية اليت حيتاجها العب كرة القدم   -

 أمهية تنويع طرق التدريب   -

 لتدريب املستعمل األهداف املبتغاة . ضرورة التوفيق بني ا -

إن الدراسات السابقة اليت إستعنا هبا يف حبثنا هي تدخل :  السابقة  الدراسات  التعقيب على7-2

يف اإلطار النظري و قد استفدان منها يف الكثري من األمور ، وبعد تفحصها و حتليلها تبني لنا مدى 

اء يف بناء االطار النظري أو يف تقنني اجلانب أمهيتها يف الدراسة اليت حنن بصدد إجراءها سو 

التجرييب وكذلك يف حتديد اجلوانب املختلفة ملشكلة البحث و إختيار املنهج املناسب للدراسة وكذا 

األدوات البحثية و اخلطوات الواجب إتباعها انطالقا من الدراسة اإلستطالعية وصوال للدراسة 

ئجها و اإلستدالل هبا يف إثبات أو نفي صحة فرضياتنا  ومن الرئيسية و يف األخري اإلستعانة بنتا

خالل حتليلنا ملا جاءت  به الدراسات وجدان أهنا تناولت التدريب التباديل بشداته املختلفة كما تناولت التدريب  

ن فئات  ابأللعاب املصغرة و املدمج للكرة و كذلك املقارنة بني بعض األنواع اخلاصة بكل تدريب يف كرة القدم وع

خمتلفة ولكن كانت أغلب الدراسات خاصة بالعيب املستوى العايل لتوفر الوسائل و سهولة احلصول عليها عند  

العمل مع العبني حمتفني ، يعد هذا النوع من الدراسات قليل عندان وخاصة عند استعمال الوسائل املخربية  
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توجيه حبثه اىل هاته الفئة الشبانية مع استعمال  املكلفة و ختصيصها للفئات الشبانية و لذلك ارأتى الطالب 

وسائل تعترب جديدة ابلنسبة هلم و للفئات الشبانية بصفة عامة كما أن يف دراستنا قمنا بتجريب العمل بشدات 

من السرعة اهلوائية القصوى  يف ما خيص التدريب التباديل و أشكال خمتلفة من األلعاب املصغرة   % 100تفوق 

ارنة بني نوعني من التدريبني  املقتحني هو ما متخصصني يف القدرات الالهوائية القصوى و نقصد  و كذلك املق

 يف مرحلة التحضري وهو أمر قليل التطبيق عندان يف اجلزائر .  2ضد 2و  10/10هنا 

لقد حاولت من خالل هذا اجلزء من البحث التعريف ابلبحث وتوضيح املصطلحات وتعريفاهتا اإلجرائية مث  اخلالصة :

 املشاهبة وحتليل حمتواها وقد مسح ذلك ابالستفادة منها يف : السابقة و عرض الدراسات 

 اإلملام ابملوضوع بشكل أفضل .  -

 االستفادة من صياغة األهداف بشكل أفضل .  -

 انب النظري  االستفادة من اجل -

 حتديد نوع املعاجلة اإلحصائية الستعماالهتا يف البحث .  -

 االستشاد يف إمتام البحث ) من إجراءات، وحتليالت (.   -
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 الباب األول:

 الدراسة النظرية
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 مدخل الباب األول :

من خالل هذا الباب سوف نتعرف على االطار النظري لدراستنا و ألجل ذلك مت تقسيم الباب األول إىل ثالث فصول  

حيث خصصنا الفصل األول إىل طرق التدريب الرئيسية منها واحلديثة مع تركيزان على الطرقتني اللتني مت جتريبهما ميدانيا  

تاج الطاقة وأتثري التدريب على القدرات اهلوائية و الالهوائية لالعبني كما  أما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل أنظمة إن 

تطرقنا إىل السرعة اهلوائية القصوى وعالقتها بكل من االستهالك األقصى لألكسجني و محض الالكتيك وأتثرياته االجيابية  

 و السلبية على جسم الرايضي  

ولنا الطرق امليدانية لتحديد شدة التدريب أما يف الفصل الثالث فتناولنا  وتطرقنا كذلك اىل النبض القليب  أبنواعه كما تنا 
الفئة العمرية اليت مشلتها الدراسة حسب التصنيف اجلديد الذي أصبح معمول به يف االحتادية اجلزائرية لكرة القدم من  

 مفهوم املراهقة ومراحلها وخصائصها وعالقتها بكرة القدم . 
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 :الفصل األول  
طرق التدريب       

 احلديثة
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 .،وليسكلطرق التدريبذاأتهدافواحدةهإلي يواجهاملدرابلرايضيأثناءعملهصعوبةفياختيارطريقةالتدريبالتيتحققمايسعى:متهيـد

فكلطريقةمنطرقالتدريبتحققأهدافًامعينة،ومنهناكاانلواجبعلىاملدرابلرايضيأنيختارطريقة     

 .التدريبالتيتحققلهاهلدفاملطلوبفتنوعطرقالتدريبتعملعلىزايدةاإلاثرةلداىلالعبينبعكسماإذاكان التدريبمنحصرًافيطريقتينأوثالثة 

تطويراحلالةالتدريبيةللفرد،بسلوكيؤدإيلىتحقيق  وتعتربطرقالتدريبهيوسائلتنفيذالوحدةالتدريبيةلتنميةو    

 .الغرضاملطلوبعنطريقةعمليااتلتدريبالرايضياملنظمة

وهناكالعديدمنطرقالتدريبالتيتحققكلمنهاأغراضوواجبامتعينة،ولذلكيجباختيارالطريقةاملناسبة     

عرفة  للغرض،وعلىهذااألساستنوعتطرقوأساليبالتدريبلرفعمستواىإلجنازالرايضي،وعلىاملدرمب 

 .هذهالطرقواملتغريااتلتيتعتمدعليهاكلطريقةوإمكانيةاستخدامهابشكليتناسبواجتاهااتلتدريب 

اإلجراءالتطبيقياملنظم   " ( أنطريقةالتدريبهي22,  2000)يرىوجدميصطفىالفاحتوحممدلطفيالسيد,   

تنميةو    من خالهلاوسائاللتييتمللتمرينااتملختارةداخاللوحدةالتدريبيةفيضوءقيممحددةللحماللتدريبياملوجه؛وأيًضاهيال

  . "تطويراحلالةالتدريبيةللفرد الرايضيإلىأقصىدرجةممكنة 

 

 

 

 

 

 التدريب الرايضيطرق  
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 طرقالتدريباألساسية:-1

هي إحدى طرق التدريب املهمة يف التدريب الرايضي واليت تتميز ابستمرار احلمل  :طريقةالتدريباملستمر -1-1

أن يتخللها فتات راحة بينهما وتكون السرعة إما اثبتة أو متغرية وحبركات  البدين لفتة طويلة من الوقت دون  

 متشاهبة تدور شدهتا حول املتوسط لفتة زمنية أو ملسافة طويلة نسبيا . 

 أهدافه : االرتقاء مبستوى القدرة اهلوائية بصفة رئيسية  

 االرتقاء ابحلد األقصى الستهالك األكسيجني .  -

 الدورة التنفسية . تطوير حتمل  -

 تطوير التحمل اخلاص  ) حتمل السرعة.حتمل القوة . حتمل األداء ( .  -

 ترقية عمل أجهزة وأعضاء اجلسم الوظيفية .  -

 ( .إىل أن التدريب املستمر يعمل على :  64، 1988كما يشري ) حنفي خمتار  -

 رفع مقدرة اجلسم لتحسني التوزيع واالقتصاد يف بذل الطاقة.  -

 اكتساب اإليقاع الصحيح لألداء  املناسب لكمية العمل املطلوبة .  -

 حتسني اإلمكاانت الوظيفية لالعب ) القلب، الدورة الدموية والتنفسية ( .  -

 أتخري ظهور التعب خاصة يف هنايتها .  -

 .(    تنمي الصفات اإلرادية املرتبطة ابألداء املستمر لفتة طويلة مثل الكفاح .التصميم . قوة اإلرادة -

 أساليب التدريب املستمر     1-1-2

ترتبط تدريبات هذا األسلوب مبستوى منخفض من احلمل . حيث   التدريب املستمر منخفض الشدة : -أ

من أقصى معدل لضرابت القلب وتتميز تدريباته ابالستمرار لفتات ومسافات    % 80 – 60تتاوح شدته 

سلوب مناسب لتحقيق قواعد التكيف ) سرعة استعادة  كم ويعد هذا األ  40طويلة جدا تصل إىل أكثر من 

 الشفاء، التعويض الطاقوي ( وخاصة يف بداية فتات اإلعداد العام . 
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يتميز هذا األسلوب التدرييب ابالستمرار يف أداء احلمل البدين مبعدل     التدريب  املستمر عايل الشدة : -ب

قصى ملعدل ضرابت القلب وتكون تدريباته أقرب  من احلد األ  %90-80سريع نسبيا تتاوح شدته مابني 

للمنافسة ويعد مؤشر جيد يف رايضة التحمل واالستخدامات يف تدريبات اجلري حيسن من سرعة الرجلني وقوهتا  

 وكذلك التحمل العضلي . 

ويعتمد هذا األسلوب على تناوب اخلطوات بتغيري سرعة اجلري ) سريع    التدريب بتناوب اخلطوات :   -ج

 يء ( أثناء األداء لفتة طويلة .  وبط

 (2002) يذكروجدايلفاحتوحممدلطفي : تدريبالفارتلك )طريقةاللعببالسرعة(  -د

 1940-1930 ابني ولقدظهرتفيالفتةم " جوسيههوملر "أنصاحبفكرةهذهالطريقةهواملدرابأللعاابلسويدي   

 " اللعبالسريع " ين حرفيا واستخدمهافيالبدايةلالعبياملسافااتملتوسطة والطويلة،ومصطلحالفارتلكمصطلحسويديويع م

ويصنفغالبيةاخلرباء هذه الطريقة  

بينطرقاحلمالملستمرفيحينيعتربهابعضاخلرباءطريقةوسطىبينطريقتياحلمالملستمروالفتيويهدفإىل  

لخصهذهالطريقةفيعدمتواجدخطةمعينةللتغيريالذييحدثفي  تنميةقدرتيالتحمالهلوائيوالالهوائي،وتت

مستواىلسرعة،والملسافااتجلري،وإمنايتكذلكللمدرب،وتبًعالطبيعةاألرضالتييتمالتدريبعليهاوغالًبامايتماجلريفياخلالء،وجي 

 أبن تتسممسافةاجلريبتغيريطبيعتها)رملية،خضراء،مرتفعة،منخفضة(. 

اجلريلمسافاتكبريةطبًقاإلمكانيااتلالعب،وكذلكبالقدرةعلى  وتتميزهذهالطريقةبتنوعشدةالتمرينأو   

تطويرالعناصرالبدنيةأواملهاريةأواخلططيةخاللسرياأللعاابملتنوعة،وبصفةأساسيةالعناصراخلاصةابألنشطة  

الرايضيةاملختلفةكمافيالتحملوالسرعةفهيطريقةجيدةومؤثرةوغريمملةلكثرةاملواقفاملتغريةواملتباينةحيث  

 هلامعطبيعةالنشاطالتخصصيفيكثريمناملواقف،ويتضحذلكفياأللعاابجلماعية يتشاهبالعملخال

واملنازالت منخالإلعطاءواجباتفياالجتاهاملرادحتقيقهأثناءسرياللعببأشكاهلاملختلفةمعااللتزامبقانونوقواعدالنشاط  

 . التخصصي،ويتمالتغيريفيدرجااتحلملمنخالاللتحكمفيالواجباتوالشروطومساحةوزمناللعب
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  15 – 16ويتميز هذا األسلوب ابجلري املستمر البطيء ملسافات طويلة تتاوح ما بني   تدريبات اهلرولة : -و

كم ويتناسب هذا النوع من التدريب مع كبار السن واملمارسني لفرض احملافظة على    50كم وقد تصل حىت 

 الصحة . 

دريبات املستمرة إىل أجزاء اثنوية كل منها  ميكن جتزئة الت  أتثري التدريب املستمر يف مصادر الطاقة :   1-1-3

 بتخلف يف أتثرياته يف مصادر الطاقة أتثري ضعيف عن اجلزء األخري.  

من احلد األقصى    % 36 -  % 20من املعدل األقصى لضرابت القلب أو    % 60و   % 50الركض بشدة   -1

م كمصدر للطاقة ويستمر لفتة  اإليقاع يف الركض سهل جدا يستعمل الشحو   vo2 maxالستهالك األكسجني  

 زمنية مدهتا ساعة فما فوق وهو مفيد للذين يهرولون والذين يركضون للمسافات الطويلة . 

من املعدل األقصى لضرابت القلب إليقاع هنا أسرع بقليل حبرق الشحوم     % 70 – 60الركض بشدة  -2

د مفيد لعدائي   90 –  45والكاليكوجني ويستعمل األكسجني كمصدر للطاقة ويستمر لفتة زمنية ما بني 

 املاراتون وحيسن اجلهاز الدوري التنفسي . 

د وجتد فيه حرق    45 –  30كم ويستمر لفتة   10يعادل ركض  %  80 -70الركض بشدة تساوي  -3

 الكاليكوجني كمصدر للطاقة . 

كم حيرق الكاليكوجينأوكسيجسن يستمر لفتة ما بني )    5يعادل إيقاع ركض   % 90-80الركض بشدة 

د ( حيسن اجلهاز الدوري التنفسي .( حتمل تراكم محض الالكتيك وحيسن زمن اإلزالة من العضالت   20 -10

 . 

م حبرق الكاليكوجني أو األكسجني   150م و   800ركض يعادل إيقاع إيقاع ال  % 100-90الركض بشدة 

 د وهو يزيد حتمل محض الالكتيك وسرعة اإلزالة.  5د إىل   1ويستمر لفتة 

  طريقة التدريب التكراري:  1-2
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اليت      تعد طريقة اإلعدادات أو التكرارات من الطرائق  اهلامة و األساسية يف تدريب مسابقات املضمار خاصة تلك     

(، وان التدريب التكراري و كما أشار ) عبد احلالق( ابن شدة  61،  1900تعتمد على الطاقة الالهوائية )عثمان ،

 (.  229،  1981احلمل تكون فيهاعالية و تكرار بسيط وراحة بينية طويلة )عبد اخلالق ، 

لعظمى و القوة املميزة ابلسرعة و حتمل السرعة  و يهدف هذا النوع من التدريب إىل تطوير السرعة االنتقالية و القوة ا

( ، وان أتثريها من الناحية الفسيولوجية كما أشار محادة  فهي    94،  1998ملسافات متوسطة وقصرية )البساطي ،

  تسهم فريفع كفاءة إنتاج الطاقة ابلنظام الالهوائي كما تؤثر يف اجلهاز العصيب نظرا الن األداء يكون أبقصى شدة  ، مما

 (.215،2001يتسبب يف التعب ) محادة ،

التدريب الفتي هو نظام من العمل البدين يهدف إىل حتقيق درجة من التكيف   طريقة التدريب الفرتي :  1-3

(، وكما أوضح )الربضي(  1994،  219من خالل فتات متكررة من اجلهد بينها فتات الستعادة الشفاء )حسام الدين،

لتبادل املتتايل بني اجلهد و الراحة ، وتنسب كلمة فتي إىل فتة الراحة البينية بني كل تدريب و  انه نظام تدرييب يتميز اب

 (. 216، 2001التدريب الذي يليه )الربضي ،

( ،و  54، 1990و يذكر عثمان أبهنا عملية تبادل منتظم ومستمر بني احلمل و الراحة الغري كاملة )عثمان ، 

  217ي من طرائق التدريب اليت تتميز ابلتبادل املتتايل لبذل اجلهد و الراحة )عالوي ، أشار عالوي لن التدريب الفت 

( ، وأن التدريب الفتي من طرائق التدريب األساسية لتحسني مستوى القدرات البدنية معتمدا على حتقيق  1979،

 ( . 288، 1999التكيف بني فتات العمل و الراحة البينية املستحسنة )أمخد ، 

لتعرف اإلجرائي  لطريقة التدريب الفتي ، هي أحدى الطرائق الرئيسية اليت تعمل على رفع الكفاءة البدنية  و ا 

 معتمدة على مبدأ التكيف بني فتات العمل و الراحة الغري كاملة . 
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لالهوائية  وتستخدم هذه الطريقة يف معظم فعاليات الرايضة إن مل يكن مجيعها ، إذ تؤثر على القدرة اهلوائية و ا 

( وهتدف هذه الطريقة إىل تنمية و تطوير السرعة و التحمل و القوة و ما ينبثق عنها من  88،  1998)البساطي ، 

 ( . 216،  2001صفات بدنية مركبة ، ممثلة ابلقوة املميزة ابلسرعة ، و حتمل القوة ، و حتمل السرعة )الربضي ، 

 أقسام التدريب الفرتي :    1-3-1

تدريب الفتي من أكثر الطرائق شيوعا يف التدريب الرايضي ابلنسبة لأللعاب اجلماعية و الفردية،    تعد طريقة ال  

 و إن هذه الطريقة تنقسم إىل عدة أقسام و لكن أكثرمها شيوعا مها :   

هتدف هذه الطريقة إىل تنمية عدد من الصفات البدنية منها املطاولة  التدريب الفرتي املخفض الشدة :  -أ

,  1999) مطاولة اجلهاز الدوري و التنفسي ( ، و املطاولة اخلاصة ، ومطاولة القوة )بسطويسي ،  العامة

289     . ) 

وتؤدي هذه الطريقة إىل ترقية  عمل اجلهازين الدوري و التنفسي وذلك  من خالل حتسني السعة احليوية للرئتني و سعة   

القلب ابإلضافة إىل العمل على زايدة قدرة الدم على محل املزيد من األوكسجني ، كما تؤدي إىل تنمية  قدرة الفرد على  

 ي إىل أتخري ظهور التعب . التكيف للمجهود البدين املبذول الذي يؤد

%  من أقصى مستوى للفرد ، و تصل يف  80-60وتتميز هذه الطريقة ابلشدة املتوسطة ، إذ تصل يف مترينات اجلري من  

% من أقصى مستوى  60 –50مترينات التقوية سواء ابالستخدام األثقال اإلضافية أو ابستخدام ثقل اجلسم الفرد من 

 ( . 219-218، 1992للفرد )عالوي ، 

:هتدف هذه الطريقة إىل تنمية عدد من الصفات البدنية منها التحمل  التدريب الفرتي املرتفع الشدة -ب

اخلاص، و التحمل الالهوائي، و السرعة، و القوة املميزة ابلسرعة، و القوة القصوى، أما أتثريها من الناحية  

الهوائي حتت ظروف نقص األوكسجني  الفسيولوجية فهي تسهم يف حتسني كفاءة إنتاج الطاقة للنظام ال 

-80(وتتميز هذه الطريقة ابلشدة املرتفعة، إذ ،تصل يف مترينات اجلري ، من 214، 1998.)محادة ، 
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% من  79% من أقصى مستوى للفرد، و تصل يف مترينات التقوية ابستخدام األثقال اإلضافية إىل 90

 ( . 222، 1992أقصى مستوى للفرد .)عالوي، 

 الطرق احلديثة :   -2

ول   أفريوشاسانسكيويعتربيوري:طريقةالتدريبالبليومرتي "املصادمة"  2-1

مناستخدمهذاالنوعمنالتدريبوالذيذاعانتشاراستخدامهبعدجناحالالعبينوخاصةبعدأنظهرأتثريه  

معدو"العداءالروسيبوزوف" والذي حقق زمن  100الواضحفيالنجاحاملذهلللحاصلعلىامليداليةالذهبيةفيسباق

 . م  1972قدرهعشرةثوانفيدورةميونخ

 

تعتمدفكرةالتدريبالبليومتكأوتدريبالقدرةالعضليةاملتفجرةعلىمواجهةالعضلةملقاومةخارجيةمثلثقألو  ؛:مفهومتدريبااتلبليومرتك

يةاألرضيةبعدأطوالنبساطللعضلة،وتعماللعضلةبطريقةتؤدإىلىإطالتهاأوالمثيلي  وزانجلسمضداجلاذب 

ذلكانقباضمركزيسريعويتمهذاالنوعمناالنقباضعلىثالمثراحليبدأابنقباضعضليبالتطويلال  

مركزييزدادتدرجيًياإلىأنيتعادملعاملقاومةمثيتحوإللىانقباضعضليبالتقصريمركزحييثيسمحذلك  

املفاصل،وهذايساعدالالعبعلىأداءمترينااتلبليومتك،ومنأمثلتهجميع  ابلتدريببكفاءةعلىالعديدمن

أنواعالوثباتواحلجالأتوالسقوطأواالنزالقمنعلىارتفاعوالذييكوانهلبوطفيهمتبوًعامباشرةابلوثب  

 عندحدوثزايدةفيطواللعضلةقبألداءاالنقباضالالزمللحركةتنتجأقصىقوةممكنة فيأقلزمنممكن. ألهن مرةأخرى،وذلك 

يشريالشحاأتمنوضوعاهليبوكسيكظهرفيبادائألمرعندماحتددإقامةالدورةاألوملبيةيف  : دريبااتهليبوكسيك  طريقةت  2-2

متحيثبدأاالجتاهبشكإلجيابيإلىمحاولةاملعرفةالدقيقة   2300املكسيكوالتيتتفععنمستوىسطحالبحر

عاحتيثبدأت  ملدإىمكانيةوأتثريالرايضةواألرقامالرايضيةعندمايتعارضالرايضيإلىاملنافسةفياملرتف 

 ( 58, 2004التساؤالتبعدذلكعنتأثريهافيتحقيقاإلجنازاتوماهياملدةالالزمةحلدواثلتكيف.)انتصار الشحات,
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تتمعمليةتباداللغازاتبيناحلويصالتوالدمنتيجةالختالفالضغط  علىأنه   (1994) ويشرييوسفدهب :ماهيةاهليبوكسيك

اجلزئيللغازاتعندتوترهاويطلقمصطلحتوترعلىوصفالغازعندمايكونفيحالةذائبةفياألنسجة،  

م  لم 152  حيثينتقاللغازإلىاملنطقةاألعلىضغطًاوبناًءعلىذلكفإنضغطاألكسجينفياحلويصالتيبلغ

 47  زئبقيأماابلنسبةاثنيأكسيدالكربونفيكوانلعكس،حيثيزيدتوترهفيالدم /ملم 40  زئبقيبينمايبلغتوتراألكسجينفيالدحموايل/

 . زئبقييتمانتقاالألكسيجينمناحلويصالإتلىالدمفينفسالوقت ينتقلثانيأكسيدالكربومننالدمإلىاحلويصالت  / ملم

تنفس،والتدريبمعاإلقالملن  يعرفهاحممودعنان"أبهناالتدريبمعاإلقالملنعددمرااتل  :تعريفاهليبوكسيكفياجملااللرايضي  

كما يعرفهمحمدعالوي  (48, 1994عنان,استهالكاألكسجينأوابإلقالملنكميةاهلواءاملستنشقعند كلتنفس) حممود

أبهنالتدريببتعمدالتقليلفيتوصيالألوكسجينللخالايعنطريقتقليل  

،   ( 68, 2000,عددمرااتلتنفسأثناءاألداءحبيثيقالجملموعالكليلعددمرااتلتنفسخالالألداء )حممدعالوي 

ويشروجدايلفاحتوحممدلطفيأنتدريبااتهليبوكسيكهيأداءالتمريناأتثناءتعرضأنسجة  

وخالاياجلسمإلىنقصاألوكسجينمنخاللكتمالنفسأوالتحكمفيالتنفس)تقليلعددمرااتلتنفسأثناء  

األداء(،وحلتميةلعباملنافساتفياألماكنالتيتعلوعنسطحالبحروهيالتييتعرضالالعبفيهالنقصكمية  

يجيناألمرالذييدعوإلىأمهيةحدوثتكيفألعضاءوأجهزةاجلسمعلىالتكيفللديناألوكسيجيين  األكس

 (. 65,  2002)وجدايلفاحتوحممدلطفي,

منذأكثرمنأربعينعاماكاانملفهومالسائدأانلتدريبباألثقاليعوقحركااتلالعبينويؤثرعلىطول  : طريقةالتدريبباألثقال    2-3

اتملطلوبةمنةبطريقةغريصحيحةوالدقيقةوالمتزنة،مثتغري   العضالتتأثريًاسلبيا،وجيربهعلىتأديةاحلركا

ملفهوممنذحواليثالثونعاًما،وأصبحالتدريبباألثقاهلوالطريقةاملثلىفيتطويرعنصرالقوةالعضلية،وخباصة  

القوةالقصوىمنهاودخاللتدريبباألثقالبتمريناهتاملتنوعةوالعديدةفيجميعاأللعاابلرايضيةدوانستثناءهبدف  

 لكنبنسبمتفاوتةمنحيثتتيبأمهيةهذاالنوعمنالقوةلكللعبةعلىحدة. تطويرالقوةالقصوى،و 
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(أانلتدريبباألثقاليشتملعلىاألشكاالملختلفةمنتمرينااتملقاومة  1994يذكرطلحةحسامالدين): تعريفالتدريبباألثقال

املتغريةوالتييطبقباألثقاالحلرةأوأجهزةاألثقالومازالتالدراساتتجرىلتقنيناستخدامهفيرباجماألنشطة املختلفة  

التدريبباألثقاألحدأشكالتدريبااتملقاومةحيثيمكنإضافة   "(أن 121، 1995كمايعرفجيمسهيسون)

 " مرينولكلمجموعة عضليةأواستبعاداألثقالبأحجامهااملختلفةالىاحلماللكليللوصواللىاملقاومةالصحيحةلكلت

 ذلكالنوعمنالتدريبالذيتستخدمفيهمقاومةخارجيةتزيدمنالقدرااتلوظيفيةللعضالت. أهنجينواننسي هكمايعرف   

،  2000كمايشريعبدالعزيزالنمر،وانرمياانخلطيب )   

 .   قوةأومواجهتها(أانلتدريبباألثقاهلوطريقةمنطرقإعدادوهتيئةالالعبباستخداممقاومامتتدرجةلزايدةاملقدرةعلىإنتاجال64

 :الىأأنمهيةالتدريبباألثقاهلي  (1994) يذكرعصامعبداخلالق:أمهيةالتدريبباألثقال

 . .حتققلممارسيهاالقواماجليدوالتكويناملتناسق -

 وسيلةرئيسيةللعالجالطبيعيوالوقايةمنالتشوهات.  -

 . .أسلوهباملرفعكفاءةاألجهزةاحليويةللفرد  -

 . .نيةواحلركيةتؤدايلىاكتساابلفرداللياقةالبد -

 . .وسيلةأساسيةلتنميةالقوةالعضليةأبنواعها -

 . .إحدىوسائاللتقوميوالقياسفياجملااللرايضي  -

 . .تراعيالفروقالفرديةبينالرايضيني -

 . .حتتاجالىمهارامتبسطةلألداءاحلركي  -

 . .تكسبممارسيهامساتنفسيةكالثقةابلنفسوالعزمية  -
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 . سهولةالتحكمفياملقاومات -

2-4  

التدريبالدائرييعتربأحدأساليبعلمالتدريبالرايضيفهونظامتشكيليللتدريبلهصفاهتوخصائصهوصفاهتالفردية :الدائريقةالتدريبطري

 . 

ولقدظهرمصطلحالتدريبالدائريفيأوائالخلمسينامتنالقرانلعشرينحيثريجعالفضالىل  :   نشأمتصطلحالتدريبالدائري

دامسومننجامعةليدزإبجنلتاولقدكاانهلدففي ذلكالوقتاليتعدىكوهننظامللتدريبيسعىالىرفع  

 . اللياقةالبدنيةللتالميذفيحدودالنشاطالرايضيداخالملدارس

لفردبدنًياوحركًياويتضمنتكرار مترينااتألداءفيزمنمعني )عصامعبداخلالق  و يذكرعبداخلالقأانلتدريبالدائريهوأسلوبإلعدادا   

،2000،36 . ) 

يذكروجدايلفاحتوحممدلطفيأانلتدريبالدائريهوطريقةتنظيميةميكنتشكيلهاأبمينطرقالتدريب     :تعريفالتدريبالدائري   

االتدريبتمارين  ،ويؤديفيهذ)التدريباملستمر،التدريبالفتي،التدريبالتكراري  ( األساسيةالثالث

 متنوعةعلىشكلدائريتعادعدةمرامتنالتمريناألواللىالتمريناألخري. 

 (الىأنه طريقةتنظيميةلطرقالتدريباملختلفةمستمر،فتيو 1999،73ويشريكمالدرويشوحممدصبحي)

تكراريويوحياالمسبأانلتدريباتتأخذشكلدائرة،حيثتتبالتمريناحتسبأهدافوأغراضوحدة  

 التدريبفيشكلدائرةيبدأهاالالعببالتمريناألولثمالتاليوهكذا. 

 (1997) يذكرطلحةحسامالدين طريقةالتدريبالتبادليأواملتبادالملتغريأواملتقطع:  2-5

تمرين  أهننتائجالعديدمنالدراساأتكدأتانلفرديستطيعأنيؤدي 

الدراجةأبعلىدرجااتلشغللمدةثالثدقائقيشعربعدهاابإلجهادالتام،أماإذاقامبعمل  
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 24 التمرينبنفساملستوىوملدةدقيقةواحدةوحصلبعدهاعلىدقيقتينللراحةفسوفيمكنهذلكمناالستمراريف أداءالتمرينلمدة

مللي مول،   15.7 دقيقةحتىيصاللىنفساحلالةمناإلجهادالعام،حيثيصلتكيزحامضالالكتيكفي الدماىل

 30اثنية،فإهنيمكنأنيستمرفيبذالجلهدحىت 20 وعندماتنخفضفتةالعماللىعشرةثوانيوفتةالراحةاىل

   (2002مللي مولكمايشريوجدايلفاحتوحممدلطفي 2 دقيقةقباللشعورابإلجهادالعام،معاخنفاضنسبةتركيزحامضالالكتيكاىل 

ةوحتمل  (أهنذهالطريقةهتدفإليتنميةالىتنميةالقوةالعضلي 125،

القوةأوحتسينسرعةاالنطالقوحتسينالسرعة،وكذلكالتحمالخلاصإذاماتكررالتمرينلفتةكافية،وهو  

يعمأليًضاعلىتنميةهذهالصفااتملرتبطةابملهارااتألساسية،وتنظمهذهالطريقةحبيثيتدرجالالعبفباالرتفاعبسرعةأوقوةالتمرينثميتدرجفي 

 .اهلبوطبالقوةأوابلسرعةمثيكررالتمرينمرةأوأكثر 

ميكنأنيؤداىلتمريناتبمسافامتختلفةمعمالحظةتدرج  كما إجيابيةراحة  دقائق 3 ميكنأنيكررالتمرينبعد:حظةمال

 .متتنميسرعةاالنطالق  10  فتااتلراحةمعارتفاعشدةاألداءومسافةاجلرايلطويلتنميتحماللسرعةأمااملسافااتلقصرية 

فع منسرعةوقوةالتمرينثميتدرجفي هبوط هذهالسرعةوالقوة  تنظمهذهالطريقةحبيثيتدرجالالعبفيالر :بعضتمرينااتلتدريبالتباديل

 :فمثال 

 10 أمتارتتكررمخسمراتوتكوانلراحةبينكلتكراروآخر 10جيرايلالعببالكرةأوبدوهنامسافة

 30).20،.(10متتكررمخسمراتوبينكلتكراروآخرأيخذراحة 20اثنيةأوجيرايلالعبمسافة)15،30،25،(

 اثنية.  30 )– (15 متتكررمخسمراتوبينكلتكراروآخرأيخذراحة  30،أوجيرايلالعبمسافة

مبين على أسس فيزيولوجية دقيقة وخيتلف عن التدريب الفتي فهو تدريب ذو   :فلسفة التدريب التباديل    2-5-1

ربوتني العضلي وابألخص  شدة عالية يهدف إىل تنمية القدرة اهلوائية القصوى يعتمد هذا النوع من التدريب على ال

ميوغلوبني الذي يؤمن حتويل األكسجني داخل العضلة من خالل هذه اخللفية العلمية مث تصميم هـذا التدريـب مـن طـرف  

gerschler  وreindall  وreskainn  املرتفع  يف سنوات األربعينات هذه الطريقة تعرف كذلك ابلتدريب الفتي
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يف إنتاج الطاقة هذا التدريب ينتج عنه دين أوكسجيين يف هناية اجلهد مما يستوجب طلب    يعتمد عن املسار اهلوائي الشدة

أكيد لألكسجني الذي يسرع يف التخلص من محض الالكتيك  خاصة أثناء الراحة النشيطة مما جيند كل أجزاء العضوية  

 بعني االعتبار نوعية العمل املنجز .  اليت تقوم بتحويل األكسجني أو تثبته داخل اخلالاي العضلية النشيطة مع األخذ

 هذا النشاط الذي يتسم ابلشدة العالية ينتج منه تطوير فعاال لالستطاعة اهلوائية القصوى للرايضي.  

عند االنتهاء من سد الدين األوكسيجيين نقوم إبعطاء جرعة جهد حتت القصوى اليت تقوم بدورها بتنبيه املسار اهلوائي     

 إلنتاج الطاقة . 

 وميكن من خالل هذه الطريقة الوصول اىل عمل هوائي ذو نوعية وكمية أحسن منه يف الطريقة املستمرة .    

يكون الرايضي قادرا على القيام مبجهودات متتالية ذات شدة حتت القصوى   التدريب التباديل الطويل األمد:  طريقة     -أ

 دقائق   3دقائق تتبع بفتات راحة نشيطة تساوي نفس مدة العمل  3وفوق االستطاعة اهلوائية ملدة 

ب   من خالل ضبط خمتلف مكوانت احلمل من شدة ومدة وفتة وطبيعة الراحة ميكن أحداث االتزان الفيزيولوجي املناس

 لالستمرار يف هذا العمل. 

مرات  شدة التمرينات   6الرايضي يقوم بتكرار جهد ذو نوعية  عدة مرات  حبيث يكون عدد التكرارات على األقل    

تكون مضبوطة حبيث يكون  امليكانيزم اهلوائي الغالب يف إنتاج الطاقة ) إحداث دين أوكسجيين( يستوجب عليه استجاع  

 دقائق.  3الذي يدوم الستشفاء  ء امدخرات الرايضي أثنا

دقائق راحة ومن  3دقائق تتبعها3العبني ملدة  3م  يتنافس فيه فريقان يتكون كل فريق من 20مثال: مربع طول ضلعه    

 خالل هذا التمرين يصل الالعب اىل االستطاعة اهلوائية القصوى . 

