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 ـةــــــعبيـــــة الشــــــمقراطيــة الديــــــريــزائــة الجــــــــهوريــالجم

 الــــــــيـث العـــبحــــي والــــيـم العالــــــوزارة التعل

 ن باديس مستغانمـميد بــبد الحــعة عــامـــج

 والرياضيةمعهـد التربية البدنية 

 قسم التدريب الرياضي

 بحث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير

 ياضــوم التدريب الريــــفي عل

 عنوانب 

 

 

 

 

  

 سنة لجمعية الشلف 81بحث تجريبي على فئة أقل من  

 : إشراف األستاذ الدكتور                                            :من إعداد الطالب الباحث

 رياض علي الراوي -                                                                    عبد الرزاق بودواين -  

                                                     
 

            

 

 2012/  2011: السنة الجامعية 
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 ـةــــــعبيـــــة الشــــــمقراطيــة الديــــــريــزائــة الجــــــــهوريــالجم 

 الــــــــيـث العـــبحــــي والــــيـم العالــــــوزارة التعل

 ن باديس مستغانمـميد بــبد الحــعة عــامـــج

 معهـد التربية البدنية والرياضية

 قسم التدريب الرياضي

 ستيربحث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة الماج

 ياضــوم التدريب الريــــفي عل

 

 وانـــــــــعنب 

 

 

 

 

 

 

  

 سنة لجمعية الشلف 81بحث تجريبي على فئة أقل من  
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

  

  

 

 .80﴾ سورة ابراهيم اآلية لئن شكرتم ألزيدنكم ﴿قال تعالى 

 .الحمد لله الذي وفقني بفضله التمام هذا العمل

 .رياض الراوي على رعايته األبوية فله كل الشكر و االمتنان :أتوجه بشكري لألستاذ 

ما أتقدم بالشكر لجميع األساتذة الذين درسونا السنة الماضية على عطاءهم ــك
 .وتوجيهاتهم القيمة

 ما أشكر جامعة مستغانم التي قدمت لي فرصة العودة الى طريق طلب العلم ــك

 .ى جميع أساتذة وموظفي وعمال المعهدــال

 "أخي عبد القادر" ى عمال مكتبة المعهد وعلى رأسهم ــال

 عباس موسى فيصل المرحومى مدربي الفئات الشبانية لجمعية الشلف وأخص بالذكرــال
خبزاوي  الذي توفى منذ اشهر قليلة ادعوا الله ان يرحمه و يسكنه فسيح جنانه زميلي

 بيالعر

 

 بود واني عبد الرزاق
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:البحث المتواضع الىأهدي هذا   

 الوالدين الكريمين،وأدعوا الله عز وجل

 ".أن يرزقهم الصحة والعافية في الدنيا وجنات الفردوس في اآلخرة" 

 .آمــين يارب العالمين

 .الــى االخوة واألخوات

 .الــى الزوجة الكريـمة

 .مــن عباده الصـالحين ناوأدعو الله أن تكـ"هاجر"و" مريم سيرين"الــى ابنتي 

 .و أخص بالذكر محمد،فارس،عبد الكريم،حمزة 0808الــى دفعة الماجستير 

 .العربي،عماري ،الجياللي،جمـال:الــى الزمــالء

 .الــى جمـيع أساتذة التربية البدنيـة و الرياضيـة

 .الـى كل من ساعدني في بحثي من قريب أو من بعيد

 .ننا الغالي من االستعمارالى كل من ساهم في تحرير وط

 .الى كل من يتمنى الخير للجزائر
 

 

 

 



6 
 

 

 قائمة الجداول

 الصفخة عنوان اجلدول رقم اجلدول

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

 

10 

00 

00 

00 

 للراحة العمل نسبة ميثل

 التباديل للتمرين املتوسطة بالشدة مقارنة االسترجاع وشدة التمرين شدة بني الفرق ميثل

 مثال التباديل للتمرين املتوسطة بالشدة مقارنة االسترجاع وشدة التمرين شدة بني الفرق

 01/01 على

 التباديل للتمرين املتوسطة بالشدة مقارنة االسترجاع وشدة التمرين شدة بني الفرق ميثل

 01/00 على مثال

 (  ATP – PC) الفوسفاتية املركبات بناء إعادة ونسبة الراحة زمن بني العالقة يوضح

 .الثالث الطاقة أنظمة عمل مراحل يوضح

 التدريب محل لنوعيات القلب معدل استجابات يوضح

 ملوسم القدم لكرة اجلزائرية الفدرالية حسب القدم كرة يف الفئات تصنيف ميثل

0100/0100 . 

 .األصلي اجملتمع و البحث لعينة املئوية النسبة يوضح

 .االختبار ثبات يوضح

 االختبار صدق يوضح

 القصوى اهلوائية السرعة اختبار يف التجريبيتني اجملموعتني وتكافؤ جتانس يوضح
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00 

00 

 

00 

 

00 

00 

00 

010 

 

001 

000 

000 

000 
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00 

00 

00 

00 

00 

01 

00 

00 

00 

00 

 

 التدريب جملموعة القصوى اهلوائية السرعة يف البعدي و القبلي االختبار نتائج بوضح

 املستمر

 . املستمر التدريب جملموعة املكوكي اجلري يف البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني

 املستمر التدريب جملموعة احملقق الوقت يف البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني

 .التباديل التدريب جملموعة القصوى اهلوائية السرعة يف البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني

 .التباديل التدريب جملموعة املكوكي اجلري يف البعدي و القبلي يبني

 . التباديل التدريب جملموعة احملقق الوقت يف البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني

 .التجريبيتني للمجموعتني القصوى اهلوائية السرعة يف البعدية االختبارات نتائج يبني

 . التجريبيتني للمجموعتني املكوكي اجلري يف البعدية االختبارات نتائج يبني

 التجريبيتني للمجموعتني احملقق الوقت يف البعدية االختبارات نتائج يبني

 الثالث االختبارات يف للعينتني للتقدم املئوية النسبة يوضح

 لفئة  القصوى اهلوائية السرعة بداللة االكسجني الستهالك االقصى احلد قيم يعطي جدول

 .سنة 00 من أقل
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001 
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001 
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 قائمة األشكال

 الصفخة عنوان الشكل رقم الشكل

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

09 

 

01 

 

00 

00 

 13 

14 

 األكسجني الستهالك األقصى واحلد القصوى اهلوائية السرعة بني العالقة يبني

 للمراهقة الزمين اجملال حيدد

 القدم كرة قي املستعمل املكيف الفارتلك يوضح

 قوة تباديل تدريب ميثل

  سرعة تباديل تدريب ميثل

 خليط تباديل تدريب ميثل

 cometti حسب تباديل تدريب حصة ميثل

 .العينتيـن جتـانـس مـدى يبيــن

 يف  املستمر التدريب جملموعة البعدية و القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح
 . الثالث االختبارات

 يف التباديل  التدريب جملموعة البعدية و القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح 
 . الثالث االختبارات

 اهلوائية السرعة يف التجربتني للمجموعتني البعدية احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح
 القصوى

 املكوكي اجلري يف التجريبيتني للمجموعتني البعدية احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح
 .حملقق الوقت يف التجريبيتني للمجموعتني البعدية احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح

 الثالث اإلختبارات يف للتقدم املئوية النسبة يف العينتني بني الفرق يوضح
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 .املوضوع                                                                                                   رقم الصفحة

 أ...................................................................................................اهداء 
 ب...........................................................................................شكروتقدير 
  قائمة احملتويات  

 ج..........................................................................................جلداول قائمة 
 د.........................................................................................قائمة االشكال 

 التعريف بالبحث

 -13......................................................................................مقدمة البحث 
 -16.....................................................................................مشكلة البحث 
 -01..................................................................................... أهداف البحث 
 -17.....................................................................................فروض البحث. 
 - 18........................................................................................البحثأمهية 
 -18.................................................................................مصطلحات البحث 
 18..........................................................................الدراسات والبحوث املشاهبة. 

 19....................................................................التعليق على الدراسات السابقة 
 20...........................................................................نقد الدراسات السابقة 

 -21...........................................................................................اخلالصة 
 

 .األول الباب

 .الدراسة النظرية

 32...................................................................................مدخل الباب األول

 :الفصل األول

 وطرقه األساسية و احلديثةالتدريب الرياضي 

 34................................................................................................متهيد

 34.................................................................................التدريب الرياضي-0

 34...................................................................................مفهومه-0-0 

 00...............................................................................استراتيجيته-0-0 
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 00.................................................................................خصائصه-0-0 

 00...................................................................................واجباته-0-0 

 00.....................................................................................االعداد البدين-0

 00..................................................................................مفهومه -0-0

 00......................................................................البدين االعداد أنواع -0-0

 00...................................................................العام البدين االعداد -0-0-0

 00..................................................................اخلاص االعدادالبدين -0-0-0

 00..........................................................................................البدنية اللياقة-0

 00..................................................................................تعريفها-0-0 

 01................................................................................الرياضي التدريب طرق-0

 01...................................................................األساسية التدريب طرق-0-0

 01................................................................املستمر التدريب طريقة-0-0-0

 01.........................................................................................أهدافه-

 01..........................................................................املستمر التدريب أساليب-        

 01.......................................................الشدة منخفض املستمر التدريب-أ 

 00........................................................الشدة مرتفع املستمر التدريب-ب 

 00...........................................................اخلطوات بتناوب التدريب -ج 

 00..............................................................اخلطوة بتناوب التدريب-د 

 00(..............................................بسرعة اللعب طريقة) الفارتلك تدريب هـ 

 00......................................................................اهلرولة تدريبات-و 

 00........................................................……تأثري التدريب املستمريف مصادر الطاقة-      

 00........................................................................طريقة التدريب التكراري-0-0-0
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 00..........................................................................طريقة التدريب الفتري-0-0-0

 00..............................................................................أقسام التدريب الفتري-      

 00.................................................................التدريب الفتري منخفض الشدة-أ 

 00.................................................................التدريب الفتري مرتفع الشدة-ب 

 00...............................................................................طرق التدريب احلدية-0-0

 00.......................................................................طريقة التدريب البليومتري-0-0-0

 00.......................................................................مفهوم تدريبات البليومترك-         

 00....................................................................كيفية أداء تدريبات البليومترك-         

 00.....................................................................ليومتركارشادات تدريبات الب-         

 00........................................................................ما جيب مراعاته عند األداء-        

 00...................................................................استخدامات تدريبات البيومترك-        

 00..........................................................................طريقة التدريب املتباين-0-0-0

 00.................................................................طريقة تدريبات اهليبوكسيك-0-0-0

 00...........................................................................ماهية اهليبوكسيك-         

 00..........................................................تعريف اهليبوكسيك يف اجملال الرياضي-        

 00..................................................التغريات احليوية املرتبطة بتدرجيات اهليوكسيك-        

 00......................................................................طريقة التدريب باألثقال-0-0-0

 00......................................................................تعربف التدريب باألثقال-         

 00........................................................................باألثقال التدريب مزايا-         

 00..........................................................باألثقال التدريب عند مراعاته جيب ما-         

 00.......................................................................الدائري التدريب طريقة-0-0-0

 00.........................................................................................نشأته-         
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 00........................................................................................تعريفه-         

 00........................................................................................أهدافه-         

 00.........................................................................................مميزاته-         

 00.......................................................................باحملطات التدريب طريقة-0-0-0

 00...............................................................................مراعاته جيب ما-          

 00.......................................................................البندويل التدريب طريقة-0-0-0

 00.................................................(...............التماثل) احملاكاة تدريب طريقة-0-0-0

 00.......................................................................الظاغط التدريب طريقة-0-0-0

 00.................................(........أيزومتري) الثابت العضلي باالنقباض التدريب طريقة-0-0-01

 00.....................................................................................مميزاته-            

 00..............................................................................السلبية جوانبه-            

 00.............................................................االيزمتري التدريب خصائص-               

 00.........................................................االيزومتري التدريب أشكال أهم-               

 00..........................................................االيزومتري التدريب أداء كيفية-               

 00...................................................................االيزوتوين التدريب طريقة-0-0-00

 01...................................( .............باحلركة املشابة)االيزوكنتيك التدريب كريقة-0-0-00

 01.....................................................................املتابعة و املنافسة طريقة-0-0-00

 01......................................................................اهلرمي تدريبال طريقة-0-0-00

 00.................................................................الفوسفوري التدريب طريقة-0-0-00

 00............................................املتقطع أو املتغري املتبادل أو التباديل التدريب طريقة-0-0-00

 00..............................................................التباديل التدريب مترينات بعض-            

 00.....................................................................التباديل التدريب فلسفة-            

 00.........................................................األمد الطويل التباديل التدريب طريقة-            
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 00........................................................األمد املتوسط التباديل التدريب طريقة-          

 00.........................................................األمد القصري التباديل التدريب طريقة-            

 00........................................................قصري – قصري التباديل التدريب طريقة-            

 00.......................................................................................تعريفها-أ 

 00..........................................................................الطريقة هذه مبادئ-ب 

 00.........................................................قصري قصري التدريب يف العمل خصئص-ج 

 00.............................................................................أنواع االسترجاع-د 

 00...............................اخلالصة املختلفة التدريب خالل من التطوير و للتدريب األساسية املبادئ-0-0

 00.................................................................................................اخلالصة

 :الفصل الثاين

 .القدم كرة يف الفيزيولوجية والقدرات الطاقة أنظمة

 01..................................................................................................متهيد-

 01.........................................................................................أنظمة الطاقة-0

 00..................................................................................النظام الفوسفايت-0-0

 00..................................................................................النظام الالكتيكي-0-0

 00.................................................................................النظام األكسجيين-0-0

 00...................................................................................تداخل أنظمة الطاقة-0

 00...............................................................الطاقة انتاجية على الرياضي التدريب تأثري-0

 00.........................................................الفوسفوكرياتني على الرياضي التدريب تأثري-0-0

 00.......................................................الالهوائية اجللكزة عمليات على التدريب تأثري-0-0 

 00.......................................................هوائيا ATPال بناء اعادة على التدريب تأثري-0-0

 00................................................................القدم كرة لالعيب الفيزيولوجية القدرات-0

 00...................................................................................القدرات اهلوائية-0-0
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- 

 00.................................................................................القدرات الالهوائية-0-0

 01.................................................................................الفارقة الالهوائيةالعتبة -0

 00...........................................................................السرعة اهلوائية القصوى-0

 00...................................................................القصوى اهلوائية السرعة أمهية-0-0

 00.................................................................األكسجني الستهالك األقصى احلد-0

 00............................................األكسجني الستهالك األقصى احلد على التدريب تأثري-0-0

 00............................. األكسجني الستهالك األقصى احلد و القصوى اهلوائية السرعة بني العالقة-0

 00..........................................................................معدل سرعة النبض القليب-0

 00....................................................................أنواع مؤشرات النبض القليب-0-0

 00................................................................................نبض الراحة-0-0-0

 00........................................................................نبض اجلهد األقصى-0-0-0

 00...........................................................................النبض االحتياطي-0-0-0

 00.........................................القدم كرة يف التدريب شدة لتحديد الفيزيولوجية األساليب-01

 00(...............................................Karvonen) القلب نبضات احتياطي طريقة-01-0