ذا النموذج الثاين قريبة من  اخللفية العلمية للطريقة  اخللفية العلمية هل   طريقة التدريب التباديل املتوسط األمد: -ب

ينبه     sur critiqueالسابقة )طويلة املدى( إال انه يف هذا النوع الدين األوكسيجيين املتاكم خالل اجلهد فوق احلارج

ت راحة تساوي  وترية تدفق األكسجني خالل فتة الراحة النشيطة الفارق يكمن ابخلصوص يف شدة اجلهد اليت تتطلب فتا
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  8دقيقة لتكرار تصل إىل  2.30دقيقةو2أو تقتب من فتة راحة التدريب التباديل ذو األمد الطويل وتكون تتاوح بني 

تكرارات على األقل وميكن الوصول بعدد التكرارات إىل عشرة تكرارت يف هذه الطريقة ضبط شدة اجلهد عامل مهم  يف  

 االستمرار يف اجلهد ويف فعاليته. 

بقليل تعطي يف اغلب األحيان نتائج جيدة .أما يف األنشطة اجلماعية    pmaكلم/سا أزيد من 5وترية جري تقارب    

تبقى املؤشرات اخلارجية أكثر صحة لالستدالل عن استشفاء الرايضي ) مثل النبض ( و القدرة على تكرار نفس اجلهد  

 ملرات ويبقى األهم هو تنويع األنشطة مع احلفاظ على درجة اجلهد. 

يف هذه الطريقة يقل الزمن عن طريقة التدريب املتوسط املدى يف نفس   لقصرية األمد: طريقة التدريب التبادل ا   -ج

اثنية واقل    30الوقت تزداد شدة العمل أكثر من  طريقة التدريب التباديل املتوسطة األمد حيث  ال تزيد مدة العمل عن  

السابقة كذلك يف هذه الطريقة إال أن  من دقيقة يف حني تصل فتة الراحة اىل دقيقة ونصف وتبقى نفس امليكانزمات 

% من االستطاعة  100تدفق األكسجني يف فتات الراحة يقلل من تزايد الدين األوكسيجيين حبيث تقارب شدة العمل 

 اهلوائية القصوى.  

تعترب  يف هذه الطريقة نبتعد عن التدريب الفتي هلا فعالية مزدوجة حيث    طريقة التدريب التباديل قصرية قصري:    -د

نقطة مشتكة بني العمل املستمر والعمل الفتي    تعرف هذه الطريقة بتسلسل جهد ذو شدة عالية وفتات راحة سلبية و  

  riluot et coll(. أما الراحة بني السالسل تكون اجيابية2005،75)  cuoAlport etمتساوية بني التكرارات

راحة أو   15جهد 15راحة، 10جهد و10وب اجلهد و الراحة ( التسلسل األكثر طرحا واقتاحا يف تنا 110 ،2007)

مرات يف    4من اىل 1دقائق وتتكرر  8راحة هذه السالسل تتخللها فتات راحة بينية طويلة تصل اىل 30جهد و 30

أي   احلصة الواحدة تتميز هذه الطريقة  يف تنويع األنشطة املختارة مما يسمح بوجود هذه الطريقة يف أي خمطط تدرييب ويف 

فتة كانت وتستعمل بوجه اخلصوص من طرف املتخصصني يف األنشطة اجلماعية كما تستطيع أن تتكيف مع أنشطة  

 .((Goussard,1998,128رايضية أخرى 
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% من  75هو عبارة عن عدة تكرارات تكون سالسل ذات شدة تزيد عن    تعريف التدريب التباديل قصري قصري: -1

 (.  pmaاالستطاعة اهلوائية القصوى) 

تتخللها فتات راحة نشيطة  أو سلبية حسب اهلدف املرجو من التدريب وغالبا ما يربمج هذا النوع من التدريب للتكيف   

 . )احلصول على كمية عمل نوعية مرتفعة (مع  ظروف املنافسة  املرتفعة األداء 

 مبادئ هذه الطريقة:   -2

 شدة العالية أو العمل املرتفع الشدة.   الالتدريب الفتي القصري ذو لك التدريب التباديل قصري قصري ميكن أن يدعى كذ -   

 التدريب التباديل قصري قصري يساعد على تنمية وتطوير الرايضات اليت تعتمد على صفة القوة املميزة ابلسرعةألنه:   -

 يطور القدرات اهلوائية و الالهوائية   -

 يطور لياقة بدنية هوائية .   - 

 يعطي للرايضي استجابة خاصة تتوافق مع نوع النشاط.   - 

 وسيلة تدريب حمفزة ومثرية للجهود املستمرة .    - 

 خصائص العمل يف التدريب التباديل قصري قصري:  

 مدة التمرين ومدة الراحة تعد أو تقدر ابلثواين )مسافات (  -

 .FCشدة التمرين وشدة الراحة تقدر ابلنبض  -

 ني التكرارات والسالسل )الزمن الكلي للعمل ( منط الراحة ب -

 اثنية   30التدريب التباديل قصري قصري يتكون غالبا من عدد كبري جلهود ذات شدة عالية اقل من  -
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يقوم ابلتطوير األقصى لالستطاعة اهلوائية القصوى وكذلك املداومة اهلوائية وكذلك امليتابوليزم الالهوائي لكن بدون تراكم  

 (.  Vrsat,2003,64)( ،)Gacon,1993,28نب  حلمض الل

 أنواع االسرتجاع : -3

 إعادة رسكلة الالكتات الدموية . -

 . PCإعادة بناء -

 التخلص من الفضالت االيضية. -

 إاثرة نشاط األيض اخللوي . -

 احلصول على حجم كبري من اجلهد.-

 ميثل نسبة العمل للراحة ( 1)  اجلدول رقم  

 مدة اجلهد االستجاع مدة  نسبة العمل للراحة 

1.1 30 30 

2.1 15 30 

1.2 30 15 
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 ميثل الفرق بني شدة التمرين وشدة االسرتجاع مقارنة ابلشدة املتوسطة للتمرين التباديل . ( 2)  اجلدول رقم  

 السعة  الشدة املتوسطة   شدة االستجاع  شدة التمرين 

100 % 50 % 75 %  67  = %100   *75    /50-100 

100 % 0% 50 % 100  = %100 *50  /50 - 100 

 

 ميثل الفرق بني شدة التمرين وشدة االسرتجاع مقارنة ابلشدة املتوسطة للتمرين التباديل  (  3)اجلدول رقم  

 30/ 30مثال على 

 الشدة املتوسطة  شدة االستجاع  شدة التمرين 

100% 50  (100  +50 /)2      75  % 

100% 0  (100 +0  /    )2      50  % 

 ميثل الفرق بني شدة التمرين وشدة االسرتجاع مقارنة ابلشدة املتوسطة للتمرين التباديل ميثاللشدة  (  4)اجلدول رقم  

 15/ 30مثال على 

 الشدة املتوسطة  شدة االستجاع  شدة التمرين 

100 50 )%x 2 + 50 ( / 3    83 100) 

100 0 )  %x 2 + 00 ( / 3     67  100 ) 

 األلعاب الصغرية2-6
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 ا تعريفات لأللعاب الصغرية من أمهههناك عدة  :   تعريف األلعاب الصغرية  أوال: 

هي عبارة عن العاب بسيطة التنظيم يشتك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق قواعد مسرية ال تقتصر على سن أو جنس أو  "
) أمني "دوات أو أبجهزة أو بدوهنا  مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع التويح والتسلية وقد تستخدم أب

 ( 1994،117اخلويل،

موعة متعددة من العاب اجلري والعاب الكرات أو اليت متارس ابستخدام األدوات الصغرية والعاب الرشاقة وما إىل ذلك  "جم
ارستها ، وتكرارها  من خمتلف األلعاب اليت تتميز بطابع املرح والسرور والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواهتا وسهولة مم 

 ( 63، 1990) عطيات حممد، " عقب بعض اإليضاحات البسيطة 

وسيلة تربوية فعالة يف إاثرة دوافع املتعلمني حنو حتقيق اهلدف كما أهنا تشبع حاجات الفرد إىل الشعور ابالعتبار و   "
 (1990،293) وديع فرج الدين،"  التقدير من اآلخرين  

هي تلك التمارين احملببة إىل نفوس الالعبني واليت جتري على مساحات ضيقة وبعد معني من الالعبني قد يكون هذا  "
 ( 1993،135) حنفي خمتار،" املعدل متساواي أو متفاوات حسب األهداف اليت يسطرها املريب 

عبارة عن العاب غري حمددة القوانني   من خالل هذه التعاريف املوجزة املدرجة ميكننا القول ابن األلعاب الصغرية هي 
والشروط ، فهي جماالت خمتلفة تساعد كل فرد سواء كان طفال صغريا أو راشدا على التعلم حسب قدراته اخلاصة  

 ( 1993،136وإمكانياته وفقا مليوله ورغباته الذاتية من اجل االكتساب والتويح واملتعة والسرور ) حنفي خمتار،

   :صغريةأهداف األلعاب ال  -1

لطريقة األلعاب الصغرية أمهية كبرية يف بلوغ أهداف جمتمعه لتطوير الصفات البدنية ويف نفس الوقت تطوير املهارات الفنية  
 : للطفل من اجل تكوين ذاكرة حركية للطفل يف املستقبل ومن بني تلك األهداف

 . تطوير وحتسني الصفات البدنية -

 حتسني األداء املهاري .  -

 ير الصفات اإلرادية لدى األطفال مثل العزمية، املثابرة، الثقة يف النفس...ال تطو  -

 . إدخال عامل املرح والسرور إىل نفوس األطفال  -
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اكتساب األطفال الصفات اخللقية احلميدة مثل :اإلحساس بقيمة العمل اجلماعي ،التعاون ،الطاعة وحتمل املسؤولية   -
 .....ال

األلعاب الصغرية من بني الطرق التدريبية احلديثة واألكثر فعالية ، فالوضعيات والتكيبات احلالية موجودة بصفة جلية  وتعترب 
يف خمتلف أشكاهلا وذلك حسب خصائص األهداف املسطرة لذا فاألغلبية من املربني حيضرون العبيهم يف مربعات صغرية  

 (. Eric bottym،1981،28ومساحات صغرية )

ال يشتط ممارستها طبقا لقواعد وقوانني دولية معتف هبا اذ ال يرتبط فيها زمن   -:ئص األلعاب الصغريةخصا-2
 اللعب وعدد الالعبني أو مساحة وحجم ومكان اللعب أو مواصفات األدوات املستخدمة أبية اشتاطات أو قواعد دولية 

واملناسبات أو مبا يتالءم وحماولة حتقيق بعض األهداف    سهولة تغيري قواعد وقوانني اللعبة مبا يتناسب مع الظروف  -
 .التدريبية املعينة ،  ويف كثري من األحيان ميكن قيام املدربني بتحديد أو اختيار القوانني اليت يرغبون يف تطبيقها أثناء اللعب 

 .(  171، 1990عدم وجود مهارات حركية أو خطط اثبتة لكل لعبة ) عطيات حممد،  -

ملصغرة يف كرة القدم : تعد لعبة كرة القدم من األلعاب الرايضية اليت القت اهتماما كبريا من قبل العلماء و  األلعاب ا

الباحثني لتصبح من اكثر األلعاب الرايضية انتشارا يف مجيع احناء العامل و يرى الباحث أن هذا التطور الكبري و السريع مل  

على الدراسات و األحباث العلمية من أجل النهوض مبستوى الالعبني و الفرق  أييت اال من خالل األسلوب العلمي املبين 

الرايضية حيث اصبحت الدول تبذل جهودا كبرية يف توفري االمكاانت املادية والبشرية من أجل املراكز املتقدمة يف هاته  

 اللعبة قاراي و عامليا . 

ارين تكون هلا عالقة مباشرة بني شدة اللعب وعدد الالعبني  تعريف االلعاب املصغرة :  حسب جوليان عرفها على أهنا مت 

، أي هناك عالقة عكسية كلما زاد عدد الالعبني اخنفضت الشدة كما ان تزايد عدد الالعبني يف التمارين يؤدي اىل  

 اخنفاض يف األداء . 

 بتقسيم األلعاب املصغرة اىل ثالث أنواع :   ,bilat2001و قام 

 (. %90-85( تتناسب مع تطوير القدرة اهلوائية و مبعدل نبض قليب ) 8ضد8( اىل )5ضد5ن )األلعاب املصغرة م -

 ( . % 95-90( تتناسب مع تطوير االستطاعة اهلوائية و مبعدل نبض قليب ) 4ضد4( و ) 3ضد3االلعاب املصغرة ) -
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 ( Laurent(2014,30)رية  ( تتناسب مع تطوير القدرة الالهوائية كالسرعة والقوة االنفجا2ضد2االلعاب املصغرة )

 :أمهيتها  -3

تنمية الصفات املهارية ابستخدام االلعاب املصغرة : تستخدم لتنمية املهارات االساسية و حسن تطبيق اخلطط و   -1

طرق اللعب املختلفة و ينظر اليها كأحد الوسائل اهلامة اليت تطبع احلصة التدريبية ابإلاثرة  والتشويق ، وهي من أجنع  

يب احلديث حيث تعد الالعب الداء املهارات األساسية يف مواقف مشاهبة للمواقف اليت تقابل الالعب  طرق التدر 

 (.    1997،89أثناء املباراة حىت تكسبه حسن التصرف أمام املواقف املختلفة ) حنفي،

حتضريية قبل املباراة الرمسية  أسابيع   8اىل 6التحضري البدين : حسب حاليلوزيتش  كرة القدم  احلالية حتتاج من  -2

أسابيع و نصف على األكثر ، وقت التحضري هذا  غري كايف وعليه جيب أن نكيفه    5االوىل، حبيث نستفيد من 

يوم بعد   60-45حبيث حنصل على تدريب كمي و نوعي ، وحسبه دائما القدرات الفيزيولوجية تكون مهيئة ما بني 

 جاع و تنمية القدرات البدنية وأتخري التعب لدى الالعبني . بداية التحضريات و اليت تسمح ابست 

التدريب املدمج يرتكز على األلعاب املصغرة اليت ترفع من القدرات اهلوائية يف بداية املوسم و ابلتايل يف تنمية    

 القدرات الفيزيولوجية و البدنية.  

طلبات البدنية واملهارية واخلططية والنفسية و الفيزيولوجية لكرة  وتعترب األلعاب املصغرة من االلعاب املعدلة مبا يتالءم و املت

القدم احلديثة ، حبيث تكون حمددة بقواعد و تعليمات و شروط و من املهم ان تكون األلعاب املستخدمة يف التدريب  

 مشاهبة جملرايت املبارايت من حيث طبيعة اللعب و سريه بشكل عام كما جيب أخذ يف عني االعتبار : 

 اختيار أشكال اللعب  -

 عدد الالعبني و مساحة اللعب و عدد الكرات و مستوى الالعبني ر   -

 اشراك اكرب عدد من الالعب يف فعاليات  اللعب   -

 جيب ان تتضمن حركات ومتعددة و متنوعة حىت تسهم يف تنمية اللياقة البدنية لالعبني بصورة فعالة   -
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جيب االهتمام حبسن اعداد اللعب و توفري االدوات و االجهزة الضرورية  واىل جانب حسن اختيار اشكال اللعب املناسبة 

يف وقت مبكر علما أبن سوء تنظيم التمارين كثريا ما يسبب ضياع الوقت املكرس للتدريب و ينقص فعاليته و يقلل من  

 ( . 195، 2012حماسن اللعب )دويل و اخرون ،

ة تستخدم لتنمية املهارات االساسية و حسن تطبيق خطط و  (   أن األلعاب املصغر 2001،164و يضيف أبو عبده )

طرق اللعب املختلفة وينظر اليها كأحد الوسائل اهلامة اليت تصبغ الوحدة التدريبية بطابع االاثرة و التشويق كما اهنا تعد  

سائل التدريب احلديثة  من الوسائل التبوية اهلامة يف اعداد الالعب ملمارسة كرة القدم ، وهي تعترب من أجنح و أجنع و 

حيث يعد الالعب ألداء املهارات االساسية يف مواقف مشاهبة للمبارايت حىت تكسبه حسن التصرف حسب كل وضعية  

ن خمتلفة كليا عن  حيث تتطور لياقة الالعب عن طريق تنفيذ اللعب فقط ألن املباراة تسبب ردود افعال للجسم و الذه

 (. 2010،111،التدريب)املوىل 

الباحث أنه ميكن تعليم و صقل و تثبيت مهارات ركل الكرة و استقباهلا و اجلري هبا سوية مع تنمية و تطوير  ويرى 

الرشاقة و السرعة و القوة اخلاصة بلعبة كرة القدم مع مراعاة دقة أتدية املهارات التقنية رغم احلمل التدرييب العايل و يرى  

أللعاب املصغرة الرغبة والسرور و التنويع يف األداء و اهنا تساهم يف رفع  الباحث ايضا أنه من حماسن تدريبات أشكال ا

درجة االستعداد لإلجناز و االستعداد لألداء البدين و التقين و التكتيكي خالل تنفيذها و يتضمن التنفيذ املهاري القدرة  

دين و التقين و التكتيكي و النفسي يف  على اختيار احلل املناسب أثناء اللعب و االبتكار يف التصرف ) ربط االداء الب

مترين واحد ( و االحتكاك املباشر مع الالعبني و يعترب أيضا من أهم حماسن هاته التدريبات أهنا تقلص الوقت الذي  

 ( أن أهداف األلعاب املصغرة هي :  135، 1985حيتاجه املدرب إلعداد الالعبني من مجيع اجلوانب حيث يؤكد خمتار ) 

 السرور على الالعبني   ادخال عامل -1

 تطوير و حتسني الصفات البدنية   -2

 حتني األداء املهاري حتت ظروف أكثر صعوبة أو تشبه ما حيدث يف املبارايت   -3

 اكساب الالعبني اخلربات التكتيكية اهلجومية والدفاعية.  -4
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 . تطوير الصفات االرادية لدى الالعبني مثل العزمية و املثابرة ، الكفاح و الثقة ابلنفس -5

 اكتساب الالعبني الصفات اخللقية احلميدة كقيمة العمل اجلماعي ، التعاون ، الطاعة والنظام .  -6

( أن األلعاب املصغرة هي تلك التمارين احملببة اىل نفسية الالعبني و اليت يقوم املدرب  135، 1985و يذكر خمتار )

 و عدة أهداف تدريبية يف نفس الوقت. إبعطائها يف خطة التدريب اليومي ، واضعا نصب أعينه حتقيق هدف أ

( أن التقسيمات املصغرة هي عبارة عن مبارايت تنافسية تتم بعدد قليل من  191،  2001وأشار شعالن و عفيفي )

الالعبني يف مساحات  حمددة و بشروط حمددة و تعترب اجملال الرئيسي للحكم على املستوى الذي وصل اليه الناشئ ألنه  

املهارة حتت ظروف املنافسة  و ابلتايل فهي فرصة للتنافس لكي يتغلب كل انشئ على منافسه سواء بطريقة فردية  يؤدي 

 ( أو بطريقة اللعب اجلماعي من خالل خمتلف أشكال اللعب املصغر. 1ضد 1)

ت التكتيكية  ( أن املبارايت املصغرة تعترب أساس إلكساب الالعبني العديد من التكيبا 2008،129و يضيف البيك)

املختلفة ، حيث هي أساس سرعة احساس الالعب يف االنتقال ألخذ االماكن املناسبة و اتقان التمرير السريع املناسب و  

كيفية احملافظة على الكرة وتغيري األماكن و حجز اخلصوم و اليقظة لكل خصم و الزميل القريب  ودائما ما تتم يف  

داء البدين و التكتيكي فيها و ميكن أن تتم هذه املبارايت أبعداد متساوية  مساحات مصغرة حيث يرتقي مستوى األ 

( ...ال  كما ميكن استخدام أكثر من كرة  4ضد 5( ) 2ضد3( ...ال أو أن تتم أبعداد خمتلفة ) 3ضد3( أو )2ضد2)

 و أكثر من مرمى . 

حتركاهتم من حيث الزمان و املكان مبا يالئم  وتتطلب أشكال اللعب التعاون بني الالعبني الواجبات التدريبية من تنسيق 

( .و يؤكد السيد  2012،200ظروف اللعب اليت تشبه ظروف املباراة أي هي خطوة متهيدية للمباراة )دوبلرو اخرون ،

( أنه من الضروري يف تدريب الالعب على اجلري و التحركات أن يكون ذلك ابستخدام الكرة و ليس  2008،45)

عب ال يقوم ابجلري يف سرعة متواصلة و لكنه يتخللها بعض التوقفات و التعرجات . ومن الواضح أن  منفصال عنها فالال

أغلب األلعاب املصغرة حتقق أكثر من هدف ،بل أن بعضها حيقق مجيع هذه األهداف جمتمعة ،لذلك تعترب من أهم  

 التدريبات اليت جيب أن يعىن هبا املدرب و يصبح من واجبه :  . 
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 لديه عدد كبري من هذه األلعاب .  أن يكون  -

 أن يعتين عناية اتمة عند اختيار اللعبة حىت حتقق األهداف اليت وضعها.  -

 أن يعتين ابإلعداد للعب من حيث امللعب و االدوات .  -

 ضرورة الزام الالعبني ابلقوانني و الشروط املقننة لكل لعبة حسب األهداف و الغاايت .  -

 (1985،135ت الكايف حىت يكون هلا التأثري املطلوب )خمتار،أن تعطى اللعبة الوق -

( أن الربامج التدريبية للناشئني تعتمد على املرحلة االمنائية لالعبني و يف هذا العمر فان النمو  2013،49و يشري حممود )

مل بعني االعتبار  املفاجئ غالبا ما يكون خاطفا و حيدث يف مستوايت متنوعة و جيب على املدرب ان أيخذ هذه العوا

عند وضع برانمج التدريب و كذلك مراحل النمو ابلغة الدقة و هي األوقات املالئمة لتطوير مواهب و قدرات خاصة و  

ان يعوض على فريقه فيما بعد و جيب على دورات التدريب االساسية ان تعطي الالعبني الشبان الفرصة الكتساب اخلربة  

 ارين األخرى. يف الركض و احلركة و ابقي التم

( أن من فوائد تدريب الناشئني املوهوبني ارتفاع مستواه مما يؤدي اىل رفع االجناز  1999،39و يؤكد حسني و يوسف )

وأنه يكشف عن مهارات و استعدادات متخفية هذا ابإلضافة اىل نقص عدد االصاابت اليت قد حتدث بواسطة التدريب  

سنا و تكوين  هو كسب قدرات و مهارات الزمة ألداء التدريب أداء ح و أن من أهم أهداف تدريب الناشئني ايضا

 . اجتاهات نفسية سليمة 

حسب جوليان عرفها على أهنا متارين تكون هلا عالقة مباشرة بني شدة اللعب وعدد  تعريف االلعاب املصغرة :اثنيا:

ارين يؤدي  كما ان تزايد عدد الالعبني يف التمالالعبني ، أي هناك عالقة عكسية كلما زاد عدد الالعبني اخنفضت الشدة  

 :   ,bilat2001بتقسيم األلعاب املصغرة اىل ثالث أنواع بيالت و قام،  اىل اخنفاض يف األداء  

 (. %90-85( تتناسب مع تطوير القدرة اهلوائية و مبعدل نبض قليب ) 8ضد8( اىل )5ضد5األلعاب املصغرة من ) -
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 ( . % 95-90( تتناسب مع تطوير االستطاعة اهلوائية و مبعدل نبض قليب ) 4ضد4( و ) 3ضد3االلعاب املصغرة ) -

 ( Laurent(2014,30)( تتناسب مع تطوير القدرة الالهوائية كالسرعة والقوة االنفجارية  2ضد2االلعاب املصغرة )

االساسية و حسن تطبيق اخلطط و  تستخدم لتمية املهارات تنمية الصفات املهارية ابستخدام االلعاب املصغرة :  -1

طرق اللعب املختلفة و ينظر اليها كأحد الوسائل اهلامة اليت تطبع احلصة التدريبية ابإلاثرة  والتشويق ، وهي من أجنع طرق  

التدريب احلديث حيث تعد الالعب الداء املهارات األساسية يف مواقف مشاهبة للمواقف اليت تقابل الالعب أثناء املباراة  

 (.   1997،89ىت تكسبه حسن التصرف أمام املواقف املختلفة ) حنفي،ح

أسابيع حتضريية قبل املباراة الرمسية    8اىل 6حسب حاليلوزيتش  كرة القدم  احلالية حتتاج من  :  ة البدني تنمية الصفات -2

جيب أن نكيفه حبيث  أسابيع و نصف على األكثر ، وقت التحضري هذا  غري كايف وعليه   5االوىل، حبيث نستفيد من 

يوم بعد بداية   60-45حنصل على تدريب كمي و نوعي ، وحسبه دائما القدرات الفيزيولوجية تكون مهيئة ما بني 

 التحضريات و اليت تسمح ابستجاع و تنمية القدرات البدنية وأتخري التعب لدى الالعبني . 

القدرات اهلوائية يف بداية املوسم و ابلتايل يف تنمية  التدريب املدمج يرتكز على األلعاب املصغرة اليت ترفع من   

 القدرات الفيزيولوجية و البدنية.  

تعترب األلعاب املصغرة ذات خصائص متعددة و كثرية جيب االملام هبا ملا هلا من أتثري   خصائص االلعاب املصغرة :  -3

مرين و وقت العمل و الراحة و عدد  مباشر على الالعب ، حيث أن خمتلف املؤشرات من قياسات امللعب و شدة الت

 التكرارات تنعكس مباشرة يف توجيه التدريب و حتديد األهداف املراد حتقيقها. 
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 Little et al 2006( مثال على متارين و شدات    5جدول رقم ) 

 FC% قياسات امللعب  تنظيم التمرين  التمرين 

 90.8 م18م×27 د راحة( 2د  )2×4 2×2

 90.6 م27م×36 د ( 1.30)  3×4 3×3

 90 م27م×45 د( 2) 3.30×5 4×4

 89 27م×50 (   1.30د  )5×3 5×5

 87 م36م×55 ( 1.30) 6×3 6×6

 87 م41م×64 د ( 2) 10×3 8×8

 89 م32م×55 د( 2) 2×5 ضغط عايل  5×5

 90.5 م27م×59 د( 2)  2×5 ضغط عايل  6×6

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب( أمثلة عن متارين و شدات  6جدول رقم )  
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 أمثلة  الوقت  الشدة 

 FC RPE LAC % نوع التدريب 

 ميليمول/ل 

مدة   مدة احلصة 

التكرارا 

 ت

عدد  

 التكرارات 

الراحة  

 البينية 

أشكال  

 اللعب 

 املرجع

 

 

 القدرة اهلوائية 

 

 

80-

90 

 

 

 ثقيل 

 

 

3-6 

 

 

30-60 

 

 

 د6-30

 

 

1-8 

 

 

 د1

5×5 Castagna et 

al2004 

6×6 Rampinini 

et al2007 

7×7 Capranica 

et al2001 

8×8 Sassi et al 

2004 

 

السرعة اهلوائية  

 القصوى 

 

90-

95 

 

أقل من  

 القصوى 

 

6-12 

 

12-35 

 

 د3-6

 

 

4-8 

نسبة  

½-1  

 وقت  

3×3 Balson 

1999 

4×4 Hoff et 

al2004 

 

 الهوائي 

 

أكثر من  

95 

 

 القصوى 

 

أكثر من  

10 

 

 د4-16

 

-اث20

3 

2-4 ×

4-8 

 

نسبة  

1-4 

2×2 Aroso et 

al2004 

3×3 

 وضعية 

Little et al 

2008 
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تقسيمات االلعاب املصغرة :ميكن التنويع يف العمل املقتح من حيث عدد الالعبني و مساحات اللعب وأظهرت  

الدراسات أن تغيري حجم امللعب لنفس شكل اللعب يؤثر على خمتلف االستجاابت الفيزيولوجيةلالعبني  

Rampinini,2007)(حتقيقها.  ، كما ختتلف هاته التقسيمات حسب االهداف املسطرة املراد 

 Balsom et al 1999  ،Rampinini( قياسات امللعب ملختلف أشكال اللعب حسب    7جدول )  

et al 2007 

Dimensions du terrain 

Jeu avec ballon Petit Moyen  Grand 

3×3 12×20 15×25 18×30 

4×4 16×24 ×3020 24×36 

5×5 20×28 25×35 30×42 

6×6 24×32 30×40 36×48 

1×1 5×10 10×15 15×20 

2×2 10×15 15×20 20×25 

3×3 15×20 20×25 25×30 

4×4 20×25 25×30 30×35 

5×5 25×30 30×35 35×40 
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إن التنوع يف طرق التدريب ينتج عنه تنوع يف العمل وما على املدرب أو احملضر البدنياال اختيار نوع التدريب  :اخلالصـة

علمية حتتم خصائص النشاط الداخلية و طبيعة املنافسة  ومستوى املتدرب وكذلك احتام   املناسب واملخطط وفق منهجية 

 املرحلية وكذاك مراعاة اخلصائص البدنية والزمر الطاقوية. 

 :ومن االشتاطااتلتييجبمراعاهتاعنداختيارطريقةالتدريب 

 . أنتحققالغرضاملباشرمنالوحدةالتدريبيةوالذييجبأنيكونواضًحا. 1

 . .اسبمعمستواىحلالةالتدريبيةللفرد . أنتتن2

 . .. تتماشىمعمهارةاملدربوإمكاانهتفيكيفيةتطبيقالطريقة 3

 . .. توضععلىأساسخصائصومتطلبااتلنشاطالرايضياملمارس 4

 . تساعدعلىاستخدامالقوةالدافعةالتيتحثالالعبلمواصلةالتدريبالرايضي 5

القدم أيخذ بعني االعتبار العامل البدين كغريه من العوامل املهارية  إن حتليل خمتلف عوامل األداء العايل املستوى يف كرة   

 .(  et al ,2008 ,176)Dellalواخلططية والنفسية 

 املدرب جيب أن يطور وحيسن من اللياقة البدنية لالعبني لكي يقدم الالعبون مردود كروي راقي . 
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 :الفصل الثاين

 القدرات اهلوائية

 و الالهوائية
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تعترب القدرات اهلوائية والاّلهوائية لالعب كرة القدم العوامل احملدد للياقة البدنية والفسيولوجية ، حيث أنَّه كلما  هيد:مت
زادت  هذه القدرات حتسن  األداء وتتمتع بكفاءة عالية على مقاومة الّتعب، وقد ركز العلماء والباحثني كثرياً على دراسة  

 من املشاكل املتعلقة سواء ابلتدريب أو ابألداء أثناء املباراة، ويعد كل من املستهلك  هذه القدرات رغبة منهم يف حل كثري
األقصى األوكسجيين، السرعة اهلوائية القصوى، النبض القليب أبنواعه و الالكتات مؤشرات حقيقية لألداء و تطور مستوى  

و العالقة بني هذه املؤشرات الفيزيولوجية كما نتطرق اىل طرق حتديد شدة التدريبات مع امثلة ميدانية تساعد  الالعب 
 على التحكم يف هذا اجلانب .   