 00(.......................................الكالسيكية الطريقة) القلب لنبضات معدل أقصى طريقة-01-0

 00................................................القصوى اهلوائية السرعة باختبار املرتبطة الطريقة-01-0

 01.......................................القليب النبض و األكسجني الستهالك األقصى احلد بني القةالع-00

 00.............................................................................................اخلالصة

 :الفصل الثالث

 .القدم لكرة وممارستها سنة 81 من أقل العمرية املرحلة مميزات

 00................................................................................................متهيد

 00....................................................................................احلديثة القدم كرة

 00...................................................................................القدم كرة متطلبات
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 00.............................................................................الدفاعي الالعب متطلبات

 00............................................................................اهلجومي الالعب متطلبات

 00................................................................................الوسط العيب متطلبات

 00..............................................................................اجلناح مدافعني متطلبات

 00.............................................................................احلديثة القدم كرة مميزات

 00..................................................................................املرفولوجية املميزات

 00.......................................................................................البدنية املميزات

 011............................................................................التكتيكية التقنية املميزات

 010...........................................................................اخللقية و النفسية املميزات

 010......................................................................................املراهقة مفهوم

 010...........................................................................................لغة      

 010..........................................................................................اصطالحا

 010..........................................................................البلوغ و املراهقة بني الفرق

 010.........................................................................للمراهقة الزمين اجملال حتديد

 010.....................................................................................املراهقة مراحل

 010..........................................................سنة 00 من أقل فئة ومميزات خصائص     

 010.......................................................................................اجلنسي النمو

  010.......................................................................................احلركي النمو

 010...................................................................................الفيزيولوجي النمو

 010........................................................................................العقلي النمو

 000............................................................................االجتماعي النفسي النمو

 000.........................................................................املراهقة ومشكالت الناشئني
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 000.........................................................القدم كرة للممارسة الناشئ ودوافع حاجات

 000........................................................املرحلة هذه يف مراعاهتا جيب تدريبية اختبارات

 000..................................................................القدم بكرة واخلاص الداخلي املنطق

 000...........................................................................................اخلالصة

 000..................................................................................األول الباب خامتة

 

 :الثاين الباب

 البحث ومنهجية امليدانية الدراسة

 000......................................................................................الثاين الباب مدخل

 000...................................................................................................متهيد

 000............................................................................................البحث منهج

 001..........................................................................................البحث جماالت

 000.........................................................................البحث ملتغريات االجرائي الضبط

 000..........................................................................................البحث أدوات

 000....................................................................املستخدمة لالختبارات العلمية األسس

 000.................................................................................املقترحة التدريبية الربامج

 000....................................................................................االحصائية الدراسات

 000........................................................................................البحث صعوبات

 000................................................................................................اخلالصة

 :الثاين الفصل

 النتائج ومناقشة النتائج وحتليل عرض

 000..................................................................................................متهيد

 000...........................................................................................النتائج عرض

 001.............................................................................................استنتاجات
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 000.......................................................................................الفرضيات مناقشة

 000.....................................................................................وتوصيات اقتراحات

 000..........................................................................................العامة اخلالصة

 000........................................................................................واملراجع املصادر

 000.................................................................................................املالحق

 000............................................................................الفرنسية باللغة البحث ملخص

 000...........................................................................االجنليزية باللغة البحث ملخص
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 املكتسبة للخربات أصبح ولذلك واألمهية املفهوم حيث من اتساعا أكثر اليوم أصبح الرياضي اجملال إن:البحث مـقدمـة-1

 . الرياضية املنافسات خمتلف خالل املردود على كبري تأثري امليدانية وتطبيقاهتا العلمية البحوث خالل من 

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

 إعداد عملية فإن وهلذا العالية، للمستويات للوصول الالزمة التدريبية الربامج وانتقاء اللعبة تطوير على تعمل اليت العلمية األساليب أفضل

 .عوامل عدة على تتركز األمهية بالغة عملية املنافسات يف للمشاركة الالعبني

 ارتفاع عن فضال البدنية اللياقة من عايل مستوى مع واهلجومية الدفاعية الفعاليات بتسريع ترتبط احلديث الكروي اإلجناز يف التغريات إن 

 ( . 000 سنة، بدون اخلويل، أمني)  الشاملة الكرة أسلوب واعتماد لالعبني املهاري املستوى

 وعلى املرمى، عن للدفاع يتراجع واملهاجم اهلجوم يف فعال بشكل يساهم املدافع نرى أننا أي الفريق يف  مركز من أكثر يشغل الالعب

  املباراة فترة طيلة البدنية بلياقته االحتفاظ عليه فإن  العايل اجلهد هلذا الالعب حتمل من الرغم

  (mambert  ، 0000،00  .) 

 حتت السريع باإليقاع تتميز احلديثة القدم فكرة البدين، النشاط متطلبات مع تتماشى اليت وكفاءهتم لالعبني البدنية اللياقة تطوير جيب وعليه

 ( . wineck،0000 ،000)  املختلفة اللعب ظروف

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

 . وعمليا علميا وتأهيلهم املدربني بإعداد واالهتمام واملالعب واألجهزة األدوات وتطوير

وجند أن املدرب الرياضي يواجه حتديات كثرية أثناء عمله، من بينها اختيار طريقة التدريب اليت حتقق مايسعى إليه، فكل طريقة من طرق 

املدرب الرياضي أن خيتار طريقة التدريب اليت حتقق له نسبة عالية من اهلدف املسطر أو  التدريب حتقق أهدافا معينة ومن هنا وجب على

حتقق عدة أهداف يف نفس الوقت ، فتنوع طرق التدريب تعمل على زيادة اإلثارة لدى الالعبني بعكس ما إذا كان التدريب منحصرا يف 

 .طريقتني أو ثالث

التدريبية لتنمية وتطوير احلالة التدريبية لالعبني، بسلوك يؤدي إىل حتقيق الغرض املطلوب عن وتعترب طرق التدريب وسائل تنفيذ الوحدة  

  .( 01، 0000حسن عالوي ،) طريق عمليات التدريب املنظمة 

 



20 
 

 

 

تلعب يف بعض  ملا االرهاق تشتكي فرقا مثال البدين،فتجد اجلانب يف القاعدي الضعف يالحظ اجلزائرية القدم كرة ملستوى تأملان امل

 املرات من الكثري يف تلعب جندها األوروبية الفرق نظرنا اىل واذا ، املبارتني بني زمين فارق ساعة 00 أي األسبوع يف مبارتني احلاالت

 .ساعة 00أو 00 يف مبارتان

 .من اجلانب البدين لقاعدة اجلزائر الالعب امتالك عدم هو أمهها  لعل عديدة ألسباب ذلك ويعود

 القصوى اهلوائية السرعة وهو البدنية اللياقة مستوى معرفة يف مهم مؤشر على تدريبيتني طريقتني بني مقارنة اجراء أردنا هذا وألجل

 ذهاب) مكوكي جري(  Léger et Baucher) ل القصوى اهلوائية السرعة قياس اختبار يف واملتمثل ميداين اختبار معتمدين على 

 .    ومتعرجة قصرية ملسافات اجلري يف املتمثل القدم كرة طبيعة مع اجرائه طريقة لتشابه وهذا( وإياب

 مباشر انعكاس من هلا ملا تنميتها إىل التدريب يصبوا الوقت نفس يف وغاية وتدريبية فيزيولوجية مرجعية القصوى اهلوائية السرعة وتعترب

 . حدهتا من والرفع لتطويرها الطرق أحسن إلجياد مستمر حبث جمال وهي القدم كرة لالعيب البدنية اللياقة على

 يف الوطنية االقسام فرق استثنينا ما اذا جمهولة تكون تكاد واالخرى عندنا بكثرة مستعملة احدامها تدريبيتني طريقتني جتريب ارتأينا وهلذا

 . القصوى اهلوائية السرعة تطوير

 مدريب انتباه لفت حماولة مث القصوى، اهلوائية السرعة لتحسني مرحلة أحسن تعترب ،اليت سنة 00 من أقل مرحلة على حبثنا يف ركزنا ولقد

 . بالدراسة جدير أنه نعتقد ألننا املوضوع هلذا الشبانية الفئات

 و الرياضي التدريب األول الفصل يتضمن فصول ثالث جند وفيه النظرية، الدراسة األول الباب مشل اذ البحث بتقدمي قمنا ذلك ولتحقيق

 وظائفها وتداخل الطاقة أنظمة تناولنا الثاين الفصل يف مث احلديثة والطرق الرئيسية الطرق إىل فيها تعرضنا التدريب طرق مث البدين االعداد

 كرة حول يتمحور الذي الثالث الفصل مث بينهم والعالقة القليب  والنبض األقصى األكسيجيين واحلد القصوى اهلوائية السرعة إىل تطرقنا مث

  أقل العمرية بالفئة وعالقتها احلديثة القدم

 . القدم كرة ممارسة ودوافع وحاجات الفئة هلذه املختلفة اخلصائص تناول والذي ، سنة 00 من

 امليدانية بالدراسة قمنا كما البحوث هذه ملثل املناسب التجرييب املنهج على حبثنا يف فاعتمدنا ، التطبيقي للجانب فخصصناه الثاين الباب أما

 léger etاختبار معهم استعملنا الرئيسية للدراسة العب 01 و االستطالعية للدراسة منهم 0 ،كان العب 00 من متكونة عينة على

boucher اىل حبثنا هناية يف وتوصلنا اجرائه وظروف وسائل توفري على الباحث الطالب لقدرت وهذا القصوى اهلوائية السرعة لقياس  
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 املئوية النسبة  لكن متقاربة بكمية القصوى اهلوائية السرعة يطوران التباديل التدريب و املستمر التدريب" يف متثلت اليت و العامة النتيجة

 التباديل التدريب يف افضل كانت للتقدم

 .الفيزيولوجية املربرات هلا وجيد اخلاصة فلسفته واحد كل يتبىن البدين التحضري حقل يف كبريين اجتاهني هناك:  مشكلة البحث-2

 اجلهد معظم ألن التحضري ملثلث قاعدة التحمل أو املداومة ويضع بدين حتضري كل أساس ويعترب الكمي العمل على يعتمد األول االجتاه

 .الشدة بسيط أو متوسط منط ذو جهد بأنه يتميز القدم كرة العيب طرف من املبذول

 يونان) راحة% 00 بينها من واليت اللعب من% 00 على يركزون البدنيني واحملضرين املدربني من الفلسفة هذه أصحاب ان

 من ذلك مربرين الشدة ومتوسط البطيء اجلهد من النوع هذا على يركز أن جيب البدين التحضري أن ويرون(  00010000وكربل،

 .( (Platonov ,Weineck رواده أهم ومن الطرح هذا يف األساسية القاعدة هي اهلوائية الزمرة وتعترب الطاقوية، الزمر تطوير خالل

 ملثلث قاعدة القوة ويضع بدين حتضري كل أساس النوعي العمل ويعترب التحضري مثلث ويقلب األول عكس فلسفة يتبىن الثاين االجتاه أما

 مبعطيات ذالك ويعلل النتائج حمدود( الكمي التوجه أصحاب) السابق التوجه أن العتقاده(  Cometti, 2003 ( التحضري

Howeld كرة يف كثريا مطلوب وهو) انفجاري جهد حتضري ميكننا فال ، التدريب بنوعية أمناطها وتغري األلياف عمل فيه شرح والذي 

 رواده أهم ومن( Cometti,56.2007) كبرية وبكميات بطيئة متارين باستعمال عالية بنوعية( القدم

Howeld,Billat,bravdet) .) 

 الشبانية الفئات مع القدم كرة يف التدريب ميدان يف القصرية جتربته خالل من الباحث الطالب عند تبلورت قد البحث مشكلة ان

 فرأينا األكابر أو الصغرى الفئات لدى سواء املدربني من الكثري طرف من املتبعة البدين التدريب لطرق ومتابعته معايشته وكذلك واألكابر،

 .املدربة الفئة ومميزات خلصائص وال اللعبة لطبيعة مراعاة دون نفسها تكون تكاد التحضري يف املتبعة الطريقة أن

 من خمتلفتني تدريبيتني ومقارنة األداء وطريقة احملتوى حيث من خمتلفتني تدريبيتني طريقتني جتريب يف املتمثلة البحث أمهية برزت هنا ومن

 لتطوير األفضل منها يعترب اليت سنة 00 من أقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة وتطوير حتسني على تأثريها ومقارنة األداء طريقة حيث

 .الصفة هذه

 :التالية و حلل اشكالية البحث يتوجب االجابة على التساؤالت

 سنة؟ 00 من أقل فئة لدى القصوى  اهلوائية السرعة تطوير على املستمر التدريب أثر هو ما -

 سنة؟ 00 من أقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة تطوير على التباديل التدريب أثر هو ما -
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 ؟ سنة00 من أقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة يطور اكثر( التباديل املستمر أو التدريب) الطريقتني أي -

  : البحث أهداف -0

 :  يف هذا حبثنا أهداف تتمثل

 . سنة00 من اقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة تطوير على املستمر التدريب تاثري معرفة: اوال

 .سنة00 من اقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة تطوير على التباديل التدريب تاثري معرفة: ثانيا

 .سنة 00 من اقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة لتطوير افضل التدريبيتني الطريقتني أي معرفة: ثالثا

  : البحث فروض -4

 .املستمر التدريب جمموعة يف والبعدي القبلي االختبار بني  فروق هناك -

 .التباديل التدريب جمموعة يف والبعدي القبلي االختبار بني فروق هناك -

 .املستمر التدريب من  افضل القصوى اهلوائية السرعة يطور التباديل التدريب -

  : البحث أمهية -0

 يف األفضل هي التقليدية الطريقة بأن املدربني من الكثري اعتقاد يف تتمثل واليت مالعبنا يف موجودة مشكلة معاجلة يف حبثنا أمهية تكمن-

 . العام التحضري مرحلة

 والالهوائية اهلوائية القدرات حتسني يف وأمهيتها التحضري مرحلة يف القصوى من األكرب و القصوى بالشدات التدريب يثري علمي مرجع-

 . القدم كرة لالعيب

 . سنة 00 من أقل لفئة القصوى من واألكرب القصوى بالشدات التدريب مالئمة-
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 يعيق الذي الغموض وإزالة املوضوع توضيح يف املسامهة شأنه من البحث يف الواردة املصطلحات حتديد إن:  البحث مصطلحات-6

 ( . 0، 0110 بوحاج،)  البحث هلذا الصحيح الفهم

 التحمل تدريبات نتيجة لألكسجني استهالك أقصى إىل الرياضي هبا يصل اليت السرعة هبا يقصد:  القصوى اهلوائية السرعة-6-8

 . اهلوائي

  عالوي،)  بينية راحة فترات يتخلله أن دون الوقت من طويلة لفترة البدين احلمل استمرار عن عبارة هو : املستمر التدريب-6-2

0000،000 . ) 

 فترات تتخللها اهلوائية القدرة من %00 عن تزيد شداة  ذات سالسل تكون تكرارات عدة عن عبارة هو:التباديل التدريب-6-3

 على للحصول التعب تأخري مع مرتفعة شدة ذو حبمل التدرب هو التدريب هذا من واهلدف املرجو اهلدف حسب سلبية أو نشيطة راحة