تعد الطاقة يف جسم اإلنسان مصدر االنقباض العضلي، وإن مصدر الطاقة ألي نشاط  أنظمة إنتاج الطاقة :  -1

 ( .  ATPلل ثالثي فوسفات األدينوزين ويرمز له ب ) عضلي مهما كان نوعه وزمنه هو حت

( هو املصدر املباشر ألنظمة إنتاج الطاقة الالزمة للنشاط العضلي، وهو أحد   ATPثالثي فوسفات األدينوزين ) 

ية اليت  املركبات الغنية ابلطاقة املخزونة يف معظم اخلالاي والسيما اخلالاي العضلية، وهو يعد أحد أشكال الطاقة الكيميائ

 ( .  24، 1982تستخلص من املواد الغذائية     ) عبد الفتاح, 

 إعادة بناء هذا املركب يتخذ طرقا خمتلفة تبعا لطبيعة النشاط العضلي وزمنه، وعليه تنقسم أنظمة إنتاج الطاقة إىل :  

 النظام الفوسفايت. -أ

 النظام الالكتيكي . -ب

 النظام األكسيجيين . -ج

يعد نظام الطاقة الفوسفايت النظام األساسي الذي تعتمد عليه  (:     ATP – PCالنظام الفوسفايت : ) -أ

األنشطة الرايضية واليت تتطلب عنصر السرعة والقوة املميزة ابلسرعة ويتميز هذا النظام بسرعة إنتاج الطاقة وهو يعد أسرع  

أخرى خمزونة ، ابلعضلة  (   عن طريق مادة كيميائية   ATPنظام إلنتاج الطاقة عامة، ألنه يعتمد على إعادة بناء )  

 ( . 163،  1997(  ) عبد الفتاح، PCتسمى الفوسفوكرايتني ) 

(  يعد من املركبات الكيميائية الغنية ابلطاقة، ويوجد يف اخلالاي العضلية مثله يف ذلك مثل ثالثي  PCكرايتني )و فوسال ن أو 

( مقابل   ATPتعمل على استعادة بناء )   ( ، وعند انشطاره حترر كمية كبرية من الطاقة   ATPفوسفات األدينوزين ) 
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( عند االنتقال من حالة الراحة النسبية اليت   163، 1993انشطاره مول من فوسفات الكرايتني ) عبد الفتاح، وسيد، 

حالة نشاط عضلي عنيف فتزداد حاجة األعضاء لألكسجني ال ميكن جتهيزها فورا، إذ أن جتهيز هذه الكمية حيتاج وقت  

تقوية التنفس والدورة الدموية وابلتايل إيصال الدم الغين ابألكسيجني للعضالت اليت تؤدي النشاط ) املرعب،  معني لغرض 

 ( .    ATP-PC( .عندها يكون جتهيز العضالت من الطاقة بنظام الطاقة )  46ب ت ، 

 ( مللي مول عند السيدات و   03يف العضلة قليلة جدا وتقدر حبوايل )    PCو   ATPإن الكمية الكلية ملخزون 

(    30، 2000( مللي مول عند الرجال ولذلك فإن الطاقة الناجتة من هذا النظام تعد طاقة حمدودة )عبد الفتاح ،   06) 

ري أن القيمة احلقيقية  ( ثواين، غ  10-5وأن هذه الكمية تكفي لعدد من االنقباضات العضلية القصوى يف زمن قدره ) 

 ( وإن من مميزات هذا النظام :   30،  1998هلذا النظام تكمن يف سرعة إنتاج الطاقة أكثر من وفرهتا ) درويش وآخرون،

ال يعتمد على توفر األكسجني وابلتايل عدم اعتماده على عمل الرئتني يف عملية التبادل الغازي وعمل القلب  -

 لدموية يف نقلها للدم . يف دفعه للدم وعمل األوعية ا 

 حيدث التفاعل يف السيتوبالزم، منطقة عمل اخليوط الربوتينية االنقباضية ) امليوسني واألكتني (  -

 ( . 200، 2002( بطريقة مباشر) عبد الباقي،     PCو   ATPختتزن العضالت كل من ال ) -

(    PCو   ATPاملركبات الفوسفاتية )   ة بناء و ختزين لتمرين ( يتم إعادومن اجلدير ابلذكر أن بعد االنتهاء من اجلهد ) ا 

 يف العضالت . 
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 (    ATP – PC(يوضح العالقة بني زمن الراحة ونسبة إعادة بناء املركبات الفوسفاتية )   8جدول رقم ) 

 (    ATP – PCنسبة إعادة بناء  )  زمن الراحة ابلثانية 

 قليل جدا ثواين   10حتت الـ 

30 50 % 

60 75% 

90 88% 

120 94% 

 % 100 (  120فوق ) 

 

ويسمى هذا النظام ابجللكزة الالهوائية  نسبة إىل انشطار السكر يف غياب األكسجني وهو  النظام الالكتيكي:-ب

( اثنية إىل الدقيقة أو دقيقتني، وينتج   30النظام املسؤول عن إنتاج الطاقة ابلنسبة للعمل العضلي اليت تزيد مدته عن الــ ) 

هذه العملية حامض الالكتيك الذي يؤثر على قدرة العضلة على االستمرار يف األداء بنفس الشدة وحيدث التعب )  عن 

 ( .  161، 1993عبد الفتاح وسيد، 

( ولكن مادة أخرى تسمى اجلاليكوجني، وهذه املادة يف األصل تنتج عن طريق املواد   PCوإن مصدر الطاقة هنا ليس ) 

يتناوهلا اإلنسان فتتحول خالل عملية اهلضم إىل سكر الكلوكوز مث خيزن يف العضالت والكبد، ولكن   الكربوهيدراتية اليت 

ختزينه ال يكون يف شكل سكر كلوكوز ولكن يف شكل مادة أكثر تعقيدا وهي اجلاليكوجني، إذ ينشطر عند احلاجة إىل  
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( غرام    180 تنتج الهوائيا من انشطار ) اليت   ATP سكر كلوكوز مث إىل حامض الالكتيك ويساعد على إعادة بناء

( جزيئات بينما ينتج االنشطار اهلوائي لنفس الكمية  من اجلاليكوجني طاقة تكفي    3من اجلاليكوجني تبلغ حوايل ) 

 ( وإن مميزات هذا النظام :    30، 2000) عبد الفتاح،    ATP( جزئ   39إلعادة بناء ) 

 ال حيتاج إىل وجود األكسجني .  -

 كلوكوز ( .   –د على الكربوهيدرات فقط مصدرا للطاقة ) اجلاليكوجني يعتم -

 حتدث تفاعالت يف السيتوبالزم .  -

 حيدث التعب العضلي نتيجة تراكم حامض الالكتيك .  -

 .( 2003-2002) عبد الباقي،    ATPينتج كمية كافية من الطاقة الستعادة كمية من الـ   -

 :  O2ام األكسجيين  ظالن-ج

( يعد من   Martine et Lumsden، 1980إن نظام األوكسجني كما أوضح ) عبد هللا ( نقال عن ) 

أنظمة إنتاج الطاقة املستخدمة يف الفعاليات ذات الشدة املعتدلة ولفتة طويلة نسبيا، فبعد دقيقتني أو ثالث من  

ة بوجود األوكسجني، وإن متطلبات  العمل العضلي املستمر يبدأ هذا النظام ابلسيطرة يف جتهيز اجلسم ابلطاق 

الطاقة هنا يتم تزويدها عن طريق التحلل الكامل للكربوهيدرات والدهون اليت تتأكد مبسامهة األوكسجني ) عبد  

 ( .   16، 2000هللا، 

 ( جزء من الـ   39( غرام من اجلاليكوجني يف هذا النظام يؤدي إىل تكوين )   180إن االنشطار الكامل لـ ) 

 (ATP  ( وانشطار ، )( من جزء الــ)  120( غرام من الدهون يؤدي إىل تكوين )  256ATP   وتبلغ )

( لت اذا كان مصدر الطاقة هو   3.5(حوايل )  ATPكمية األوكسجني اليت تستهلك  لبناء جزء من )

 (   31  – 30،  2000لت من  األكسجني يف حالة الدهون ) عبد الفتاح ، 4اجلاليكوجني، بينما تصل إىل 

 و يتميز هذا النظام مبا أييت :  
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 يعتمد على وجود األكسجني .  -

 عدة ساعات .  –دقائق  3يعمل يف الفعاليات ذات الشدة اخلفيفة واملتوسطة ولفتة تتاوح ما بني  -

 تستخدم الكربوهيدرات والشحوم إلنتاج الطاقة .   -

 . (  16، 1999األنظمة )  لتحرير الطاقة يف هذا النظام حنتاج اىل فتة أطول من بقية  -

إن األداء ) التمرين ( وزمنه مها اللذان حيددان نظام الطاقة العامل و املساند ،  : ةتداخل عمل أنظمة الطاق-2

(  يف  الوقت الذي يكون فيه العمل العضلي مسيطرا   Astrand et rodahilفقد أشار ) الدابغ (  نقال عن )  

الذي يعتمد  ( . ابألساس ، وكذلك يف الوقت    PCو  ATPم على خمازن ) 100لفتة زمنية قصرية مثل ركض 

( دقائق   10-1فيه التمرين الطويل مثل املارثون على أكسدة اجلاليكوجني والدهون، فإن التمرين الذي سيستمر ) 

بعد أكثر تعقيدا فيما خيص استخدام الوقود، فعند تنفيذ هذا التمرين حلد االستنفاذ ) االعياء ( ويف غضون فتة زمنية  

ع خمازن الوقود يف آن واحد ولكن املقدار النسيب لكل وقود يتغري من اثنية  كهذه فمن احملتمل االستفادة من مجي

( هي السيطرة مث ابستمرار التمرين حتدث     PCو    ATPألخرى ، فعند بداية هذا التمرين تكون االستفادة من )  

لذي يكون مسيطرا )  عملية حتول ال هوائي للجاليكوجني  إىل لكتات وابجتاه هناية التمرين فإن أتكسد الدهون هو ا 

 ( .   18-17،   1997الدابغ، 

إن أنظمة انتاج الطاقة وكما هو معروف وموضح سابقا هي ثالثة أنظمة، وقد أشار ) الدابغ ( ايضا نقال عن )      

( أنه قد قسم كل نظام من األنظمة الثالثة إىل أجزاء ومراحل لغرض توضيح أدق لتداخل عمل   1986االحتاد الكندي ، 

الطاقة وكذلك لتوضيح عمل املراحل الثالث لكل نظام طاقة، وهي قمة القدرة واحملافظة على قمة القدرة ، وسعة   أنظمة

 هذا النظام . 
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 ( يوضح مراحل عمل أنظمة الطاقة الثالث   9اجلدول رقم )  

 السعة  احملافظة على قمة القدرة قمة القدرة نظام الطاقة 

ATP-PC   اثنية  30-10 اثنية  10-5 ثواين  5 –صفر 

LA 20-30  اثنية  90 اثنية  60-30 اثنية 

O2  املرحلة الثابتة الستهالك األوكسجني 

 ( .   19-18،  1997) الدابغ ،                                                                                      

يؤدي التدريب الرايضي إىل زايدة خمزون مصادر الطاقة وزايدة  أتثري التدريب الرايضي على إنتاجية الطاقة :-3

 ( بسرعة ولفتة أطول .  ATPنشاط األنزميات مما يزيد من معدل إنتاج )

يؤدي التدريب الرايضي إىل زايدة خمزون فوسفات الكرايتني مما  :  أتثري التدريب الرايضي على الفوسفوكرايتني   -أ

 ( مما يقلل حدوث التعب.     PC( عن طريق )    ATPيزيد سرعة بناء )  

الرايضي إىل زايدة خمزون   يؤدي التدريب أتثري التدريب الرايضي على عمليات اجللكزة الالهوائية :  -ب

الشخص الرايضي ، وهذه ميزة هلا أمهيتها يف أنشطة  اليكوجني بكمية أكرب لدى اليكوجني يف العضالت، إذ يوجد اجلاجل

 التحمل. 

يف   ييؤدي التدريب الرايضي كفاءة امليتوكندر هوائيا :     ATPأتثري التدريب الرايضي على إعادة بناء  -ج

هوائيا عن طريق استهالك الكربوهيدرات والدهون، كما أن تقليل إنتاج حامض الالكتيك يساعد على    ATPإعادة بناء 

 (   37، 2000االستفادة من األمحاض الدهنية املوجودة يف الدم إنتاج الطاقة ) عبد الفتاح 
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 . (    يوضح استجاابت معدل القلب لنوعيات محل التدريب 10جدول رقم )  

 استعمال معدل القلب  نوعية عمل التدريب املستخدم 

 محل التدريب الالهوائي الفوسفايت  

 محل التدريب الالهوائي الالكتيكي   

 هوائي (    –محل التدريب الالهوائي) الالهوائي 

 محل التدريب اهلوائي  

 ن/د  190-220

 ن/د   170-190

 ن/د   155-170

 ن/د   140-155

 (  178, 2003) أمحد نصر الدين ،                                           

تلعب القدرات الفسيولوجية دورا رئيسيا مهما يف ممارسة كرة القدم  :القدرات الفسيولوجية لالعيب كرة القدم  -4

 :   كاآليتفة و اليت تكون  من خالل تنمية هذه القدرات اهلوائية و الالهوائية و تكيف أعضاء و أجهزة اجلسم املختل 

يؤكد العديد من اخلرباء و الباحثني أن الالعبني  الذيــــن يتمتعون بقدرة كبرية على استهالك  القدرات اهلوائية: 4-1

األوكسجني. ويكون مستوى أدائهم أفضل فــي تدريبات و سبـــاقات التحمل، إذ أن استهالك األوكسجني له الدور احليوي  

العيب كرة القدم، وهو بذلك يعين كمية األوكسجني اليت تستخدم من قبل العضالت و األنسجة، حيث أن معدل  يف أداء 

لت/ق(، والقدرة  5( ابلنسبة لالعيب كرة القدم يعادل حوايل )  Vo2 MAXاحلد األقصى الستهالك األوكسجني)

 ة اجلسم القصوى على أخــذاهلوائية هـــي اليت تعرب عن املقدرة القصوى ألخذ األوكسجني أي قدر 

و نقل األوكـــسجني مث استهالكه يف العضالت، و لتوضيح ذلك نشري إلــى أن القلب يضـخ يف كـل دقيقة كمية من الـــدم   

عرب الشرايني إىل أنسجة اجلسم و عند مرور هذه الكمية مــن الدم املــحمل ابألوكســجني عرب األنـــسجة فأهنا تقوم  

األمـــر الذي يبني أبن هـناك فرقــا يف كــمية األوكســـجني بيـــن الدم   ،ية من األوكسجني من الدم الشريـاين  ابستخالص كم

 الشـــرايين و الدم الوريــدي وعليه  
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أقصى فرق شرايين ووريدي لألوكسجني ويقاس احلد   ×كسجني= أقصى نتائج القلب  لألفان االستهالك األقصى   

لك ابالستهالك املطلق، ويقاس ابملليمت لكل كجم من  ذ ( ابلت ويسمى   Vo2maxوكسجني  ) األقصى الستهالك األ

 وزن اجلسم يف الدقيقة، و هذا ما يسمى ابالستهالك النسيب. 

مليلت/كجم/ق(، أال أن هذا الرقم خيتلف كثريا يف حالة    3.5ومعدل استهالك األوكسجني أثناء الراحة يبلغ مقداره ) 

 مل/كجم/ق(   80-85د البدين عند التدريب يف كرة القدم ليصل إىل حوايل )ممارسة اجملهو 

وتشري البحوث العلمية إىل أن مقدار االستهالك األقصى لألوكسجني ) القدرة اهلوائية للفرد ( تتأثر بعدة عوامل من أمهها  

ى الستهالك األوكسجني. فكلما  احلالة التدريبية لالعب، إذ أن التدريب البدين يؤدي إىل حتسني مستوى احلد األقص

كانت لياقة الالعب عالية كان التحسن يف االستهالك األقصى لألوكسجني ألقل من التدريب. كذلك يعد التكيب  

اجلسمي لالعب ذا دور مهم يف عملية استهالك األوكسجني. إذ إن الالعبني الذين يتمتعون يف عملية استهالك  

يتمتعون أبجسام ضخمة و عضالت كبرية حيققون مستوى أكرب من االستهالك    األوكسجني. إذ إن الالعبني الذين 

األقصى لألوكسجني، يف ضوء نالحظ أبن العربة النسيب نسبة إىل كل كجم من وزن اجلسم، للتعرف على القدرة اهلوائية  

كسجني. إذ أن الوراثة  القصوى للعب، كما أن هناك أتثري كبري للوراثة يف حتديد مستوى احلد األقصى الستهالك األو 

تلعب دورا مهما يف حتديد نسبة االستهالك القصوى لألوكسجني و اليت يتمكن العب كرة القدم من حتقيقها، و يعد  

العمر أحد العوامل املهمة يف حتديد مستوى احلد األقصى الستهالك األوكسجني. حيث نالحظ أبن مقدار 

VO2max    وقد دلت الدراسات العلمية أن ذلك يعود إىل اخنفاض معدل ضرابت  يتناقص تدرجييا مع التقدم يف العمر

 القلب القصوى وذلك يف حاصل ضرب القلب األقصى مع التقدم يف العمر. 

يعترب مركب األدينوزين ثالثي فوسفات املصدر املباشر إلنتاج الطاقة الذي تستهلكه العضلة  القدرات الالهوائية:4-2

املخزون يف العضلة قليلة جدا ال تكفي إلنتاج طاقة تتعدى بضع ثواين، إذ أن حجم     ATPيف األداء . أال أن كمية 

ATP ( من وزن العضلة وهذه الكمية تكفي فقط لعدد من   6-4يف العضالت ت يبلغ مقدار من )ميللي مول/كجم

( و الذي   PC) ( انقباضات عضلية، و حتتوي اخلالاي العضلية على مركب آخر للطاقة هو فوسفات الكرايتني2-3)
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.و الطاقة الناجتة   ATPيعترب مركب غين ابلطاقة وإن حتلله ينتج كمية كبرية من الطاقة تساعد على استعادة بناء 

(ATP+PC  حمدود ،وهي ضرورية التدريبات اليت تتطلب السرعة الشديدة، مثل العدو،و الوثب و الذي يتاوح زمن )

( اثنية تعتمد على النظام الفوسفايت كمصدر للطاقة، لذلك يطلق على النظام  30األداء يف كل منها إىل أقل من )

الفسيولوجية الالهوائية من أجل الوصول إىل   الالهوائي وال شك أن التجريب الرايضي املنتظم حيدث بعض التكيفات

أفضل مستوى لالعب، و أن هذه التكيفات الفسيولوجية ينتج بصورة أفضل عن طريق أداء التدريبات اليت تؤدي  

( مت، حيث يزيد فيها معدل حترر  50،40،30،20،10بتكرارات قصرية وسرعات قصوى، كاستخدام مسافات )

تعتمد على النظام الفوسفايت كمصدر للطاقة . و تشري البحوث العلمية أنه أثناء التدريب فان  الطاقة أثناء األداء و اليت  

% وميكن أن تكون أسرع من هذه النسبة من أجل زايدة التحفيز،  90مستوى الشدة يف أداء السرعة يفضل أن يكون 

ائية عند العيب كرة القدم، وتؤكد تلك  األمر الذي يؤدي إىل تنمية القدرات الالهوائية ورفع مستوى التكيفات الالهو 

 البحوث العلمية أن هناك ثالثة أنواع لتنمية القدرة الالهوائية و اليت جتعل الالعبني أكثر سرعة و هي:  

 زايدة معدل التمثيل الالهوائي للطاقة.  -1

 زايدة قدرة املنظمات.  -2

حتسن حتمل الالعب لألمل )الناتج عن زايدة حامض الالكتيك (كما جيب على املدرب أن يعلم أن التدريبات اليت   -3

تؤدي بسرعة عالية ال تؤذي الالعبني إذا كانت يف حدود قدراته و قابليته الفسيولوجية، و أن األمل يشعر به  

ة أثناء التدريب يتم بنظام حامض الالكتيك أكثر  الالعب نتيجة لتدريب السرعة هو عالمة على أن التزود ابلطاق

 (. 2006،255)الزم و صاحل،   ATP+PCمن تفاعل مركبات 

 حيث ينتشر حامض الالكتيك من اخلالاي العضلية إىل الدم و حينما يتجمع حامض الالكتيك يف العضلة    

 و الدم حيدث تعب مؤقت.     

جة قيام الالعب ابلتدريب عند معدل منخفض من األوكسجني،  إذ أن  زايدة حامض الالكتيك يف الدم يكون نتي 

إذ أن حامض الالكتيك هو الصورة النهائية الستهالك اجليلكوجني الالهوائي  )بدون وجود األوكسجني ( وتكون  

 نسبته يف الدم وقت الراحة من 
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 ( 256, 2006وصاحل ,  مليجرام %( و أن تلك النسبة تزداد عند التدريبات ذات الشدة العالية )الزم  8-12)

( اىل  1988يشري يوهانس رية و اانغبورغريت )العالقة بني الطريقتني اهلوائية والالهوائية يف توليد الطاقة:4-3

أن مكوانت اللياقة البدنية تتطورا أساسا عن طريق التدريبات البدنية وأن التطور يف عناصر اللياقة البدنية لدى العيب كرة  

ن وفق األسس العلمية و الطرق املقننة من أجل االرتقاء مبستوى الالعبني،وأن تطور مكوانت اللياقة  الفدم البد أن يكو 

 البدنية يتعلق ابآليت: 

القدرة الوظيفية جلميع أعضاء أجهزة اجلسم ذات العالقة املباشرة أو الغري مباشرة ابلعمل العضلي . مثل التنفس الذي   -

يصها من اثين أكسيد الكربون والقلب و الدورة الدموية،واجلهاز العصيب ابعتباره  يزود أنسجة اجلسم ابألكسجني وختل

 جهاز التحكم والتوجيه ،اضافة اىل األجهزة األخرى. 

 ثبات هذه األجهزة يف أتدية وظائفها، وبعد هذا الثبات الوظيفي منهم لتأخري ظهور التعب.  -

 ذه الفعالية من خالل التوافق الوظيفي جلميع األعضاء. فعالية عمل كل أعضاء وأجهزة جسم الالعب وتظهر ه  -

ان حتقيق أي قدرة من القدرات البدنية لالعب يتطلب توفري الطاقة الالزمة ابلطرق اهلوائية والالهوائية، وأن مقدار اجلهد  -

 البدين الذي يبذله الالعب هو الذي حيدد نسب هاتني الطريقتني، فالعالقة بينهما هي كاآليت: 

 اخنفضت شدة اجلهد البدين املستخدم ارتفع نصيب القدرة اهلوائية يف توفري الطاقة الالزمة لآلداء. اذا 

وكلما ارتفعت شدة اجلهد البدين املستخدم، ارتفع نصيب الطرق الالهوائية يف توفري الطاقة الالزمة لألداء  

 (. 2006،258،)الزم 

خيتلف مستوى العتبة الفارقة تبعا لنوعية التخصص الرايضي الواحد و هذا املصطلح  العتبة الفارقة الالهوائية:4-4

يقصد به شدة احلمل اليت تؤدي إىل زايدة حامض الالكتيك و ظهوره يف الدم بنسبة معينة و ينسب إىل احلد األقصى  

تفع مستوى اإلمكاانت اهلوائية  (، و كلما ار 169, 1991االستهالك األكسجني أو السرعة اهلوائية القصوى )أبو العالء,
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زادت قدرة اجلسم على مقاومة زايدة إنتاج حامض الالكتيك و ابلتايل أتخر زايدة تركيزه ابلدم و بناء على ذلك فان العتبة  

% و ميكن االستمرار عند   50 – 40الفارقة الالهوائية لغري املدربني تظهر عن مستوى منخفض االستهالك األكسجني 

%من  75  – 65أما ابلنسبة لالعيب كرة القدم تكون العتبة الفارقة الالهوائية عند مستوى  40 – 30من   هذا املستوى

 ( 169, 1997احلد األقصى لالستهالك األكسجني )أبو العال ,

لقد كان النبض من العوامل األساسية اهلامة للتشخيص يف الطب القدمي الذي  معدل سرعة النبض :  4-5

 حظة والتحسس واإلصغاء ، والطبيب املاهر كان يشخص العديد من األمراض مبجرد ملس النبض. اعتمد على قوة املال

ومن املالحظ يف السنوات األخرية أن مؤمترات الطب الرايضي عادت إىل احتضان النبض جمددا كعامل مهم يف  

 (    188، 2006جمال الطب الرايضي ) البشاوي وامساعيل ، 

( كما عرفه )    fox،1979 ،176النبض أبنه عدد نبضات القلب يف الدقيقة الواحدة )ويعرف معدل سرعة 

وعبد الفتاح ( أبنه التغريات اإليقاعية جلدران الشرايني نتيجة استالء ها ابلدم املندفع من البطني  –عالوي 

 . (269، 1984) عالوي وعبد الفتاح ، األيسر أثناء انقباضه 

القلب ومعدل النبض وكما أوضح ) عبد الفتاح ( إن معدل القلب هو العدد احلقيقي  إن الفرق بني معدل 

لضرابت القلب خالل الدقيقة الواحدة أما معدل النبض فيقصد هبا املوجة اليت ميكن اإلحساس هبا عند ما  

 ليب يف كونه: ( وتكمن أمهية النبض الق 59،  1997تستمر يف الشرايني القريبة من سطح اجللد ) عبد الفتاح ، 

 وسيلة ميدانية فعالة يف مراقبة الالعبني   - 

 طريقة مهمة للمدربني .  -

 تفريد آاثر التدريب والتكيفات احلاصلة لكل العب .  -

  أنواع مؤشرات النبض القليب :    -أ
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وهو معدل النبض األقصى أثناء الراحة ويتم حسابه عند النهوض  : Fc/Reposةنبض الراح •

  7اليت تشمل  7الرايضي حبسابه ملدة أسبوع مث يتحصل على املعدل بقسمة الناتج على صباحا يقوم 

 أايم . 

و يتاوح بني  نبض يصله إليه الرايضي بعد أداء جمهود وههو أقصىFc/maxاجلهد األقصى  نبض •

 ( ن/د   200 –195)

وهو عبارة عن الفرق بني النبض االقصى اثناء  اجلهد     Fc/Réserveالنبض االحتياطي   •

 ديد شدة التدريب كما سنرى الحقا. ونبض الراحة و ميكن استعماله  يف حت

دقائق اليت تلي   5قياس النبض القليب يف ال من خالل : حركية اسرتجاع النبض القليب بعد التمرين 

 )االستجاع عند الالعب على مستوى التكيبة املركزية تسمح لنا بتحليل قدرات االنتهاء من التمرين التدرييب  

Gacon,1997)  و يتم ذلك حبساب عدد النبض املستجع كل دقيقة(Shetler et al,2001)    و ،

للحصول على نتائج ذات مصداقية جيب على الرايضي أن يبقى واقفا وال يقوم بتمارين التمديد العضلي كما أنه  

اته التعليمات تسمح بتفادي تسارع عملية االستجاع ، يف الدقيقة األوىل فقدان  ال يشرب املاء وال أيكل ، ه

 .  (pierpont et al,2000)ن/د هو مؤشر على استجاع ضعيف لالعب  20أقل من 

: نبضات القلب مصطلح يشري اىل عدد مرات ضرابت القلب يف  و الالكتات  نبض القليبالالعالقة بني  -ب
ومن املعروف ان ضرابت    ،احلاالت يكون عدد ضرابت القلب يف الدقيقة مساواي لعدد مرات النبض الدقيقة و يف معظم 

القلب تزداد مباشرة عند بدء التدريب و ترتبط الزايدة بشدة التدريب و يستدل على شدة التدريب بنسبة استهالك  
فرد اىل مرحلة االجهاد او التوقف متاما و  و يزداد معدل عمل القلب مع زايدة شدة التدريب اىل ان يصل ال ،االكسيجني  

 عندها يكون عمل القلب عند حدوده القصوى او ما يسمى احلد االقصى ملعدل نبضات القلب . 

ان االعتماد على نبض القلب مقياس شائع االستخدام و تقديري جلهد الرايضي لكنه يف نفس الوقت ال يعطينا  

عليه فان اضافة اختبار قياس الالكتات يف الدم يعطي اكثر دقة و تاليف  الصيغة النهائية بسبب الفروق الفردية و 
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وهو ما يتطلب اجراء اختبارات دورية لالكتات اليت اصبحت   ،  al. 1999(Brooks et)السلبيات  

 ضرورية يف التدريب احلديث لتقومي الربامج التدريبية 

 و محض الالكتيكأالالكتات    4-6

من وجهة نظر علم التدريب الرايضي فإن حامض الالكتيك يتجمع يف عضالت ودم  : تكون حامض الالكتيك  -أ  

%( من الشدة القصوى  100 – 85التدريب ابلشدة القصوى أو أقل من القصوى أي من )الرايضي عندما ينفذ 

 أن كل  وهذا يعين  ،ثواين وأقل من ثالث دقائق    10يل للمسافة التدريبية وتكون مدة تنفيذ هذه املسافة أكثر من حوا

كذا تدريب يُسمى التدريب  ومثل هرايضي مض الالكتيك يف عضالت ودم المع حاؤدي اىل جتتدريب هبذه املواصفـات ي

الالأوكسجيين بنظام حامض الالكتيك  أي أن التدريب يتم تنفيذه بعدم كفاية األوكسجني يف أجهزة وأعضاء جسم  

 .  الرايضي إلنتاج الطاقة 

الالكتيك يتجمع يف   أما من وجهة نظر علم فيزيولوجيا التدريب الرايضي وكيمياء التدريب الرايضي فإن حامض         

عضالت والدم أثناء املنافسات أو التدريبات اليت تنفذ ابلشدة القصوى أو األقل من القصوى نتيجة لتحلل مصدر  ال

الطاقـة الكربوهيدراتيـة ) حتلل اجللوكـوز ال أوكسجينياً ( أي أن اجللوكوز يف هذه التدريبات يتحلل داخل األلياف العضلية  

خطوة كيميائية ومبساعدة العديد من    11 ويتم هذا التحلل خالل  للرايضي دون توفر كمية كافية من األوكسجني

األنزميات الالأوكسجينية وتتم هذه العمليات داخل األلياف العضلية وخالل أجزاء من الثانية وينتج يف هناية التحلل  

يعترب املصدر   جزيئتني من ُمركب ثالثي فوسفات األدينوزين والذي    ATP 2 الالأوكسجيين للجلوكوز طاقة تقدر 

األساسي واملباشر إلنتاج الطاقة ألي عمل عضلي يقوم به الرايضي ، كما ينتج من هذا التحلل حامض الالكتيك يف  

 العضالت مث ينتقل بعد ذلك إىل الدم كما يف املعادلة التالية : 
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وهذه العملية تسمى )   O2بدون احلاجة الستخدام   ATPنظام محض اللكتيك يستطيع حترير الطاقةالعادة انتاج  

 اجللكزة الالهوائية ( وهي تعين حتطيم الكربوهيدرات و الناتج من هذه العملية 

 محض بريوفيك   -1 

 +Hايوانت اهليدروجني   -2

صبح  ن تأ ب عدم وجود األوكسيجني يؤدي اىل داخل العضلة بسب   +Hالتزايد و التاكم املستمر اليوانت اهليدروجني  

العضلة محضية وابلتايل خيتل توازن العمليات احليوية و انقالت العناصر الكيميائية  وملنع زايدة محضية اخللية العضلية نتيجة  

لإلنتاج محض الالكتيك و الذي بدوره ينفصل إلنتاج     Hيوانت اهليدروجني + أتاكم فان محض ابيروفيك يتحد مع هلذا ال

كوسيلة خلفض تراكم هاته االيوانت يف اخللية  +Hى الدم حامال معه ايوانت اهليدروجني  قل اىل جمر تالالكتات الذي ين

 العضلية . 

يؤدي اىل خفض الوسط  +Hولكن تراكم ايوانت اهليدروجني  7.1( الطبيعي للخلية العضلية هو PHالوسط الكيميائي ) 

عضلية وهذا يعمل على حتفيز النهاايت  مما يؤدي اىل اختالل عمل العضالت و االنقباضات ال 6.5الكيميائي لغاية 

 العصبية و ابلتايل الشعور ابحلرق العضلي هذه النقطة تسمى العتبة الالهوائية او عتبة الالكتيك. 

 ؟هل محض اللكتيك عدو ام صديق -ب

 ساعة من التدريب عايل الشدة.   24مل والتعب العضلي الذي يظهر بعد ألهو غري مسؤول على ا -

 نتيجة العمليات احليوية. ليس فضالت  -
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عادة تشكيله إلنتاج اجللوكوز الذي يزود اجلسم ابلطاقة الالزمة  إفرازه يف اجلسم طوال اليوم يتم إتم الالكتات اليت ي -

 للعمليات احليوية  

 ملي مول / لت.   2-1مستوى الالكتات أثناء الراحة يتاوح مابني 

ملي مول /   4بعد ذلك اىل صل تو  الزايدة و تتجاوز قدرة اجلسم على تدويرهافان الالكتات تبدأ يف إذا قمنا  جبهد بدين  

بتداء من هاته  إ ابلتايل سوف تتاكم تدرجيًيا و  عتبة التاكم  واليت لن يكون اجلسم قادر على صرفها من العضلة عترب يلت ما  

 . العتبة تصاب العضالت ابلذعر 

 تصريف و التخلص من محض الالكتيك-ج

 :ضمان اعادة تدويره و  التخلص منه من خالل عدة آلياتيتم  

مجالية الالكتات إىل  ٪ من الكمية اإل 20إىل  15حتويل  من خالل حتوله إىل اجللوكوز أو اجلليكوجني وابلتايل يتم  -1

 .اجلليكوجني وخاصة يف الكبد عن طريق دورة كوري

فعل املعاكس لتلك اليت تؤدي إىل الالكتات يتم حتفيزه من  عن طريق األكسدة إىل البريوفات: هذه األكسدة هي رد ال  

 LDH HFreund ,ميثل هذان اهليكالن مصدرًا مهًما للطاقةو أساًسا يف العضالت وعضلة القلب  نزمي وهو إقبل أيزو 

and) Zouloumian 1987) 

 والكبد والكلى. ستهالكها كمصدر للطاقة من قبل القلب  إية األكرب من حامض الالكتيك يتم الكم

كمية من حامض الالكتيك يتم حتويله إىل جاليكوجني يف الكبد لوجود األنزميات اخلاصة بتحويل حامض الالكتيك       

 إىل محض البريوفك مث إىل جاليكوجني . 

م منه  نسبة قليلة من محض الالكتيك تتحول إىل بروتني داخل الكبد يف الفتات األوىل من استعادة االستشفاء وقس    

 خيرج من البول كفضالت من اجلهاز اإلخراجي وقسم خيرج مع التعرق . 
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ن إىل  املتجمعة ويقل هذا الزم% ( من الكمية  90للتخلص من )   ( دقيقة هي كافية 90وقد أثبتت الدراسات أن فتة ) 

وسائل استعادة االستشفاء ومنها   ماستخداستخاء واهلرولة اخلفيفة بعد اجلهد البدين ، كما أن النصف عند تنفيذ متارين اإل

 املساج يقصر الفتة الزمنية للتخلص من حامض الالكتيك . 

(: يوضح فرتات التخلص و تصريف محض الالكتيك أثناء مرحلة االستشفاء )السيد وجدى  11اجلدول رقم ) 
2002 ،61 )  

 فتات االستشفاء  محض الالكتيك أثناء عملية االستشفاء
 األقصى احلد  احلد األدىن 

 دقيقة  30 ختلص العضالت والدم من محض الالكتيك 
 ساعة  1

 ساعة ابستخدام التمرينات اخلفيفة  1
 ساعة بدون استخدام راحة  2

 ساعة  1 دقيقة  30 الدين األوكسجني حلمض الالكتيك
 

هناك امور شائعة يف اجملال الرايضي سواء كانت  : عالقة حامض الالكتيك ابألمل الذي يظهر على الرايضي  -د

ساعة من القيام   36ساعة او  24عند الرايضيني او املدربني و حىت العامة و من بينها االمل الذي يظهر عند الرايضيني بعد

 ة خاطئة متاما . جبهد عايل يعود لتاكم حامض الالكتيك و لكن املعلوم

اوال سبب تراكم حامض الالكتيك يف العضالت : حنن نعرف ان العضالت حتتاج االكسجني لإلنتاج الطاقة و عند  

نقصانه نتيجة االنقباضات املستمرة للعضالت تتوقف عملية التنفس اهلوائي يف العضلة و تبدأ عملية التنفس الالهوائي  

كمه حنس حبرقة يف العضلة مث نصل ملرحلة فشل العضلة و ال نستطيع القيام ابلعمل  اليت ينتج عنها محض الالكتيك و بتا 

ابلكفاءة املطلوبة, وعند التوقف يبدأ االكسجني يف العودة مع الدم فتبدأ عملية التخلص من محض الالكتيك و هلذا بعد  

الذي حنس به بعد التمرين بيوم او يومني   راحة قليلة جتد نفسك قادر على أداء جمهود عايل اخر , و ابملنطق لو ان االمل 

هو نتيجة تراكم محض الالكتيك لكان االوىل ان حنس به  بعد التمرين بشكل اكرب , حبيث ان معدالت محض الالكتيك  

 دقيقة كأقصى حد.  90تكون يف اعلى مستوايهتا كما ان املدة اليت يتم فيها التخلص من محض الالكتيك تقدر ب 
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دقيقة( بعد توقف التدريب و ال توجد اي معدالت غري   60-30م التخلص منه هنائيا يف غضون )محض الالكتيك يت

 طبيعية حلمض الالكتيك يف االنسجة او الدم عندما تبدأ ظاهرة االحساس ابألمل بعد فتة من التمرين . 

به تلف يف بعض االلياف  عندما نقوم مبجهود كبري وهو أقصى جمهود ميكن القيام به من طرف العضلة فان ذلك يصاح 

العضلية وكاهنا خملفات املعركة و هو أمر متوقع يف ظل مترين عايل الشدة , هذا التلف ال نشعر أبمله اال بعد فتة و هو  

 الوقت الالزم حلدوث االلتهاب مكان التلف فيسبب االحساس ابألمل. 

 طرق الوقاية من أمل العضالت-ه

 ابستمرار استنشاق االكسجني   -

 التسخني اجليد قبل أداء التمرين   -

 أداء متارين التمديد و املرونة قبل اثناء و بعد التدريب   -

 التدليك .  -

 التغذية  -

 استخدام محام الثلج  -

يعترب اختبار قياس الدم من أكثر الوسائل الدقيقة لتقييم  :  قياس محض الالكتيك كمؤشر لألداء الرايضي-ن

التدريب لكل من  الالعب و املدرب على الرغم من اغلبية املدربني ال ميلكون االمكانيات املادية و املعرفية إلجراء هذا  

 ناتج عن التدريب الرايضي  االختبار و الذي يعترب من الوسائل الفعالة لتقييم استجابة اجلسم للعمل اهلوائي و الالهوائي ال

 

 Bangsb (1994)عبني احملتفني خالل املقابلة  الالنشاط الالكتات عند   الشكل البياين رقم )( :
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 سس الفيزيولوجية إلجراء االختبارألا-و

ان اجراء هذا االختبار يوضح مدى الزايدة يف محوضة الدم الناتج عن زايدة حامض الالكتيك يف العضالت وهلذا ميكن  

 معرفة االجناز البدين و املهاري من خالل تقييم معدل تركيز حامض الالكتيك يف الدم  

فان ذلك يعترب اجناز ودال على تكيف  فاذا ما استطاع  االعب القيام جبهد عايل دون حدوث زايدة يف محوضة الدم 

اجهزته للعمل يف املستوايت العالية من الشدة والذي يؤدي اىل حدوث تطور مهاري و فيزيولوجي، فكلما ازدادت محوضة  

الدم عند اداء التدريب كلما دل ذلك على اخنفاض سعة العمل اهلوائي و اخنفاض الكفاءة البدنية و املهارية , ولذا فان  

قدار تركيز محض الالكتيك يف الدم يعترب من افضل الوسائل لتقييم العالقة ما بني نواتج التمثيل الغذائي و االداء  قياس م 

 البدين لكل من العمل اهلوائي و العمل الالهوائي داخل العضالت اثناء اداء التمرين. 

وات األخرية أجهزة  استخدمت يف السن   :  كيف تقاس كمية حامض الالكتيك يف الدم عند الالعبني  -ي

حديثة وبسيطة ميكن محلها ابليد لقياس كمية حامض الالكتيك يف الدم وذلك عن طريق أخذ عينة قليلة من الدم من  

األذن أو أصابع اليد بعد تنفيذ اجلهد البدين حبوايل دقيقة وذلك لضمان انتقال الكمية األكرب من حامض الالكتيك من  

عينة من الدم يف اجلهاز حيث يقيس اجلهاز كمية محض الالكتيك بعد اجلهد وميكننا أخذ  العضالت إىل الدم ووضع هذه ال
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ذ  ( دقيقة من تنفي 3( دقيقة وبعد )   2( دقيقة وبعد)   1اثنية( وبعد )  30عينات من الدم على فتات ، أي بعد )

لتقريبية لتنقل الكمية األكرب من محض  دقائق األكثر استعماال ألهنا املدة ا 3رية أي خاجلهد البدين و تعترب هاته األ

 (Basset et al,1991)(الالكتيك من العضلة اىل الدم أي وقت ذروة الالكتات يف الدم بعد اجلهد

(al,2003)(Dupont،  وهذه القياسات ضرورية يف حتديد العتبة الالكتيكيه لالعبيني  وكذلك لعدائي املسافات

  متكننا من تقنني احلمل التدرييب بشكل علمي. املتوسطة والطويلة واليت 

ما من االذن او  إوهي تقريبا نقطة من الدم وأتخذ   ميكروليت( 25-3: يتم اخذ مقدار مابني )اجراء اختبار قياس الدم  

من االصبع بعد اداء جرعة تدريبية يوضع على مقياس و يوضع يف جهاز قياس الالكتات و هناك العديد من االجهزة  

 ثواين يتم اخذ النتيجة مباشرة من اجلهاز 10وبعد  hp- ، , cosmos ,lactate pro- lactate scouاحلديثة 

اسابيع للنظر يف مدى التطور احلاصل يف   9-4و اليت تقاس بوحدة ملي مول ، و جترى غالبا يف فتة تدريبية متوسطة  

 القدرات البدنية و الفيزيولوجية . 

يعترب احلد األقصى الستهالك األكسجني   vo2 max احلد األقصى الستهالك األكسجني    4-7

شرا على قدرة اجلسم على إنتاج أكرب كمية من الطاقة اهلوائية يف الدقيقة  مقياس القدرة اهلوائية نظرا العتباره مؤ 

( حيث أن زايدة استهالك األكسجني تعين زايدة قدرة العضلة    172،  1997الواحدة ) أبو العالء أمحد ، 

التحمل  على إنتاج الطاقة ولذلك تعترب تنمية احلد األقصى الستهالك األكسجني أحد األهداف األساسية لتنمية 

 اهلوائي .  

شري (  أبنه أقصى حجم من األكسجني املستهلك يف الدقيقة عند أداء جهد بدين ،  ب)الزم و ه  كما يعرف 

 (  180، 2006من عضالت اجلسم ) يوسف الزم و صاحل بشري ،  % 50وتستخدم لذلك أكثر من 

الستهالك األكسجني و اشارت نتائج هذه وقد قام الكثري من الباحثني بدراسة معدل تنمية احلد األقصى 

أشهر من التدريـبات فعند التخطيط   3إىل   2ول  أ يف  % 30 - 15بنسبة  ته ايد الدراسات اىل امكانية ز 
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،  1997أسابيع ) أبو العالء ،  10 -8السنوي يراعي أبن زايدة االستهالك األقصى لألكسجني تكفي هلا فتة 

172   ). 

( إىل أن   brouha 1991أشار بروها )  األقصى الستهالك األكسجني :  حلد  أتثري التدريب على ا

التدريب الرايضي يؤثر على استهالك األكسجني فمع تقدم الرايضي ابلتدريب ينخفض استهالك األكسجني  

وإنتاج اثين أكسيد الكربون نتيجة لتحسن الوظائف العضلية العصبية ، فمن املعروف أن الالعب يستطيع 

مرة ( عند أداء   20 -10ل/د ( ويزيد معدل االستهالك إىل حوايل ) 3ى كمية من األكسجني ) استهالك أقص

( وجند أن الالعب ال يصل    183،  2006التدريبات البدنية ذات الشدة العالية ) يوسف الزم وصاحل بشري ، 

ملي كما أن الالعب  من احلد األقصى الستهالك األكسجني من حيث الواقع الع  % 95-90أثناء املباراة إىل 

دقائق ( ونتيجة لذلك فإن الالعب ال   8-6ال يستطيع االستمرار يف األداء عند املستوى العايل ملدة تفوق ) 

،   2006يستطيع دائما استهالك األكسجني احلد األقصى أثناء املبارايت ) مهند حسني و أمحد حممود ، 

2001   ) 

عب فقد أثبتت بعض الدراسات أبن العيب الوسط يتميزون أبعلى  كما أنه خيتلف ابختالف ابختالف مراكز الل

 مستوى للقدرة اهلوائية مقارنة مع بقية خطوط اللعب . 

ولذلك يعترب احلد األقصى الستهالك األكسجني مؤشر لكثري من العمليات الفيزيولوجية واليت تتمثل فيما يلي:   

 لدم  كفاءة اجلهاز التنفسي يف توصيل هواء الشهيق إىل ا  -

 كفاءة توصيل األكسجني إىل األنسجة .   -

كفاءة العضالت يف استهالك األكسجني ) التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة ( ) الزم كماش وبشري سعد ،    -

2006 ،185  .) 
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لقد أثبتت العديد من الدراسات  العالقة بني احلد األقصى الستهالك األكسجني والنبض القليب :  

العلمية وجود عالقة طردية بني الزايدة يف معدل القلب وبني الزايدة يف استهالك األكسجني فكلما زاد  والبحوث 

 معدل ضرابت  القلب نتيجة اجملهود املبذول من قبل الالعب كلما زاد استهالك األكسجني . 

على من معدل ضرابت  للرايضيني استجابة قلبية أفضل للتمرين واستهالك األكسجني قبل أن يصلوا إىل احلد األ

 (  261، 2001القلب ) الكيالين، 

سنة ( ومع زايدة التقدم يف العمر   20 -18يصل احلد األقصى الستهالك األكسجني ألعلى مستوى يف عمر )  

سنة   70يف عمر   %  70يبدأ احلد األقصى الستهالك األكسجني ابهلبوط تدرجييا حىت يصل إىل حوايل 

 سنة لشخص غري متدرب .  20ر ابلنسبة للحد األقصى يف عم

 

هي السرعة اليت من خالهلا يستهلك الرايضي أقصى كمية من  :   VMAالسرعة اهلوائية القصوى -5

 ( .  cazorla   ،2001 ،142األكسجني مبعىن يصل إىل احلد األقصى الستهالك األكسجني ) 

املرجعية الفيزيولوجية األكثر حبثا وتقييما من املدربني ألجل حتسني حمتوى احلصص والربامج   billatكما يعتربها 

 ( .  v.billat  ،2009  ،54التدريبية ) 

كم / سا ( يعود جزء منها إىل عوامل وراثية فيما يعود اجلزء األكرب    24و  8ميكنها أنت تكون يف الغالب بني ) 

 ( .  v.billat   ،2009 ،55ملستوى التدريبات ) 

دقائق(   6و  3ما بني )  ) VMAمن   % vm  (100يستطيع الرايضي احلفاظ على السرعة القصوى  

 (   v.billat  ،2009  ،55دقائق ونصف )  4العب كرة القدم يف حدود 
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ابلتايل  من الطاقة يتم إنتاجها هوائيا أما املتبقية يتم إنتاجها من النظام الالهوائي  الالكتيكي ، و  % 85حوايل 

قلص مما يؤدي إىل التعب املوضعي  فإن إنتاج حامض الالكتيك هو ما يؤدي إىل اخنفاض قدرة العضالت على الت 

كما جيب التأكيد على أن إجراء اختبار السرعة اهلوائية القصوى يكون بعد أسبوع إىل أسبوعني من العودة  

 (  cazorla  ،2001 ،146اجلماعية للتدريبات )  

عديد من البحوث والدراسات إىل حتسن السرعة اهلوائية القصوى بشكل جيد  بداية من األسبوع  كما أشارت ال

 السابع . 

يعترب إجراء اختبارين لقياس السرعة اهلوائية القصوى يف املوسم الراضي دون احتساب اختبار بداية التحضريات  

 (. v.billat,2009 ,56مؤشر جيد وكايف يف كرة القدم )

إن التدريب احلديث يف كرة القدم يعتمد كثريا على معرفة هذا املؤشر  أمهية السرعة اهلوائية القصوى :  -أ

الفيزيولوجي امليداين بل أصبحت التدريبات تؤدي بنسبة مئوية من السرعة اهلوائية القصوى سواء بدون كرة و  

 ابلكرة وتكمن هذه األمهية يف : 

  vo2 maxسائل بسيطة مقارنة معاحلصول على نتائج جيدة بواسطة و  -

 تعطي مؤشرات جيدة حول القدرات احلالية واملستقبلية لالعبني   -

 تسمح بتسطري برانمج تدرييب يراعي خصوصية اجملموعة   -

 تسمح للمدرب خبلق جمموعات تدريبية متقاربة املستوى مع تفريد التدريب وفق أسس علمية  -

  (cazorla  ،2001  ،147   . ) 

 حتدد إن كان هناك تطور أو وجب تعديل أو تغيري الربانمج التدرييب .  -
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 إن الشدة اليت يراد استخدامها يف التدريب مرتبطة ابلسرعة اهلوائية القصوى ماعدا "تدريبات السرعة " -

sprint  

اع السريع متكن املدرب من حتديد أو  إن قدرة الالعبني على احملافظة على ريتم مرتفع مع قدرته على االستج -

 تغيري مركز اللعب. 

تقليداي يعترب العيب الوسط األحسن من حيث السرعة اهلوائية القصوى لكن الكرة احلديثة أصبحت تعتمد   -

 كثريا على الظهريين فأصبحا أصحاب الكفاءة العالية يف هذه القدرة البدنية . 

يعترب هذان  واحلد األقصى الستهالك األكسجني :    العالقة بني السرعة اهلوائية القصوى  -ب

مها املؤشران الفيزيولوجيان وجهان لعملة واحدة إن صح التعبري فهما متكامالن و ال ميكننا التحدث عن إحدا

ميثل األنشطة احلاصلة داخل اجلسم إلنتاج الطاقة اليت يقوم    vo2 maxو  ، دون ذكر اآلخر يف كرة القدم  

vma  . بتجسيدها خارجيا 

 حجم حمرك السيارة  vo2 maxوللتوضيح أكثر نعطي املثال التايل : ميثل 

بنزين ( الذي ميكن حرقه يف الدقيقة فكلما كان احملرك أكرب ميكن   –فحجم احملرك حيدد كمية اخلليط ) هواء 

 حرق كمية أكرب من البنزين وابلتايل إنتاج طاقة  أكرب . 

هو كمية اخلليط ) أكسجني /كربوهيدرات ( اليت ميكن حرقها يف   vo2 maxف   أما يف جسم اإلنسان 

 كغ من جسم اإلنسان. /الدقيقة ونعرب على هاته القيمة ب ل/د أو ملل/د

 و هو يعطي مؤشر جيد ملا ميكن للجسم أن يصل إليه من حتسن  

من     %  100سيارة اليت تستعمل السرعة القصوى للسيارة ) كم/سا ( فال vmaمتثل السرعة اهلوائية القصوى  

فعندما يستعمل اجلسم لـ   vmaقدراهتا تصل إىل السرعة القصوى عاجال أم آجال ، ونفس الشئ ابلنسبة لـ 

من الطاقة احملررة من تفاعل األكسجني مع الكربوهيدرات فهو إذن يتحرك بسرعته اهلوائية القصوى   % 100
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( يف السيارة ما يسمح للرايضي بتجاوز    tirboاإلنسان ميثل التريبو )  جيب اإلشارة إىل أن النظام الالهوائي عند

vma  ( 15حبوايل %  .) اليت سبق التحدث عليها 

إذن احلد األقصى الستهالك األكسجني ميثل كمية األكسجني اليت ميكن أن يستعملها اجلسم ) ملل/د/كغ ( إلنتاج  

، فكلما كان استهالك األكسجني أكرب كانت الطاقة احملررة أكرب  طاقة تؤدي بدورها لزايدة السرعة اهلوائية القصوى 

 وابلتايل السرعة اهلوائية القصوى أكرب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 12 14 16 18 20 

20 

40 

60 

80 

 الشدةأو

سرعة

 السباق

 سرعة

 vO2األكسجين

PMA 

VMA VM 

S (Ana) 

 النظامالهوائي

 النظامالالكتيكي

 النظامالفوسفاتي

ك           ئية القصوى واحلد األقصى الستهال( يبني العالقة بني السرعة اهلوا   1شكل رقم )  

كسجنياأل    

 

D’après : Astrand et Rodhal, 1994. 

VO2  MAX 



 

- 79 - 
 

PMA  : .القدرة اهلوائية القصوى 

 VMA   :  .السرعة اهلوائية القصوى 

seuil anaérobie    : .العتبة الالهوائية 

 VM    : .السرعة القصوى 

Vo2MAX  .احلد االقصى الستهالك االكسجني : 

 االساليب الفيزيولوجية لتحديد شدة التدريب يف كرةالقدم:-6

اجيايب كبري على مستوى الالعب , فهذا االخري يستطيع القيام   أتثريان للكفاءة الفيزيولوجية و البدنية و احلركية 

 (247, 2006ابداء التمارين التدريبية وفق قدراته الفردية وهي ترتبط مبتطلبات الفتة التدريبية )الزم كماش, 

فقد تناوهلا العديد من    ألمهيتهاللتكيف الفيزيولوجي ونظرا   ويتم حتديد الشدة املطلوبة وفقا لذلك قصد الوصول

 العلماء و اخلرباء و االختصاصني و وضعوا طرق لتحديد الشدة واليت تتلخص فيما يلي: 

 karvonen)طريقة احتياطي نبضات القلب :وتسمى ايضا طريقة )كرفونني6-1

لنبض اثناء الراحة والذي يسمى كما ذكران سابقا  حيتسب الفرق بني معدل النبض االقصى اثناء اجملهود و معدل ا

 النبض االحتياطي  . 

 ن/د 198مثال على ذلك:         معدل نبض اجلهد االقصى     

 ن/د 58معدل نبض الراحة                                       

 ن/د 140=58-198اذا معدل النبض االحتياطي                         

 %80حتديد شدة احلمل التدرييب عند  اذا كان املطلوب
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 100/+ نبض الراحة الشدة املطلوبة  xالنبض اإلحتياطي" =  FC.cibleمعدل النبض املطلوب "

 ن/د   140x 80  +58 /100 =170= ( fccibleمعدل النبض املطلوب )    

 ن /د( 170جيب أن يصل معدل النبض إىل ) %80إذن لكي يؤدي الالعب التدريب بشدة 

 طريقة أقصى معدل لنبضات القلب ) الطريقة الكالسيكية ( .6-2

وتعتمد هذه الطريقة على أقصى معدل نبضات القلب حيث، يتم يف ضوئه حتديد نسبة معدل النبض املطلوب  

 ( .   249،   2006د كداللة لشدة احلمل املطلوب تنفيذه من قبل الالعب ) الزم ، كماش وبشري حمم

 ن/د ( حتت أتثري جمهود بدين .  195مثال على ذلك : العب كرة قدم يبلغ أقصى معدل لنبضات القلب ) 

 من أقصى شدة يتحملها الالعب .    %  85أردان منه تنفيذ مترين يشدة 

 100/النسبة املئوية للشدة املطلوبة   Xمعدل اجلهد األقصى  =FCCالنبض املطلوب         

 ن/د  165النبض املطلوب =                          100/ 85×    195النبض املطلوب =       

 ن/د (   165جيب أن يصل معدل النبض )  % 85إذن لكي يؤدي الالعب التدريب بشدة 

 vmaالطريقة املرتبطة ابختبار السرعة اهلوائية القصوى   6-3

جتربة الطالب يف امليدان أعتربها أحسن طريقة لتحديد شدة احلمل التدرييب ألهنا تنطلق من حقائق مسبقة  حسب 

 وميكن التحكم فيها دون توقيف الالعبني كل مرة ألخذ النبض . 

وحتصلنا على نتائج لكل اجملموعة نقوم جبمع vmaأجرينا إختبار السرعة اهلوائية القصوى مثال على ذلك :  

  يف ثالث مستوايت :  الالعبني 

 كم/سا (      11 –كم/سا    10.5 –كم / سا    10)  3مستوى  
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 كم/سا (     12.5 –كم/سا       12 –كم/سا    11.5)   2مستوى 

 كم/سا (        14 –كم/ سا     13.5 –كم/سا       13)   1مستوى 

 (    100اث ـــــ  25كم / سا    14) 1مستوى 

 (   100اث ـــــ   29كم/سا   12.5)   2مستوى 

 (   100اث ـــــ   33كم/سا      11)   3مستوى 

 م   100ملسافة  vmaمن   % 120نريد التدريب بشدة 

 اث  x 100  =21 25:   1املستوى 

                  120 

 اث  x 100  =24 29:   2املستوى 

                  120 

 اث  x 100  =27 33:   3املستوى 

                  120 

هذه الطريقة ميكن لكل العب تطوير مستواه بطريقة علمية املتقدم بيننا من االنتظار و املتأخر من  من خالل 

اإلسراع أكثر مما يستطيع كما ميكن للمدرب أن يضع جدول جلميع املسافات اليت يتدرب عليها  وما يقابلها من  

 وقت وشدة حىت تسهل عليه العملية التدريبية أكثر . 

حسب اجلمعية الفرنسية للطب الرايضي تعد كل من طريقيت حتديد حامض  حتديد محض الالكتيك:طريقة 6-4
الالكتيك يف الدم والتهوية الرئوية كمرجعية لتحديد مناطق الشدة الالزمة لربجمة التدريب البدين  
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(J.M.Vallier2000وقد تعددت الدراسات وطرق قياس العتبتني الالهوائية واهلوائية ابستعما )  ل العالقة اخلطية بني
محض الالكتيك / قدرة أو سرعة وابلتايل مالحظة التغريات اخلطية يف هذه العالقة وقد تعددت معها النظرايت واملقارابت  

 ( . HARICHAUX.P 2002 ,87واليت متيزت هبا املدرسة مشال األوروبية ) 

وآخرون والذي قام ومن خالل اختبار متدرج الشدة مقسم إىل مراحل ومتابعة التغريات   kindermannمقاربة
(، حيث حدد إحصائيا العتبة  2La/Voاحلاصلة يف العالقة اخلطية ما بني محض الالكتيك وحجم استهالك األكسجني ) 

 حل: وقد لوحظ وجود ثالث مرا  .(Kindermann 1979ملي مول/لت، ) 4الالهوائية عند مستوى 

وهي ثبات منحىن محض الالكتيك أفقيا، أي ثبات تركيزه يف الدم وهي مرحلة كانت تفسر على   املرحلة األوىل:
أهنا نتيجة غياب تكوين محض الالكتيك، بسبب شدة احلمل احلقيقية، حبيث يكون عمل العضلي يعتمد على النظام  

ا الثبات هو حمصلة التبادل ما بني إنتاج والتخلص من حامض  اهلوائي، فهذا التفسري أصبح مهماًل وال يعمل به، إذ أن هذ
 الالكتيك يف الدم. 

تبدأ ابحنناء بسيط لألعلى، حيث فسرت على أهنا مرحلة خمتلطة ما بني النظامني اهلوائي   املرحلة الثانية:
هذه املرحلة مبنطقة التحول  والالهوائي حبيث يبدأ النظام الالهوائي كمصدر للطاقة ابالشتاك مع النظام اهلوائي )تسمى 

وآخرون   Farrel(. أو هي حسب مقاربة zone de transition aérobie- anaérobieال هوائي )  -هوائي
 d’accumulation « OPLA » débutم بداية تراكم حامض الالكتيك يف بالزما الدم ) 1979

plasmatique du lactate( .)Farrel 1979 يف تركيز محض الالكتيك يف الدم   ( تتزامن مع االرتفاع البسيط
 ملي مول/لت.  2عند مستوى 

تبدأ بتصاعد مفاجئ أو بزاوية كبرية لألعلى، حيث فّسر هذا بزايدة انتقال محض الالكتيك إىل   املرحلة الثالثة: 
قة هو النظام  الدم أكثر من معدل التخلص منه )العتبة الالهوائية( ويف هذه املرحلة يكون النظام الغالب يف إنتاج الطا

 « OBLA »( حسب مقاربته ببداية تراكم محض الالكتيك يف الدم )Sjodin 1981الالهوائي. وقد فسرها )
début d’accumulation du lactate sanguin  تتزامن مع ارتفاع املتفاجئ لتكيز محض الالكتيك يف )

 مللي مول/ لت.  4الدم فوق مستوى 
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 اخلالصـة: 

كل الشعب الطاقوية هوائية وال هوائية تشتك يف النشاط ويبقى طبيعة اجلهد هي احملدد لنوعية الزمرة الطاقوية املشتكة     

الطاقوية الالهوائية هي املشتكة سواء اللبنية أو الاللبنية  يف حني   نظمة اال فإن وعندما يصل اجلهد املبذول إىل درجة عالية 

الالهوائي وذلك ابحلفاظ على التنقل  لنظام ي يف القدرة على حتمل حجم العمل بشدة أقل منه عن ااهلوائالنظام تبقى أمهية 

  ابلنسبة إىل اجلهد  األقصى من استهالك الطاقة دون الوصول إىل   75إىل  60على أرضية امللعب جبهد فوق الوسط 

 الدين . 

دانيا و هو ما يعطيه امهية كبرية وجيعله االكثر طلبا من  تعترب السرعة اهلوائية القصوى مؤشر فيزيولوجي قابل للقياس مي 

،  مما يعطيه مصداقية اكرب محض الالكتيك   املدربني كما انه مرتبط ابالستهالك األوكسيجيين االقصى والنبض القليب 

 . لتطوير مؤشرات األداء زمة  الخل انظمة الطاقة كل يف حدوده يف انتاج الطاقة ال ادت
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 :الثالثالفصل  
تدريب الصفات  

البدنيةعند الفئات  
 الشبانية
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يرى العديد من الباحثني أن مرحلة املراهقة تعد من أهم مراحل النمو يف حياة اإلنسان إن مل تكن أمهها على  متهيـد:

مفتوحة ينتقل فيها  اإلطالق، ويقول عصام نور "مرحلة املراهقة اما أن تتم يف حلظة أو تستغرق وقتا بعينه بل هي عملية  

الكائن من األسلوب السالب يف توكيد الكيان عن طريق التناقض إىل األسلوب املوجب الذي يصدر عن اإلمكانيات  

 فإما أن تكون قصرية أو طويلة ابختالف األسرة واجملتمع.   (117، 2004)نور، احلقيقية الداخلية للوجود الفردي الفريد 

حاول الباحث يف هذا الفصل إلقاء الضوء على املراهقة املتأخرة وذلك لطبيعة البحث  ونظرا خلصوصيات هذه املرحلة ،  

سنة و ذلك بدءاً إبعطـاء مفهوم حول املراهقة )اصطالحي و لغوي( ، ابإلضافة إىل   18الذي يهتم ابملرحلة العمرية 

أخرة ، و تناولنا بعد ذلك خصائص و مميزات  مراحل املراهقة مث إىل مظاهر ومطالب املراهقة املتأخرة و أشكال املراهقة املت

 هذه املرحلة، و يف األخري تطرقنا إىل أهم و أبرز املشاكل اليت تواجه املراهق.   

 مفهوم املراهقة:  -1

املراهقة هي مرحلة الوالدة اجلديدة من الناحية النفسية و حيدث فيها عدد من التغريات البيولوجية واالجتماعية و         

، كما تعترب املراهقة من أدق و أهم املراحل اليت تؤثر يف مستقبل حياهتم، لذلك يعتربها علماء النفس ميالدا اثنيا  النفسية

للشخصية اإلنسانية، ومير املراهق أثناء هذه الفتة ابلعديد من األزمات فهناك أزمة حماولة إثبات الذات اليت أتخذ الكثري  

تيان بسلوك مغاير ملا يقومون به، وهناك أزمة إشباع الدافع اجلنسي، و أزمة العالقة  من املظاهر مثل تقليد الكبار أو اإل

 مع الكبار، وأيضا أزمة القلق املستمر على احلاضر و املستقبل. 

و معناه التدرج حنو النضج   Adolexereمشتقة من الفعل الالتيين  Adolescenceكلمة املراهقة   لغة:    -1.1

اجلسمي و العقلي و االجتماعي و االنفعايل، ويرجع أصلها يف اللغة العربية إىل الفعل "راهق" الذي يعين االقتاب من  

الشيء، فراهق الغالم فهو مراهق أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا أي قربت منه،واملعىن هنا يشري إىل االقتاب  

" عادة ليدل على فتة االنتقال من الطفولة  Adolescenceد، و كذلك يستخدم لفظ املراهقة "من النضج والرش

 املتأخرة إىل الرشد. 



 

- 86 - 
 

املراهقة مرحلة منائية من مراحل النمو تقع بني الطفولة و الرشد و متثل هذه املرحلة فتة حرجة من   اصطالحا:  -2.1

جديد. وختتلف متاماً عما كان الفرد قد تعود عليه من قبل، و هي تبدأ  حياة الفرد مبعىن أهنا حتتاج إىل التكيف من نوع 

 عادة بنهاية مرحلة الطفولة و تنتهي ابنتهاء مرحلة النضج و الرشد. 

( أن مرحلة املراهقة مرحلة ذات طبيعة بيولوجية و اجتماعية على السواء، إذ تتميز  1989يرى "إبراهيم قشقوش" )      

 ت بيولوجيـة، عند األوالد و البنات، و يتواكب مع هذه التغريات بدايتها حبـدوث تغريا

 و تصاحبها تضمينات اجتماعية معينة.   

 (  APAمؤسس اجلمعية األمريكية لعلم النفس )  Stanley Hallو يعترب "ستانلي هول"      

"American Psychological Associationسة عن  " وصاحب الدراسات العلمية للمراهقني قد قدم درا

 مرحلة املراهقة و اليت أطلق عليها تسمية« مرحلة العاصفة و الضغط ». 

أما املراهقة يف علم النفس فتعين االقتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، و لكنه ليس النضج       

ي وال يصل إىل اكتمال النضج إال  نفسه، ألن الفرد يف هذه املرحلة يبدأ ابلنضج العقلي، واجلسمي، و النفسي واالجتماع

 سنوات.  10بعد سنوات قد تصل إىل

من خالل هذه التعاريف ميكن أن نلخص مفهوم املراهقة على أهنا مرحلة انتقالية بني مرحليت الطفولة و الرشد، وتتميز  

 بعدة تغريات جوهرية يف شكل اإلنسان و جسمه و تفكريه و انفعاالته. 

تعين اجلانب العضوي للمراهقة من     Puberty Pubescenceإن البلوغ املراهقة و البلوغ:الفرق بني    -2

حيث نضج الوظيفة اجلنسية ، و حيدد علماء النفس الفيزيولوجي البلوغ أبنه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي اليت  

ن كائن ال جنسي إىل كائن جنسي، و معىن  تسبق املراهقة ، و يستمـر أثناءها ، و حتدد نشأهتا و فيها يتحـول الفرد م 

ذلك أنه ميكن تعريف البلوغ على أنه نضج الغدد التناسلية و اكتساب معامل جنسية جديدة، وفيها يصبح الفرد قادرا على  
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احملافظة على نوعه و استمرار ساللته، و على ضوء ما سبق ينظر إىل البلوغ كجزء من املراهقة و ليس مرادفا هلا ، و هو  

 مبثابة اخلطوة األوىل من مجلة مراحل النضج. 

بداية املراهقة و هنايتها ليست واحدة عند كل األطفال ، ألن اخلصائص اليت  حتديد اجملال الزمين للمراهقة:    -3

حتدد بدايتها تظهر مبكرة عند بعض األطفال و متأخرة عند البعض اآلخر، و يرجع ذلك إىل عوامل كثرية منها الوراثة  

  18سنـة و متتد حىت  13و  11و طبيعة الطفل و البيئة االقتصادية و االجتماعية، و هي عادة ما تبدأ من سن  اجلنس

سنة ، و نالحظ قصر فتة املراهقة يف اجملتمعات البدائية حيث ينضج الطفل بسرعة ، حىت تكاد تنعدم فتة املراهقة   21و 

 تمعات الغربية احلديثة. ابلنسبة له ، يف حني تطول فتة املراهقة يف اجمل 

بينما هي تضم من وجهة نظر علم االجتماع أولئك األفراد الذين حياولون اجتياز الفجوة بني مرحلتني مها: مرحلة الطفولة،  

و هي مرحلة يعد االعتماد أبرز معاملها، ومرحلة الرشد ، و هي مرحلة ميثل االستقالل و القدرة على اختاذ القرارات و  

 ليات أبرز خواصها. حتمل املسؤو 

 

 (: حتديد اجملال الزمين للمراهقة  2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 الرشد   الطفولة
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عن مرحلة املراهقة ابعتبارها إحدى حلقات النمو النفسي ، تتأثر   1999يتحدث "حامد زهران" مراحل املراهقة: -4

 هلا. ابحللقات السابقة و تؤثر بدورها يف احللقات التالية 

 مراحل فرعية :    03و يقسم مرحلة املراهقة إىل 

 ( سنة. 14-13-12مرحلة املراهقة املبكرة : و تستمر ما بني )-

 ( سنة. 17-16-15مرحلة املراهقة املتوسطة : و تستمر ما بني )-

 ( سنة.  20-19-18مرحلة املراهقة املتأخرة : و تستمر ما بني )-

 سنة "   18خصائص ومميزات فئة "اقل من  -5

-13تندمج هذه املرحلة العمرية يف مرحلة )العمرية( املراهقة وتفهم حاليا هذه الكلمة أهنا الفتة املمتدة ما بني )

( ومعناها التدرج حنو النضج البدين واجلسمي والعقلي واالنفعايل وتعترب املراهقة من أهم مراحل النمو يف حياة الفرد  20

حيث هي فتة التحول بني   (153-152)زيدان، حىت أن بعض العلماء النفسانيون يعتربوهنا بدء ميالد جديد للفرد 

الطفولة والرجولة وفيها حيدث التطور يف النمو اجلسمي واحلركي إىل درجة النضج وكذلك التطور يف النمو االجتماع  

  (Terranti, 1946,11) ساس ابلذات وحتمل املسؤولية واالنفعايل والعقلي الذي ينتهي ابلتفكري الناضج واإلح

وكذلك هي أكثر من اتصال بسيط ابلبلوغ فهي مرحلة التطور والتغري والتحول األكرب يف كل املستوايت بتعديل بيولوجي  

  مرتبط بظاهرة البلوغ ومتعلق بتطور التفكري وآخر سيكولوجي مرتبط ابكتساب اهلوية وأخريا تعديل اجتماعي مرتبط 

 (Bannier, 1990,. 24) مباشرة ابجملتمع وأعرافه وقوانينه ومعتقداته. 