 .مرتفعة نوعية عمل كمية

 الطول حيث من اجلسيمة القدرات تزداد حيث املراهقة لفترة العبني دراسة بصدد حنن  : سنة 81 من أقل العمرية املرحلة-6-4

 . وشكل قوة من للجسم اخلارجي باملظهر االهتمام يزداد املرحلة هذه ويف التحمل على والقدرة والوزن

 البحث بناء يف عليه يعتمد ومرتكزات معلومات من هلا ملا للباحث، كبرية أمهية املشاهبة للدراسات إن  : السابقة الدراسات -7

 بعض مراجعة لنا تسىن ولقد(  0 ،12009 بكلي)  الرصيد أو اإلطار ناحية من سواء مقبول بشكل ومعرفيا منهجيا تركيبا وتركيبه

 . حبثنا إلجناز ونتائجها مضموهنا من لالستفادة ذلك و املشاهبة الدراسات

 . massicote et  macnab  0111 دراسة - 7-8

 vo2 max على املستمر التدريب من خمتلفة شدات تأثري: الدراسة عنوان

 vo2 max لتطوير املناسبة الشدة معرفة : البحث أهداف

 . الثالث للمجموعات البعدية االختبارات لصاحل إحصائية داللة ذات فروق هناك:  البحث فرض
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  التجرييب املنهج : البحث منهج

 . ميدانية اختبارات : البحث أداة

  جمموعات ثالث على قسموا(  سنة 00-00)  رياضي 00 : البحث عينة

 ( ساعات  0التدريب )   fc maxمن  % 00-00: اجملموعة األوىل الشدة  -

 ( ساعة  0التدريب )   fc maxمن  % 01-00: اجملموعة األوىل الشدة  -

 ( د  00-01التدريب)   fc maxمن  % 00-00: اجملموعة األوىل الشدة  -

 . أسبوعيا مرات 0 مبعدل أسابيع 0 ملدة التجربة متت         

  د/ن 001-001 مايعادل أو fc max % 00-00: )  الشدة ذات الثالثة اجملموعة -:  النتائج

   vo2 maxارتفاع ملحوظ يف 

 .تعد ضرورية لتحسني القدرة اهلوائية  fc max  %01األطفال واملراهقني الشدة أكرب من 

 crasgeorge bernard  (2008  ):  دراسة -7-2

 . السلة كرة العيب لدى الالهوائي الطاقوي املخزون على تدريب أساليب ثالث تأثري مقارنة:الدراسة عنوان 

  : البحث أهداف

  الرياضي أداء على الالهوائي الطاقوي املخزون توضيح -

  الرياضية النتيجة على العالية والشدة التباديل التدريب أمهية-

 . املراوغة ، السرعة ، لألكسجني األقصى االستهالك على التباديل للتدريب مباشر الغري األثر-

 :  البحث فرض

  التباديل لصاحل السرعة صفة يف فروق هناك -
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  املستمر التدريب لصاحل والدقة اهلوائية االستطاعة يف إحصائية داللة ذات فروق هناك-

 . التجرييب املنهج الباحث استعمل : البحث منهج

  م 01 السرعة اختبار -                      اختبار اعتبار بطارية : البحث أداء

 . االنفجارية القوة اختبار -                                                             

 (   rast)  الهوائي اختبار -                                                             

 . واملراوغة الدقة اختبار -                                                             

 . سنة 00 و 00 بني أعمارهم تتراوح العب 00 من تكون عينة الباحث استخدم : البحث عينة

 قسموا إىل ثالث جمموعات 

 .اجملموعة األوىل تؤدي بالطريقة التدريبية العادية  -

 د /ن  001ـــ  001اجملموعة الثانية تؤدي للتدريب التباديل التباديل يكون النبض بني  -

 .اجملموعة الثالثة متارس بالطريقة املستمر  -

 ( . د 01 حبجم أسبوعيا ثالث)  أسبوع 00 التجربة تدوم        

 اجملموعة اليت متارس التباديل الحظ تطور يف االستطاعة اهلوائية : أهم النتائج 

 اجملموعة اليت متارس بالطريقة املستمرة كانت األحسن يف اختبارات الدقة -

 .املدرب هو الوحيد القادر على وضع األولويات  -
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 (. philipe hot 2002) دراسة -3 -7 

 .وقوة الدفع عند العيب الريقيب   vo2 maxتأثري التدريب التباديل طويل وقصري على :  عنوان الدراسة 

) كيفية الوصول إىل قدرة هوائية عالية مع احلفاظ على تطوير الصفات البدنية اخلاصة بالعب الريقيب   :مشكلة البحث  -

 (. القوة والسرعة

 .لتطوير القدرات اهلوائية مع احملافظة على خصائص اللعبة  معرفة أي الطريقتني أنسب  :هدف البحث  -

 .هناك فرض معنوي ذو داللة إحصائية  :فرض البحث  -

 استعمال الباحث املنهج التجرييب  : منهج البحث -

   vo2 maxاختبار  –بطارية، اختبارات  :أداة البحث  -

 اختبار القوة -                                  

 اختبار السرعة -                                 

العب ريقيب قسمت إىل جمموعتني، األوىل تؤدي بالتدريب  00تتكون عينة البحث من :  عينة البحث وكيفية اختيارها

 .أسبوع  00التباديل قصري واألخرى، تدريب تباديل طويل، جتري التجربة يف 

 :  نتائج البحث  

 .نت تؤدي التدريب التباديل قصري كانت نتائجها أفضل من اجملموعة اليت تؤدي بالتدريب التباديل طويلاجملموعة اليت كا   -

 .فسر ذلك بأن التدريب التباديل قصري يعتمد على وظيفة اهليموقلوبني وخمزون الفوسفات ما ينفك أن يعاد تكوينه  -
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 :م2004دراسة عامر حممد سعيد عبد الرمحن املوىل  -7-4 

أثر استخدام املطاولة اهلوائية بطريقيت التدريب الفتري منخفض الشدة و                           : "عنوان الدراسة 

 ".متر 100املستمر يف عدد من املتغريات الوظيفية يف عدو 

 .م011دو استخدام املطاولة اهلوائية بطريقة التدريب الفتري منخفض الشدة يف اجناز يف ع أثر - :أهداف البحث

 .م011أثر استخدام املطاولة اهلوائية بطريقة التدريب احلمل املستمر يف اإلجناز يف العدو  -

 .م011أي الطريقتني التدريبيتني أنسب يف اإلجناز يف عدو  -

 اجملموعتني يف البعدي االختبار ولصال البعدي و القبلي االختبار بني م011 عدو اجناز يف معنوية داللة ذات فروق وجود : الفرضيات

 (.الشدة منخفض الفتري والتدريب املستمر احلمل)

 .ال توجد فروق بني جمموعيت البحث يف االختبار البعدي -

 .التجرييب املنهج الباحث استعمل : املنهج

 (. طالب01) البحث جمموعيت إىل العشوائية بالطريقة نقسمهم مث طالب 01 العينة بلغة : العينة

 .الزفري حجم - اهلوائية السعة – القياسات و اإلختبارات : الوسائل

 .كلها املتغريات يف البحث جمموعيت بني البعدي االختبار يف معنوية فروقا البحث نتائج تظهر مل : نتيجة أهم

 املطاولة لتطوير املستمر احلمل بدل الشدة منخفض الفتري التدريب طريقة استخدام القوى ألعاب يف للمدربني ميكن : توصية أهم

  .املستمر احلمل تدريب من أكثر الفتري التدريب يف العمل من كبرية مقادير اجناز إلمكانية م011 عدائي لدى اهلوائية
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 (  2006 كندية دراسة)   martin Gibala دراسة-7-5

 . اهلوائية القدرات حتسني على الطويل واجلري التباديل التدريب بني مقارنة دراسة:  الدراسة عنوان

 . اهلوائية القدرات حتسني على الطريقتني تأثري معرفة:  البحث هدف

 . املستمر التدريب من تأثري أكثر التباديل التدريب : البحث فرض

 . التجرييب املنهج : البحث املنهج

 . القصوى اهلوائية السرعة قياس اختبار : البحث أداة

 . رياضيني 01 من جتربيتني جمموعتني : البحث عينة

 . د 001 ــ 01 طويل جري:  األوىل اجملموعة

 . ثقيل بريتم اهلوائية الدراجة على دقائق 0 ب متبوعة د 01 تباديل الثانية اجملموعة

 . القصوى اهلوائية السرعة ناحية من التحسن نفس : النتائج

 . الثانية اجملموعة استغرقته الذي الوقت من مرات 0 اىل 0 يعادل وقت استغرقت األوىل اجملموعة

 .v.billat , a , nummela .a.m.hegas  2007 دراسة-7-6

 . الالهوائية القدرات وعلى  vo2 max على التباديل التدريب أثر:  الدراسة عنوان         

 .وامليتابوليزم الالهوائي   vo2 maxهل التدريب التباديل يوفق بني  : مشكلة البحث -

 .على حتسني القدرات اهلوائية والالهوائية لعدائي املسافات الطويلة ( مرتفع الشدة) التدريب التباديل قدرة :  هدف البحث -
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 : فرض البحث 

 .   vo2 maxهناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي يف تنمية  -

 .الالهوئية هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي يف حتسني القدرات  -

 . التجرييب املنهج الباحثون استخدم :البحث منهج

 . سنة 01 يناهز عمر مبتوسط(  نساء 10 و رجال 10)  طويلة نصف مسافات عداء 00 من البحث عينة تتكون:  البحث عينة

   vo2 max من % 01 نشيطة راحة مع 01/01 طريقة باستخدام أسابيع 10 ملدة التجربة أجريت 

 . ومدروسة مقصودة بطريقة العينة اختيار مت

 . جيدة هوائية بقدرات يتميزون الذين العدائني-: أهم النتائج  

 .وال يطور العمل الالهوائي   vo2 maxالتدريب التباديل يطور     -

  cristine basse  2001 دراسة-7-7

 ". سنة 86-85 العمرية الفئة السينيغاليني القدم كرة العيب عند القصوى اهلوائية السرعة حتسني:"الدراسة عنوان 

 . أعاله املذكورة العمرية فئة لدى اهلوائية القدرات حتسني على التدريب تأثري معرفة : البحث هدف

 .   vo2 max األخرى الفيزيولوجية املؤشرات بعض على التباديل التدريب آثار معرفة

 : فروض البحث 

 .التدريب التباديل ينمي السرعة اهلوائية القصوى  -

 .  fc max التدريب التباديل يزيد يف النبض األقصى  -
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 . fc .repos. التدريب التباديل خيفض نبض الراحة  -

 . التجرييب املنهج الباحث استعمل : املنهج

 . القصوى اهلوائية السرعة لقياس  vameval اختبار:  البحث أداة

 . النبض لقياس اليد استعمال

 . القصوى اهلوائية السرعة حتسن-  : البحث نتائج

 . الراحة نبض اخنفاض-                   

 . تغيري أي يالحظ مل أي دال يكن مل األقصى النبض ارتفاع-                    

 . التدريبية الربامج صياغة إعادة-:    التوصيات

 .( أكل ، نوم  –تدريب ) نفس الوسائل ملختلف املناطق  توفري  -     

 .مراقبة وتصحيح خمتلف األخطاء املرتكبة أثناء التدريبات خاصة احلركات -    

                                                                                                    2001 مليكي الدين عالء دراسة-0-0 

 " .التايكواندو يف الالهوائية والقدرات املداومة على اهلوائي التباديل التدريب يف الشدة تأثري:" الدراسة عنوان

 : أهداف البحث 

مع إجياد أحسن الشدات لرياضة ( أقل من القصوى  –قصوى ) املقارنة بني تأثري برناجمني تدريبني تبادليني بشدات خمتلفة  -

 .التايكواندو 

 .اللياقة دون التأثري السليب على خصوصية التايكواندو حتسني  -
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                    اخلاصة البنية الصفات على احملافظة مع اهلوائية املداومة ينمي القصوى بالشدة قصري التباديل التدريب- : الفرضيات

 . بالتايكواندو

 .اهلوائية مقارنة بالتدريب التباديل بالشدة أقل من القصوى  مة لتحسني املداومةئالمالقصوى أكثر  ةشدالالتدريب التباديل ب-

 . التجرييب املنهج الباحث استعمل : املنهج

 . شاهدة وعينة جتريبيتني عينيتني أفراد 0 من جمموعات 0  : العينة

 . وطين مستوى ذكور

 . test yoyo من متكونة اختبارات بطارية  : الوسائل

 اختبار مقاومة السرعة  -                                    

 م سرعة 01اختبار  -                                    

  األفقي  االرتقاء اختبار -                                         

   half test اختبار -                                       

 : أهم النتائج 

الربنامج الذي اعتمد على التدريب التباديل قصري بشدات قصوى كان أكثر مالئمة يف حتسني التحمل اهلوائي باملوازاة مع  -

 .باقي القدرات الالهوائية 

 .األقصى  كسجييناالطورتا االستهالك  نياجملموعتان التجريبيت -

 .ئية امة السرعة والقدرات الالهوالتدريب التباديل أقل من األقصى حيسن املداومة مع اخنفاض مقاو -

ضرورة العمل بالتدريب التباديل ذو الشدة القصوى فهو عمل يطور احلد األقصى الستهالك األكسجني :أهم التوصيات 

 .والقوة ، الرشاقة 
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 :التعليق على الدراسات السابقة -7-9

 التصميم باستخدام سواء التجرييب املنهج استخدام على حبثنا مشلها اليت الدراسات مجيع اتفقت:  املتبع املنهج حيث من -7-0-0

 باستخدام أو  v.billat ودراسة  cristine basse دراسة يف كما وبعدي قبلي باختبار التجريبية الواحدة اجملموعة ذو التجرييب

 حممد عامر ودراسة martine Gubulu  ودراسة  philipe hot دراسة يف كما املتكافئتني اجملموعتني ذو التجرييب التصميم

 ودراسة  crasgeorge bernard دراسة يف ومتثلت كلها جتريبية الثالث اجملموعات ذات أو جتريبيتني اجملموعتني كال

massicote , jell  دراسة يف متثلت وضابطة جتريبيتني أو melikiallaadine . 

 :اختيارها وكيفية العينة -7-9-2

 00 من عينة  crasgeoge الباحث فيها استخدم واحدة عينة ماعدا(  01 من أقل)  صغرية عينات البحوث مجيع استخدمت لقد

 . جمموعات ثالث إىل قسموا رياضي

 دراسة ماعاد ومدروسة مقصودة كانت العينات أن أي العمدي االختيار بعرضها قمنا اليت السابقة الدراسات مجيع استخدمت كما

 .القرعة باستعمال اي العشوائي االختيار استخدم اليت حممد عامر

 و القصوى اهلوائية السرعة كاختبارات ميدانية سواء قياس وسائل الدراسات مجيع استخدمت:  املستخدمة الوسائل -7-9-3

 cardio. Fréquenss metre   والقوة السرعة واختبار . 

 (  cosmed k 462  ( جهاز وميدانية خمربية اختبارات أو

 . إليها املتوصل النتائج أهم -7-9-4 

  إىل الباحثون توصل لقد

   vmaو   vo2 maxأمهية الشدة املستعملة يف التدريب يف حتديد تطور  -

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

 أمهية تنويع طرق التدريب  -
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 .رياضة املمارسة املستعمل وخصائص ال ضرورة التوفيق بني التدريب -

 :  الدراسات نقد -7-80

 التدريب شدات بني مقارنة تناولت كما املختلفة بشداته التباديل التدريب تناولت أهنا وجدنا الدراسات به  جاءت ملا حتليلنا خالل من

 شدات تكون عندما التباديل والتدريب املستمر التدريب بني مقارنة دراسة نصادف مل ولكن خمتلفة فئات وعن خمتلفة رياضات يف املستمر

 اهلوائية القدرات لتطوير الذهبية املرحلة تعترب واليت سنة 00 من أقل فئة عند وخاصة القدم كرة رياضة يف مرتفعة الطريقتني كال يف العمل

 مرحلة يف القصوى اهلوائية السرعة من % 011 تفوق بشدات العمل بتجريب قمنا دراستنا يف أن كما القصوى اهلوائية السرعة بينها ومن

 . اجلزائر يف عندنا التطبيق قليل أمر وهو التحضري

 وتعريفاهتا املصطلحات وتوضيح بالبحث التعريف البحث من اجلزء هذا خالل من جاهدا الباحث الطالب حاول لقد : اخلالصة

 : يف منها باالستفادة ذلك مسح وقد حمتواها وحتليل املشاهبة الدراسات عرض مث اإلجرائية

 .اإلملام باملوضوع بشكل أفضل  -

 .االستفادة من صياغة األهداف بشكل أفضل  -

-  

 االستفادة من اجلانب النظري  -

 .حتديد نوع املعاجلة اإلحصائية الستعماالهتا يف البحث  -

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

 لطرق تطرقنا  كما  البدين االعداد وكذا الرياضي للتدريب األول الفصل خصصنا حيث فصول ثالث إىل األول الباب بتقسيم قمنا لقد

 الطاقة إنتاج أنظمة إىل تطرقنا فقد الثاين الفصل يف أما ميدانيا جتريبهما مت اللتني الطريقتني على تركيزنا مع واحلديثة منها الرئيسية: التدريب

 القليب والنبض لألكسجني األقصى االستهالك من بكل وعالقتها القصوى اهلوائية السرعة إىل تطرقنا كما حده يف كل بالتدريب وعالقتها

 الفئة اىل تطرقنا كما مميزاهتا و احلديثة القدم كرة ملتطلبات فتناولنا الثالث الفصل يف أما التدريب شدة لتحديد امليدانية الطرق تناولنا كما

 ومراحلها املراهقة مفهوم من القدم لكرة اجلزائرية االحتادية يف به معمول أصبح الذي اجلديد التصنيف حسب الدراسة مشلتها اليت العمرية

 . القدم بكرة وعالقتها وخصائصها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 :تــمــهيـد

 أهداف ذات التدريب طرق كل وليس ، إلية يسعى ما حتقق اليت التدريب طريقة اختيار يف صعوبة عمله أثناء الرياضي املدرب يواجه

  .واحدة

 له حتقق اليت التدريب طريقة خيتار أن الرياضي املدرب على الواجب كان هنا ومن ، معينة أهداًفا حتقق التدريب طرق من طريقة فكل

 .ثالثة أو طريقتني يف منحصًرا التدريب كان إذا ما بعكس الالعبني لدى اإلثارة زيادة على تعمل التدريب طرق فتنوع املطلوب اهلدف

 عن املطلوب الغرض حتقيق إىل يؤدي بسلوك للفرد، التدريبية احلالة وتطوير لتنمية التدريبية الوحدة تنفيذ وسائل هي التدريب طرق وتعترب

 .املنظمة الرياضي التدريب عمليات طريقة

 هذا وعلى للغرض، املناسبة الطريقة اختيار جيب ولذلك معينة، وواجبات أغراض منها كل حتقق اليت التدريب طرق من العديد وهناك

 كل عليها تعتمد اليت واملتغريات الطرق هذه معرفة املدرب وعلى ، الرياضي اإلجناز مستوى لرفع التدريب وأساليب طرق تنوعت األساس

 .التدريب واجتاهات يتناسب بشكل استخدامها وإمكانية طريقة

  الريــــــاضي التدريـب-8

 رياضي مستوى أعلى لتحقيق الفرد الىإعداد أساسا هتدف و العلمية املبادئ و لألسس ختضع تربوية عملية الرياضي التدريب: مفهومه

 . ممكن

 كالتشريح) العلمية املبادئ و للقوانني جوهرها يف ختضع اليت التربوية العمليات من الرياضي التدريب:"  عالوي حسن عرفه كما

 للوصول الفرد إعداد النهائي هدفها و(.اخل......التربية ملم و النفس كعلم) اإلنسانية العلوم  و(. اخل....... امليكانيك ،علم ،الفيزيولوجيا

 (.100 10000 عالوي حسن) إمكاناته و استعداداته و قدراته به تسمح رياضي مستوى إىل

 : الرياضي التدريب إستراتيجية

 يف التنافسية املواسم تناسب     اليت التوقيتات يف لالعبني الرياضية الفورمة إىل الوصول حتقيق يف الرياضي التدريب إستراتيجية تتمثل

 (.100 0110إبراهيم، مفيت) فترة ألطول فيها البقاء على العمل و التخصصية الرياضة
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 : خصائصه

 التدريب فان ذلك حتقيق ميكن لكن و رياضي مستوى أعلى إىل بالفرد الوصول حماولة هو الرياضي التدريب من الرئيسي اهلدف إن -

 النفسية و(اخل...،اخلطط كاملهارات) الفنية القوة و( اخل...القوة،السرعة،التحمل) البدنية القوى من كل تطوير و تنمية إىل يسعى الرياضي

 (.100 10110 إبراهيم مفيت)

 ارتباطها دون الرياضية دون الرياضية املستويات أعلى إىل املوهبة صول و أصبح حبيث العلمية املعلومات و املعارف على اعتماده -

 .  مستبعدا أمرا احلديث العلمي بالتدريب

 تشكيل طرق و التدريب طرق اختيار جيب ذلك ألجل و األعمار و املستويات و الفردية الفروق يراعي تربوية عملية الرياضي التدريب -

 (.1000 10110 مجيل كمال)  الراحة فترات و العمل

 التامة للراحة تركن و املنافسات انتهاء بعد التدريب ترك اخلطاء فمن السنة أشهر طوال االستمرار و باالمتداد الرياضي التدريب يتميز -

 .الرياضيني مستوى هبوط إىل ذلك يؤدي اذ

 ،التغذية اليومية حبياته يتعلق معني أسلوب عليه يفرض حبيث الرياضي حياة على العايل املستوى يف خاصة الرياضي التدريب يؤثر -

 .اخل......،التحدث

 التعليمية و التربوية املهام من العديد عاتقه على يقع إذ القيادي أسلوبه بفضل رياضية على املدرب تأثري الرياضي التدريب خصائص من -

 .(10010000 عالوي حسن) املسؤولية و الفاعلية من كبرية درجة بدورها تتطلب اليت

 : واجباته

 اخل......رشاقة و ،سرعة ،حتمل عضلية قوة من البدنية القدرات و الصفات تنمية إىل يهدف -

 .تثبيتها و اتقاهنا حماولة و املنافسات يف الرياضي يستخدمها اليت اخلططية القدرات و الرياضية احلركية املهارات تعليم إىل يهدف -

  الرياضي مستواه تنمية يف تساهم اليت املعلومات و املعارف خمتلف الرياضي إكساب إىل النظر أو املعريف اإلعداد يهدف -
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 .النفسية و التربوية النواحي من الفرد إعداد إىل يهدف -

    االعداد البدين-2

 مبهاكتسا دفبه لالعبني تعطي التمرينات اليت تلك صورة أبسط يف القدم كرة لالعب البدين اإلعداد يعين :البدين اإلعداد مفهوم

 كل البدين باألعداد يقصد كما،(0000،000 حممدزكي،)للعبة  األساسية و الضرورية البدنية اللياقة عناصر يف ممكن مستوى أعلى

 تدريبات تؤدي و أداءها؛ تكامل و الوظيفية، اجلسم أجهزة كفاءة ورفع اخلاصة، و العامة البدنية القدرات لتحسني املوجهة العمليات

امر ) التدريب وحدات خالل من أساسي بشكل التدريبية الربامج حمتويات ضمن تدخل حيث السنة بكاملها، مدار على البدين اإلعداد

 (.0000،00اهلل،

 إىل ليصل الالعب عليها يتدرب و املدرب، اليت يضعها املخططة التمارين و اإلجراءات كل أنه البدين اإلعداد خمتار حممود يعرف حنفي و

حنفي، ) اللعبة ملتطلبات وفقا منه املطلوب اخلططي و املهاري باألداء يقوم أن القدم كرة العب يستطيع ال انهدو من اليت و البدنية، اللياقة

 إجادته و الالعب مهارة مهما بلغت أنه إذ بدنيا؛ الالعب كفاءة كبريعلى مدى حد إىل يعتمد اخلططي و ياملهار فاألداء(. 01، 0001

 (.0001،000ابراهيم محادة، ) العالية البدنية اللياقة خالل من إال املباراة يف تنفيذها يستطيع لن فانه اللعب خلطط

 الصفات من جمموعة تطوير و تنمية اجتاه املدرب يف يضعها اليت التمرينات كل البدين إلعداداTAELMANE تلمان  يعرف و

 الالعب يتماشى أن األحوال من حال أي يف ميكن ال البدنية الصفات هذه .بدون و (املرونة و الرشاقة السرعة، القوة، التحمل،)البدنية

  (0000،00تلمان، )اللعبة متطلبات

 مستوى فان التعب من متقدمة درجة إىل يصل الالعب فعندما وقت، سرع أ يف التعب إىل يصل عالية بدنية بلياقة يتمتع ال الذي فالالعب

 على سيؤثر بالتايل و املنافسني مع لاللتحام كفاءته تقل و سرعته، تقل و جري الالعب، معدل ينخفض بالتايل و ينخفض البدين أدائه

 و متابعتها الكرة، و على السيطرة كذلك و على املراوغة القدرة عدم و التصويب و التمرير دقة اخنفاض يف ذلك ويظهر املهاري املستوى

 إىل حتتاج اللعب الدفاعية، فخطط سواء اهلجومية أو اخلططية التحركات أداء الالعب يستطيع فال بالتايل و املنافسني وجود يف خاصة

 اإلعداد أمهية يتضح سبق مما و لنجاحه، االلتزام يتطلب العكسو  للهجوم الدفاع من التحول أن فنرى مستمرة، واعية و دائبة حركة

 :منها نذكر اإلعدادالبدين بتطوير بالقيام املدرب على تفرض عوامل عدة هناك أنه "خمتار حنفي حممود" يضيف القدم، كرة لالعب البدين

 .تفرعها و األساسية املهارات لتعدد نتيجة أثناء املباراة متنوعة و خمتلفة كثرية حبركات يقوم أن الالعب من تقتضي اليت اللعبة طبيعة-
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 .مفاجئة و سريعة جري ببداية الالعب قيام تكرار من اللعبة طبيعة تتطلبه ما-

 .باخلصم أو ة بالكر للحاق اجلري السريع أو اخلصم من ة الكر على لالستحواذ يكافح أن الالعب من اللعبة تتطلب-

 .كثرة مع الكرة، مكان تغيري عن ناجحا عصبيا جمهودا الالعب يبذل أن اللعبة تستدعي-

 .د 90 لفترةطويلة ذلك دوام مع امللعب التساع نتيجة هجوما و دفاعا ألماكنهم الالعبني تبديل و تغيري-

 .لالعب العصيب اجلهاز على (كاجلمهور)اخلارجي احمليط أثر ذلك إىل يضاف

 الصفات تطوير و تنمية و حتسني و رفع إىل يهدفأساسا و احلديث، الالعب مكونات عناصر أحد البدين اإلعداد أن نعترب أن ميكن عليه و

 .التمرينات خالل من اخلاصة و الرشاقةالعامة و املرونة السرعة، القوة، التحمل،)البدنية

 :إىل البدين اإلعداد ينقسم البدين اإلعداد أنواع-2-1

 مع لالعب احليوية األجهزة تكيف و البدنية، اللياقة عناصر ملختلف املتكاملة و املتزنة التنمية به يقصد و :العام البدين اإلعداد :أوال

 و عامة بصفة البدنية الناحية من اجلسم من املختلفة أجزاء تنمية أيضا به يقصد و( 1000 10110حممد رضا)عليه الواقع البدين العبء

 مثل األجهزة و باألدوات أو، أدوات بدون الرياضية احلركات و البدنية التمرينات باستخدام النشاطات و احلركات عن طريق ذلك

 إىل اإلعداد هذا يهدف عامة، و بصفة البدنية الصفات بغرض اكتساب املسافات، خمتلفة جري طريق عن و األثقال، و املقاعد احلبال،

 أن ذلك يعين و اخلاص، اإلعداد أساس هو و ,شامل و متزن القدم ، بشكل كرة العب لدى الضرورية و األساسية البدنية الصفات تنمية

 العضلي اجلهاز قابلية بتحسني مرتبطان مها و السرعة و التدريب محل على التعود إىل التوصل هو اإلعداد العام و التدريب من الغرض

 (.000، 0110حممد رضا ،) كافة الداخلية األعضاء و للجسم العصيب

 نشاط يف األداء متطلبات مع يتماشى مبا و وظيفيا بدنيا الالعب إعداد إىل اخلاص البدين اإلعداد يهدف و :اخلاص البدين اإلعداد :ثانيا

 العمل و القدم، كرة يف التنافسي لألداء الضرورية البدنية الصفات تنمية طريق ذلك عن و التدريبية احلالة إىل به الوصول و القدم، كرة

 (0001،000ابراهيم محادة،) تطويرها .دوام  على

 بكرة األساسية البدنية الصفات الالعب ينمي يف أن املدرب على فعالة باجيابية املباراة يف يشارك أن القدم كرة العب يستطيع حىت عليه و

 .املرونة و الرشاقة السرعة، القوة، حتمل، من القدم
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 : البدنية اللياقة -3

 تبىن فعليها املختلفة، األنشطة الرياضية ممارسة إمكانية عليها تبىن اليت القاعدة وهي الشاملة اللياقة أوجه إحدى البدنية اللياقة:تعريفها

 يكون قد بل صعبا أمرا األبعاد هذه حتقيق إمكانية تصبح انهوبدو وطرق اللعب اخلطط و األساسية باملهارات والتقدم اخلاصة البدنية اللياقة

 التحصيل و كالذكاء احليوية االتلمجا من بعديد الطردي ارتباطها خالل من اللياقة البدنية أمهية وتظهر (100 10000اهللامر )مستحيال 

 .املتوقعة غري الطوارئ ومواجهة والنمو والعقلية البدنية الصحة و اجليد القوام و النضج االجتماعي و

 تأثري ضوء يف للشخص البدنية اإلمكانيات اللياقة على هذه وتتوقف الشاملة اللياقة أوجه إحدى هي البدنية اللياقة أن يذكرمفيت ابراهيم

 (.1000 10110مفيت ابراهيم)والنفسية الثقافية و االجتماعية األخرى العوامل

  استعادة على الدورةالدموية و التنفس جهازي قدرة انهبأ " أندرسون فج كال الفسيولوجي العامل عرفها و