سنة( تدخل ضمن مرحلة املراهقة املتأخرة واليت يطلق عليها اسم مرحلة الشباب، حيث تعترب مرحلة  18واملرحلة العمرية )

و الفروق وفيها يصل النمو إىل مرحلة  اختاذ القرارات احلامسة اليت يتخذ فيها اختبار مهنة املستقبل وكذلك اختبار الزواج أ

النضج اجلسمي ويتجه حنو الثبات االنفعايل والتبلور لبعض العواصف الشخصية مثل االعتناء ابملظهر اخلارجي وطريقة  
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الكالم واالعتماد على النفس والبحث عن املكانة االجتماعية وتكون لديه عواطف حنو اجلماليات مث الطبيعة واجلنس  

 ( 72، 2004يدار، )دو اآلخر.  

ومرحلة املراهقة الثانية )أمهية خاصة يف التعليم احلركي وتنمية بعض عناصر األداء البدين حيث يؤكد قاسم حسن  

)حسني و نصيف،  حسني وعبد العايل نصيف أن مرحلة املراهقة الثانية أحسن مرحلة لتعلم املهارات احلركية وتنمية القوة. 

1987 ،193-194) 

أن رفع إمكانية تدريب القوة يكون أقوى من ما ميكن ويطبق هذه حيث يقول "أن مرحلة املراهقة  ويرى فاينال  

املتأخرة هي الفتة املساعدة لبناء مجيع الظواهر البدنية واحلركية والشخصية ويؤكد نفس إمكانية تنمية القابليات احلركية  

اينات " أن املراهق يبدي قدرة جيدة للتعلم وتسم هذه  ويف هذا الصدد يذكر "ف (194)حامد، خاصة القوة واملداومة. 

 ,WEINELCKS) املرحلة بتنمية الرشاقة والسرعة وبقية عناصر األداء البدين اليت تساهم يف تطوير األداء احلركي

 وعلى ما سبق ذكره. (258 ,1990

من حيث تطور القدرات    سنة(تنتمي اىل ذروة مراحل العمر 18يستخلص الطالب الباحث أن املرحلة العمرية )

البدنية وسري احلركات واإلجناز البدين وذلك مما يكون وصل إليه الرايضي من النمو السين يف خمتلف جوانب النمو واليت  

 تتمثل يف:  

 النمو اجلسمي.   •

 النمو احلركي.  •

 النمو الفيسيولوجي.  •

 النمو العقلي.  •

 النمو النفسي االجتماعي.  •
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 النمو اجلسمي:   -5-1

يف هذه املرحلة العمرية يعلق أمهية كبرية على النمو اجلسمي ويتجلى، ذلك يف االهتمام مبظهر اجلسم والصحة  

اجلسمية ويعلق حممد حسن عالوي على هذا أن هذه املرحلة تتميز ابلبطء يف معدل النمو اجلسماين ويالحظ استعادة  

ا تظهر الفروق الفردية يف تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة واضحة ويزداد منو  الفىت والفتاة تناسق تشكل اجلسم، كم

عضالت اجلذع والصدر والرجلني أكرب من منو العظام حىت يستعيد الفر اتزانه اجلسمي ويصل الفتيان والفتيات إىل  

تيات ابلطراوة والليونة  نضجهم البدين الكامل تقريبا وتصبح عضالت الفتيان قوية ومتينة يف حني تتميز عضالت الف

حيث تزداد الكتلة العضلية   ( 196، 1992)علماوي، ويتحسن شكل القوام ويكون الفتيان أطول وأثقل وزان من الفتيات

-18كلغ خالل )  03% من وزن اجلسم يف هناية مرحلة املراهقة األوىل وينخفض معدل الزايدة يف الوزن إىل 40بنسبة 

 (Weineekl, 1992. 308) ( سنة. 20

ويضيف "زهران" أنه يزداد الطول والوزن عند كل من اجلنسني وبدرجة أوضح عند الذكور حيث يلحقون ابإلانث  

  19سنة( بينما تستمر زايدة الطول عند الذكور حىت سنة  18ويسبقوهن وتصل الفتيات ألقصى الطول عند سن )

ركية وخمتلف األجهزة األخرى الداخلية مبظهر النمو يف  وتتأثر األجهزة الدموية والعصبية واحل  ( 147، 1983)زهران، سنة 

 ( 227، 1985)السيد،  مرحلة املراهقة املتأخرة وتبدوا أاثر اجلهاز الدموي يف منو القلب ومنو الشرايني.  

ويذكر عالء الدين كفاين "أن النمو اجلسمي هو تلك التغريات اليت حتدث لشكل اجلسم اخلارجي وحجمه يف  

 ( 225، 2006)كفاين،  اخلاص لكل عضو من أعضاء اجلسم والعالقة بني نسب هذه األعضاء.  الطول والشكل 

ومما سبق ذكره يستخلص الطالب الباحث أن النمو اجلسمي يف مرحلة املراهقة املتأخرة هو جمموعة التغريات  

أكرب من منو العظام فيكون الفتيان  اجلسمية اخلارجية واملتمثلة يف الطول والوزن حبيث يزداد منو اجلذع والصدر والرجلني 

 والفتيات يف كامل نضجهم البدين تقريبا ويتميز الفتيان عن الفتيات ابلقوة والطول والوزن. 
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 النمو احلركي: 5-2

تتميز هذه املرحلة ابالتزان التدرجيي لنواحي االرتباط واالضطراب احلركي وأتخذ خمتلف اجلوانب النوعية للمهارات احلركية  

)بسيوين و  يف التحسن والرقي لتصل إىل درجة عالية من اجلودة كما يرتقي مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية. 

"أن هذه املرحلة تعترب دورة جديدة للنمو احلركي ويستطيع فيها الفتيان    ويذكر حممد عوض بسيوين (197الشاطء، 

والفتيات سرعة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقاهنا وتثبيتها ابإلضافة إىل ذلك فإن عامل زايدة قوة العضالت الذي  

نشطة الرايضة اليت تتطلب املزيد من  يتميز به الفىت يف هذه املرحلة يساعد كثريا على إمكانية ممارسة أنواع متعددة من األ

القوة العضلية، كما أن زايدة مرونة عضالت الفتاة تتساهم يف قدرهتا على ممارسة بعض األنشطة الرايضية كاجلمباز  

والتمارينات الفنية كما يستطيع الفىت الوصول إىل أعلى املستوايت الرايضية العالية يف بعض األنشطة الرايضية مثل السباحة  

ويضيف "حامد عبد السالم" أن هذه املرحلة تتميز إبتقان   (147)بسيوين و الشاطء، ذلك اجلمباز ابلنسبة للفتيات وك

املهارات احلركية، حيث تصبح حركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه وقوته وتزداد عنده سرعة زمن الرجع  

 ذا وهو الزمن الذي ميضي بني مثري وبني االستجابة هل

املثري ومن مظاهر النمو احلركي منو القدرة والقوة احلركية من جهة وميل املراهق حنو التدد من جهة اثنية، وتكون  

حركاته متناسقة نسبيا مما يؤدي على حتسني أوان التوافق احلركي، لذا جيب على املريب واملدرب تنمية املهارات احلركية  

تتناسب مع مميزات ومستوى شخصية املراهق وميوله، وهو ما يسمح بتكوين  للمراهق وممارسة األنشطة الرايضية اليت  

،  1983)زهران، عادات حركية سليمة مع األخذ بعني االعتبار الفروق بني اجلنسني حسب ميول ورغبات كل شخص.  

263-375) 

ب احلركي ويستطيع الفىت  نستخلص مما سبق أن النمو احلركي يف هذه املرحلة مييزه االتزان لنواحي االرتباط واالضطرا

والفتاة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات بسرعة أكرب ابإلضافة إىل تثبيتها وذلك نتيجة زايدة القوة واليت بدورها تساعد 

اجلنسني، على ممارسة الرايضات اليت تستدعيها ابإلضافة إىل تطور املرونة لدى الفتيات اليت تساعدهن يف ممارسة  

ك تطور السرعة وسرعة رد الفعل اليت تتساهم يف إتقان املهارات ووصول املراهق إىل االنسجام  الرايضات الفنية وكذل
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احلركي، وعلى هذا يرى الباحث على املدربني تنمية خمتلف املهارات احلركية وتعليمها بصفة صحيحة وذلك من أجل  

 .   ةتكوين عادات حركية سليمة والتكيز على إتقاهنا يف هذه املرحلة العمري 

إن ممارسة الرايضة يف هذه املرحلة توافقها بعض التغريات الفيسيولوجية واليت تتجلى يف  النمو الفيزيولوجي :  -5-3

منو الرئتني واتساع الصدر واخنفاض معدل االستهالك األكسجني، وزايدة حجم القلب وضبوط عدد دقاته مع الزايدة يف  

الغددي ومنو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة حيث يؤثر اجلهاز يف   ويزداد النمو  ( 35، 1986)عبداجلبار، املطاولة

منو القلب والشرايني وبني مظهر هذا النمو بزايدة سريعة يف سرعة القلب إذ تفوق يف جوهرها سعة حجم وقوة الشرايني  

ملل عند   50كمية إىل ملل عند الذكور واإلانث يف بداية هذه املرحلة وتنقص هبذه ال  20ويصل الضغط الدموي إىل 

 سنة   19اإلانث يف سن 

على غرار الرايضيني الذين ميارسون   (380-379، 1985)السيد، سنة   18,5ملل عند الذكور  يف سن   155و 

)عبداجلبار،  الرايضة ابستمرار فيزيد عندهم حجم القلب والرئتان وتصاحبها زايدة عدد اهليموغلوبني واألجسام احلمراء

 حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسجني مما يستهلك الدهن وتزداد   (35-36، 1986

األلياف العصبية يف املخ انحية السمك والطول ويرتبط هذا النمو العقلي يف العمليات   التهوية الدقيقة للرئتني ويزداد منو

 ( 126-125، 1984)شلش، العقلية كالتفكري والتذكر واالنتباه.  

ويضيف البسطويس، يف هذا الصدد أبنه ابإلضافة إىل توازن غدي مميز والذي يلعب دورا يف التكامل بني الوظائف  

ية واجلسدية واالنفصالية للفرد، واليت تعمل على اكتمال يف تكوين شخصية الفرد املتعددة اجلوانب  الفسيولوجية واحلرك

 وابلنسبة لنبض القلب يالحظ هبوطا نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زايدته بعد جمهوده األقصى دليل على حتسني. 

ط الدم ويرتفع تدرجييا كما يالحظ اخنفاض  ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي ويالحظ ارتفاع قليل جدا يف ضغ

نسبة استهالك األكسجني اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل الذكور وهذا ما يؤكد حتسن التحمل يف هاته  

)الدسوقي،  ويتضح يف اجلهاز العصيب زايدة حجم املعدة وتزداد قدرهتا على اهلضم    (183، 1996)بسطويسي، احلالة 
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الغدد فتضم الغدة الصنوبرية والغدة التنموية يف املراهقة لنشاط الغدد اجلنسية ويبقى هرمون   أما من خالل(153، 2003

النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قواي يف أتثريه على النمو العضامي خالل املراهقة حىت تؤثر عليه هرموانت الغدة الدرقية  

رب هنايتها، أما الغدة الكظمية بعدما نقص وزهنا يف مرحلة آخر  ابلنضج اجلنسي فتزداد يف بدء املراهقة مث تقل بعد ذلك ق

 ( 234، 1998)السيد.، الطفولة، تستجع قوهتا يف املراهقة حىت تبلغ نصف حجمها األول عند اكتمال الرشد.  

يستخلص الطالب الباحث مما سبق أن يف هذه املرحلة هناك عدة تغريات فسيولوجية لألجهزة الداخلية واليت  

اجلهاز الدوري والتنفسي، واهلضمي والغددي حي جند منو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة فينمو القلب   تشمل

والشرايني فيصاحبها زايدة سرعة دقات القلب وارتفاع قليل، يف ضغط الدم وزايدة كرايت الدم احلمراء اليت تساهم يف نقل  

البدين ابإلضافة إىل التطور يف اجلهاز اهلضمي واختالف إفراز   األكسجني والغذاء إىل العضالت العاملة يف النشاط

 اهلرموانت من طرف الغدد وذلك على حسب وظائفها املتعلقة ابملرحلة العمرية. 

تتطور العمليات العقلية من الطفولة إىل املراهقة، حيث يتأثر إدراك الفرد بنموه  العام ويؤدي  النمو العقلي:    -5-4

و التطور الذي يرقى به املستوى احلسي املباشر إىل املستوى املعنوي البعيد ويرتبط ذلك كله بتطور قدرة  هذا النمو ابلفرد حن

الفرد على التكيز العقلي واالنتباه الطويل يقول "أرنوفيت يف هذا الصدد يصبح الشاب قادرا على فهم املفاهيم اجملردة كما  

الفروض القتاح أو التنبؤ مبا ميكن أن حيدث، ومن جهة أخرى تنمو  يستطيع التعميم من موقف آلخر وميكنه استخدام 

عملية التذكر هي األخرى يف املراهقة، حيث يستطيع النمو ابلتذكر املباشر ويظل التذكر املعنوي يف منوه طوال املراهقة  

لمه، حيث يف هذه املرحلة تزداد قدرته  والرشد وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق واالنتباه املركز ملا يتع

 . ( 193، 1987)حسن و العايل، على التعلم فيؤدي إىل حذف الكثري من األخطاء اليت كان يقع فيها من قبل.  

وهذا ما أكده "بسطويسي أمحد" أنه الحظ يف هذه املرحلة تقدم ملحوظ يف عملية انتقال أثر التعلم والقدرة على  

التعبري مبيل املراهق إىل جانب التجريب وتربية قدرته على إصدار القرارات واألحكام، ويرتفع مستوى مفاهيمه بوجه عام  

  ا يستطيع القيام بتقومي نفسه أكثر مما كان عليه يف املرحلة السابقة.  ويستطيع تعلم حتليل املواقف، حتليال معقوال كم

 ( 182، 1996)بسطويسي، 



 

- 94 - 
 

سنة والقدرات العقلية األخرى   17-14ويرى "فرنون" أن الذكاء العام عند الفتيان يتناقص يف سرعته ابلتدرج بني 

عا ما يف أول هذه املراهقة مث يهدأ متاما يف  تصل يف منوها وتباينها وخاصة القدرات امليكانيكية حيث يهدأ منوها نو 

 ( 291، 1985)السيد.، منتصفها صم ينتقل استقرارا اتما يف الرشد.  

 ولقد خلص أبو حامد عبد السالم مظاهر النمو العقلي فيما يلي:  

 يزداد منو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية.  -

 واألعلى يف مستوى الطموح.   وذكاء البتكار خاصة يف حالة املراهقني األكثر استقالال يزداد ويظهر ا -

 أيخذ التعليم طريقه حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمل.  -

 ينمو التفكري اجملرد والتفكري االبتكاري وتتسع املدارك وتنمو املعارف.  -

 املعلومات. تزداد القدرة على التحصيل وعلى نقد ما يقرأ من  -

تتضح القدرات العقلية املختلفة وتظهر الفروق الفردية وتكشف استعداداهتم الفين والثقافية والرايضية   -

 واالهتمام ابلتفوق الرايضي فيها وانفتاح املهارات البدنية فيها. 

 ( 137، 1983)زهران،  يالحظ تفوق اإلانث على الذكور يف القدرات اللغوية.   -

 ث مما سبق أن القدرة العقلية تتكون يف درجة كبرية من التمايز والتنوع وهذا راجعيستخلص الطالب الباح

إىل حادث البلوغ الذي يؤثر على كل جوانب النمو الكن سرعان ما يستعيد اجلانب العقلي قوته  يف مرحلة املراهقة   

 طأ اليت تصادفه وتزيد لديه القدرة  املتأخرة فينموا التفكري االبتكاري والتفكري النقدي واكتشاف مواطن الصحة واخل 

على االنتباه والتذكر والتخيل وهروب املراهق إىل اخليال وذلك من أجل حتقيق ما مل حيققه يف الواقع وظهور النظرة  

 املستقبلية لدى املراهق. ويبدو اهتمام الذكور حول جماالت احلياة املستقبلية على غرار النبات. 

 عي: النمو النفسي االجتما  -5-6
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تتميز هذه املرحلة ابلرغبة يف التحرر من سيطرة البيت والكبار والثورة عليهم وزايدة النزعة إىل االستقالل يف الرأي  

  والتصرف وكذلك امليل إىل االشتاك يف أعمال اإلصالح اإلجتماعي واحلاجة إىل ممارسة نشاط تعاوين من هم يف سنه 

لناحية النفسية كما نالحظ القدرة على االهتمام والتأقلم يف اجلماعات  وتتميز ابلتوازن من ا  (137-136)عالوي، 

والتمرد على األسرة وأتكيد احلرية الشخصية لذا تتغري   ( 148، 1992)عوض و ايسني، والتعامل معها بطريقة اجيابية 

يذكر فؤاد البهي: أبن احلياة  نظرة األب البنه وتتحول عالقة اآلابء أببنائهم يف النزاع إىل رفاق يف املراهقة املتأخرة و 

)السيد،  االجتماعية للمراهقة تتأثر يف تطورها مبدى حتررها من قيود األسرة ومبدى خضوعها للجماعة واستقالهلا عنها.  

1985 ،329) 

ويشري حممد حسن عالوي إىل أنه هذه املرحلة تتميز مبحاولة الفتيان إظهار قدراهتم حىت يفوز ابجلنس اآلخر  

ومضاعفة حماوالهتم للحصول على مراكز ممتازة يف املبارايت الثقافية اإلجتماعية والرايضية إىل جانب ذلك اهتمامهم ابلقيم  

ويلخص، حممد حسن عالوي     (329، 1985)السيد ، إىل رعاية خاصة   واملثل العليا للدين والعقيدة فبذلك عم حباجة

 مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة فيما يلي: 

 ازدايد النزعة إىل االستقالل يف الرأي والتصرف حىت يشعر ابملساواة مع الكبار.  -

 تزداد الرغبة يف املناقشة وخاصة مع الكبار لتأكيد النزعة اإلستقاللية.  -

 ىل االشتاك يف أعمال اإلصالح اإلجتماعي وتغيري األوضاع. امليل إ  -

االهتمام ببحث الشؤون املتعلقة ابلدين والفلسفة والرغبة يف الكشف عن األسباب واملسببات مما قد يصل إىل   -

 مستوى الشك ومما قد يعوق اإلتزان النفسي. 

)عوض و ايسني،  ستمر عملية النمو.  احلاجة إىل رعاية كافية تتضمن عدم تعرضه لألمراض واإلصاابت حىت ت -

1992 ،147) 

ويضيف حممد عوض بسيوين: فيقول زايدة امليل لالكتشاف البيئة واملخاطر واملغامرة والتجول والتحال والقدرة على  

ر  االنتظام يف مجاعات والتعامل معها بطريقة اجيابية وذلك لالبتعاد عن األاننية الذاتية وتكون اإلانث أكثر من الذكو 

 ( 148)بسيوين و الشاطء، اندماجا يف اخليال واهلروب إىل عامل اخليال وأحالم اليقظة كمخرج من القلق.  
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يستخلص الطالب الباحث أنه يف هذه املرحلة يكون النمو االجتماعي النفسي خمتلفا عن الفتات السابقة، حيث  

غالب األحيان خارجها و مييل إىل االستقاللية والرغبة  يكون املراهق عالقات جديدة ويبتعد املراهق عن األسرة ويكون يف 

 يف التزعم والقيادة حماوال منه تقليد أحد الراشدين الذين يعرفهم والتشدد للمنافسة إلبراز ذاته. 

 الناشئني ومشكالت املراهقة:  -6

 حاجات و دوافع الناشئ ملمارسة كرة القدم: -6-1

لكي تساعد األطفال و الناشئني  على التحسني من دافعتيهم حنو لعبة كرة القدم ، ال بد أن نفهم أوال ملاذا يشتك       

البعض و يستمر، و ملاذا ال يشتك البعض اآلخر أو يفر و يتوقف عن املشاركة بناء على األحباث و على املقابالت اليت  

 كرة القدم و يف عدة رايضات أخرى، ظهرت األسباب احلقيقية وراء مشاركتهم  متت مع الرباعم و الناشئني املشاركني يف

اللعب يف كرة القدم و ممارستهم هلا، و ابلرغم من تعددها و اختالف درجاهتا فإن هناك حاجتني أو سببني أساسيني  

 متثالن أمهية خاصة للرايضيني مها: 

 ة. احلصول على املتعة: اليت تتضمن احلاجة إىل اإلاثر  -

 الشعور بقيمة الذات: اليت تتضمن احلاجة إىل الكفاية و النجاح.  -

  ابإلضافة إىل: 

 حتسني املهارات و اكتساب اجلديد منها.  -

 اللعب مع األصدقاء أو تكوين صداقات جديدة.  -

نعرب عنها ببساطة ابملتعة،  احلصول على املتعة: يولد اإلنسان و لديه كمية معينة من اإلاثرة و مبقدار أمثل، واليت ميكن أن  

فعندما يكون مستوى اإلاثرة منخفضا جدا يصبح متضايقا جدا و يبحث عن اإلاثرة، و يف بعض األحيان تكون اإلاثرة  

 مرتفعة أكثر من الالزم، و قد يرجع ذلك إىل اخلوف والقلق. 
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لكفاية و النجاح ( من أهم احلاجات اليت  احلاجة إىل الشعور بقيمة الذات: تعترب احلاجة إىل الشعور بقيمة الذات ) ا -

حترك الدوافع حنو ممارسة الرايضة، و الواقع أن الرايضي الناشئ سرعان ما يكتسب مبكرا أن قيمته تتوقف )إىل حد كبري(  

 على مقدرته على حتقيق املكسب و الفوز. فاملمارسة للرايضة تعين ابلنسبة له: 

يف هذه املرحلة أيخذ التدريب شكال آخر من حيث  :هذه املرحلة بية جيب مراعاهتا يفاعتبارات تدري-6-2

الكم و النوعية، مع ذلك يطبق ما كان يستخدم يف املرحلة السابقة و أكثر حبيث تزداد شدة التدريب ابالعتدال و عدم  

انجتا عن االختالفات يف  املغاالة يف هذه املرحلة من تطور و منو. إنه ملن املهم أن نعي االختالفات يف األداء، رمبا يكون  

النمو، فبعض املراهقني و الناشئني يتعرضون لطفرة يف النمو )منو سريع( وهذا قد يفسر افتقارهم للتوافق العضلي العصيب  

عند االشتاك يف التدريبات. وعادة ما تكون سرعة تطوير التوافق خالل مرحلة ما قبل املراهقة تتميز ابلبطء، و التاجع  

سم يف السنة، مما يعمل على إعاقة التوافق نتيجة   12إىل   10مرحلة املراهقة، فيزداد النمو يف الطول من   الطفيف خالل

لنمو األطراف، و خاصة يف األطراف السفلية، تتغري النسبة بني أجزاء اجلسم املختلفة و تكون النتيجة اخنفاض يف املقدرة  

 التوافقية. 

هبا كل املراهقني إال أن املراهقني املمارسني ألنشطة الرايضة يستمرون يف اكتساب   وابلرغم من أن هذه الصفات يتسم      

التوافق اجليد مقارنة ابملراهقني اآلخرين، فيستمر حتسني التوازن و الدقة و التوقيـت خالل مرحلة املراهقة ، و عليه فأن نؤكد  

 على األداء و الفوز أو اجلانب البدين أو شيء آخر.   يف هذه املرحلة على تطوير املهارات و القدرات احلركية ، و ليس

هذه املالحظة   ، يف أداءالعيب كرة القدم اليوم  ةالرئيسيةكانلقد أخذت اللياقة البدنيةاملتنمية الصفات البدنية :-7

الحظ أيضاأن هناك املزيد واملزيد من  و امل  أيضا فيكرة القدم للشباب  احملتفة بل وعلى مستوى كرة القدمفقط ليست 

 . تفةافضل الفرقاحمل وحىت يف  الفريق االول و يلعبون يف سنة الذين يتطورون  20إىل  18الالعبني الشبامبن 

هذه احلقيقة ترتكز ابلتأكيد على نوعية تكوين الالعبني الشبان منذ عدة سنوات وتعتمد كذلك على التطوير املبكر  

العبني الشبان، تكوين يرتكز على أسس علمية و منهجية مكيفة حسب مستوي و مراحل النمو لكل  للقدرات البدنية ل 

 ( . (Michel B,2016,128فئة عمرية 
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  10-9 للنمو والقدرااتملعرفية،هيبينالذروةاألولى احلركي  نسىالتنسيقن لتدريباملهارااتلفنيةوالتقنية،دوأنناملالئمة أانلفتةاملعتف هب ومن

 . الذهبيللتعلمسن وهذاهوال،  سنة 14-13  الثانية الذروة و 

  كليااتحلركية الالذييفضيإلىتطوير بداية التكوينهذاهووقت

.  النفسية،هوأيضافتةالتماساألولللقدرااتلبدنيةللشباب،والسيمامنحيثاملرونةوالسرعةالتفاعليةوالتمثياللغذائياهلوائيو 

ا  يببشدةعلىالعالقةبينالعبالكرةواألشكاالملختلفةالتييتملعبهاواملبارايتفيهذومعذلك،جيبأنتكزمنهجيةالتدريبفيهذااملستوىمنالتدر 

 . التدريباملتكاملمهمجداالسن 

لقدنشأاتألسساجلسديةاألولىمنذاملرحلةالثانيةمنالبلوغ،السيمامنحيثالسرعةوالقدرةعلىالتحملوحتىقوةالعضالت،وكلذلكيتمعلىو 

 . سموسرعةردالفعل جهالتحديدمنخاللتعزيزواستقراراجلزءالعلوميناجل

يقوم   هارااتلبدنية،أيوعيالشباببضرورةهذاالتدريبلفهمأنكلعمل املتتكزاحلالةالبدنيةفيفتةماقباللتدريبهذهبشكألساسيحولتدريب

:  بدايةتدريباملواقفالعقلية،خاصةفيمايتعلقباحلالةالبدنية،مثل ،وتعترب كذلك مرحلة  البدنيةاللياقةمناللعباهلجوميوالدفاعييعتمدعلىهب

 . إلرادةواملثابرةوالشجاعةوالثقةابلنفسوالتكيزوماإلىذلكا

(  سنة  19-18)هاته املرحلة  ،وحتىنهاية(  سنة   16-15)  ومعذلك،فإهنفينهايةاملرحلةالثانيةمنالبلوغ،فيبدايةسناملراهقة

 .   بدأالبناءالرايضيوالبدنياحلقيقيللشبامبنخاللتدريبعامثممحددلعوامالحلالةاجلسديةي

  عليها يطغى التي حلصص التدريبية ،منالضروريعدموضعجميعالالعبينعلىنفساملستوىخالال"  األداء" فيهذهاملرحلةالتدريبية،مايسمى

  فياجلهازالعضلياهليكلي، سواء  ،ولكنبداًلمنذلكيجباحتامالتطوراخلاصلكلالعب اجلانب البدين 

كذلك    واحلركي لتنسيق وا(  الطاقة أنظمة )  وري التنفسياجلهاز الدوكذلكفي( العظاموالغضاريفواألواترواألربطةوالعضالت)

 . ( Michel B,2016,129)    اختالفاتبينالالعبينمننفسالفئةالعمريةناككوهنتغالًباما، كما أنه الذهين فياجلانب 

 يف التدريب أتخذ أمهيتها كعملية منهجية لتحديد احلمل التدرييب ) املدة ، الشدة ، االستجاع (.   التخطيطوالربجمة
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  لتدريبالبدينبني ا يجباحتامالتوازن كوينذلكيجبتكييفأساليبالتدريبوأشكاهلوفًقاملستواياتلتعلماملختلفةهذهإذا،فيمرحلةالتل

لعب خمتلفة و معقدةتتالءم  ميكنالقيامبالكثريمنالعملفيهذاالعمرمنخالألشكالحبيث ، اخلالص و التدريب البدين املدمج  

 . النماذجالفنيةوالتكتيكات مع

 . مهالشخصيومستواالتدريبمععمرالالعبينو أساليب  ومعذلكيجببالضرورةتكييفمحتوى 

وهي صفة بدنية تعين السيطرة على اجلسم خالل التنسيق بني اجلهاز العصيب و العضالت  التنسيق احلركي :  7-1

 . يعززالتعلمالنفسياحلركيبشكألسرعوبكفاءةأكرب أثناء أداء أو تنفيذ حركة ما، حبيث التنسيق اجليد  

 . سنة 13 و  8 بشكلمثاليبني و سنمبكرةو التكيز عليها في عملصفة جيب الهي ،  لتنسيقهوأساسإمياءةفنيةا

 . النموالسريعفي حالةلجسملداىملراهقينالشبابل إلعادةالتوازناحلركي لتنسيقااتتدريبب ينصحبشدةكما

 القدرة:السرعة  7-2

املفضلةلكرةالقدماحلديثة،وغالًباماترتبطباخلصائصالوراثيةفيمايتعلقباجلهازالعصبيواألليافالعضلية،جيبالعملبسرعةكبريةعندال البدنية

  ،والثانيةفيسنماقباللتكوينمابني( سنوات 9-7) أولفتةمالئمةلتدريبالسرعةفياملرحلةالعمرية . شبابعندمايكوانجلهازالعصبيمران

 . للبنات،مناملهمأننجدفيكلتدريبتمارينالسرعةأوسرعةاملمزوجةابلقوة( سنة14-13)للذكورو ( سنة  13-16)

7-3  

أصبحتدريبالقوةحقيقةفعليةفيكرةالقدماحلديثة،ولكنمعخصائصمكيفةمعواقعكرةالقدماحلديثة،حتىعندالفئااتلعمريةفيمرح :القوة

 .  استثارةالعضالتعمليةمهمةوضروريةلنموبدنيمتوازنلالعبنيلةالتكوينتعتربعملية

 14-13 سنةللذكورو 16 إىل   15 أي)  بعدذروةالنمو(    شهرا 20 إىل 12)  لتدريبالقوةاحلقيقييقعمابنيناسبالعمرامل

 .  للبنات 
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  10 إىل  9 لكنباألمحاخلفيفةفيالبدايةلتحفيزالقوةالعضليةوللحفاظعلىرفاهيةاجلسم،وكعملتعليميلصفةالقوةوميكنالقيامبذلكمنو 

سنوامتنخالألساليبمكّيفةمعالسنوالتكيزعلىعضالاتجلزءالعلوميناجلسموخصوًصاعضالاتلبطنوالعضالاتلظهريةابستعمالوزانجلسمك

 .  باقااتلسريعةوالقفزوقذفالكرة محلواستعمالقوةالساقينفياجلريوالس

 12-11  قباللذروةالثانيةللنمووذلكبدًءامنسن ( اهلوائية سعةال)  يوصىببدءتطويرمثاليللمداومةالقاعدية:املداومة7-4

 15-14  يكونتدرجيياًبدًءامن(  القدرةاهلوائية )  عاًماعندئٍذ،التحمالخلاصبكرةالقدم 

(   سنة  18-17 إىل   12) ومابني ( سنة 22 و  14)  ونعندالرجاملابينبنيملداومةأبنواعهاتكااتاملفضلةلتدريبملرحلةعاًما،ا

 . عندالنساء

 هيالقدرةالطبيعيةالتييمكنممارستهابسرعةكبريةمنالسنوااتألولىمنذروةالنمو :املرونة7-5

ابلنسبة  السناملناسبللمرونةخاصة ، اذ يعترب ( سنة  14 و 12)  سنواتوفيالفتةاملثاليةلتطويرهامابني 6-5 األوىل،حوايل

  سنة 16-15)    تسمحبمروراإلستثاراتبيناجلهازالعصبيواملفاصالملهمةوالعضالاتملقربة،فتةاملرحلةالثانيةمنالبلوغذ لعمودالفقرايل

تالالمتف ،هيأيضامرحلةمهمةفيتدريبااتملرونةمثلهامثلتدريبااتلتنسيقاحلركي،وخاصةعندبعضالشباابلذينيتسمونبنموسريعيتسببفياخ(

 (Michel B,2016,130)اإلصاابت  صليةوعضليةدوأننتكونعاماًلأساسًيافيكرةالقدم،فإانملرونةتساعدأيًضافيالوقايةمن

  املنطق الداخلي واخلاص بكرة القدم:    -8.

دقيقة الالعبون جيرون   90دقيقة من   60( اللعب احلقيقي يف مقابلة كرة القدم يقدر بـ 1989)  dufourحسب    

 % من الزمن الكلي .  40إىل  20دقيقة مبقدار   24إىل  12حسب مناصبهم من 

  80% جري بوترية الهوائية )  24% جري بطئ هوائي و  64كلم جري مبتوسط   7كلم ،     3ميشي الالعبون متوسط 

 كلم / سا .   27% جري بوترية  14% و 

ابلرجوع إىل الكم اهلائل يف اإلحصائيات املسجلة من خالل حتليل مبارايت بسبب املراكز حسب املراكز ميكننا معرفة     

 متطلبات اللعب كما ميكننا إعطاء ملمح لالعب ذو املستوى العايل .  
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قنية فعالة قدرة عضلية كما جيب أن يكون سريع االستجاع  ابملفهوم العام جيب يكون العب سريع التنقل و التنفيذ وذو ت 

 بني مجل حركية جمهدة ومتكررة . 

جيب أن تتوفر يف لعبة كرة القدم احلديثة قدرة هوائية كبرية تؤمن له استجاع القدرة العضلية خالل التكرارات ذات الشدة  

دقيقة بدقائق خاصة لالعيب    90مقابلة تدوم أحياان أكثر من   العالية واملتكررة إن توفر قدرة هوائية معتربة يساعد على إهناء

 وسط امليدان والعيب األروقة . 

 اخلالصة:

لقد تبني لنا من خالل ما تضمنه فصلنا أبن مرحلة املراهقة املتأخرة ليست جمرد تغري بيولوجي سريع يرتبط مبظاهر  

ى األمر إىل جوانب أخرى فيقول بسطوسي أمحد أن  البلوغ وما يتتب عنه من حتوالت بيولوجية جسمية فقط بل يتعد

مرحلة املراهقة ليست اكتمال ونضج جنسيا فقط بل جسميا وعقليا واجتماعيا وبذلك يبدأ املراهق بتغري ثوب الطفولة  

أبن  يف هذه املرحلة جند  ،    ( 148، 1992)عوض و ايسني، وارتداء ثوب الرجولة واالستقرار والتوافق واالنسجام احلركي.  