 باآلراء وملئ وواسع كبري مفهوم أنه نرى التعاريف هذه خالل من"معني عمل أداء بعد الطبيعية حالتها

 إىل سعيها هي البدنية اللياقة ملفهوم النهائية احملصلة أن إال واآلراء املدارس وذلك الختالف االجتهادات و 

 البدين النشاط يتطلبه ما ضوء يف خاصة بدنية صفات إبراز إىل دفته وهي املمارس بالنشاط الصفات اخلاصة منو 

 االجتاهات و السرعة كتغري للقيام مبختلف ضرورية تكون اليت البدنية الصفات من جمموعة ممارسيها من تتطلب القدم  املمارس، فكرة

 . عليها واحلفاظ الصفات هذه تطوير من بدا ال ذلك لتحقيق و ، اللعب من دقيقة 120 دقيقةوأحيانا 90 خالل

 الرياضي التدريب طرق-4

 :األساسية التدريب طرق-4-8

 لفترة البدين احلمل باستمرار تتميز واليت الرياضي التدريب يف املهمة التدريب طرق إحدى هي املستمر التدريب طريقة-4-8-8

 املتوسط حول شدهتا تدور متشاهبة وحبركات متغرية أو ثابتة إما السرعة وتكون بينهما راحة فترات يتخللها أن دون الوقت من طويلة

 . نسبيا طويلة ملسافة أو زمنية لفترة
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 االرتقاء مبستوى القدرة اهلوائية بصفة رئيسية : أهدافه -

 .االرتقاء باحلد األقصى الستهالك األكسيجني    -

 .تطوير حتمل الدورة التنفسية  -

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

 .ترقية عمل أجهزة وأعضاء اجلسم الوظيفية  -

 : إىل أن التدريب املستمر يعمل على ( . 46، 0811حنفي خمتار ) كما يشري  -

 .رفع مقدرة اجلسم لتحسني التوزيع واالقتصاد يف بذل الطاقة -

 .اكتساب اإليقاع الصحيح لألداء  املناسب لكمية العمل املطلوبة  -

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

 .تأخري ظهور التعب خاصة يف هنايتها  -

 .( قوة اإلرادة . التصميم .تنمي الصفات اإلرادية املرتبطة باألداء املستمر لفترة طويلة مثل الكفاح  -

    املستمر التدريب أساليب    

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

من أقصى معدل لضربات القلب وتتميز تدريباته باالستمرار لفترات ومسافات طويلة جدا تصل إىل  % 11 – 41

( ي سرعة استعادة الشفاء، التعويض الطاقو) كم ويعد هذا األسلوب مناسب لتحقيق قواعد التكيف  61أكثر من 

 .وخاصة يف بداية فترات اإلعداد العام 

يتميز هذا األسلوب التدرييب باالستمرار يف أداء احلمل البدين مبعدل سريع نسبيا تتراوح  :  التدريب  املستمر عايل الشدة -ب

رياضة التحمل من احلد األقصى ملعدل ضربات القلب وتكون تدريباته أقرب للمنافسة ويعد مؤشر جيد يف   %81-11شدته مابني 

 .واالستخدامات يف تدريبات اجلري حيسن من سرعة الرجلني وقوهتا وكذلك التحمل العضلي 

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

  .أثناء األداء لفترة طويلة ( سريع وبطيء ) 
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  (بالسرعة اللعب طريقة)الفارتلك  تدريب-د

 هذه فكرة صاحب أنالطاوي  وحممد يذكر وجدي الفاتح  طبًقا كبرية ملسافات اجلري أو التمرين شدة بتنوع الطريقة هذه وتتميز 

 لالعيب البداية يف واستخدمها م 1940اىل  م 1930 من الفترة يف ظهرت ولقد " هوملر جوسيه"السويدي   األلعاب املدرب هو الطريقة

 اللعب " حرفًيا ويعين سويدي مصطلح الفارتلك ومصطلح ،(00، 0110وجدي الفاتح و حممد الطاوي،)املتوسطة والطويل املسافات 

 احلمل طريقيت بني وسطى طريقة اخلرباء بعض يعتربها حني يف املستمر احلمل طرق اخلرباء هذه الطريقة بني غالبية ويصنف " السريع

 الذي للتغيري معينة خطة تواجد عدم يف الطريقة هذه وتتلخص والالهوائي، اهلوائي التحمل قدريت إىل تنمية ويهدف والفتري املستمر

 يتم ما وغالًبا .عليها التدريب يتم اليت األرض لطبيعة وتبًعا ، للمدرب ذلك يترك وإمنا ، اجلري ملسافات وال ، السرعة يف مستوى حيدث

 بالقدرة وكذلك ، الالعب إلمكانيات (.منخفضة مرتفعة، خضراء، رملية،) طبيعتها بتغيري اجلري مسافة أن تتسم وجيب اخلالء، يف اجلري

 املختلفة باألنشطة الرياضية اخلاصة العناصر أساسية وبصفة ، املتنوعة األلعاب سري خالل اخلططية أو املهارية أو البدنية العناصر على تطوير

 النشاط طبيعة مع خالهلا العمل حيث يتشابه واملتباينة املتغرية املواقف لكثرة مملة وغري ومؤثرة جيدة يقةطر فهي والسرعة التحمل يف كما

 سري أثناء حتقيقه املراد االجتاه يف واجبات إعطاء خالل واملنازالت من اجلماعية األلعاب يف ذلك ويتضح  ،املواقف من كثري يف التخصصي

 الواجبات يف التحكم خالل من احلمل درجات يف التغيري ويتم النشاط التخصصي، عدوقوا بقانون االلتزام مع املختلفة بأشكاله اللعب

  . اللعب وزمن ومساحة والشروط

كم وقد تصل حىت  01 – 04ويتميز هذا األسلوب باجلري املستمر البطيء ملسافات طويلة تتراوح ما بني   :تدريبات اهلرولة -هـ

تأثري التدريب املستمر يف        .ويتناسب هذا النوع من التدريب مع كبار السن واملمارسني لفرض احملافظة على الصحة  كم 11

 : خيتلف يف تأثريه يف مصادر الطاقة           ميكن جتزئة التدريبات املستمرة إىل أجزاء ثانوية كل منها : مصادر الطاقة 

من احلد األقصى الستهالك   % 64 -  % 01املعدل األقصى لضربات القلب أو من   % 41و   % 11الركض بشدة  -

 اإليقاع يف الركض سهل جدا يستعمل  vo2 maxاألكسجني 

      الشحوم كمصدر للطاقة ويستمر لفترة زمنية مدهتا ساعة فما فوق وهو مفيد للذين يهرولون والذين -

 .يركضون للمسافات الطويلة   

  من املعدل األقصى لضربات القلب إليقاع هنا أسرع بقليل حبرق الشحوم   % 71 – 41الركض بشدة -

 د مفيد  81 – 61والكاليكوجني ويستعمل األكسجني كمصدر للطاقة ويستمر لفترة زمنية ما بني  

 .لعدائي املاراتون وحيسن اجلهاز الدوري التنفسي  



44 
 

 

د وجتد فيه حرق الكاليكوجني كمصدر للطاقة  61 – 61ويستمر لفترة  كم 01يعادل ركض  % 11 -71الركض بشدة تساوي -

( د  01 -01) أوكسيجسن يستمر لفترة ما بني  كم حيرق الكاليكوجني  1يعادل إيقاع ركض   % 81-11الركض بشدة -.

 .حتمل تراكم محض الالكتيك وحيسن زمن اإلزالة من العضالت .( حيسن اجلهاز الدوري التنفسي 

د إىل  0م حبرق الكاليكوجني أو األكسجني ويستمر لفترة  011م و  111إيقاع الركض يعادل إيقاع  % 011-81بشدة الركض -

 .د وهو يزيد حتمل محض الالكتيك وسرعة اإلزالة  1

 :التكراري التدريب طريقة-4-8-2

 الطاقة  على تعتمد اليت تلك خاصة املضمار مسابقات تدريب يف األساسية و اهلامة  الطرائق من التكرارات أو اإلعدادات طريقة تعد

 بسيط تكرار و عالية فيها تكون احلمل شدة بان( احلالق عبد)  أشار كما و التكراري التدريب وان ،(00 ، 0011، عثمان) الالهوائية

 (. 000 ، 0000 ، اخلالق عبد) طويلة بينية وراحة

 متوسطة ملسافات السرعة حتمل و بالسرعة املميزة القوة و العظمى القوة و االنتقالية السرعة تطوير إىل التدريب من النوع هذا يهدف و 

 الطاقة إنتاج كفاءة رفع  يف تسهم فهي  محادة أشار كما الفسيولوجية الناحية من تأثريها وان ،(  00 ، 0000، البساطي) وقصرية

 (.0110،000 محادة،)  التعب يف يتسبب مما ،  شدة      بأقصى يكون األداء الن نظرا العصيب اجلهاز يف تؤثر كما الالهوائي بالنظام

 : الفتري التدريب طريقة-4-8-3

 الستعادة فترات بينها اجلهد من متكررة فترات خالل من التكيف من درجة حتقيق إىل يهدف البدين العمل من نظام هو الفتري التدريب

 كلمة وتنسب ، الراحة و اجلهد بني املتتايل بالتبادل يتميز تدرييب نظام انه( الربضي) أوضح وكما ،(000، 0000الدين، حسام) الشفاء

 (.000، 0110، الربضي)  يليه الذي التدريب و تدريب كل بني البينية الراحة فترة إىل فتري

 التدريب لن عالوي أشار ،و( 00، 0001، عثمان) كاملة الغري الراحة و احلمل بني ومستمر منتظم تبادل عملية بأهنا عثمان يذكر و

 طرائق من الفتري التدريب وأن ،( 0000،000 ، عالوي)  الراحة و اجلهد لبذل املتتايل بالتبادل تتميز اليت التدريب طرائق من الفتري

 ، أمخد) املستحسنة البينية الراحة و العمل فترات بني التكيف حتقيق على معتمدا البدنية القدرات مستوى لتحسني األساسية التدريب

0000 ،000. ) 
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 التكيف مبدأ على معتمدة البدنية الكفاءة رفع على تعمل اليت الرئيسية الطرائق أحدى هي ، الفتري التدريب لطريقة  اإلجرائي التعرف و

 . كاملة الغري الراحة و العمل فترات بني

( 00، 0000 ، البساطي) الالهوائية و اهلوائية القدرة على تؤثر إذ ، مجيعها يكن مل إن الرياضة فعاليات معظم يف الطريقة هذه وتستخدم

 ، بالسرعة املميزة بالقوة ممثلة ، مركبة بدنية صفات من عنها ينبثق ما و القوة و التحمل و السرعة تطوير و تنمية إىل الطريقة هذه وهتدف

 ( .000 ، 0110 ، الربضي) السرعة حتمل و ، القوة حتمل و

 و اجلماعية لأللعاب بالنسبة الرياضي التدريب يف شيوعا الطرائق أكثر من الفتري التدريب طريقة تعد:  الفتري التدريب أقسام-

 :   مها شيوعا أكثرمها لكن و أقسام عدة إىل تنقسم الطريقة هذه وإن الفردية،

 :  الشدة املخفض الفتري التدريب-أ

 ، اخلاصة املطاولة و  ،(  التنفسي و الدوري اجلهاز مطاولة)  العامة املطاولة منها البدنية الصفات من عدد تنمية إىل الطريقة هذه هتدف

 خالل من  وذلك التنفسي و الدوري اجلهازين عمل  ترقية إىل الطريقة هذه وتؤدي ،(    1000 0000، بسطويسي) القوة ومطاولة

 إىل تؤدي كما ، األوكسجني من املزيد محل على الدم قدرة زيادة على العمل إىل باإلضافة القلب سعة و للرئتني احليوية السعة حتسني

 إذ ، املتوسطة بالشدة الطريقة هذه وتتميز ، التعب ظهور تأخري إىل يؤدي الذي املبذول البدين للمجهود التكيف على الفرد قدرة  تنمية

 أو اإلضافية األثقال باالستخدام سواء التقوية مترينات يف تصل و ، للفرد مستوى أقصى من%  01-01 من اجلري مترينات يف تصل

 ( .000-000 ،0000 ، عالوي) للفرد مستوى أقصى من% 01 –01 من الفرد اجلسم ثقل باستخدام

 : الشدة املرتفع الفتري التدريب-ب

 و بالسرعة، املميزة القوة و السرعة، و الالهوائي، التحمل و اخلاص، التحمل منها البدنية الصفات من عدد تنمية إىل الطريقة هذه هتدف

 نقص ظروف حتت الالهوائي للنظام الطاقة إنتاج كفاءة حتسني يف تسهم فهي الفسيولوجية الناحية من تأثريها أما القصوى، القوة

 (000 ،0000 ، محادة.) األوكسجني

 التقوية مترينات يف تصل و للفرد، مستوى أقصى من% 01-01 من ، اجلري مترينات يف ،تصل إذ املرتفعة، بالشدة الطريقة هذه وتتميز

  ( .000 ،0000 عالوي،.) للفرد مستوى أقصى من% 00 إىل اإلضافية األثقال باستخدام
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 احلديثة التدريب طرق-4-2

 التدريب من النوع هذا استخدم من  اول فريوشاسانسكي يوري ويعترب: "املصادمة" البليومتري التدريب طريقة-4-2-8 

 سباق يف الذهبية امليدالية على احلاصل تأثريه ظهر أن بعد وخاصة الالعبني جناح بعد استخدامه انتشار ذاع والذي

 Valeri Bovogov ميونخ دورة يف ثوان عشرة قدرة زمن يف عدو م011 بوزوف الروسي للعداء املذهل النجاح يف واضًحا 

 . م 1972

 :البليومترك تدريبات مفهوم-

 تتميز اليت التمرينات هي بليومترك كلمة أن اخلطيب نارميان ، النمر العزيز عبد يذكر Plyometric من نوع لوصف تستخدم 

 جملموعة السريع التوتر مدى هو و العاملة للعضلة سريعة إلطالة نتيجة املتغرية العضلية القدرة من العالية الدرجة ذات العضلية باالنقباضات

 نشاط عن عبارة البليومترك التدريب أن زانون يذكر كما   انفجاري بانقباض املتبوعة السريعة اإلطالة من ينتج والذي العضالت من

 تأثري عن والناجتة املنعكسة امليكانيكية الطاقة من العضلة استفادة على ويعمل مرونتها يسبب مما العاملة للعضلة انقباض دورة يتضمن

 على تعتمد للتدريب طريقة أنه (100 0110 1لطفي وحممد الفاتح وجدي )يشري كما األداء يف كبرية وسرعة قوة إىل يؤدي مما اإلطالة

 يف األسلوب وهذا ، بأنواعه االرتدادي الوثب مثل الديناميكية حركاته يف اجلسم لوزن نتيجة حتدث اليت والفرملة التسارع حلظات

 . الديناميكي األداء من حيسن فإنه وبالتايل العضلية القدرة تنمية على يساعد التدريب

 : البليومترك التدريب أداء كيفية-

 ضد اجلسم وزن أو ثقل مثل خارجية ملقاومة العضلة مواجهة على املتفجرة العضلية القدرة تدريب أو البليومترك التدريب فكرة تعتمد

 هذا ويتم سريع مركزي انقباض ذلك يلي مث ال ً أو إطالتها إىل تؤدى بطريقة العضلة وتعمل ، للعضلة انبساط أطول بعد األرضية اجلاذبية

 إىل يتحول مث املقاومة مع يتعادل أن إىل تدرجيًيا يزداد مركزي ال بالتطويل عضلي بانقباض يبدأ مراحل ثالث على االنقباض من النوع

 مترينات أداء على الالعب يساعد وهذا ، املفاصل من العديد على بكفاءة بالتدريب ذلك يسمح حيث مركزي بالتقصري عضلي انقباض

 مباشرة متبوًعا فيه اهلبوط يكون والذي ارتفاع على من االنزالق أو السقوط أو واحلجالت الوثبات أنواع مجيع أمثلته ومن ، البليومترك
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 زمن أقل يف ممكنة قوة أقصى تنتج للحركة الالزم االنقباض أداء قبل العضلة طول يف زيادة حدوث عند ألنة وذلك ، أخرى مرة بالوثب 

 .ممكن

 :البليومترك تدريبات أداء عند مراعاهتا جيب اليت اإلرشادات بعد هناك   :البليومترك تدريبات إرشادات

 اإلمحاء من كافية فترة التمرينات جمموعة تسبق أن فيجب والرشاقة املرونة إىل حتتاج البليومترك تدريبات أن إىل نظًرا:والتهدئة اإلمحاء 

 بعد وأيًضا و املناسب

 .وأشكاله واجلري الدحرجة حركات استخدام يتم األداء 

 :املناسبة العالية الشدة

 حتمل عندما تنجز منعكسة استجابة أعظم أن كما ، التدريبات من إجناز أفضل لتحقيق عالية بشدة البليومترك تدريبات تؤدي وأن البد

 .التدريبات ألداء الكافية الراحة فترات الالعب يأخذ أن جيب عالية بشدة تؤدى أن جيب التدريبات وألن ، بسرعة العضلة

 :باحلمل املتدرجة الزيادة 

 التحكم وميكن مرتفعة شدة يف العمل على العضالت الزائد احلمل فيجرب ، الزائد احلمل أعباء مقاومة على التدريب برامج تقوم أن جيب 

 .الالعب فوقها من يثب اليت االرتفاعات يف التحكم طريق عن فيها

 واهلامة احلرجة احلاالت مجيع يف البليومترك تدريبات يف هام احلركة يف والتسارع القوة من كل أن  :الوقت وتقصري القوة تعظيم

 يف األعظم هو احلركة هذه حدوث يف فاألسرع ، الدفع حركة خالل من زمن أقل يف قوة أقصى إخراج جيب ألنة السرعة األمر يستلزم

 .اجللة دفع يف كما مسافة أطول واجناز توليد

  البليومتري التدريب أداء عند مراعاته جيب ما

 .انفجاري األداء يكون أن مراعاة جيب- 

 .العايل املستوى ذو للرياضيني جمموعة كل يف تكرارات10 التكرارات عدد يبلغ أن جيب جمموعات، 0 إىل 0 من - 
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 .جمموعات 01 إىل 0 من واملتقدمني جمموعات ثالث إىل جمموعتني من املبتدئ يؤدي -  

 . .دقيقة 2 اجملموعات بني الراحة فترات تبلغ -  

 .قوى إمحاء أداء بعد إال التمرينات هذه تؤدى أال جيب -  

 ؟ البليومتري التدريب يستخدم فيما

 املدخل وأن ناحية من والقدرة العضلية القوة من كل بني الوصل مهزة هو البليومترك التدريب أن التدريب علماء من العديد يرى  

 مستوى لدفع املناسبة ا مسارات يف توجيه على يعمل البليومترك والتدريب الصفتني هاتني خالل من األداء مستوى لتحسني الرئيسي 

 إىل تؤدي سوف التقليدية القوة تدريبات إىل باإلضافة البليومترك تدريبات من توليفة أن الدراسات من العديد أكدت وقد األداء سرعة

  .كبري بشكل العضلية القدرة مستوى ارتفاع

 ، لالعب بالنسبة ممال أمًرا بسرعة يصبح أن ميكن والراحة واحلمل املدى طويلة عملية التدريب   املتباين التدريب طريقة-4-2-2

 ميكن القوى ألعاب تدريب ففي الالعبني ودوافع اهتمامات إلثارة متنوًعا جيعله حبيث التدريب برامج خيطط أن ميكن الناجح واملدرب

 التدريب وبيئة التمرينات طبيعة تغيري مثل أشياء من يأيت أن ميكن والتنوع التغيري هذا ، النظام نفس على االستمرار من أفضل دائًما التغيري

 . إبداًعا أكثر فيه املدرب يكون أن ميكن جمال والتنوع معهم يتدرب الذين الالعبني وجمموعة اليومية التدريبات ومواعيد

 االجتاه يف ومتضادة متباينة بأساليب القوة استخدام طريق عن الفاعلية من درجة أقصى إىل التوصل حماولة تتم تدرييب أسلوب هو:تعريفة 

 .التمرينات من جمموعة داخل أو التدريبية الوحدة داخل ذلك

 درجة أقصى إىل التوصل حماولة يتم وفية البلغاري التدريب أيًضا علية يطلق املتباين التدريب أن  الطاوي وحممد الفاتح وجدي يذكر كما

 جتنب هبدف التمرينات جمموعة داخل أو التدريبية الوحدة داخل وذلك ، االجتاه متضادة أو متباينة بأساليب القوة استخدام طريق عن

 وحممد الفاتح وجدي )القوة مستوى تطور مسار يف توقف إىل تؤدي هضبة بناء جتنب إىل باإلضافة واحدة وترية على التدريب مسار

 (.00، 0110الطاوي،
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 من جمموعة داخل املتباين والتدريب ، التدريبية الوحدة داخل املتباين التدريب ، التدرييب األسلوب هلذا خمتلفني نوعني وجود يتضح وبذلك

 يف توقف حدوث وبالتايل ، هضبة بناء جتنب وبذلك واحدة، وترية على التدريب مسار جتنب إىل املتباين التدريب ويهدف التمرينات

 .القوة مستوى تطور مسار

  اهليبوكسيك تدريبات طريقة-4-2-3

 عن ترتفع واليت املكسيك يف األوملبية الدورة إقامة حتدد عندما األمر بادئ يف ظهر اهليبوكسيك موضع أن (1997) البيك على يشري   

 الرياضية واألرقام الرياضة وتأثري إمكانية ملدى الدقيقة املعرفة حماولة إىل إجيايب بشكل االجتاه بدأ حيث متر 2300 البحر سطح مستوى 

 الالزمة املدة هي وما اإلجنازات حتقيق يف تأثريها عن ذلك بعد التساؤالت بدأت حيث املرتفعات يف املنافسة إىل الرياضي يتعارض عندما

 (.100 10110الشحات انتصار.)التكيف حلدوث

 :اهليبوكسيك ماهية

 عند للغازات اجلزئي الضغط الختالف نتيجة والدم احلويصالت بني الغازات تبادل عملية تتم أنة على (1994) دهب يوسف ويشري

 وبناًءا ضغًطا األعلى املنطقة إىل الغاز ينتقل حيث ، األنسجة يف ذائبة حالة يف يكون عندما الغاز وصف على توتر مصطلح ويطلق  توترها

 أما  زئبقي /مم 40  حوايل الدم يف األكسوجني توتر يبلغ بينما  زئبقي مم 152  يبلغ احلويصالت يف األكسوجني ضغط فإن ذلك على

 إىل احلويصالت من األكسيجني انتقال يتم زئبقيوعلية / مم 47  الدم يف توتره يزيد حيث العكس، فيكون الكربون أكسيد ثاين بالنسبة

 . احلويصالت إىل الدم من الكربون أكسيد ثاين ينتقل الوقت نفس يف الدم

 متواصل بدين جمهود بأداء الالعب قيام عند األكسيجني نقص أمحدبانه بسطويسي يعرفها: الرياضي اجملال يف اهليبوكسيك تعريف

 (.0000،000امحد، بسطويسي)األوكسجني الدين زيادة إىل يؤدي حيث

 باإلقالل أو األكسوجني استهالك من اإلقالل مع والتدريب ، التنفس مرات عدد من اإلقالل مع التدريب بأهنا" عنان حممود يعرفها كما

 (.100 10000عنان حممود") تنفس مرة يف املستنشق اهلواء كمية من

 حبيث األداء أثناء التنفس مرات عدد تقليل طريق عن للخاليا األوكسجني توصيل يف التقليل بتعمد التدريب بأنه عالوي حممد يعرفه كما

 (.100 10111 عالوي حممد) األداء خالل التنفس مرات لعدد الكلي اجملموع يقل
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 األكسجني نقص إىل اجلسم وخاليا أنسجة تعرض أثناء التمرينات أداء هي اهليبوكسيك تدريبات أن :الطاوي وحممد الفاتح وجدي ويشر

 عن تعلو اليت األماكن يف املنافسات لعب وحلتمية ،(األداء أثناء التنفس مرات عدد تقليل) التنفس يف التحكم أو النفس كتم خالل من

 اجلسم وأجهزة ألعضاء تكيف حدوث أمهية إىل يدعو الذي األمر األكسيجني كمية لنقص فيها الالعب يتعرض اليت وهي البحر سطح

 (.100 10110الطاوي وحممد الفاتح وجدي )األكسيجيين للدين التكيف على

 :يلي فيما تتلخص احليوية التغيريات هذه بأن( 1994100 1 عثمان حممد )يشري:اهليبوكسيك بتدريبات املرتبطة احليوية التغريات

 . زيادة . الدقيقة يف التنفس معدل تغريات -

 . زيادة . الدقيقة يف الدم دفع كمية يف تغيريات -

 . زيادة . احلمراء الدم كرات عدد يف تغيريات -

 .الدم عرب املنقولة األكسجني كميات زيادة إىل يؤدي مما الدم بالزما يف تغريات -

  (.زيادة) الدم هيموجلوبني كمية يف تغيريات -

 .(التعرجات يف وكثرة السمك يف زيادة) الدموية الشعريات يف تغريات -

 . (زيادة) الدم يف اللزوجة درجة يف تغيريات -

 .(زيادة) األكسيجني الستهالك سعة أقصى مستوى يف تغيريات -

  (.الطاقة بيوت) امليتوكندريا أعداد يف تغيريات -

 . (تكيف) العضلي اجلهاز يف تغيريات -

 . .اهلوائية القدرة حتسني اىل يؤدي مما ، اإلنزميات نشاط يف تغيريات -

 .لألنسجة الدموي اإلمداد كفاءة زيادة -

 .والتكيف التأقلم لعملية نتيجة اخللية داخل األكسيجني خمزون حجم يف تغريات -

 (.نشاطها يف زيادة) بالطاقة اخلاصة العمليات خمتلف يف تغريات -

 .التنفس معدل لزيادة نتيجة البيكربونات يف نقص -

 .لألكسيجني اجلزئي الضغط يف احلادث االخنفاض فعل لرد كنتيجة الفسيولوجية التغريات هذه وتأيت
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 :اآليت يف يتمثل إجيايب تأثري هلا للرياضيني اهليبوكسيك تدريبات أن هوبكتر ويل ، هيلمانس جون من كل يرى كما

 . .األداء مستوى يف حتسن -

 . .الغذائي التمثيل عملية يف حتسن -

 . .الطاقة إنتاج نظم يف حتسن -

 . .الدم اهليموجلوبني يف زيادة -

 . .العامة الصحة يف حتسن -

 . .القلب ضربات معدل يف اخنفاض -

  باألثقال التدريب طريقة -0-0-0

 ،وجيربه سلبيا تأثرًيا العضالت طول على ويؤثر الالعبني حركات يعوق باألثقال التدريب أن السائد املفهوم كان عاما أربعني من أكثر منذ

 التدريب وأصبح ، عاًما ثالثون حوايل منذ ملفهوم  تغري مث متزنة، وال دقيقة وال صحيحة غري بطريقة منة املطلوبة احلركات تأدية على

  والعديدة املتنوعة بتمريناته باألثقال التدريب ودخل منها القصوى القوة وخباصة ، العضلية القوة عنصر تطوير يف املثلى الطريقة هو باألثقال

 لكل القوة من النوع هذا أمهية ترتيب حيث من متفاوتة بنسب ولكن القصوى، القوة تطوير هبدف استثناء دون الرياضية األلعاب مجيع يف

 .حدة على لعبة

 واليت املتغرية املقاومة مترينات من املختلفة األشكال على يشتمل باألثقال التدريب أن الدين حسام طلحة يذكر:باألثقال التدريب تعريف

 األنشطة برامج يف استخدامه لتقنني جترى الدراسات ومازالت (0000،000الدين، حسام طلحة)األثقال أجهزة أو احلرة باألثقال يطبق

 اىل املختلفة بأحجامها األثقال استبعاد أو إضافة ميكن حيث املقاومة تدريبات أشكال أحد باألثقال التدريب " استراند يعرفه كما املختلفة

 .) Astrand et coll ,1960,448)  "عضلية جمموعة ولكل مترين لكل الصحيحة املقاومة اىل للوصول الكلي احلمل

 وهتيئة للعضالت الوظيفية القدرات من تزيد خارجية مقاومة فيه تستخدم الذي التدريب من النوع ذلك هو ونانسي جني يعرف كما

 . مواجهتها أو القوة إنتاج على املقدرة لزيادة متدرجة مقاومات باستخدام الالعب

 :هي باألثقال التدريب أمهية أن اىل (00 ،0000، اخلالق عبد عصام( يذكر:باألثقال التدريب أمهية

 . .املتناسق والتكوين اجليد القوام ملمارسيها حتقق -
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 .القوامية التشوهات من والوقاية الطبيعي للعالج رئيسية وسيلة-

 . .للفرد احليوية األجهزة كفاءة لرفع هام أسلوب -

 . .واحلركية البدنية اللياقة الفرد اكتساب اىل تؤدي -

 . .بأنواعها العضلية القوة لتنمية أساسية وسيلة -

 . .الرياضي اجملال يف والقياس التقومي وسائل إحدى -

 . .الرياضيني بني الفردية الفروق تراعي -

 . .احلركي لألداء مبسطة مهارات اىل حتتاج -

 . .والعزمية بالنفس كالثقة نفسية مسات ممارسيها تكسب -

 . املقاومات يف التحكم سهولة  -

 :باألثقال التدريب مزايا

 . .الرياضية باملمارسة اخلاصة العضالت لتقوية خمتلفة تدريبات اختيار ميكن -

 . .امللل جتنب على يساعد مما التمرينات يف والتبديل التغيري من كبري بقدر يسمح -

 . .املوضوعي القياس طريق عن التدريب من العائد مالحظة السهل من -

  .واملنافسات للمباريات العام البدين اإلعداد عند الوقت اختصار على تساعد حملًيا أدواته تصنيع ميكن -

 .أخرى جمموعة يدرب آخر مترين معينة عضلية جمموعة تدريب مترين كل يعقب حبيث التدريبات توزيع -

 :التالية املزايا باالثقال للتدريب أن  الرؤوف عبد طارق يذكر كما -

 .تصنيعها وميكن نسبًيا مكلفة غري جتهيزات يتطلب -

  .أخرى عضلية جمموعة آخر مترين التمرين يعقب أن ميكن حيث العضلية اجملموعات بني العمل تبادل -