املراهقني مييلون إىل أداء احلركات والفعاليات اليت تتطلب مستوى عايل من القدرات البدنية وكذلك األنشطة اليت تتطلب  

  18قدرا كبريا من الشجاعة واالعتماد على النفس وعلى هذا وجب على القائمني على تدريب هذه الفئة العمرية )

 وائية القصوى . سنة(االدراك ابنه احسن سن لتطوير السرعة اهل 

 خامتة الباب األول :

إن اجلانب النظري يعطينا كم هائل من املعلومات واخلربات املوثوقة وما علينا إال حسن استعماهلا كما هو   -

احلال يف دراستنا هذه حبيث رأينا كيف أصبحت طرق التدريب كثرية حىت تداخلت األهداف والغرض منها  

اخلاصة و امليدانية مبا يتماشى مع   كلها هو حتسني األداء الرايضي، كما تناولنا بعض املؤشرات الفيزيولوجية

رايضة كرة القدم والفئة العمرية اليت مشلتها دراستنا ، كما قمنا جبمع املادة العلمية و اخلربية من املراجع  
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األجنبية و العربية ، الورقية و االلكتونية وهذا ما يعطي للجانب التطبيقي سند علمي و ابلتايل  للبحث  

 قيمة و مصداقية أكرب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 103 - 
 

 
 الباب الثاين

 الدراسة امليدانية

 

 

 

 

 



 

- 104 - 
 

لقد مشل هذا الباب فصلني حيث خصصنا الفصل األول ملنهجية البحث واإلجراءات امليدانية  :  دخل الباب الثاينم

إجرائيا لألدوات  وتطرقنا فيه إىل املنهج املستخدم يف عالج مشكلتنا عينة حبثنا، جماالت البحث متغريات البحث وضبطها 

 اليت استعملناها يف حبثنا والوسائل اإلحصائية ويف األخري صعوابت البحث . 

أما الفصل الثاين فقد خصصناه لعرض وحتليل النتائج ومناقشتها واستخالص جمموعة من االستنتاجات ومقارنتها  

 وصيات مث خالصة عامة . ابلفرضيات مث يف األخري اخلروج حبوصلة متثلت يف جمموعة من االقتاحات والت
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 :الفصل االول

منهجية البحثو  

 االجراءات امليدانية
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تعد املنهجية ركن أساسي ألي حبث علمي حتدد لنا  خطوات و اجراءات البحث امليدانية اليت وجب اتباعها  متهيد :  

بعيدة قدر االمكان عن األخطاء  ، و ألجل ذلك  حىت يتسىن لنا احلصول على نتائج علمية موثوقة ذات أسس سليمة  

تطرقنا يف فصلنا هذا اىل منهج البحث وجماالته كما ضبطنا متغريات حبثنا و األدوات املستعملة الجناز البحث كما تطرقنا  

يل النتائج  اىل األسس العلمية لالختبارات املستخدمة يف حبثنا و كذلك األساليب االحصائية اليت استعملت يف معاجلة وحتل 

 احملصل عليها . 

قصد حتقيق الغاية من الدراسة و الوصول اىل حلول ، استعمل الباحث املنهج التجرييب وهذا  :  منهج البحث  -1

ملالئمته لبحثنا ومتثل استخدامنا يف تطبيق برانجمني تدريبيني مقتحني قصد معرفة أاثرمها على بعض املتغريات البدنية و  

ة قيد الدراسة . الفيزيولوجية  للعين   

سنة ، أما عينة البحث فتمثلت يف   18متثل جمتمع البحث يف العيب كرة القدم فئة أقل من :   البحث وعينة  جمتمع   -2

لرابطة البليدة اجلهوية    2016/2017سنة للموسم الرايضي   18اندي النجم الرايضي للشطية لكرة القدم أقل من 

العب ، حبيث مت اجراء االختبار و اعادته على جمموعة مكونة من    28العمدية بلغ عددهم والذين مت اختيارهم ابلطريقة 

العبني جمموعة التدريب  10العب قسمناهم اىل جمموعتني متكافئتني ،  20العبني و أجريت التجربة الرئيسية على  8

اته العينة. ومن أسباب اختيار  الباحث هل، العبني جمموعة األلعاب املصغرة  10التباديل و   

 سنوات.   05العمر التدرييب هلاته العينة أكر من   -

 السن الذهيب لتطوير السرعة اهلوائية القصوى .  -

 توفر الظروف املناسبة للقيام هباته الدراسة .  -
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 يوضح النسبة املئوية لعينة البحث يف التجربة الرئيسية و االستطالعية :  (  12رقم )  جدول

 النسبة املئوية  عدد الالعبني  العينة 

%71.42 20 التجربة األساسية   

%28.42 08 التجربة االستطالعية   

جماالت البحث:  -3  

سنة )   18القدم فئة أقل من متثلت عينة املختربين الذين استهدفهم البحث يف العيب كرة :  اجملال البشري3-1

العبني يف كل جمموعة.  10موزعني على جمموعتني جتريبيتني متكونتني من   

أجريت الدراسة امليدانية ابمللعب البلدي املعشوشب اصطناعيا ابلشطية والية الشلف و هو نفس  :  اجملال املكاين  3-2

 مكان التدريب و إجراء املبارايت الرمسية للفريق. 

، مت فيها   2016/ 20/10اىل غاية  07/08/2016: لقد متت الدراسة يف الفتة الزمنية من الزميناجملال    3-3

أما   15/08/2016إىل غاية  07/08/2016التأكد من وسائل االختبار عن طريق االختبار و إعادة االختبار من  

.2016/ 20/10إىل غاية  20/08/2016الدراسة األساسية فقد متت من  

قالن و اثنان اتبعان وهم  استنادا اىل عنوان حبثنا يظهر لنا ان هناك أربع متغريات اثنان مست بحث :متغريات ال  -4

 :   كاآليت

 ويتمثل يف حبثنا هذا يف : هو السبب الذي يؤدي حدوث تغيري اخر  :املتغري املستقل    1-  4

 . التدريب التباديل و التدريب ابأللعاب املصغرة  
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هو املتغري الذي يؤثر فيه املتغري املستقل و هو الذي تتوقف قيمته على مفعول أتثري قيم املتغريات   املتغري التابع :  4-2

االخرى حيث انه كلما احدث تعديالت على قيم املتغري املستقل تظهر على املتغري التابع )عالوي و راتب  

،1999،219). 

 ويتمثل يف املتغريات الفيزيولوجية والبدنية . 

قصد ضبط متغريات البحث والتحكم فيها و عزهلا عن أي أتثري قام الباحث مبجموعة من  :املتغريات املشوشة    4-3

 االجراءات . 

مت ادراج احلراس الثالث يف التجربة االستطالعية .  - :أ العينة    

مت استبعاد أفراد العينة االستطالعية من التجربة الرئيسية.   -           

اجرائها يف نفس الظروف ويف نفس التوقيت و بنفس فريق العمل . متب االختبارات :  

ة عمل مباشرة معه حبيث تطبق الربامج مث يتم  مت التنسيق مع مدرب الفريق و هذا لوجود عالقج الربامج التدريبية:  

 دمج الالعبني مع بعض مباشرة بعد هناية الربانمج اخلاص. 

 الضبط االجرائي ملتغريات البحث :  -5

ان احد مميزات الدراسة امليدانية عزل بعض املتغريات اليت حتول دون الوصول اىل االهداف املنشودة و حل املشكلة  

 الباحث بضبط املتغريات حىت يتسىن التحكم فيها حيث قمنا ابإلجراءات التالية: املطروحة و لذلك قام  

 التأكد من سالمة و سائل االختبار و جاهزيتها .  -

 حتضري العينتني حىت يكوانن على استعداد للعمل برغبة و ارادة .  -
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اشرف الباحث على وضع الربامج التدريبية للعينتني كما قام جبمع فريق العمل املتكون من الباحث و طالب   -

و مدرب الفئة السنية املستهدفة متحصل على شهادة يف التدريب   2016/2017ماست حتضري بدين دفعة 

caf « c »  . 

 ن . اثناء املبارايت التحضريية طلب من اجلميع تفادي االحتكاك اخلش -

ان األدوات اليت يستعملها الباحث يف حبثه تعترب احملور الذي يسند عليه و يوظفه يف الوصول اىل  أدوات البحث: -6

 كشف احلقيقة اليت يبين عليها حبثه. 

و يف حبثنا هذا قد وظفنا عدة وسائل يف مجع املعلومات و اليت ساعدتنا يف كشف جوانب البحث و حتديدها و متثلت  

 هذه

وسائل البيداغوجية :ال  -1    

 امللعب البلدي املعشوشب اصطناعيا ابلشطية .   -     

  جهاز كمبيوتر حممول  -

 .   léger et boucherنغمة اختبار   -     

 (. 10لقياس نبض القلب العدد ) POLARساعة وحزام    -     

 Lactate Scoutجهاز قياس الالكتات +  -

 Lactate Pro 2  جهاز قياس الالكتات    -    

 وذلك للتحليل االحصائي للنتائج .  Excel 2007برانمج     -    

 كرات ( 10كرات قدم عددها )   -   

 جمموعة اقالم   -
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 جمموعة اوراق   -

 دفت تسجيل   -

 جهاز مسعي   -

 طاولة   -

 كرسي   -

 ميزان  -

 شواخص    -

 وقت   15ساعة ايقاف  -

 صافرة   -

- Décamètre   "30 " مت 

 االختبارات  -2

 ":  Test vmaاختبار السرعة اهلوائية القصوى "  2-1

( لقياس  2008)الذي متتد مراجعته يف   ،    léger et boucherلقد استخدم  الباحث  اختبار السرعة اهلوائية    

يعطي ايقاع اجلري الواجب  السرعة اهلوائية القصوى  وذلك  لتوفر وسائل هذا االختبار و اليت متثلت يف شريط صويت  

مواكبته من طرف الالعبني عرب اطالق صوت عند كل عبور )ذهاب او اايب ( ،و كذلك جدول حيدد خمتلفالسرعات و  

 املسافة و الوقت املوافق هلا )انظر اىل املالحق( . 

 اجراءات تنفيذ االختبار   -2-1-1

 م  20شواخص اخرى على بعد  5شواخص على نفس اخلط تقابلها  5نقوم بوضع     

 léger et coll.(  ,1985،65 )العبني ابجلري مباشرة دون امحاء  05عند اعطاء االشارة يبدأ  -
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 م  20ثواين يف   9كلم /سا اي ما يعادل   8يبدأ االختبار بسرعة  -

لصوت يصدر من الشريط الصويت احململ يف جهاز  عند كل مرور يسمع الالعبون صافرة )تكون موافقة   -

 الكمبيوتر ( 

 م( و هكذا دواليك   140مرات اي )  7اث بعد  1تزداد السرعة بـ  -

 حىت نصل اىل توقف الالعبني بسبب عدم القدرة على مواصلة االيقاع   -

 او عدم القدرة على الوصول اىل اخلط مع االشارة الصوتية او الوصول املتأخر   -

 منه   2/3مرور لالعب و هو الذي اكمله او اكمل   حيسب اخر -

 حيسب الوقت الذي يوافقه   -

 من خالل اجلدول يتم حتديد السرعة اهلوائية القصوى لالعب   -

 الغرض من االختبار :   2-1-2

 ميكننا من خالل هذا االختبار حتديد 

 السرعة اهلوائية القصوى لالعبني   -

 .vo2 maxبقيم vmaيكون ذلك ابستعمال جدول يربط حتديد احلد األقصى لالستهالك األكسجني و   -

 Cardio fréquenceمن نوع : 10استعملنا ساعات و احزمة صدرية عددها اختبار قياس النبض القليب :  2

mètre"polar    " 

توضع الساعة يف اليد و ابملقابل يوضع احلزام حتت مستوى الصدر قليال و يتم  : اجراءات تنفيذ االختبار  2-2-1

 ادخال بعض املعطيات اخلاصة ابلالعب قبل البدأ من وزن و نبض احتياطي. 

احلصول على قيم للنبض بشكل أدق خاصة حتت أتثري محل عايل الشدة أين صعب  الغرض من االختبار:  2-2-2

 على الالعب القيام ابألمر يدواي. 
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 املخرب  استعملنا جهازين اثنني متوفرين على مستوى اختبار قياس الالكتات :  2-3

 Lactate Scout+  (lot : 02- N :08)اجلهاز األول من نوع: 

 : Lactate Pro 2 (lot :02 N (17اجلهاز الثاين من نوع:

دقائق ، نقوم بتطهري األصبع ابلكحول مث   3لقد قمنا ابلقياس بعد اجلهد ب:اجراءات تنفيذ االختبار    2-3-1

نوخز إببر خاصة مع اجلهاز فنحصل على قطرة دم صغرية نضعها مباشرة على الشرحية االلكتونية ، تتم قراءة النتيجة يف  

ثواين ابلنسبة للجهاز األول  10حدود  Lactate Scout+    ثاين  اثنية ابلنسبة للجهاز ال 15و Lactate Pro 2 . 

قياس نسبة حامض الالكتيك يف الدم بعد اجلهد .  :الغرض من االختبار    2-3-2  

:الربانمج التدرييب املقرتح  -7  

 يعترب بناء الربانمج التدرييب من أهم األعمال اليت يقوم هبا العاملون يف حقل التدريب الرايضي.  

األصول العلمية تؤدي إىل تطوير حالة الفرد وجتعله قادر على القيام بواجبات ومهام  إن الربامج التدريبية املنظمة اليت تتبع 

(. 261, 2005النشاط املمارس )قاصد علي,  

أما الربامج التدريبية الغري منظمة فهي توضع وفق اجتهاد أو أهواء فردية، وهي تتضمن مترينات متشاهبة من حيث األداء و  

يري دون تقيم أو تقنني. احلجم و الشدة وتكون عرضة للتغ  

لقد تدرب الفريق يف األسبوع األول أربع مرات  قبل اختبار السرعة اهلوائية القصوى ,ومت اخذ ذلك بعني االعتبار اثناء  -

 وضع الربانجمني. 

ري  قام  الباحث بوضع الربانجمني التدريبيني وفق أسس علمية تراعي اخلصائص العمرية للفئة قيد الدراسة حبيث مت تسط 

 الربامج مع وضع األهداف وحتديد احملتوى وكان على النحو التايل: 
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 أسابيع. 8الربانمج وضع على أساس  -

 حصة إمجاال.  24حصص أسبوعيا أي  3العمل املقتح  -

 بقية احلصص يكون فيها تدريب الفريق مجاعي العينتني مع بعض.  -

 يف ابقي احلصة التدريبية. بعد إهناء العمل املقتح للعينتني يندمج الالعبون مع بعضهم  -

 برانمج التدريب التباديل-7-1

 كيفية اختيار فرتات التدريب التباديل: -أ  

 مت اختيار الفتات حسب إشراك الزمر الطاقوية:     -

هو عمل عصيب عضلي ذو خصائص ال هوائية يفيد يف حتسني القدرة الالهوائية الاللبنية،كما انه   30/  30 -

 االستطاعة اهلوائية. يساعد على تنمية 

هو عمل عصيب عضلي ذو خصائص ال هوائية يفيد يف حتسني االستطاعة الالهوائية الاللبنية كما أنه   10/10 -

 يساعد على تنمية االستطاعة اهلوائية. 

اث األكسجني املوجود يستهلك  15هو عمل عصيب عضلي مع التمييز ابستهالكه ملخزون الطاقة يف  15/  15 -

%ابلنسبة للرايضني املتعودين على   35% إىل  29% للرايضني املتعودين على النشاط اهلوائي، و  40مبقدار 

يف نفس الوقت يستعملها لتطوير  النشاط الالهوائي إنه نظام عمل يتميز ابستهالكه القدرة الغليكوجينية ، واليت  

 ( billat et all)  ,56 2001االستطاعة اهلوائية 

 هو عمل عصيب عضلي ذو خصائص ال هوائية يفيد يف حتسني القدرات الالهوائية ال لبنية.  5/20 -

مت التدرج يف شدة اجلمل تدرجييا خالل فتة كل جمال ، واليت قدرت أبربعة أسابيع ، أسبوع  :  محل التدريب -

ستجاع خمطط بعد دورة عمل تتكون من ثالثة أسابيع ،وذلك للتخفيض من التأثريات الفيزيولوجية ، والنفسية  ا

 السلبية املتتبة عن التدريب التباديل السابق ،كما يسمح لناشئ كرة القدم ابالستجاع. 
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% ،إمنا على  90ل هذا التخفيض يف محل التدريب ،ال يكون على مستوى شدة التمرين اليت تبقى تدور حو   -

 % من احلجم السابق ،وهذا للحفاظ على التكيف اإلجيايب الشرطي للتدريب  50مستوى احلجم الذي يصل إىل

  (majuka ,2003 ,89 ) 

( ، نوع الراحة داخل السلسلة  2x8مثال: ) « les blocs« الوقت الكلي للعمل : عدد و وقت السالسل مالحظة :

دقائق( حسب نوع و شدة التمرين ال تتجاوز يف كل األحوال  10اىل  6 السالسل )من )سلبية أو اجيابية( ، الراحة بني 

 .    (Cometti,2002,65)دقيقية30

 .تدريب تباديل خمتلط  comettiاحلصص التدريبية وضعت وفق فلسفة كيفية بناء احلصص :-ب

للتكيز على العمل الكمي )   vmaونكمل جبري ،عمل عضلي نوعي وضع يف البداية :  تدريب تباديل قوة -

 العمل اهلوائي (  

هذا النوع من التدريب مهم إلكمال مباراة كرة القدم لكي تكون انفجاري مع وجود  :تدريب تباديل سرعة -

 التعب. 

اهلدف من هذا النوع يكمن يف التداول بني اجلرايلذي يعمل على تنمية القدرة اهلوائية ،  :  تدريب تباديل خمتلط-     

ومقتصد على مستوى الطرفني عصيب ،وتسلسل العمل العضلي الذي جيهد عاليا على مستوى العضلة ،ويشرك العوامل  

 العصبية للقوة. 

اهلدف من هذا النوع يكمن يف اجلري ملسافات معلومة حسب نتائج اختبار  تدريب تباديل جري مستقيم :  -

كلم/سا  للقيام  16لتبادلية مثال لدينا العب سرعته اهلوائية القصوى السرعة اهلوائية القصوى أبنواع خمتلفة من التمارين ا

تكرار يف    21دقائق أي   7ثواين ملدة  10مت يف 50جيب قطع مسافة %110بشدة   10-10ابلتدرب  بتمرين 

 وهويعمل على تنمية القدرات اهلوائية و الالهوائية . السلسلة الواحدة  
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هو التنويع بينه وبني اجلري املستقيم وقد أظهرت الدراسات أتثري تغيري  اهلدف :  تدريب تباديل جري مكوكي  -  

(، ميكننا أخذ املثال    Sureau ،29،2011االجتاه على تطوير القدرات الالهوائية كتحمل السرعة و مقاومة التعب)

    دقائق 7ثواين ، ملدة 10مت ذهاب واايب يقطعها الالعب يف 25السابق لكن مع تقسيم املسافة اىل  

 cometti(ميثل خصائص حصة تدريب تباديل حسب     03الشكل رقم )  

15خمتلف األنواع   /   15 .30  /30     .

5/25  .10 /10  .  

 

 

 
 

 

 

 برانمج األلعاابملصغرة  -2  -7

مت توزيع ثالث حصص على األسبوع   مع مراعاة أسس  كيفية اختيار فرتات التدريب لأللعاب املصغرة:  -أ

التدريب نقصد هنا التدرج يف احلمل و التموج يف الشدة  خالل كل حصة ، مت اختيار أشكال لعب خمتلفة من حيث  

ين و وجود حارس املرمى من عدمه بغية تنمية أو تطوير أو حتسني قدرة أو  عدد الالعبني و مساحة اللعب و زمن التمر 

 استطاعة هوائية أو الهوائية أو االثنني معا  

 (  monkam,2011,134بوجود حراس مرمى تطور القدرة اهلوائية و الالهوائية )   4ضد4و  2ضد2 -

دقيقة   12إىل  7مدة اجلهد  

 سرعة اجلري أكرب من السرعة اهلوائية القصوى 

5إىل  1عدد اجلهودمن   

دقائق  10إىل  6الراحة بني اجلهد واآلخر   
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 dellal etالشدة املطلوبة )بدون حراس تسمح ابلقيام بتدريب بدين هوائي مع حد أدىن من   4ضد4 -

al,2009,126) 

: مت اعتماد نفس املبادئ املطبقة على جمموعة التدريب التباديل حبيث مت التدرج يف شدة احلمل خالل  محل التدريب  -

فتة كل جمال ، واليت قدرت أبربعة أسابيع مث أسبوع استجاع مث خمطط بعد دورة تتكون من ثالثة أسابيع مث اسبوع  

ع،وذلك للتخفيض من التأثريات الفيزيولوجية ، والنفسية السلبية املتتبة عن التدريب  السابق ،كما يسمح لناشئ  استجا 

 كرة القدم ابالستجاع. 

% ،إمنا على  90هذا التخفيض يف محل التدريب ، ال يكون على مستوى شدة التمرين اليت تبقى حتوم حول   -

 السابق ،وهذا للحفاظ على التكيف اإلجيايب الشرطي للتدريب  % من احلجم 50مستوى احلجم الذي يصل إىل

  (majuka ,2003 ,89 ) 

التدريبباأللعاب املصغرةهو تدريبمدمج ابلكرة و ابلتايل هو ذو أهداف متنوعة فيزيولوجية  كيفية بناء احلصص: -ب

التنويع يف أشكاهلا و قوانينها جيب أن  بدنية، تقنية وتكتيكة وحىت ذهنية وجب مراعاة ذلك أثناء وضع األهداف، حبيث 

خيضع ألسس التدريب حىت حنصل على  النتائج املرجوة خاصة يف اجلانب البدين أين يصعب تقنني احلمل و التحكم فيه  

 بوجود الكرة 

(dellal et al,2012,94) . 

و املراجع واليت متثلت يف  جلمع املعلومات و املادة النظرية اعتمد الباحث على املصادر :  املصادر و املراجع  -8

الكتب و اجملالت و املقاالت العلمية املنشورة يف اجملالت العلمية و شبكة االنتنت ابللغة العربية واللغات األجنبية اليت هلا  

 صلة ابملوضوع  

 وهذامنخالالالطالعوالقراءةوحتليلمحتواىملراجعالعلميةاملتخصصةفيمجااللتدريبيالرايضيوالتدريب 
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 كمامتاالستعانةواالعتمادعلىالدراسااتلسابقةالعربيةمنهاواألجنبيةواملرتبطةبطرق   ,يف كرةالقدخماصة

 .التدريب الرايضي وطرقتنفيذالرباجمالتدريبيةعلىمستواىلناشئينبصفةخاصة

 :العلمية لالختبارات  األسس  -9

بعد عملية حتكيم االختبارات كان البد من التأكد من صالحية االختبارات و ذلك من خالل حساب الثبات و الصدق  

( يوضح  13و موضعيتها حىت تتوفر األسس العلمية اليت تسمح للباحث ابستخدام هاته االختبارات ، اجلدول رقم )  

و   07/08/2016، حيث أجريت االختبارات و اعادهتا يف الفتة : ثبات و صدق االختبارات املستخدمة  

15/08/2016   . 

ويعين ثبات االختبار أن يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما أعيد على نفس األفراد و يف نفس   :ثبات االختبار  9-1  

الظروف ويذكر نبيل عبد اهلادي أن هذا األساس العلمي يعترب من املقومات األساسية لالختبار اجليد حيث يفتض أن  

ليه قام الباحث  ( وع109ـ1999يل ع/ اهلادي،يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامه مرة أخرى )نب 

العبني، وبعد أسبوع وحتت نفس الظروف   06إبجراء ثبات االختبار حيث طبق االختبار األول على عينة متكونة من 

أعيد االختبار على نفس العينة )دون أن ميارس الالعبون أي تدريبات(مث قام الطالب الباحث ابستخدام معامل االرتباط   

Persan وبعد الكشف يف جدول دالالت معامل االرتباط البسيط ملعرفة مدى ثبات االختبار عند درجة احلرية   

(مما يؤكد أن   0.66وجدان أن القيم احملسوبة لكل اختبار أكرب من القيمة اجلدولية ) 0.05( ومستوى الداللة 1-)ن07

(.  13)   االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية كما هو الوضع يف اجلدول رقم  

: من أجل التأكد من صدق االختبار استخدم الطالب الباحث معامل الصدق الذايت ابعتباره  صدق االختبار  9-2

أصدق الدرجات التجريبية ابلنسبة للدرجات احلقيقية. و الذي يقاس حبساب اجلذر التبيعي ملعامل الثبات  

(1995،192)حممدصبحي،  
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الصدق=     

 (   13ن خالل اجلدول أن االختبارات متت بدرجة صدق ذايت عايل كما هو موضح يف اجلدول رقم ) وقد تبني م 

إن االختبارات املستخدمة بعيدة عن الشك و التأويل ترجع موضعيتها يف األصل إىل  موضوعية االختبار:  -9-3

املوضوعية العالية لالختبار تظهر حينما تقوم  مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيقها واحلصول على النتائج اخلاصة هبا و 

( ويف  202، 1995جمموعة من احملكمني حبساب درجات االختبار يف نفس الوقت )حممد حسان، حممد نصر الدين 

هذا السياق استخدم الطالب البحث اختبارات سهلة و واضحة غري قابلة للتأويل بعيدة عن التقومي الذايت، كما أن  

يتم ابستخدام    ملة على نطاق واسع يف جمال الرايضات اجلماعية خاصة كرة القدم كما أن التسجيلاالختبارات مستع

 وحدة الزمن و املت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معامل الثبات 
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 .معامل الثبات و معامل الصدق الذايت لالختبارات املعتمدة يف البحث:   )13(اجلدول رقم  

 االختبارات املستخدمة 

 معامل الثبات 
 

 )القيمة احملتسبة 
ملعامل االرتباط  

 البسيط لبريسون( 
 

حجم  
 العينة 

القيمة  
اجلدولية  
ملعامل  

االرتباط  
البسيط  
 لبريسون 

 

 

الداللة  
 االحصائية 

 

 

 

معامل الصدق  
 الذايت

 
  معامل الصدق

  = 

  معامل  الثبات √

 

 

 VMAاختبار

 

0,89 

08 0,66 

دالة  

 إحصائيا 
0,94 

 

 FC/maxاختبار

 

0,91 
دالة  

 إحصائيا 
0,95 

اختبار   

FC/REPOS 
0,85 

دالة  

 إحصائيا 
0,92 

 fc/reserve 0,96اختبار  
دالة  

 إحصائيا 
0,97 



 

- 120 - 
 

 0,77 اختبار الالكتات
دالة  

 إحصائيا 
0,87 

 (14برانمج التدريب التباديل اجلدول رقم )  

 احلصة                

 االسبوع 

 احلصة الثالثة  احلصة الثانية  01احلصة رقم 

 20-10جري  االول األسبوع 

 vmaمن  100%

 30 -15 جري

 vmaمن% 100

 30-15جري مكوكي 

 vmaمن   105%

 30-30جري  األسبوع الثاين 

 vmaمن 100%

 25-5جري/ سرعة 

 vmaمن 110%

 10-10جري مكوكي 

 vmaمن 105%

 25-5خمتلط :قوة /سرعة االسبوع الثالث 

 vmaمن% 100

 خمتلط :مكوكي /سرعة 

10-10 

 vmaمن 110%

 15-15خمتلط: جري/قوة

 vmaمن% 105

 إستــــــــــــــــرجاع االسبوع الرابع 

 20-10قوة /مداومة  االسبوع اخلامس 

 vmaمن 110%

 جري /بسرعتني 

5-25/10/20 

 vmaمن 120%

 10-10مداومة/سرعة 

 vmaمن 115%
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 خمتلط: قوة / سرعة  االسبوع السادس 

10-20 

 vmaمن 110%

 سرعة 

 vmaمن% 170

 خمتلط:مداومة /قوة 

10-10 

 vmaمن 115%

 

أشكال  3خمتلط : االسبوع السابع   

110% من  vma 

 خمتلط: مكوكي /سرعة 

 vmaمن% 170

أشكال  4خمتلط:  

 vmaمن% 115

 استــــــــــــــــــرجاع االسبوع الثامن 
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 ربانمج األلعاب املصغرة(  ميثل 15جدول رقم )  

 احلصة                

 االسبوع 

 احلصة الثالثة  احلصة الثانية  01احلصة رقم 

احتفاظ/  8ضد8مباراة األسبوع االول  

 تطوير القدرات اهلوائية 

االرتكاز و   5ضد5

 املساندة

 مداومة قاعدية 

 االنتقال:دفاعي/هجومي6ضد6

 سرعة/مداومة 

 

 

املراوغة مع   2ضد2 األسبوع الثاين  

 التثبيت 

 سرعة 

مداومة:استعمال  4ضد4

 القدرات اهلوائية 

 مباراة بعنوان 8ضد8

()match à thème 

 vmaتطوير

التثبيت يف جهة و  6ضد6 االسبوع الثالث  

 اللعب يف اجلهة االخرى 

 مداومةالسرعة 

املراوغة:  1ضد1

 سرعة/مداومة السرعة 

 توقيف الكرة 3ضد3

 مداومة /سرعة 

 استجاع االسبوع الرابع 

 التوزيع :  2ضد2 االسبوع اخلامس  

 سرعة/قوة انفجارية 

افقاد اخلصم   3ضد3

التوازن الدفاعي:  

ابحلراس لعبة بعنوان:  4ضد4

 مداومة السرعة 
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 مداومة/سرعة 

االنتقال هجومي   5ضد5 األسبوع السادس 

 دفاعي : مداومة السرعة 

توقيف الكرة:   2ضد2

 مداومة /سرعة 

 vmaاالحتفاظ: 8ضد8

لعبة هبدف: القوة   4ضد4 السابع االسبوع 

 االنفجارية 

 االرتكاز و مساندة: 3ضد3

 مداومة/سرعة 

الثنائية يف منطقة   2ضد2

 العمليات: مداومة السرعة 

 استجاع االسبوع الثامن  

 

إن اهلدف من استعمال التقنيات اإلحصائية هو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدان يف  :الدراسـة اإلحصـائيـة  -10

 (. 50، 1985التحليل والتفسري إلعطاء الداللة العلمية عن طريق النتائج املتحصل عليها )زكي عزمي وآخرون، 

 وعلى هذا األساس اعتمد الباحث يف دراسته على الوسائل اإلحصائية التالية: 

 النسبة املئوية.  .1

 املتوسط احلسايب.  .2

 االحنراف املعياري.  .3

 معامل االرتباط لبريسون.  .4
 الذايت. الصدق  .5

 اختبار الداللة "ت".    .6

 اختبار التباين "ف" .  .7

 :  حتسب وفق املعادلة التاليةالنسبـة املئـويـة:   .1
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املئوية = النسبة       
اجلزئي العدد
 100×العددالكلي

 حيسب وفق املعادلة التالية:  :املتـوسـط احلسـابـي -2

 

 س

 

 املتوسط احلسايب. :س

 حجم العينة.  ن:

 جمموع القيم.  : سمج

 

 

 حيسب وفق املعادلة التالية:   االحنـراف املعيـاري: -3

 

 

 االحنراف املعياري.  ع:

 املتوسط احلسايب.  َس:

مجموعالقيمالفرديةمجس

 =أيس

 األفــرادنددـع

2(س-مج)س

ع=

1-ن  
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 القيم.  س:

 اجملموع.  :مج

 حجم العينة.  ن:

 حيسب وفق املعادلة التالية: معـامـل االرتبـاط: -4

 

 

 معامل االرتباط.  ر:

 حجم العينة.  ن:

 درجات االختبار س.  س:

 درجات االختبار ص.   ص:

 

 اختبـار الداللـة "ت":  -5

 ملعرفة الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لنفس العينة:  ( املعـادلة األوىل:5-1

 

 

()مجس(×)مجص–×ص(مج)سن

=ر

 [2(ص)مج–2ص[]نمج2)مجس(–2]نمجس

مف

=ت

ف2حمج

1-ن  
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 اختبار ستيودنت.  :ت

 متوسط الفروق.  :م ف

 مربع االحنرافات عن متوسط الفروق.   :ف2ح

 درجة احلرية.  :1-ن

 ملعرفة الفروق بني عينتني متساويتني يف احلجم:  ( املعـادلـة الثـانيـة:5-2

 

 اختبار ستيودنت ت:

 . 1املتوسط احلسايب  :1سَ 

 . 2املتوسط احلسايب :  2سَ 

 االحنراف املعياري للمجموعة األوىل. : 1ع

 االحنراف املعياري للمجموعة الثانية.  :2ع

 عدد أفراد العينة. ن:

الصعوابت اليت واجهتنا يف حبثنا هي نفسها تقريبا اليت يواجهها أي ابحث، وأعتربها هينة مقارنة  صعوبـات البحـث:  

 مع ما يقدم من إضافة للبحث العلمي ومتثلت يف: 



=ت

ع+ع

 2-ن2

2

1

2

2

سس −
12
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 قلة الدراسات املشاهبة ابلّلغة العربية.  -

 املراجع ابلّلغة العربية. قلة  -

إهدار الكثري من الوقت يف عملية التمجة لكون املراجع اليت تتكلم عن املتغري التابع يف دراسيت أغلبها ابلّلغة   -

 االجنليزية و الفرنسية . 

 عدم توفر امللعب يف بعض املرات.  -

 كانت غري مؤثرة. ان كانتبعض اإلصاابت و  -

 ب عديدة . غياب الالعبني ي بعض احلصص ألسبا -

 اخلـالصـة:

إن جناح أي حبث مرتبط إبتباع املنهج العلمي الصحيح واملالئم ملعطيات البحث، وهو ما حاولنا القيام به يف  

هذا الفصل من خالل حتديد املنهج املالئم لبحثنا، كما مت حتديد عينة البحث ، كما اختان الوسائل الالزمة لبحثنا من  

منا بضبط املتغريات حىت نتجنب مفاجئات غري سارة أثناء الدراسة الرئيسية، كما قمنا ابختيار  برامج ووسائل اختبار كما ق

 الوسائل اإلحصائية املالئمة لبحثنا واملساعدة يف عرض وحتليل النتائج.         
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 الفصل الثاين :
 عرض و حتليل

 النتائجو مناقشتها
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 متهيــــد

لدى   على املتغريات البدنية و الفيزيولوجية املذكورة سابقا هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر الربانجمني التدريبيني املقتحني 

 سنة.  18فئة أقل من 

منهجية  يف فصل    و فصلنا فيها  و االختبارات البعدية كما سبق ةالقبلي  اتولتحقيق ذلك أجرى الطالب الباحث االختبار 

 . البحث واجراءاته امليدانية  

و اجلانب   ابستعمال الوسائل اإلحصائية املناسبة تهاوذلك  ومناقشالنتائج حتليل يضرور حىت تكتمل الدراسة فمن ال و 

 .النظري و الدراسات السابقة 
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، قيمة معامل االلتواء، جتانس  S، االحنراف املعياري  Χ( : املتوسط احلسايب 16جدول رقم )
،  F  (1( و درجة حرية 0.05، ملتغريات )السن، الوزن و الطول( لدى أفراد عينة البحث عند مستوى الداللة )Fالتباين 

18). 