 . .باملمارسة اخلاصة العضالت لتقوية خمتلفة تدريبات اختيار ميكن -

 . .اململ جتنب على يساعد مما والتبديل التغيري من كبري بقدر يسمح -

 . .املوضوعي القياس طريق عن التدريب من العائد مالحظة السهل من -

 . .حملًيا أدواته تصنيع ميكنكن -
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-  

 . واملنافسات للمباريات العام البدين اإلعداد عند الوقت اقتصاد على تساعد -

 باألثقال التدريب عند مراعاته جيب ما

 كل لقدرة وفًقا التكرارات من لعدد يكرر ذلك بعد مث قصرية، ملدة يعطى التمرين فإن الشدة مرتفعة األثقال بتدريبات القيام عند يراعى 

 الطبيعية احلالة اىل القلب ضربات فيها تعود دقائق  4اجملموعات تكرار بني راحة فترة هناك تكون أن على بالتمرين التقدم ومقدار العب،

  .لالعب

 التدريب يعطى أن وميكن ، تنعدم فائدته فإن متقطًعا التدريب كان إذا أما منة االستفادة ميكن حىت مناسبة لفترة التدريب يستمر أن جيب 

 .التعب اىل الوصول حىت األداء يف االستمرار بطريقة باألثقال

 الدائري التدريب طريقة 4-2-5

 .الفردية وصفاته وخصائصه صفاته له للتدريب تشكيلي نظام فهو الرياضي التدريب علم أساليب أحد يعترب الدائري التدريب 

 الدائري التدريب مصطلح نشأت

 ليدز جامعة يف دامسون نوا مروجا اىل الفضل يرجع حيث العشرين القرن من اخلمسينات أوائل يف الدائري التدريب مصطلح ظهر ولقد

 الرياضي النشاط حدود يف للتالميذ البدنية اللياقة رفع اىل يسعى للتدريب نظام كونه يتعدى ال الوقت هذا يف اهلدف كان ولقد بإجنلترا

 . املدارس داخل

 عصام) معني زمن يف األداء مترينات تكرار ويتضمن وحركًيا بدنًيا الفرد إلعداد أسلوب هو الدائري التدريب أن اخلالق عبد عصام ويذكر

 (.0000،00اخلالق، عبد

 طرق من بأي تشكيلها ميكن تنظيمية طريقة هو الدائري التدريب أن لطفي وحممد الفاتح وجدي يذكر   :الدائري التدريب تعريف

 على متنوعة متارين التدريب هذا يف ويؤدي ، ) التكراري التدريب ، الفتري التدريب ، املستمر التدريب ( الثالث األساسية التدريب

 .األخري التمرين اىل األول التمرين من مرات عدة تعاد دائري شكل
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 بأن االسم ويوحي ،تكراري فتري ، مستمر  املختلفة التدريب لطرق تنظيمية طريقة أنة اىل صبحي وحممد درويش كمال ويشري

 بالتمرين الالعب يبدأها دائرة شكل يف التدريب وحدة وأغراض أهداف حسب التمرينات ترتب حيث دائرة، شكل تأخذ التدريبات

 ( .0000،000صبحي، وحممد درويش كمال)وهكذا التايل مث األول

 للتدريب أن شولش ومنفرد معاين وأمحد صبحي وحممد درويش كمال مثل اخلرباء من العديد اتفق :الدائري التدريب أهداف 

 :يف تتمثل أهداف الدائري

 .واملركبة األساسية البدنية القدرات تنمية -

 .التدريبية احلالة حتسني -

 .بالنفس الثقة اجلماعي، العمل الفريق، روح التربوية القيم حتسني  -

 .املمارسة دافعية زيادة -

 .اجلماعي والتقومي لذاته الفرد بتقومي يسمح مبا املستوى تسجيل بطاقة توفره ما وهذا والتقومي املستوى مراقبة موضوعية -

 :الدائري التدريب أمهية

 للتدريب تربوية وأمهية تعليمية أمهية توجد أنة (1992) اخلالق عبد وعصام (1999) صبحي وحممد درويش كمال من كل اتفق

 :الدائري

 الدائري التدريب مميزات 

 أي خالله من يطبق-:وهي مميزات عدة الدائري للتدريب أن (1998) إبراهيم ومفيت (2002) لطفي وحممد الفاتح وجدي من كل اتفق

 . وتكراري وفتري مستمر  الثالثة التدريب طرق من طريقة

 . .واحلركية األساسية البدنية اللياقة عناصر خالله من تنمي-

 . .واحد وقت يف األداء يف الالعبني من كبري عدد يشترك-

 . .الالإرادية السمات الالعبني اكتساب يف تسهم-

 . .والوقت اجلهد وتوفري واإلثارة التشويق-
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 . .لالعب الذايت التقومي توفري-

 . البدنية اللياقة عناصر جبانب واخلططية احلركية املهارات تطوير اىل هتدف مترينات فيها يشارك حبيث مترينات تشكيل إمكانية-

 الالعب مبستوى االرتقاء على الفعال األثر وذات اهلامة التدريب طرق من طريقة هي  :باحملطات التدريب طريقة-4-2-6  

 اجملموعات جلميع مترينات على حتتوي أن بشرط مهارية، بدنية تكون أو مهارية أو بدنية التمرينات تكون أن الطريقة هذه يف وميكن

 أن فيجب مهارية التمرينات كانت إذا أما بدنية، التمرينات كانت إذ (الذراعني عضالت ، اجلذع عضالت ، الرجلني عضالت) العضلية

 .واحدة مهارة وليست املهارات خمتلف تنمي مترينات على احملطات حتتوي

 املطلوبة التمرينات ختتار حبيث احملطات تدريب يف التمرينات تنظم أن جيب   :احملطات تدريب استخدام عند مراعاته جيب ما

 مث التعب اىل يصل حىت التمرين بأداء الالعب ويقوم بسرعة أخرى اىل حمطة من الالعب ينتقل حبيث ها بعض من قريبة أماكن يف وتوضع

 حىت وهكذا الثالثة مث الثانية احملطة اىل ينتقل مث تقريًبا التامة الراحة اىل فيها يصل زمنية ملدة مرونة مترين فيها يؤدي إجيابية راحة فترة يأخذ

 .احملطات كل من ينتهي

  :البندويل التدريب طريقة-4-2-7

 يف خاص نظام هلا اليت البطوالت يف التدريبية الطريقة هذه تستخدم أن ميكن أنه (1000 10110 الطاوي وحممد الفاتح وجدي )يذكر

 قبل التدريب يكون فهنا ، يوًما وتستريح يوًما البطوالت يف تلعب اليت الفرق ً فمثال ، اجلماعية األلعاب يف غالًبا هذا وحيدث ، املباريات

 قوية تدريبية مباريات بعمل املدرب فيقوم ، املباريات وميعاد التنافسية القوة حيث من للبطولة متاًما يوًما عشرين حوايل مبدة البطولة بدء

 القوة بنفس الفريق يلعب وأن ، البطولة خالل الفريق معها سيتنافس اليت الفرق قوة نفس يف املنافس الفريق يكون أن مالحظة مع ، يومًيا

 ، البطولة أثناء واخلططي واملهاري البدين األداء وقوة ظروف على التكيف عملية حتدث حىت البطولة خالل هبا سيلعب اليت والسرعة

 .أيام 4 مبدة البطولة بدء قبل حىت التدريبية املباريات  الشدة متوسط فيها التدريب يكون أيام  5 هذه وتكون

 " :التماثل " احملاكاة تدريب طريقة-4-2-1

 تدريب طرق أحدث من الطريقة هذه أن (1010 10110 السيد لطفي وحممد الفاتح مصطفي وجدي )يذكر   
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 وتستخدم األمريكان السباحني تدريب يف كونسلمان أستخدمها حيث السباحة، جمال يف مرة ألول الطريقة هذه واستخدمت التحمل

 التخطيط وعند ، املتكررة احلركة ذات األخرى الرياضية األنشطة تدريب يف ذلك بعد استخدمت مث املنافسة، قبل األسبوع يف مرتني

 : مها االعتبار يف هامان عامالن يوضع الطريقة هذه الستخدام

 . الرياضي فيها يتخصص اليت السباق مسافة-

 . حتقيقه اىل املدرب يهدف الذي اإلجناز مستوى-

 يتم الذي اإلجناز مستوى مع تتناسب بدقة حتديدها يتم بسرعة التدريب أثناء السباق مسافة على التغلب يف احملاكاة طريقة وتكمن-

 طول على ذلك يتوقف " ثانية 15 األداء أثناء ممكن حد أقصى اىل قصرية راحة فترات أداء مع ، املسافة هذه على حتقيقه اىل التخطيط

 دقيقة / نبضة 150 عن الراحة فترات يف العب النبض يقل ال أن مراعاة جيب وفيها  0من هذه الراحة فترات طول ويبلغ ، : " .املسافة

 .احليوية لألجهزة الوظيفي املستوى اخنفاض عدم لضمان وذلك

 : الضاغط التدريب طريقة-4-2-9

 بأداء الالعب يقوم لتدريب هذا ففي ، األداء وسرعة التحمل بصفة مرتبط املهارة على للتدريب كربى أمهية له التدريب من النوع هذا   

 العمل جيعل القوي البدين املهاري األداء وهذا ، الالعب ملقدرة وفًقا دقيقة نصف بني يتراوح ، حمدد زمن يف وسرعة قوة بأقصى املهارة

 :يأيت ملا وفًقا وذلك الالعب هبا يؤدي اليت احلمل شدة حيدد الذي هو واملدرب ، الهوائًيا

 . باستمرار التمرين اجتاه تغيري-

 . والكرة الالعب بني املسافة تغيري-

  .الالعب جيريها اليت املسافة تغيري-

  .األول املهارة مع أخرى مهارة أي أو اخلداع مهارة إدخال-

 املهارة هلذه املهاري لألداء الالعب حتمل زيادة الوقت نفس ويف ، املطلوبة بالدقة للمهارات الالعب أداء سرعة اىل التدريب هذا ويهدف  

 من للعبها اجلزاء منطقة داخل لالعب تصل اليت الكرات من املختلفة االجتاهات من املرمى على التصويب مترينات الطريقة هذه أمثلة ومن ،

 .كرة من بأكثر التمرينات طريق عن بالرأس الكرة ضرب مترينات أو ، خمتلفة أماكن
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   : "أيزومتري " الثابت العضلي باالنقباض التدريب طريقة-4-2-80

 بتدريب العناية فإن لذلك والرشاقة، والتحمل كالسرعة األخرى البدنية الصفات مجيع يف تؤثر اليت القاعدية البدنية الصفة هي القوة تعترب

 وكلما ، املهارة يف العاملة اجلسم أجزاء لتحريك عضلي لعمل حتتاج مهارة فكل واملهاري، البدين الالعب أداء مستوى من يرفع القوة

 حتريك على الالعب قدرة تزداد وبذلك األجزاء هذه وزن على تتغلب أن استطاعت كلما األجزاء هذه على العاملة العضالت قوة زادت

 املهارات أداء عند اجملهود يف يقتصر الالعب جتعل العضالت تقوية فإن وكذلك املهاري، األداء دقة على تساعده بسهولة جسمه أجزاء

 تعمل حيث عضلي انقباض أقوى الثابت العضلي االنقباض كان وملا تعب بدون أطول زمنية لفترة العمل على قدرته تزداد مث ومن املختلفة

 اليت خاصة قصري وقت يف الالعبني لدى الضعيفة العضالت تقوية يف يسهم حيث انقباض بأقصى العضلية األلياف من جمموعة  أكرب فيه

 تؤدى مترينات جمموعة (التدريب وحدات) اليومي التدريب برنامج يشمل أن على يعمل أن املدرب واجب من فإن لذلك ، مصابة كانت

 .الثابت االنقباض طريق عن

 القصوى القوة تنمية وبالتايل املنافسة حلركات املختلفة اخلطوات يف للعضالت انقباض أقصى حتقيق:األيزومتري التدريب مميزات 

 احلركات لتلك

 . .معينة مفصلية زاوية يف للعمل العضلية اجملموعات وحتديد توجيه ميكن -

 .(احلركي )األيزوتوين للتدريب بالنسبة عنها الثبات يف كثرًيا أطول املثري دوام فترة تكون -

 حتقيق يف استغالله ميكن الذي الزمن يف اقتصاد عنة ينتج مما التكرار مرات عدد من اإلقالل ميكن االنقباض فترة لطول نظًرا -

 .أخرى أهداف

 .  التعب ظهور تأخري إىل يؤدي وهذا ال ً قلي الطاقة بذل يكون -

 .العضلية القوة وخاصة التدريبية حبالتهم لالحتفاظ اإلجيابية الراحة حالة يف املصابني األفراد مع يستخدم -

 .األخرى الطرق من كثري عن فيها والسالمة األمن عوامل زيادة -

 . .قصرية زمنية فترة وكذلك بسيطة مكانية مساحة اىل حيتاج -

 .األدوات على أساًسا يعتمد ال ولذا الذاتية املقاومة مترينات استخدام ميكن -

 . احلركة مسار يف معينة عضلية جمموعة لتنمية بسرعة نتائجه تظهر  -

 



58 
 

 

 : األيزومتري للتدريب السلبية اجلوانب

 .القلب أوعية على الضار وتأثريه العصيب اجلهاز إجهاد -

 . ومنفصلة منقطعة احلركات تؤدى إذ ، احلركي التوافق إتقان عدم -

 . واملرونة السرعة مثل احلركية القدرات بعض على املضاد التأثري -

 . اجلسم مرونة يف يؤثر مما للمفاصل احلركة مدى من تقلل -

 .التنفسي الدوري التحمل أو العضلي التحمل تنمية يف بسيطة فاعلية ذات -

 :األيزومتري التدريب خصائص

 الزمن من %01اىل 01 من العضلية للقوة األيزومتري العضلي التدريب أثناء املثري شدة تبلغ عندما  ، القصوى القوة من%50  -

 . املثري دوام تصل إليه فترة أن جيب ما أعلى على حنصل حىت وذلك اجلهد استنفاذ حىت الكلي

 القوة حدود يف الشدة تكون عندما اليوم يف مرات مخس عن يزيد ال أن جيب ، العضلي االنقباض لتكرار إمكانية أعلى إن -

 .اليوم يف واحدة مرة اىل تصل قد احلاالت بعض ويف القصوى،

 :األيزومتري التدريب أشكال أهم

 . .احلائط دفع حماولة مثل ثابتة كبرية مقاومة ضد العمل -

 . .زمنية فترة الثبات مع املطاطة الشرائط استخدام -

 . .وسحبهما الكفني تشبيك مثل أخرى جمموعة عضالت جمموعة مقاومة -

 . .للجسم خمتلفة أوضاع يف معينة لفترة ثقل رفع -

 . .احللق على الصليب وضع يف والثبات التعلق، وضع مثل األرضية اجلاذبية ضد الثبات -

 ؟ األيزومتري التدريب أداء كيفية

 . .يوم بعد يوًما أو يومًيا عامة بصفة التدريب يكون أن ميكن -

 ومن العظمى القوى تنمية اهلدف يكون ما حالة تكرارات يف 6 –10 حدود يف قليل التكرارات عدد للتمرين يكون مرة 15 -