 

 املتغريات األساسية 

 

 جمموعة التدريب التباديل 

(n1=10) 

 جمموعة التدريب ابأللعاب املصغرة 

(n2=10) 
  Fقيمة  

 احملسوبة 

  Fقيمة  

 اجلدولية 
ΧS±  الوسيط 

معامل  

االلتواء  

 لبريسون 

ΧS±  الوسيط 

معامل  

االلتواء  

 لبريسون 

 السن
17,8  

±0,42 
18 1,42 - 

17,9  

±0,31 
18 0,94 0,36 

 الوزن )كلغ(  4.41
68,35 

±1.52 
68,5 0,29 - 

68,6  

±1,77 
68,5 0,16  0,11 

 الطول )سم( 
169  

±1,82 
169 0,00 

168 

±2,00 
168 0,00 1,36 

 

، فإن قيم معامل اإللتواء لكل من اجملموعتني التجريبيتني احنصرت ضمن جمال  ( 16اجلدول رقم ) حسب  -

 اإلختبارات البدنية القبلية. [، مما يشري إىل إعتدالية توزيع كل من عينيت البحث يف 3،+3-التوزيع االعتدايل ]

احملسوبة لكل متغري كانت أصغر من قيمة النسبة  الفائية ، فإن قيمة النسبة ( 16اجلدول رقم ) وحسب نفس  -

أي أن الفروق بني اجملموعتني  (، 18، 1)  ودرجة حرية 0.05الفائية اجلدولية و ذلك عند مستوى الداللة 

 دالة إحصائيا، و منه نستنتج أهنما متجانستان يف اإلختبارات البدنية القبلية. التجريبيتني يف هذه املتغريات غري 
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 ، F، قيمة معامل االلتواء، جتانس التباين  S، االحنراف املعياري Χ(:  املتوسط احلسايب  17(جدول رقم  
 .F  (1 ،18 )( و درجة حرية 0.05للمستوى القبلي لــــ متغريات البحث  لدى أفراد عينة البحث عند مستوى الداللة ) 

 

 متغريات البحث 

جمموعة التدريب التباديل     

n1=10)( 

 جمموعة التدريب ابأللعاب املصغرة  

(n2=10) 
  Fقيمة  

 احملسوبة 

  Fقيمة  

 اجلدولية 
Χ ±S  الوسيط 

معامل  

االلتواء  

 لبريسون 

Χ ±S  الوسيط 

معامل  

االلتواء  

 لبريسون 

VMA 
14,55±

350 , 
14,52 

0,38 

- 

14,5±

270, 
15,74 0,55 1,29 

3,27 

Fc/max 
193,2 

2.84± 
192,5 

0,70 

- 

1932,6

6± 
192,2 

0,59 

- 
1,47 

Fc/repos 
61,4±

2,71 
61,3 

0,18 

- 

61,1 

±3,87 
61 0,15 0,69 

Fc/reserve 
132,4 

4,93± 
132 0,09 

131,9±

5,87 
131 

0,84 

- 
0,05 

Lactatémie 
10,48 

±0,08 
10,5 0,20 

10,42  

 ±0,09 
10,45 0.28- 0,19 

 

،   VMA  ،Fc/max، فإن قيم معامل اإللتواء ملتغريات البحث املتمثلة يف :  (  17اجلدول رقم ) حسب 

Fc/repos   ،Fc/réserve   ،Lactatémie  [ للمجموعتني التجريبيتني احنصرت ضمن جمال التوزيع االعتدايل-

 [، مما يشري إىل إعتدالية توزيع كل من عينيت البحث يف اإلختبارات البدنية القبلية. 3،+3
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احملسوبة لكل متغري كانت أصغر من قيمة النسبة الفائية  الفائية ، فإن قيمة النسبة (17جلدول رقم )  احسب نفس 

أي أن الفروق بني اجملموعتني التجريبيتني يف هذه  (، 18، 1)  ودرجة حرية 0.05اجلدولية و ذلك عند مستوى الداللة 

 متجانستان يف اإلختبارات البدنية القبلية. املتغريات غري دالة إحصائيا، و منه نستنتج أهنما  

لداللة الفروق بني درجات متوسطي   T-testStudent’s(:   نتائج اختبار  18جدول رقم ) 
جمموعة التدريب التباديل وجمموعة األلعاب املصغرة يف القياس القبلي ملتغريات )السن، الوزن، الطول( عند  

 ( 18( و درجة حرية )0.05مستوى الداللة )
-  

 املتغريات األساسية 

 

 جمموعة التدريب التباديل 

(n1=10) 

 

 جمموعة األلعاب املصغرة  

(n2=10) 

  Tقيمة  

 احملسوبة 

  Tقيمة  

 اجلدولية  

الداللة  

 االحصائية 

 للفروق 
ΧS± ΧS± 

 0,6 0,31±  17,9 0,42±  17,8 السن

2,10 

غري دالة  

 إحصائيا 

 0,33 1,77±  68,6 1.52±  68,35 الوزن )كلغ( 
غري دالة  

 إحصائيا 

 1,82±  169 الطول )سم( 

 

168±2,00 

 

1,16 
غري دالة  

 إحصائيا 

 

( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبيتني يف متغريا السن و الوزن   18حسب اجلدول رقم)

( و هي أصغر من قيمة ت اجلدولية اليت تقدر  1,16، 0,6،0,33والطول حيث بلغت قيمة ت احملسوبة على التوايل )
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الباحث على أن اجملوعتني متكافئتني يف   ، و من هنا استدل 18درجة حرية  و0,05، و هذا عند مستوى الداللة 2,10بـ

 مستوى اخلصائص األساسية . 

 

لداللة الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب   T-testStudent’s(:   نتائج اختبار 19(جدول رقم  
جة  ( و در 0.05التباديل و جمموعة التدريب ابأللعاب املصغرة  يف القياس القبلي للمتغريات عند مستوى الداللة ) 

 ( 18حرية ) 
 

 متغريات البحث  

جمموعة التدريب  

 التباديل 

(n1=10) 

 

جمموعة التدريب  

ابأللعاب املصغرة  

(n2=10) 

 

  Tقيمة  

 احملسوبة 

  Tقيمة  

 اجلدولية  

 الداللة اإلحصائية 

 للفروق 

ΧS± ΧS± 

 

 

 

 

 

 

 

VMA 14,55±0,34 14,7±0,35 0,56 

2,10 

 غري دالة إحصائيا 

Fc/max 193,5±1,61 193±2,66 0,76  غري دالة إحصائيا 

Fc/repos 0,94±63,5 62,9±0,98 1,36  غري دالة إحصائيا 

Fc/réserve 129,8±2,71 130,1±5,87 0,53  غري دالة إحصائيا 

Lactatémie 0,08±  إحصائيا غري دالة   0,43 0,09±10,42     10,48
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(، يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبيتني يف اإلختبارات   19حسب اجلدول رقم ) 

،   VMA،Fc/max ،Fc/reposالبدنية  والفيزيولوجية القبلية حيث بلغت قيمة ت احملسوبة لإلختبارات ) 

Fc/reserve ،Lactate( على التوايل )و هي أصغر من قيمة ت  0,43، 1,36،0,53، 0,76، 0,56 )

، و من هنا استدل الباحث على أن    18ودرجة حرية  0,05، و هذا عند مستوى الداللة 2,10اجلدولية اليت تقدر ب 

 اجملوعتني متكافئتني يف املتغريات قيد الدراسة. 

" توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  و اليت افتضنا فيها عرض و حتليل نتائج الفرضية األوىل :

 سنة ". 18 التدريب التباديل عايل الشدة  على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من ريث أتيف  0.05الداللة 

 و للتحقق منها استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية :  -5

 املتوسط احلسايب .  - -6

 االحنراف املعياري .  - -7

 ستيودنت للمجموعة الواحدة . اختبار )ت(  - -8

 فكانت النتائج على النحو األيت :  -9

لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي   tStudent’s(: نتائج اختبار  20(جدول رقم  

( و درجة  0.05يف مستوى السرعة اهلوائية القصوى لدى أفراد جمموعة التدريب التباديل عند مستوى الداللة ) 

 )9( حرية 
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نالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف السرعة اهلوائية القصوى جملموعة  (  20رقم )من خالل اجلدول  

يف االختبار القبلي أما يف االختبار  0,21و االحنراف املعياري 13,63التدريب التباديل حبيث كان املتوسط احلسايب 

و هي اكرب من   9,61ت" احملسوبةو بلغت قيمة "   0,15و االحنراف املعياري  15,6البعدي فكان املتوسط احلسايب 

و هذا ما يدل على وجود فرق معنوي دال   9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26قيمة "ت" اجلدولية 

 إحصائيا يف هذا املتغري لصاحل االختبار البعدي. 

لدى     VMAلـــــــــ (، الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى ا 04الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05أفراد جمموعة  التدريب التباديل  عند مستوى الداللة ) 

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

 السرعة اهلوائية 

 (  VMAالقصوى)
 دالة إحصائيا  2,26 9,61 10 0,15 15,6 0,21 13,63
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وهذا بعد   ( يبني بصورة واضحة تطور السرعة اهلوائية القصوى بني االختبار القبلي و البعدي04الشكل البياين رقم )
 أسابيع .  8تدريب ملدة 
لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف   tStudent’s(:نتائج اختبار 21(جدول رقم  

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05لدى أفراد جمموعة التدريب التباديل عند مستوى الداللة )   Fc/maxمستوى   
 

 

13,63

15,6

12

13

14

15

16

VMA

القياسالقبلي

القياسالبعدي

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

Fc/max    193,5 1,61 193,1 0,54 10  1,30 2,26 
غري دالة  

 إحصائيا 
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نالحظ عدم وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف النبض األقصى جملموعة التدريب  (  21رقم )من خالل اجلدول  

يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي   1,61و االحنراف املعياري 193,5التباديل حبيث كان املتوسط احلسايب 

و هي أقل من قيمة    1,30سوبةو بلغت قيمة "ت" احمل 0,54واالحنراف املعياري 193,1املتوسط احلسايب  أصبحف

و هذا ما يدل على عدم وجود فرق معنوي دال    9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26"ت" اجلدولية 

 إحصائيا يف هذا املتغري بني االختبارين البعدي و القبلي. 

  Fc/maxالقبلي يف مستوى الـــ(،يوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و  05الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية )0.05لدى أفراد جمموعة التدريب التباديل عند مستوى الداللة ) 

 

 ( نرى أنه يوجد حتسن يف النبض األقصى لكنه مل يصل اىل درجة الداللة االحصائية 05الشكل البياين رقم )من خالل 
 
 
 
 
 
 

193.5

193.1

190

191

192

193

194

195

FC/max

القياسالقبلي

القياسالبعدي
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لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي والقبلي يف   tStudent’s(:نتائج اختبار22(جدول رقم  
 (.  9( و درجة حرية ) 0.05لدى أفراد جمموعة التدريب التبادليعند مستوى الداللة )    Fc/reposمستوى ــ

 

نالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف نبض الراحة جملموعة التدريب التباديل    (22رقم)   من خالل اجلدول

يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي فكان    0,76و االحنراف املعياري  63,1حبيث كان املتوسط احلسايب 

من قيمة "ت"    أكرب و هي  6,86ة و بلغت قيمة "ت" احملسوب  1,28ي و االحنراف املعيار  60,8املتوسط احلسايب 

و هذا ما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائيا يف   9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26اجلدولية 

 هذا املتغري بني االختبارين البعدي و القبلي . 

لدى  Fc/repos(، الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  06الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05أفراد جمموعة التدريب التباديل عند مستوى الداللة )

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

نبض  

 Fc/reposالراحة
 حصائيا داإل 2,26 6,86    10 1,28 60,8 0,76 63,1
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يف نبض الراحة و يرجعه الباحث اىل أتثري التدريب  ( يظهر لنا جليا االخنفاض امللحوظ  06من خالل الشكل الباين رقم )

 لتباديل على حتسن أداء اجلهاز الدوري التنفسي . ا

لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف   tStudent’s(:نتائج اختبار23(جدول رقم  
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05لدى أفراد جمموعة التدريب التباديل عند مستوى الداللة )FC/réserveمستوى  

 

63.1

60.8

60.1

61.1

62.1

63.1

64.1

FC/REPOS

القياسالقبلي

القياسالبعدي

 املتغريات      

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

النبض االحتياطي  

Fc/réserve 
 حصائيا ا دال 2,26 5,04 10 2,71 132,4 2,22 130
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نالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف نبض الراحة جملموعة التدريب التباديل  (  23رقم )ن خالل اجلدول  م

  فأصبح يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي   2,22و االحنراف املعياري  130حبيث كان املتوسط احلسايب 

من قيمة "ت"   كرب و هي أ 5,04 بة  و بلغت قيمة "ت" احملسو  2,71و االحنراف املعياري  132,4املتوسط احلسايب 

وجود فرق معنوي دال إحصائيا يف   و هذا ما يدل على  9جة احلرية و در  0,05عند مستوى الداللة  2,26اجلدولية 

 هذا املتغري بني االختبارين البعدي و القبلي . 

   Fc/reserveى (، الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستو 07الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية )0.05لدى أفراد جمموعة  التباديل عند مستوى الداللة )

 

عة التدريب التباديل وهو مؤشر مهم يف  يف جممو  حتياطي نبض اال( يتضح لنا حتسنال 07لشكل البياين رقم )خالل ا من

 حتديد احلمل التدرييب . 

 

 

130

132.4

128

129

130

131

132

133

FC/RESERVE

القياسالقبلي

القياسالبعدي



 

- 141 - 
 

لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف   tStudent’s(: نتائج اختبار  24(جدول رقم  

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05لدى أفراد جمموعة التدريب التباديل عند مستوى الداللة )   Lactateمحض  مستوى

 

جملموعة التدريب    محض الالكتيك   نالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف( 24رقم ) من خالل اجلدول  

البعدي   يف االختبار القبلي أما يف االختبار  0,08و االحنراف املعياري   10,48التباديل حبيث كان املتوسط احلسايب 

كرب من قيمة  أ و هي   7,29و بلغت قيمة "ت" احملسوبة   0,06و االحنراف املعياري  9,35فكان املتوسط احلسايب 

و هذا ما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائيا    9و درجة احلرية  0,05لة عند مستوى الدال 2,26"ت" اجلدولية 

 يف هذا املتغري لصاحل االختبار البعدي. 

 

 

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

Lactate     10.48 0,08 9,35 0,06 10 7,29 2,26 
دالة  

 إحصائيا 
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لدى      Lactate(، الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 08الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05أفراد جمموعة  التدريب التباديل عند مستوى الداللة )

 

الباحث  ويرجعه ( يظهر لنا التحسن يف القدرات الالهوائية جملموعة التدريب التباديل  08من خالل الشكل البياين رقم )

 ه تدريب يالمس الشدة القصوى وابلتايل يزحزح العتبة الالهوائيةو يؤخر تراكم محض الالكتيك. لكون 

  لبعدية و القبلية يف مجيع املؤشرات جملموعة ( ، الفروق بني درجات متوسطي القياسات ا09الشكل البياين رقم) 

 التباديل   التدريب 

 

 

 

 

 

10.48

9.35

9

9.5

10

10.5

Lactatémie

القياسالقبلي

القياسالبعدي
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" توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى   و اليت افتضنا فيها عرض و حتليل نتائج الفرضية الثانية :

 سنة ". 18 التدريب ابأللعاب املصغرة على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من  ريث تأفي 0.05الداللة 

 و للتحقق منها استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية :  -1

 املتوسط احلسايب .  - -2

 االحنراف املعياري .  - -3

 اختبار )ت( ستيودنت للمجموعة الواحدة .  - -4

 فكانت النتائج على النحو األيت :  -5

لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي والقبلي يف    t-test(:نتائج اختبار 25(جدول رقم  
 ( 9( و درجة حرية )0.05ألفراد جمموعة األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة )   VMAمستوى الـــــــــ 

 

 

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

السرعة اهلوائية       

 VMAالقصوى 

 

13,65 0,22 15,3 0,23 10 8.33 2,26 
دالة  

 إحصائيا 
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القصوى جملموعة   نالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف السرعة اهلوائية (  25رقم )من خالل اجلدول  

يف االختبار القبلي أما يف االختبار    0,22و االحنراف املعياري13,65حبيث كان املتوسط احلسايب  لعاب املصغرةاأل

و هي اكرب من   8,33و بلغت قيمة "ت" احملسوبة  0,23و االحنراف املعياري 15,3 املتوسط احلسايب  البعدي فكان 

و هذا ما يدل على وجود فرق معنوي دال   9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26قيمة "ت" اجلدولية 

 إحصائيا يف هذا املتغري لصاحل االختبار البعدي. 

ألفراد    VMA(، الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 10الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05عة  األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة ) جممو 

 

( يظهر لنا التحسن امللحوظ يف صفة السرعة اهلوائية القصوى لدى جمموعة االلعاب  10من خالل الشكل الباين رقم)

 املصغرة

 

 

13.65

15.3

12

13

14

15

16

VMA

القياسالقبلي

القياسالبعدي
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لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف     t-test(: نتائج اختبار  26(جدول رقم  

 (.  9( و درجة حرية ) 0.05ألفراد جمموعة األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة )   FC/maxمستوى الـــــــــ 

 

األلعاب  نالحظ عدم وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف النبض األقصى جملموعة (  26رقم )من خالل اجلدول  

يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي   1,61و االحنراف املعياري   193,5حبيث كان املتوسط احلسايب   املصغرة

و هي أقل من قيمة     1,48و بلغت قيمة "ت" احملسوبة  0,4و االحنراف املعياري  192,8فكان املتوسط احلسايب 

و هذا ما يدل على عدم وجود فرق معنوي دال    9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26"ت" اجلدولية 

 إحصائيا يف هذا املتغري بني االختبارين البعدي و القبلي. 

 

 

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

النبض األقصى  

Fc/max 

 

193,5 1,61 192,8 0,4 10 1,48 2,26 
غري دالة  

 إحصائيا 
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  Fc/max(، يوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 11الشكل البياين رقم )
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05لدى أفراد جمموعة  األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة ) 

 

لصاحل االختبار البعدي   0,7يف النبض األقصى مقدر ب ( يظهر لنا حتسن طفيف 11من خالل الشكل البياين رقم )
 لكنه مل يصل اىل درجة الداللة االحصائية. 

لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف     t-test(: نتائج اختبار  27(جدول رقم  
 (. 9( و درجة حرية )0.05ألفراد جمموعة األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة ) Fc/reposمستوى  

193.5

192.8

192

193

194

FC/max

القياسالقبلي

القياسالبعدي

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

 صائيا احدالة  Fc/repos 63,5 0,94 61,6 2,48 10 4,38 2,26نبضالراحة 
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  األلعاب املصغرةنالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف نبض الراحة جملموعة   (27رقم )  من خالل اجلدول

يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي فكان     0,94و االحنراف املعياري 63,5حبيث كان املتوسط احلسايب 

  "ت "من قيمة   كرب و هي أ  4,38احملسوبة  " ت"و بلغت قيمة   2,48و االحنراف املعياري  61,6املتوسط احلسايب 

و هذا ما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائيا يف   9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26اجلدولية 

 .  لصاحل البعدي  هذا املتغري بني االختبارين البعدي و القبلي 

لدى    Fc/reposعدي و القبلي يف مستوى  (، الفروق بني درجات متوسطي القياسني الب 12الشكل البياين رقم )
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05أفراد جمموعة  األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة )

 
نبض يف الدقيقة ويرجعه الطالب الباحث اىل   1,9نرى التحسن يف نبض الراحة ب( 12من خالل الشكل البياين رقم ) 

 دور التدريب يف الرفع من السعة القلبية . 

 

 

 

 

63.5

61.6

60

61

62

63

64

FC/REPOS

القياسالقبلي

القياسالبعدي
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لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف    t-test(:نتائج اختبار 28(جدول رقم  

 (.  9( و درجة حرية ) 0.05ألفراد جمموعة األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة )   Fc/reserveمستوى  

 

األلعاب  نالحظ أنه توجد فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف نبض الراحة جملموعة  (  28رقم )ن خالل اجلدولم

يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي   2,71و االحنراف املعياري   129,6حبيث كان املتوسط احلسايب  املصغرة

من قيمة   كرب و هي أ 3,70حملسوبة و بلغت قيمة "ت" ا 2,67و االحنراف املعياري   131,7فكان املتوسط احلسايب 

وجود فرق معنوي دال إحصائيا   و هذا ما يدل على   9جة احلرية و در  0,05عند مستوى الداللة  2,26"ت" اجلدولية 

 .  و لصاحل االختبار البعدي يف هذا املتغري بني االختبارين البعدي و القبلي

 

 

 

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

اجلدولي 

 ة

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

النبض االحتياطي  

Fc/réserve 
 صائيا داحل 2,26 3,70 10 2,67 131,7 2,71 129,6
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(،يوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى  13الشكل البياين رقم )
Fc/reserve  ( 9( و درجة حرية )0.05ألفراد جمموعة  األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة .) 

 
( يظهر لنا التحسن يف النبض االحتياطي بعد الربانمج املطبق على جمموعة األلعاب  13الل الشكل البياين رقم )من خ 

 املصغرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.6

131.7

128

129

130

131

132

FC/RESERVE

القياسالقبلي

القياسالبعدي
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لداللة الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف     t-test(:   نتائج اختبار 29(جدول رقم  

 (.  9( و درجة حرية ) 0.05ألفراد جمموعة األلعاب املصغرة عند مستوى الداللة )    Lactateمستوى الـ  

 

  األلعاب املصغرةنالحظ وجود فروق بني االختبار البعدي و القبلي يف الالكتات جملموعة   (29رقم )  خالل اجلدولمن 

يف االختبار القبلي أما يف االختبار البعدي فكان    0,09و االحنراف املعياري  10,42حبيث كان املتوسط احلسايب 

و هي اكرب من قيمة "ت"   8,35و بلغت قيمة "ت" احملسوبة  0,07و االحنراف املعياري  9,32املتوسط احلسايب 

هذا ما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائيا يف   و 9و درجة احلرية  0,05عند مستوى الداللة  2,26اجلدولية 

 هذا املتغري لصاحل االختبار البعدي. 

 

 

 

 

 املتغريات

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 العينة 

 )ن( 

 

 ت

 احملسوبة 

 

 ت

 اجلدولية 

 الداللة 

 ع  س ع  س االحصائية 

الالكتات  

Lactate 
10,42 0,09 9,32 0,07 10 8,35 2,26 

دالة  

 إحصائيا 
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  Lactate(، يوضح الفروق بني درجات متوسطي القياسني البعدي و القبلي يف مستوى 14الشكل البياين رقم )

 (. 9( و درجة حرية )0.05ألفراد اجملموعة  األلعاب املصغرة  عند مستوى الداللة ) 

 

أسابيع   8( يوضح لنا التاجع الواضح لتاكم محض الالكتيك يف الدم بعد برانمج تدرييب استغرق 14الشكل البياين رقم )
 و يرجعه الطالب الباحث لتأثري التدريب ابأللعاب املصغرة . 

املؤشرات جملموعة  ( ، الفروق بني درجات متوسطي القياسات البعدية و القبلية يف مجيع 15الشكل البياين رقم) 
 أللعاب املصغرة ا

 

 

 

 

 

 

10.42

9.32

9

9.5

10

10.5

Lactatémie

القياسالقبلي

القياسالبعدي
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  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة " اليت افتضنا فيها ::  من خالل الفرضية الثالثة

  طريقيت التدريب ) التباديل و األلعاب املصغرة ( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة األوىل ".  ري ثتأفي

 و للتحقق منها استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية : 

 املتوسط احلسايب.  -

 االحنراف املعياري.  -

 اختبار )ت( ستيودنت جملموعتني متساويتني .  -

 النتائج على النحو التايل : فكانت ،   النسبة املئوية -

لداللة الفروق بني جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب   t-test(: يبني نتائج اختبار 30) جدول رقم  
 (. 18( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )  VMAاملصغرة يف القياس البعدي ملتغري الــــــ

 

 الدراسة             

 االحصائية           

 لعيـنة ا

 

املتوسط  
 احلسايب  

االحنراف  
 املعياري  

درجة حلرية  
 ( 2-)ن

مستوى  
 الداللة 

ت  
 احملسوبة 

 ت

 اجلدولية 

 الداللية 

 اإلحصائية 

جمموعة التدريب  
 التباديل 

15,6 0,15  

18 

 

 

0,05 

 

 

1,52 

 

 

1,73 

 

 

 

 غري دال 

جمموعة األلعاب   احصائيا 

 املصغرة

15,3 

 

0,23 
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( الذي يوضح نتائج االختبارات البعدية يف اختبار السرعة اهلوائية القصوى للمجموعتني  30من خالل اجلدول رقم ) 
و ابلتايل ال توجد فروق   1,73و هي أقل من "ت" اجلدولية  1,52التجريبيتني يتبني ما يلي: أن "ت" احملسوبة كانت 
 .   VMAة اهلوائية القصوى  ذات داللة احصائية بني اجملموعتني يف متغري السرع

(، الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف  16الشكل البياين رقم )
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )   VMAالقياس البعدي ملتغري الــسرعة اهلوائية القصوى   

 

يل مقارنة مبجموعة األلعاب  ( يظهر لنا حتسن أكرب للسرعة اهلوائية القصوى عند جمموعة التباد 16الشكل الباين رقم )
 املصغرة لكن مل تصل اىل درجة الداللة االحصائية . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.6

15.3

14.5

15

15.5

16

VMA

M1القياسالبعديللمجموعة

M2القياسالبعديللمجموعة
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لداللة الفروق بني جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة    t-test(:  نتائج اختبار 31) جدول رقم  
 (.     18( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة ) Fc/maxيف القياس البعدي ل النبض األقصى

 الدراسة 

 االحصائية           

 العيـنة 

 

املتوسط  
 احلسايب  

االحنراف  
 املعياري  

 درجة  احلرية 

 ( 2-)ن

مستوى  
 الداللة 

 ت

 احملسوبة 

 ت

 اجلدولية 

 الداللية  

 اإلحصائية 

جموعة التدريب  
 التباديل 

193,1 0,54  

 

18 

 

 

0,05 

 

 

0,97 

 

 

1,73 

 

 غري دال 

جمموعة األلعاب   احصائيا 

 املصغرة

192,8 0,4 

 

( الذي يوضح نتائج االختبارات البعدية يف اختبار النبض األقصى للمجموعتني التجريبيتني   31من خالل اجلدول رقم )
و ابلتايل ال توجد فروق ذات داللة   1,73و هي أقل من "ت" اجلدولية 0,97يتبني ما يلي: أن "ت" احملسوبة كانت 

 .  Fc/maxاحصائية بني اجملموعتني يف متغري  
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(، الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف  17الشكل البياين رقم )
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )  Fc/maxالقياس البعدي ملتغري النبض األقصى 

 

لتدريبيتني  و املقدر  ( يظهر لنا الفرق الطفيف بني التدريبني يف النبض األقصى بني اجملموعتني ا 17الشكل البياين رقم )
 .   نبض يف الدقيقة و هو فرق مل يصل اىل درجة الداللة االحصائية 0,3ب

لداللة الفروق بني جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة    t-test(:  نتائج اختبار 32) جدول رقم  
 (.     18( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )Fc/reposيف القياس البعدي لنبض الراحة  

 الدراسة             

 االحصائية           

 العيـنة 

 

املتوسط  
 احلسايب  

االحنراف  
 املعياري  

درجة احلرية  
 ( 2-)ن

ستوى  م
 الداللة  

ت  
 احملسوبة 

 ت

 اجلدولية 

 الداللية  

 اإلحصائية 

جموعة التدريب  
 التباديل 

60,8 1,28  

 

18 

 

 

0,05 

 

 

0,20 

 

 

1,73 

 

 

 غري دال 

جمموعة األلعاب   احصائيا 

 املصغرة

60,7 1,12 

193.1

192.8

192

193

194

FC/max

M1القياسالبعديللمجموعة

M2القياسالبعديللمجموعة
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( الذي يوضح نتائج االختبارات البعدية يف اختبار نبض الراحة للمجموعتني التجريبيتني   32من خالل اجلدول رقم )
و ابلتايل ال توجد فروق ذات داللة   ,731 و هي أقل من "ت" اجلدولية 0,20يتبني ما يلي: أن "ت" احملسوبة كانت 

 .   Fc/reposاحصائية بني اجملموعتني يف متغري  

(، الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف  18الشكل البياين رقم )
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة ) Fc/reposالقياس البعدي ملتغري نبض الراحة 

 
( يظهر لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية للمجموعتني التدريبيتني يف متغري نبض الراحة وهو  18رقم )  الشكل البياين

 فرق مهمل ال يعطي داللة احصائية و يرجعه الطالب الباحث للتأثري املتقارب للتدريبني على خمتلف أجهزة اجلسم.
 
 
 
 
 
 
 
 

لداللة الفروق بني جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة    t-test(:  نتائج اختبار 33) جدول رقم  
 (.     18( و درجة حرية )0.05عند مستوى الداللة ) Fc/Reserveيف القياس البعدي للنبض االحتياطي  

60.8

60.7

60

60.5

61

FC/REPOS

M1القياسالبعديللمجموعة

M2القياسالبعديللمجموعة
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 الدراسة             

 االحصائية           

 العيـنة 

 

املتوسط  
 احلسايب  

االحنراف  
 املعياري  

 درجة احلرية 

 ( 2-)ن

مستوى  
 الداللة 

ت  
 احملسوبة 

 ت

 اجلدولية 

 الداللية 

 اإلحصائية 

جموعة التدريب  
 التباديل 

132,4 2,71  

18 

 

 

0,05 

 

 

0,95 

 

 

1,73 

 

 

 غري دال 

جمموعة األلعاب   احصائيا 

 املصغرة

131,7 2,67 

 

( الذي يوضح نتائج االختبارات البعدية يف اختبار النبض االحتياطي للمجموعتني   33من خالل اجلدول رقم )
و ابلتايل ال توجد فروق  1,73من "ت" اجلدولية و هي أقل   0,95التجريبيتني يتبني ما يلي: أن "ت" احملسوبة كانت 

 .   Fc/Réserveذات داللة احصائية بني اجملموعتني يف متغري  

 

 

 

 

 

(، الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف  19)  الشكل البياين رقم
 (. 9( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة ) Fc/Reserveالقياس البعدي ملتغري نبض الراحة 
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نبض     0,7اجملموعتني و املقدر ب ( يظهر لنا الفرق البسيط يف النبض االحتياطي بني 19خالل الشكل البياين رقم )من 
 لصاحل اجملموعة األوىل لكنه فرق مل يصل اىل درجة الداللة االحصائية. 

لداللة الفروق بني جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة    t-test(:  نتائج اختبار 34) جدول رقم  
 (.     18( و درجة حرية )0.05عند مستوى الداللة ) Lactateيف القياس البعدي لالكتات  

 الدراسة            

 االحصائية          

 العيـنة 

 

املتوسط  
 احلسايب  

االحنراف  
 املعياري  

 درجة احلرية 

 ( 2-)ن

مستوى  
 الداللة 

ت  
 احملسوبة 

 ت

 اجلدولية 

 الداللية  

 اإلحصائية 

  0,06 9,35 جموعة التدريب التباديل 

18 

 

0,05 

 

0,26 

 

1,73 

 

 غري دال 

 احصائيا 

 0,07 9,32 جمموعة األلعاب املصغرة 

 

132.4

131.7

130

131

132

133

FC/RESERVE

M1القياسالبعديللمجموعة

M2القياسالبعديللمجموعة
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( الذي يوضح نتائج االختبارات البعدية يف اختبار الالكتات للمجموعتني التجريبيتني يتبني   34من خالل اجلدول رقم )
و ابلتايل ال توجد فروق ذات داللة   1,73و هي أقل من "ت" اجلدولية  0,26يلي: أن "ت" احملسوبة كانت ما 

 . الالكتات احصائية بني اجملموعتني يف متغري 

(، الفروق بني درجات متوسطي جمموعة التدريب التباديل و جمموعة األلعاب املصغرة يف  20الشكل البياين رقم )
 (. 9( و درجة حرية )0.05عند مستوى الداللة )  Lactateالقياس البعدي ملتغري الالكتات  

 

االختبار و يرجعه الطالب  ( نالحظ تقارب يف تراكم محض الالكتيك يف نتائج اعادة 20من خالل الشكل البياين رقم )
 أسابيع من التدريب.   8الباحثلتأثري التدريبني املتقارب على الالعبني خالل 

بني اجملموعتني  ( ، الفروق بني درجات متوسطي القياسات البعدية يف مجيع املؤشرات 21الشكل البياين رقم) 
 التدريبيتني 

 

 

 

 

 

9.35

9.32

9

9.2

9.4

Lactatémie

M1القياسالبغديللمجموعة

M2القياسالبغديللمجموعة
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يف   0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة " اليت افتضنا فيها ::  من خالل الفرضية الرابعة

سنةلصاحل التدريب التباديل  18على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من  2ضد  2و   10/10اثر نوعي التدريب 

10 /10 ." 

 و للتحقق منها استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية :  -1

 املتوسط احلسايب.  - -2

 االحنراف املعياري.  - -3

 بار )ت( ستيودنت جملموعتني متساويتني . اخت - -4

 النسبة املئوية.  - -5

 فكانت النتائج على النحو التايل :  -6

يف القياس البعدي ملتغري    Vs 2 2و  10-10لداللة الفروق بني   t-testيبني  نتائج اختبار   (:35) جدول رقم

 (. 18( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )   FC/max الــــ 

 الدراسة 

 االحصائية 

 التدريبني 

 

املتوسط  

 احلسايب

االحنراف  

 املعياري 

درجة احلرية  

 ( 2-)ن

 

مستوى  

 الداللة 

 

 ت احملسوبة 
ت  

 اجلدولية 

 الداللية 

 اإلحصائية 

  2,1 182,9 10/10تباديل 

18 

 

 

0,05 

 

 

1,34 

 

 

1,73 

 

 غري دالة   

 احصائيا 

 

 1,43 182,1   2ضد2لعبة مصغرة 
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يف التدريب التباديل و   10/10( والذي يوضح الفرق بني شكلني من تدريبني خمتلفني   35من خالل اجلدول رقم ) 

و هي أقل من "ت"   1,34بة يف اختبار النبض األقصى يف التدريب ابأللعاب املصغرة كانت قيمة "ت" احملسو  2ضد2

 Fc/max و ابلتايل ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألي من التدريبني يف متغري1,73اجلدولية 

يف القياس البعدي ملتغري الـــــــــنبض   2ضد   2و    10-10(، الفروق بني درجات متوسطي  22لشكل البياين رقم )ا

 (. 9( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )   FC/maxاألقصى   

 

للشدة  ( نالحظ أن التدريبني يالمسان نفس مستوى النبض و يرجعه الطالب الباحث 22من خالل الشكل البياين رقم )

 .   لالعب ى من النبض األقص%95القصوى اليت يفرضها هذان النوعان التدريبيان و اليت تدور حول 

 

 

 

 

182.9

182.1

178

179

180

181

182

183

FC/max

(10-10)القياسالبعدي

(2ضد2)القياسالبعدي
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يف القياس البعدي    Vs 2 2و  10-10لداللة الفروق بني   t-test(: يبني  نتائج اختبار 36)جدول رقم  

 (. 18( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة )  Lactateملتغري الــالكتات  

 الدراسة            

 االحصائية            

 التدريبني 

 

املتوسط  

 احلسايب

االحنراف  

 املعياري 

درجة احلرية  

 ( 2-)ن

مستوى  

 الداللة 

 

 ت احملسوبة 
ت  

 اجلدولية 

 الداللية 

 اإلحصائية 

  0.08 9.31 10/10تباديل 

18 

 

 

0,05 

 

 

0.65 

 

 

1,73 

 

 غري دالة   

 احصائيا 

 0.03 9.24   2ضد2لعبة مصغرة  

 

يف التدريب التباديل و   10/10( والذي يوضح الفرق بني شكلني من تدريبني خمتلفني    36من خالل اجلدول رقم )

من "ت"   و هي أقل  0,65يف التدريب ابأللعاب املصغرة كانت قيمة "ت" احملسوبة يف اختبار قياس الالكتات   2ضد2

 الالكتات . و ابلتايل ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألي من التدريبني يف متغري   1,73اجلدولية 
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يف القياس البعدي ملتغري الالكتات     2ضد   2و    10-10(، الفروق بني درجات متوسطي  23الشكل البياين رقم )

Lactate  ( 9( و درجة حرية ) 0.05عند مستوى الداللة .) 

 

وان    2ضد2يتاكم فيه محض الالكتيك بنسبة أعلى قليال من  10/10( يظهر لنا أن التدريب 23من خالل الشكل رقم)
الداللة االحصائية و يرجعها الطالب الباحث اىل شدة العمل أثناء التدريب و فتة االستجاع بسيطة  كانت ال تصل اىل 

 . 

 يف ضوء األهداف املرجوة من البحث و النتائج امليدانية املتحصل عليها ميكن استخالصها يف ما يلي االستنتاجات :

ة مقارنة ابالختبارات القبلية ابلنسبة ملتغريات الدراسة  وجود تباين يف النتائج املتحصل عليها يف االختبارات البعدي -

جملموعة التدريب التباديل ، حبيث كانت هناك فروق دالة احصائيا يف اختبار السرعة اهلوائية القصوى و اختبار محض  

 الالكتيك و النبض االحتياطي و نبض الراحة ومل تكن هناك فروق ذات داللة احصائية يف النبض األقصى. 

جود تباين يف النتائج املتحصل عليها يف االختبارات البعدية مقارنة ابالختبارات القبلية ابلنسبة ملتغريات الدراسة  و  -

القصوى و اختبار محض   جملموعة األلعاب املصغرة ، حبيث كانت هناك فروق دالة احصائيا يف اختبار السرعة اهلوائية 

 مل تكن هناك فروق ذات داللة احصائية يف النبض األقصى. و النبض االحتياطي و نبض الراحة و  الالكتيك  

9.31

9.24

9

9.5

Lactatémie

(10-10)القياسالبعدي

(2ضد2)القياسالبعدي
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برانمج  التدريب التباديل  أدى اىل حتسن مؤشر القدرات اهلوائية املتمثل يف السرعة اهلوائية القصوى ومؤشر القدرات  -

 الالهوائية املتمثل يف محض الالكتيك. 

 لقليب أبنواعه الثالث . برانمج التدريب التباديل مل يؤدي اىل حتسن يف مؤشر النبض ا -

برانمج  التدريب ابأللعاب املصغرة أدى اىل حتسن مؤشر القدرات اهلوائية املتمثل يف السرعة اهلوائية القصوى ومؤشر  -

 القدرات الالهوائية املتمثل يف محض الالكتيك . 

 ته الثالث . برانمج التدريب ابأللعاب املصغرة مل يؤدي اىل حتسن يف مؤشر النبض القليب مبتغريا  -

طريقة التحكم يف محل التدريب عن طريق نتائج اختبار السرعة اهلوائية القصوى املدرب أكثر قدرة على التحكم يف   -

 العملية التدريبية و توجيهها . 

 التدريب ابأللعاب املصغرة له القدرة على محل الالعبني على التدرب يف الشدات القصوى .  -

 كانت أحسن مقارنة ابلتدريب ابأللعاب املصغرة يف مجيع املؤشرات وذلك يف النسب املئوية. نتائج التدريب التباديل   -

  2ضد2و الشكل 10/10ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بني التدريب التباديل قصري مرتفع الشدة   -

 ابلنسبة لأللعاب املصغرة يف مؤشري محض الالكتيك و النبض القليب 

 يف استثارة القدرات التدريبية القصوى 10/10يوازي التدريب التباديل   2ضد2 الشكل التدرييب  -

 أحدث التدريب التباديل حتسنا يف السرعة اهلوائية القصوى يف االختبارات البعدية عند مقارنتها ابالختبارات القبلية. 
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ومناقشة النتائج، وكذا من  على ضوء االستنتاجات اليت حتصلنا عليها من خالل عرض مناقشة فرضيات البحث:

 خالل اجلانب النظري والدراسات السابقة و املشاهبة اليت مت مقابلتها مع فرضيات حبثنا وكانت كاآليت: 

"بوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  و اليت افتض فيها الطالب:مناقشة الفرضية األوىل : -1

 سنة"  18الشدة  على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من   طريقة التدريب التباديل عايل  ري ثتأ في 0.05

(  اليت توضح الداللة االحصائية    24،23،22،21،20وإلثبات صحة هذه الفرضية تبني لنا من خالل اجلداول رقم)

 للفروق بني املتوسطات احلسابية ومن خالل املعاجلة االحصائية ابستخدام اختبار)ت(. 

و النبض االحتياطي و  االختبار القبلي واالختبار البعدي يف كل من السرعة اهلوائية القصوى  أن الفروق االحصائية بني 

و محض الالكتيك كانت دالة احصائيا و لصاحل االختبار البعدي وهو ما ذهب اليه العديد من الباحثني أبن  نبض الراحة 

أبن تطوير السرعة اهلوائية القصوى يكون   Comettiالتدريب التباديل يطور القدرات اهلوائية  و الالهوائيةكما أشار 

( وهو ما ذهبت اليه العديد من    (2007Comettiأكثر فعالية عندما يكون عمل يعتمد على القوة والسرعة 

الدراسات السابقة املشاهبة واليت أشارت اىل أن للتدريب التباديل أمهية ابلغة يف الرفع من كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي  

 Melisi,2008   ،Basse,2008   ،crasegeorger,2001, philipehot,2002،Billat et(سات:درا

al 2007 ،Dellal et al ,2008,2009,2011,2012 ،Hervé Assadi,2012 

،MonkamTchokonte ,2011 ،Babault et al 2017  كما أن الفروق االحصائية بني االختبار القبلي

مل تكن دالة احصائيا و هو ما ميكن تفسريه أبن الربانمج التدرييب  املقتح "التباديل  و البعدي يف متغري النبض األقصى  

أسابيع مل يؤثر بشكل كبري على تغري النبض القليب حىت و ان كان هناك تغري نسيب يالحظ ابلنسبة    8مرتفع الشدة " لفتة 

لعملية التدريبية وهو ما ذهب  اليه  املئوية لصاحل االختبار البعدي يوعز لتحسن كفاءة األجهزة املعنية اب 

(Julien,2016  ،Gamelin,2009 ،Monkam ,2011    و مما سبق يستخلص الطالب أبن الفرضية )

 أن الفرضية األوىل حتققت جزئيا.  منها و مل يتحقق جزء اخر ومنه ميكننا القول   األكرب زءاجلاألوىل حتقق 
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  0.05ائية عند مستوى الداللة  "بوجد فروق ذات داللة احصطالب  واليت افتض فيها المناقشة الفرضية الثانية:

 سنة " 18 طريقة التدريب ابأللعاب املصغرة على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من ري ثتأفي

(  اليت توضح الداللة االحصائية     29،28،27،26،25وإلثبات صحة هذه الفرضية تبني لنا من خالل اجلداول رقم )

 للفروق بني املتوسطات احلسابية ومن خالل املعاجلة االحصائية ابستخدام اختبار)ت(. 

النبض االحتياطي و  أن الفروق االحصائية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف كل من السرعة اهلوائية القصوى و 

احصائيا و لصاحل االختبار البعدي وهو ما ذهب اليه العديد من الباحثني أبن  محض الالكتيك كانت دالة و  نبض الراحة 

،   2008، البيك,  2012التدريب ابأللعاب املصغرة يطور القدرات اهلوائية والالهوائية ) دويل و اخرون ,

،  Rampinini,2007  ،Little et al ,2006  ،Billat,2001  ،Balsom ,1999،  2001عفيفي,

Babault et al 2017  مل   ىمتغري النبض األقص  الختبار القبلي و البعدي يف ( ، كما أن الفروق االحصائية بني ا

أسابيع مل يؤثر بشكل    8تكن دالة احصائيا و هو ما ميكن تفسريه أبن الربانمج التدرييب  املقتح "ابأللعاب املصغرة " لفتة 

يب يالحظ ابلنسبة املئوية لصاحل االختبار البعدي يوعز لتحسن  كبري على تغري النبض القليب حىت و ان كان هناك تغري نس 

 Julien Loger,2016)   ،Monkamكفاءة األجهزة املعنية ابلعملية التدريبية وهو ما ذهب  اليه كل من 

Tchokonte,2011  ،Dellal et al ,2011,2012    ،Gamelin,2009   ،Castelano et 

al,2013 خيص مؤشر واحدمنها و مل يتحقق جزء  كبري أبن الفرضية الثانية حتقق جزء  ( ، و مما سبق يستخلص الطالب  

 الفرضية حتققت جزئيا .  ومنه ميكننا القول

  0.05" بوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  واليت افتض فيها الطالب  مناقشة الفرضية الثالثة:
  طريقيت التدريب ) التباديل و األلعاب املصغرة ( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة األوىل" ري ثأت يف 

(  اليت توضح الداللة االحصائية     34،33،32،31،30وإلثبات صحة هذه الفرضية تبني لنا من خالل اجلداول رقم )

 بني املتوسطات احلسابية ومن خالل املعاجلة االحصائية ابستخدام اختبار)ت(. للفروق 
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خلصنا اىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بني التدريبني التباديل و األلعاب املصغرة يف االختبارات البعدية  

يب  األقصى و االحتياطي و نبض الراحة،  يف مجيع متغريات الدراسة : السرعة اهلوائية القصوى، محض الالكتيك النبض القل 

وهو ما ذهب اليه العديد من الباحثني أبن الكثري من أشكال التدريب ابأللعاب املصغرة حيسن يف القدرات اهلوائية  

،   2008، البيك,  2013،منصوري, 2012والالهوائية بشكل يوازي التدريب التباديل ) دويل و اخرون ,

،  Rampinini,2007  ،Little et al ,2006  ،Billat,2001  ،Balsom ,1999،  2001عفيفي,

2017Babault et al  ،Benjamin Barthelemy,2011   ،

al,2008,2009,2010,2011,2012Dellal et  و مما سبق يستخلص الطالب أبن الفرضية مل تتحقق ، ) 

داللة احصائية عند مستوى الداللة  " بوجد فروق ذات واليت افتض فيها الطالب  مناقشة الفرضية الرابعة: -1

سنة  18على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من  2ضد  2و  10/10يف اثر نوعي التدريب  0.05

 ". 10/ 10لصاحل التدريب التباديل  

(  اليت توضح الداللة االحصائية للفروق بني   36،35وإلثبات صحة هذه الفرضية تبني لنا من خالل اجلداول رقم ) 

 طات احلسابية ومن خالل املعاجلة االحصائية ابستخدام اختبار)ت(. املتوس

و الشكل  10/ 10خلصنا اىل أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بني التدريب التباديل قصري مرتفع الشدة 

كل التدرييب  ابلنسبة لأللعاب املصغرة يف مؤشري محض الالكتيك و النبض القليب وهو ما جيعلنا نقول أبن الش 2ضد2

يعمل يف احلدود القصوى لقدرات حتمل اجلسم و هذا راجع لكون الالعب اما حامل للكرة او طالب هلا من   2ضد2

جهة وابحث عنها او حارم املنافس منها من جهة أخرى وهو ما جيعل الالعبان يف كل فريق ال يركنان للراحة ولو قصرية  

 Julien Robineu,2017  ،Julien Logerأثناء التمرين وهو ما ذهب اليه كل من )

,20162011,2008 Dellal et al  ،Barthelemy,2011  ،Monkam Tchokonte,2011   )

 ، و مما سبق يستخلص الطالب أبن الفرضية مل تتحقق 
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 خالصة عامة:

اجلزائر يستوجب علينا  ان كرة القدم أصبحت تشكل لوحدها عامل يستهوي غالبية البشر ، وألجل تطوير هذه اللعبة يف 

 االهتمام ابلفئات الشبانية و البحث عن أفضل السبل إلعدادهم و تطوير مستواهم. 

 اذ ال ميكن اللعب طوال املباراة مع احملافظة على األداء التقين و التكتيكي دون لياقة بدنية جيدة. 

: مقارنة أتثري تدريبني نوعيني يف كرة القدم    وانطالقا مما الحظناه يف مياديننا أخذان الفضول العلمي للبحث يف موضوع

ومها التدريب التباديل و التدريب ابأللعاب املصغرة على حتسني و تطوير بعض املتغريات البدنية و الفيزيولوجية واملتمثلة يف  

فئة أقل من  السرعة اهلوائية القصوى و محض الالكتيك و النبض القليب األقصى و النبض االحتياطي و نبض الراحة عند 

 سنة اليت تعترب السن الذهيب لتطوير القدرات اهلوائية و الالهوائية.  18

ولقد أجريت الدراسة  على الفئة املذكورة سابقا التابعة لنادي الرايضي لبلدية الشطية والية الشلف ، اذ قمنا بتقسيم العينة  

أسابيع لكل جمموعة برانجمها اخلاص ) تدريب تباديل   8ة اىل جمموعتني جتريبيتني و طبقنا برانجمني تدريبيني خمتلفني ملد

 قصري عايل الشدة و أشكال خمتلفة من األلعاب املصغرة ( أنظر اىل املالحق .  

وعلى ضوء النتائج و التحاليل االحصائية توصل الطالب الباحث اىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بني  

كل من  السرعة اهلوائية القصوى و محض الالكتيك و النبض األقصى و النبض االحتياطي و  التدريبيتني يف حتسني وتطوير  

 نبض الراحة حبيث مل تتطابق الفرضية مع النتائج احملصل عليها. 

يف األلعاب املصغرة على النبض    2ضد2يف التباديل و 10/10كما أنه ال توجد فروق بني نوعني خاصني مقتحني 

 الالكتيك . األقصى و تركيز محض 

و من خالل ما سبق نستخلص أبن التدريب ابأللعاب املصغرة تدريب ختصصي يف حتسني القدرات البدنية مثله مثل  

التدريب التباديل يكفي فقط اختيار الشكل املناسب من حيث عدد الالعبني و مساحة اللعب لتحقيق األهداف 

 املسطرة.
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 ملراجعا  املصادرو
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 التدريبيتنينتائج االختبارات القبلية للمجموعتين

sujet Age Poids taille VMA FC/max FC/REPOS FC/RESERVE Lactatémie 

G :intermittent  

1 18 69 170 14,5 193 64 129 10,5 

2 18 66 168 15 194 63 131 10,2 

3 18 70 169 15,5 192 63 129 10 

4 18 68 170 14 191 63 128 10,7 

5 18 67,5 171 14,5 194 65 127 10,7 

6 18 68 168 15 193 64 129 10,5 

7 18 70 169 15 194 63 129 10,3 

8 17 69 166 13,5 195 65 130 10,2 

9 17 66 167 14,5 194 62 132 10,9 

10 18 70 172 14 195 63 132 10,8 

 

sujet Age Poids taille VMA FC/max FC/REPOS FC/RESERVE Lactatémie 

G jeux 
réduits 

 

1 18 68 169 14,5 193 63 130 10,4 

2 18 70 170 14 194 62 132 10,5 

3 18 72 171 15,5 195 62 133 10,2 

4 18 70 168 14 191 63 128 10 

5 18 69 166 15 190 65 125 10 

6 18 67 165 15,5 193 64 129 10,9 

7 18 67 167 15 192 63 129 10,8 

8 17 66 166 14,5 193 62 131 10,6 

9 18 69 168 15 194 62 132 10,6 

10 18 68 170 14 195 63 132 10,2 
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 نتائج االختبارات البعدية للمجموعتني التدريبيتني

sujet VMA FC/max FC/REPOS FC/RESERVE Lactatémie 

G :intermittent 

1 15,5 193 62 131 9,6 

2 16 193 62 131 9,3 

3 16 192 62 130 9,7 

4 15,5 194 59 135 9 

5 16 194 60 134 9,4 

6 15,5 193 62 132 9,2 

7 15 194 60 134 9,7 

8 16 192 61 131 9,3 

9 15,5 193 60 133 9,2 

10 15 193 60 133 9,1 

 

 

sujet VMA FC/max FC/REPOS FC/RESERVE Lactatémie 

G jeux réduits 

1 15 194 64 130 9.9 

2 15 193 62 131 10.2 

3 16 193 63 130 10.2 

4 14,5 195 60 135 10.0 

5 15,5 196 62 136 10 

6 16 192 61 131 10.2 

7 15 190 62 132 10.3 

8 15,5 192 63 131 10.1 

9 15,5 193 60 133 10 

10 15 194 59 135 9.8 
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 10/10نتائج اختبارات التدريب الباديل قصري عايل الشدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10-10 10-10  

 Fc max lact Fc max lact 

1 188 9.7 185 9,4 

2 186 8.5 183 9,2 

3 186 8.4 182 9,3 

4 185 8.9 184 9,1 

5 183 8.6 181 9 

6 188 8.4 183 9,2 

7 184 8.6 181 9,3 

8 187 8.3 185 9,1 

9 188 8.4 182 9,5 

10 189 8.7 183 9,7 
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  2ضد2نتائج اختبار األلعاب املصغرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° : 2v2 2v2 

 Fc max lact Fc max Lact 

1 185 8.8 180 9,6 

2 182 9.0 182 9,2 

3 183 8.1 181 9,3 

4 187 8.9 184 9,4 

5 182 9.0 183 9 

6 185 9.1 183 9,1 

7 188 9.0 182 9,2 

8 189 9.2 181 9,4 

9 185 9.1 182 9,1 

10 185 8.9 183 9,1 
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Cardio fréquence mètre « polar » 
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Appareil de lactate :Lactate scout+ 
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Appareil de lactate :Lactate pro2 
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TABLEAU DES PALIERS 

Temps en 

minutes Paliers Km/h m/min m/sec 

VO2 

ml/min/kg 

Paliers 

d’origine 

 Temps en 

minutes 

0  1  8  133.3  2.22  26.2  1  0 

1  2  8.5  141.7  2.36 
   

2  3  9  150.0  2.50  29.2  2  1 

3  4  9.5  158.3  2.64 
   

4  5  10  166.7  2.78  35  3  2 

5  6  10.5  175.0  2.92  37.9  4  3 

6  7  11  183.3  3.06  40.8  5  4 

7  8  11.5  191.7  3.19  43.7  6  5 

8  9  12  200.0  3.33  46.6  7  6 

9  10  12.5  208.3  3.47  49.6  8  7 

10  11  13  216.7  3.61  52.5  9  8 

11  12  13.5  225.0  3.75  55.4  10  9 

12  13  14  233.3  3.89  58.3  11  10 

13  14  14.5  241.7  4.03  61.2  12  11 

14  15  15  250.0  4.17  64.1  13  12 

15  16  15.5  258.3  4.31  67.1  14  13 

16  17  16  266.7  4.44  70  15  14 

17  18  16.5  275.0  4.58  72.9  16  15 

18  19  17  283.3  4.72  75.8  17  16 

19  20  17.5  291.7  4.86  78.7  18  17 

20  21  18  300.0  5.00  81.6  19  18 

21  22  18.5  308.3  5.14  84.6  20  19 
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Temps en 

minutes Paliers Km/h m/min m/sec 

VO2 

ml/min/kg 

Paliers 

d’origine 

 Temps en 

minutes 

22  23  19  316.7  5.28 
 

  21  20 

23  24  19.5  325.0  5.42    22  21 

24  25  20  333.3  5.56 
 

  23  22 

: 

 

 Luc L ,Boucher,2008:ار السرعة اهلوائية القصوى حسب جدول  يعطي قيم  لدرجات اختب
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 :املقرتح تباديللربانمج التدرييب الا


 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 1تباديل جمموعة  

15/30 
 vmaمن105%
دقائق عمل   8
 دقائق راحة 8

 اجيابية نصف 

 1تباديل جمموعة 
15/30 

 vmaمن100%
دقائق عمل   7
 دقائق راحة 7

 نصف اجيابية 

 1تباديل جمموعة 
10/20 

 vmaمن100%
دقائق عمل   7
 دقائق راحة 7

 نصف اجيابية 

 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 2تباديل جمموعة  

10/10 
 vmaمن100%

دقائق عمل   6×2
 دقائق راحة 6×2

 نصف سلبية 

 2تباديل جمموعة 
 جري10/20
 سرعة 5/25
دقائق   7×2

 عمل
 دقائق راحة 7×2

 نصف اجيابية 

 2تباديل جمموعة 
30/30 

 vmaمن100%
دقائق عمل   7×2
 دقائق راحة 7×2

 نصف اجيابية 
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 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 تباديل جري/قوة  

15/15 
 vmaمن105%

دقائق عمل   8×2
 دقائق راحة 7

 نصف اجيابية 

 تباديل جري/ سرعة  
10/10-5/25 

-من100%
170vma 

دقائق عمل   6×2
 دقائق راحة 6

 نصف اجيابية 

 تباديل قوة/سرعة  
5/25 
170vma% 

دقائق   8×2
دقائق  8عمل 

 راحة سلبية 

 

 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 1تباديل جمموعة  

10/20 
 vmaمن110%
دقائق عمل   7
 دقائق راحة 7

 نصف اجيابية 

 1تباديل جمموعة  
15/30 

 vmaمن105%
دقائق عمل   7
 دقائق راحة 7

 نصف اجيابية 
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 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 تباديل جري  

10/10 
 vmaمن115%

دقائق عمل   8×2
 دقائق راحة 8×2

 نصف اجيابية 

 تبادل جري بسرعتني   
5/25-10/20 

 vmaمن120%
دقائق عمل   6×2
 دقائق راحة 6×2

 راحة سلبية 

 تباديل جري/قوة  
10/20 

 vmaمن110%
دقائق عمل   8×2
دقائق راحة  8×2

 سلبية 



 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 تباديل جري/قوة  

10/10 
 vmaمن115%

دقائق عمل   8×3
دقائق راحة  8×3

 سلبية 

 تباديل سرعة   
5/25 
 vmaمن170%

دقائق عمل   7×3
دقائق راحة  8×3

 نصف اجيابية 
 

 تباديل قوة/سرعة  
10/20 

 vmaمن110%
دقائق عمل   6×3
دقائق راحة  6×3

 اجيابية 
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 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
خمتلط  تباديل   

 أشكال 3
 vmaمن115%
دقائق   8×3
دقائق  8×3عمل

 راحة اجيابية 

 تباديل جري/سرعة  
115% 
170% 

دقائق   8×3
دقائق  8×3عمل

 راحة نصف اجيابية 

تباديل خمتلط   
 أشكال 3
 vmaمن110%
دقائق   8×3
دقائق  8×3عمل

 راحة اجيابية 

 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 تباديل سرعة   

160% 
دقائق  7×2
دقائق  7×2عمل

 راحة اجيابية 

 تباديل جري   
115% 

دقائق   9×2
دقائق  10×2عمل

 راحة اجيابية 
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 :املقرتح ابأللعاب املصغرةالربانمج التدرييب  

 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 6ضد6  

transition :D/A 
 د  6×3

 راحة1:30
 م30×45

 5ضد5 
appui/soutien 

 
 د5×3

 د راحة 1:30
 م25×50

 

 8ضد8 
conservation 

 د10×2
 دقائق راحة 3

 م40×60









 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 8ضد8  

Match à 
thème 

3×10 
 د راحة 3

80×50 

 4ض4 
Capacité 

 د3:30×5
 د راحة 2
 م25×45

 2ضد2 
Drible/fixation 

4×2:30 
 د راحة  2

 م10×20
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 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 3ضد3 

Stop-ballon 
 د3×4

 د راحة 1:30
 م25×35

 
 

 1ضد1 
Drible 

2×1:30 
 د راحة 2
 م15×10

 6ضد6 
Fixation/renversement 

 د6×3
 د راحة  2

 م35×50

 



 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 6ضد 6  

Jeux libre 
 د15×2
 د راحة 5

60×30 

 8ضد8  
Jeux libre 

 د20×2
 د راحة 5

80×50 
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 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 4ضد4  

Jeux à thème 
avec gardien 

 د3×4
 د راحة 1
 م33×40

 3ضد3 
Déséquilibré 
L’adversaire 

 د  3×4
 د راحة 1:30
 م30×25

 

 Centre 2ضد2 
force/vitesse 

 د  2×4
 د راحة  2

 م25×20
 

 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 8ضد8  

Conservation 
 د12×3
 د راحة 4

65×45 
 

 2ضد2 
Travail de 

finition 
 د  2×4
 د راحة 2
 م15×10

 5ضد5 
Pressing 
medium 

 د2×5
 د راحة 2
 م30×55
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 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 2ضد2 

Zone de 
répartition 

 د2×5
 د راحة 2
 م20×15

 

 6ضد6  
Pressing 
medium 

 د2×5
 د راحة  2

60×25 
 

 4ضد4 
Jeux à 
thème 

 د3:30×5
 د راحة 2

50×25 

 

 السبت األحد االثنني الثالاثء األربعاء اخلميس اجلمعة
 8ضد8  

Libre jeux 
 د15×3
 د راحة 5
 م50×80

 

 8ضد8   
Pressing 

haut 
7×2:30 

 د راحة 2
70×40 
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Abstract; 

Title; The effect of Interactive trainingand mini-game training on some 

physiological and physical variables of football players. "Experimental study on 

players under 18 years age of  sports club named  Star Sports Team ofChettia 

municipal.  

Aims of research (goals): The aim of this research is to identify the effect of both high 

intensity training and mini-training on both maximum air velocity and lactate and the 

three types of cardiac pulse (maximum, reserve and rest) moreover, this study want to 

know  

which training types  raises and increase the maximum anaerobic capacity where we 

shoes two state ((10/10 interchangeable and 2 against 2 mini-game) for  players under 

the age of 18. 

Hypothesis; we assumed as hypothesis studies that there are  significant differences 

between both type of training on the variable of the study , also we supposed that   there 

are statistically significant differences between 10/10 and 2 against 2 in favor of  

Interactive training. 

Sample:  ours sample studies  was applied  on the 26- football player  under 18 age 

from the  sports club named    ((  Star Sports Team)) ofChettia municipal. where the 

experimental or basic study was conducted on 20 players divided into two experimental 

groups (10 in each group). 

Tools and instrument of study;we used the maximum wind speed test Leger et 

Boucher 2008, and  the Lactate scout + lactate pro2 and 10 polar pulses were tested and 

returned after 8 weeks. We found that there were no statistically significant differences 

between the two courses ,Thus, There is also no statistical significance between the two 

types suggested with a preference in the percentage of 10/10. Therefore, we can say that 

training in mini-games achieves physical training objectives and develops aerobic and 

anaerobic capacities in young people, in addition to its technical and tactical advantages 

Keywords;  Interactive training, mini games Training, Physiological variables,  

Physical variable. 
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Résumé de la recherche 

Titre de la recherche: " L’effet de l’entrainement  intermittent  et de 

l’entrainement par jeux réduits  sur certaines paramètres   physiologiques et 

physiques des joueurs de football". 

Etude expérimentale sur les joueurs  U18 du Club NRBC de la commune 

de Chttia Willaya de Chlef. 

L’objectif de la recherche est de connaître l’effet des entraînements 

intermittent à haute intensité et des jeux réduits sur VMA et sur la 

lactatémie ainsi que sur les trois types de fréquence cardiaque (maximum, 

réserve et repos) et de déterminer quel entraînement a un effet et augmente 

la capacité anaérobie maximale sur deux types (10 / 10 intermittent  et 2 

contre 2 jeux réduits ), pour les joueurs U18. 

Le chercheur a émis l’hypothèse selon laquelle il existait des différences 

statistiquement significatives entre les deux types d’entrainements sur les 

paramètres à l’étude en faveur de l’intermittents, ainsi que l’existence des 

écarts statistiquement significatifs entre 10/10 et 2 contre 2 en faveur de 

l’intermittents .L’application et la pratique de l’étude ont été réalisées sur 

les joueurs de l’équipe NRBC U18 en nombre de 26 joueurs. L’étude 

principale a été menée sur 20 joueurs répartis en deux groupes 

expérimentaux (10 dans chaque groupe). 

Le chercheur a utilisé le test de VMA Leger et Boucher 2008. Il a 

également utilisé deux appareils pour mesurer les lactates :Lactate scout+ 

et Lactate Pro 2, et 10 appareils de cardio fréquence mètre Polar pour 

mesurer les battments .Après la réalisation on a appliqué deux programmes 

différents pendant  8 semaines puis le retést et conclure à travers cette étude 

statistique qu’il n’y avait pas d’écart statistiquement significatif entre les 

deux entrainements ni entre les deux types suggérés , avec une préférence 

en pourcentage en faveur de 10 / 10. On peut dire que l’entraînement par 

des jeux réduits atteint les objectifs de l’entraînement physique et 

développe les capacités aérobiques et anaérobiques chez les jeunes, en plus 

de ses avantages techniques et tactiques. 

Mots-clés: entraînement intermittent – entrainement aux  jeux réduits  - 

paramètres (variables) physiologiques – paramètres (variables) physiques. 
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 دراسةملخص ال

و التدريب ابأللعاب املصغرة على بعض  قصري مرتفع الشدة "أتثري التدريب التباديل:عنوان البحث
املؤشرااتلبدنية و الفيزيولوجية  لالعيب كرة القدم" حبث جترييب على العيب النجم الرايضي للشطية فئة أقل 

 سنة.18من  

يهدف البحث اىل معرفة أتثري كل من التدريب التباديل عايل الشدة و التدريب ابأللعاب املصغرة على   -
وائية القصوى و الالكتات و األنواع الثالث للنبض القليب ) األقصى ، االحتياطي و كل من السرعة اهل

تباديل و 10/10)  :ذان كنوعني القدرات الالهوائية القصوى و أخالراحة ( و معرفة أي التدريبني يثري
 سنة .  18( ، لدى العيب أقل من شكل مصغر  2ضد  2

حصائية بني التدريبني على املؤشرات قيد الدراسة لصاحل حيث افتض الباحث أنه توجد فروق ذات داللة ا
لصاحل  2ضد 2و 10/10التدريب التباديل ، كما افتض أنه توجد فروق ذات داللة احصائية  بني 

سنة و  18فريق النجم الرايضي للشطية فئة أقل من العيب التباديل و مت تطبيق الدراسة على التدريب 
(يف   10العب قسموا اىل جمموعتني جتريبيتني )20األساسية على  ، أجريت الدراسةالعب 28عددهم 

، كما Leger et Boucher 2008كل جمموعة استعمل الباحث اختبار السرعة اهلوائية القصوى 
أجهزة لقياس  10و  lactate pro2و    +lactate scoutاستعملنا جهازين لقياس الالكتات 

بعد اجراء االختبارات طبقنا برانجمني تدريبيني  و polar"cardio fréquence mètreالنبض "
أسابيع مت اعادة االختبارات ومن خالل الدراسة االحصائية و جدان أنه ال توجد 8على العينتني و بعد 

فروق دالة احصائيا بني التدريبني كما أنه مل تكن هناك داللة احصائية بني النوعني املقتحني مع أفضلية يف 
و منه ميكننا القول أبن التدريب ابأللعاب املصغرة حيقق األهداف التدريبية  10/10احل  النسب املئوية لص

البدنية و يطور القدرات اهلوائية و الالهوائية عند الشبان ، اضافة اىل فوائده يف اجلوانب التقنية و التكتيكية  
. 

املتغريات  -تغريات الفيزيولوجية امل -التدريب ابأللعاب املصغرة -الكلمات املفتاحية : التدريب التباديل
 البدنية .
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