 .القوة حتمل تنمية حالة يف ثانية 01-0من العضلي االنقباض زمن يستمر3 – 10

 . التمرين من األخري اجلزء يف ببطء الزفري مث أخرى ثوان لبضعة التنفس كتم مث التمرين أداء قبل عميق شهيق بأخذ التنفس ينظم -
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  : األيزوتوين التدريب طريقة-4-2-88

 أحدمها طريقتني مستقلتني اىل الطريقة هذه تقسيم وميكن ، وتقصر العضلة تطول حيث املتحرك االنقباض باستخدام التدريب به قصد

 االنقباض باستخدام واألخرى . على املقاومة وتتغلب متاًما مركزها اجتاه يف العضلة تنقبض حيث املركزي العضلي االنقباض باستخدام

 فإن األثقال باستخدام األيزوتوين التدريب حالة ويف زيادة املقاومة أمام متقهقرة تطول وهي العضلة ضتنقب حيث الالمركزي العضلي

 أوضاع الختالف تبًعا املختلفة احلركة مراحل خالل ختتلف الالعب لدى إمكانية القوة أن إال احلركة مدى طول على ثابتة تعترب املقاومة

 .الروافعلقانون  وفًقا واملقاومة القوة ذراع

 احلالة هذه مًعا) بينية وبراحة(واملرونة  القوة زيادة على تأثريه من واالستفادة العام البدين اإلعداد هتدف التمرينات هذه استخدام وميكن

  .قليلة التكرارات تكون أن جيب

  " :باحلركة املشابه " األيزوكنتيك التدريب طريقة-4-2-82

 نوعية تنظيم وكذلك ميكن ، الرياضة أثناء تؤدى اليت من اإلمكان بقدر قريبة حركات استخدام بإمكانية التدريب من النوع هذا يتميز

 . املقاومة

  :واملتابعة املنافسة طريقة-4-2-83

 كقدرات القوة من قدرات أي تطوير اىل توجيها ميكن ولكن حمدد هدف هلا يوجد وال ، املوسم لقمة اإلعداد أثناء الطريقة هذه تستخدم

 املنافسات خربة اكتساب يف تسهم أهنا باإلضافة إىل األخرى، القوة قدرات تطوير يف فاعليتها من أعلى تكون حيث اخلاصة القوة حتمل

 . تدريبية كمحتويات أداء املنافسات يتم حيث املنافسة، خطط دراسة وكذا اخلططي األسلوب وحتسني

  :اهلرمي التدريب طريقة-4-2-84

 هذا ينفذ سريعة، ولكي إجيابية بنتائج وتأيت العاملة، العضالت تقوية يف واضح تأثري وهلا العضلية القوة لتنمية تدريب طريقة هي -

 :اآليت بعمل املتدرب يقوم التدريب

 . .عالًيا يرفعه أن لالعب ميكن ثقل أقصى بتحديد املدرب يقوم -

 . :باآليت الالعب يقوم -

 .إجيابية – دقائق 4 الراحة مث رفعة ثقل أقصى من  80 %الالعب يرفع -

 .إجيابية – دقائق 5 الراحة مث رفعة ثقل أقصى من  85 %الالعب يرفع -

 .إجيابية – دقائق 6 الراحة مث رفعة ثقل أقصى من  90 %الالعب يرفع -
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 .إجيابية – دقائق 7 الراحة مث رفعة ثقل أقصى من 95 %الالعب يرفع -

 عضالت سواء علية العاملة العضالت تقوية يف واضح تأثري له التدريب وهذا رفعة ثقل أقصى من  100% الالعب يرفع -

 .سريعة إجيابية بنتائج ويأيت الرجلني أو الذراعني

  :الفسفوري التدريب طريقة -4-2-85

 التدريب شدة ورفع التدريبية األمحال زيادة تكثيف " هو الفسفوري التدريب أن إىل السيد لطفي وحممد الفاتح مصطفى وجدي يشري   

) التدرييب املوسم مدار على استمرارية ضمان دون لكن وقت أسرع يف الرياضية الفورمة حتقيق إىل يؤدي مما ، قصرية لفترة عالية بدرجة

 (.0110،00لطفي، وحممد الفاتح مصطفى وجدي

 الدراسات من العديد نتائج ان الدين حسام طلحة يذكر   :املتقطع أو املتغري املتبادل أو التباديل التدريب طريقة-4-2-86  

 بعمل قام إذا أما ، التام باإلجهاد بعدها يشعر دقائق ثالث ملدة الشغل درجات بأعلى الدراجة مترين يؤدي أن يستطيع الفرد أن اكدت

 24 ملدة التمرين أداء يف االستمرار من ذلك ميكنه فسوف للراحة دقيقتني على بعدها وحصل واحدة دقيقة وملدة املستوى بنفس التمرين

 اىل الدم يف الالكتيك حامض تركيز يصل حيث ، (000، 0000الدين، حسام طلحة) العام اإلجهاد من احلالة نفس اىل يصل حىت دقيقة

 30حىت اجلهد بذل يف يستمر أن ميكن فإنه ثانية، 20 اىل الراحة وفترة ثواين عشرة اىل العمل فترة تنخفض وعندما ملليمول، 15.7

 أن الطاوي وحممد الفاتح وجدي يشري كما ملليمول 2 اىل الالكتيك حامض تركيز نسبة اخنفاض مع العام، باإلجهاد الشعور قبل دقيقة

 تكرر ما إذا اخلاص التحمل وكذلك ، السرعة وحتسني االنطالق سرعة حتسني أو القوة وحتمل العضلية القوة تنمية اىل هتدف الطريقة هذه

 األساسية باملهارات املرتبطة الصفات هذه تنمية على أيًضا يعمل وهو (00 ،0110الطاوي، وحممد الفاتح وجدي) ، كافية لفترة التمرين

 مرة التمرين يكرر مث بالسرعة أو بالقوة اهلبوط يف يتدرج مث التمرين قوة أو بسرعة فباالرتفاع الالعب يتدرج حبيث الطريقة هذه وتنظم ،

 .أكثر أو

 الراحة فترات تدرج مالحظة مع خمتلفة مبسافات التمرينات يؤدى أن ميكن ، إجيابية راحة دقائق 3 بعد التمرين يكرر أن ميكن : ملحوظة

 .االنطالق سرعة تنمي ً متر 10  القصرية املسافات أما السرعة حتمل تنمي الطويل اجلري ومسافة األداء شدة ارتفاع مع

 هذه هبوطه، يف يتدرج مث التمرين وقوة بسرعة االرتفاع يف الالعب يتدرج حبيث الطريقة هذه تنظم:التباديل التدريب مترينات بعض

 ،( 10 وآخر تكرار كل بني الراحة وتكون مرات مخس تتكرر أمتار 10 مسافة بدوهنا أو بالكرة الالعب جيري  : فمثال والقوة السرعة
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 جيري أو  ، 30) .01 ،(0راحة يأخذ وآخر تكرار كل وبني مرات مخس تكرر متر 20 مسافة الالعب جيري أو ثانية)00 ،01 ،00 

 .ثانية 30 )– (15 راحة يأخذ وآخر تكرار كل وبني مرات مخس تكرر متر 30 مسافة الالعب

 : التباديل التدريب فلسفة 

 يعتمد القصوى اهلوائية القدرة تنمية إىل يهدف عالية شدة ذو تدريب فهو الفتري التدريب عن وخيتلف دقيقة فيزيولوجية أسس على مبين 

 اخللفية هذه خالل من العضلة داخل األكسجني حتويل يؤمن الذي ميوقلوبني وباألخص العضلي الربوتني على التدريب من النوع هذا

 الطريقة هذه 0001 السنوات يف  reskainn و  reindall و  gerschler طـرف مـن التدريـب هـذا تصميم مث العلمية

 اجلهد هناية يف أكسجيين دين عنه ينتج التدريب هذا الطاقة إنتاج يف اهلوائي املسار عن يعتمد املرتفع الشدة الفتري بالتدريب كذلك تعرف

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

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

 .للرياضي القصوى اهلوائية لالستطاعة فعاال تطوير منه ينتج العالية بالشدة يتسم الذي النشاط هذا 

 . الطاقة إلنتاج اهلوائي املسار بتنبيه بدورها تقوم اليت قصوى حتت جهد جرعة بإعطاء نقوم االكسجيين الدين سد من االنتهاء عند 

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

  :األمد الطويل التباديل التدريب طريقة

 راحة بفترات تتبع دقائق 0 ملدة اهلوائية االستطاعة وفوق القصوى حتت شدة ذات متتالية مبجهودات القيام على قادرا الرياضي يكون

 . دقائق 0 العمل مدة نفس تساوي نشيطة

 هذا يف لالستمرار  املناسب الفيزيولوجي االتزان أحداث ميكن الراحة وطبيعة وفترة ومدة شدة من احلمل مكونات خمتلف ضبط خالل من

 .العمل

 حبيث مضبوطة تكون التمرينات شدة  مرات 0 األقل على التكرارات عدد يكون حبيث  مرات عدة  نوعية ذو جهد بتكرار يقوم الرياضي

 الذي الستشفاءا أثناء الرياضي مدخرات استرجاع عليه يستوجب( أكسجيين دين إحداث)  الطاقة إلنتاج الغالب اهلوائي امليكانيزم  يكون

 .دقائق 0 يدوم
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 التمرين هذا خالل ومن راحة دقائق0تتبعها دقائق0 ملدة العبني 0 من فريق كل يتكون فريقان فيه يتنافس  م01 ضلعه طول مربع: مثال

 . القصوى اهلوائية االستطاعة اىل الالعب يصل

 : األمد املتوسط التباديل التدريب طريقة

 املتراكم االكسجيين الدين النوع هذا يف انه إال( املدى طويلة) السابقة للطريقة العلمية اخللفية  من قريبة الثاين النموذج هلذا العلمية اخللفية

 اجلهد شدة يف باخلصوص يكمن الفارق النشيطة الراحة فترة خالل األكسجني تدفق ريةتو ينبه  sur critiqueاحلرج فوق اجلهد خالل

 دقيقة 0.01دقيقةو0 بني تتراوح وتكون الطويل األمد ذو التباديل التدريب راحة فترة من تقترب أو تساوي راحة فترات تتطلب اليت

  مهم عامل اجلهد شدة ضبط الطريقة هذه يف تكرارت عشرة إىل التكرارات بعدد الوصول وميكن األقل على تكرارات 0 إىل تصل لتكرار

 .فعاليته ويف اجلهد يف االستمرار يف

 اخلارجية املؤشرات تبقى.اجلماعية األنشطة أما. جيدة نتائج األحيان اغلب يف تعطي بقليل pma من أزيد سا/كلم0 تقارب جري وترية

 مع األنشطة تنويع هو األهم ويبقى ملرات اجلهد نفس تكرار على القدرة و(  النبض مثل)  الرياضي استشفاء عن لالستدالل صحة أكثر

 .اجلهد درجة على احلفاظ

 :األمد القصرية التبادل التدريب طريقة

 التباديل التدريب طريقة  من أكثر العمل شدة تزداد الوقت نفس يف املدى املتوسط التدريب طريقة عن الزمن يقل الطريقة هذه يف 

 نفس وتبقى. ونصف دقيقة اىل الراحة فترة تصل حني يف دقيقة من واقل ثانية 01  عن العمل مدة تزيد ال  حيث األمد املتوسطة

 شدة تقارب حبيث االكسجيين الدين تزايد من يقلل الراحة فترات يف األكسجني تدفق إن إال الطريقة هذه يف كذلك السابقة امليكانزمات

 . القصوى اهلوائية االستطاعة من% 011 العمل

 بني مشتركة نقطة تعترب حيث  مزدوجة فعالية هلا  الفتري التدريب عن بتعدن الطريقة هذه يف:قصري قصرية التباديل التدريب طريقة

 . الفتري والعمل املستمر العمل

 أما) Alport et) coll ,2005,129التكرارات بني متساوية و سلبية راحة وفترات عالية شدة ذو جهد بتسلسل الطريقة هذه تعرف

  00 الراحة و اجلهد تناوب يف واقتراحا طرحا األكثر التسلسل (.,et riluot coll)  ,0110 78 اجيابية تكون السالسل بني الراحة
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 يف مرات 0 اىل 0 وتتكرر دقائق 0 اىل تصل طويلة بينية راحة فترات تتخللها السالسل هذه راحة01و جهد 01 أو راحة 00 جهد

 و الوثب متارين اىل العضلية التقوية التمارين اىل اجلمباز متارين من املختارة األنشطة يف بالتنويع  الطريقة هذه تتميز الواحدة احلصة

 طرف من اخلصوص بوجه وتستعمل كانت فترة أي ويف تدرييب خمطط أي يف الطريقة هذه بوجود يسمح ما هذا اجلري. االرتقاء

  (Goussard,63,1998)  أخرى رياضية أنشطة مع تتكيف أن تستطيع كما اجلماعية األنشطة يف املتخصصني

 :قصري قصري التباديل التدريب تعريف 

 . القصوى اهلوائية االستطاعة من% 011 عن تزيد شدة ذات سالسل تكون تكرارات عدة عن عبارة هو   

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

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

  :الطريقة هذه مبادئ

 .  الشدة املرتفع العمل أو العالية شدة ذوا القصري الفتري التدريب كذالك يدعى أن ميكن قصري قصري التباديل التدريب  

 : بالسرعةالنه املميزة القوة صفة على تعتمد اليت الرياضات وتطوير تنمية على يساعد قصري قصري التباديل التدريب  

 . هوائية بدنية لياقة يطور-    

 .النشاط نوع مع تتوافق خاصة استجابة للرياضي يعطي-    

 . املستمرة للجهود ومثرية حمفزة تدريب وسيلة -    

  :قصري قصري التباديل التدريب يف العمل خصائص

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

 .FC بالنبض تقدر الراحة وشدة التمرين شدة -    

  ( للعمل الكلي الزمن) والسالسل التكرارات بني الراحة منط -    
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   ثانية01 من اقل عالية شدة ذات جلهود كبري عدد من غالبا يتكون قصري قصري التباديل التدريب -    

 حلمض تراكم بدون لكن الالهوائي امليتيابوليزم وكذالك اهلوائية املداومة وكذالك القصوى اهلوائية لالستطاعة األقصى بالتطوير يقوم

 .)   ( GACON,1993, 85 اللنب

 : االسترجاع نواعأ

 . الدموية اللكنات رسكلة إعادة -  

 .PC بناء إعادة -  

 .االيضية الفضالت من التخلص -  

 . اخللوي األيض نشاط إثارة -  

 .اجلهد من كبري حجم على احلصول -  

  08 رقم اجلدول  

 للراحة العمل نسبة ميثل

 (ثا) مدة اجلهد (ثا) مدة االسترجاع نسبة العمل للراحة

0.0 01 01 

0.0 00 01 

0.0 01 00 
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 02اجلدول رقم 

 . التباديل للتمرين املتوسطة بالشدة مقارنة االسترجاع وشدة التمرين شدة بني الفرق ميثل

 السعة %الشدة املتوسطة شدة االسترجاع شدة التمرين

011 % 01 % 00 % 00  = %011  *00   /01-0 

011 % 1% 01 % 011  = %011  *01 – 011 

 

 

  03اجلدول رقم 

  التباديل للتمرين املتوسطة بالشدة مقارنة االسترجاع وشدة التمرين شدة بني الفرق ميثل

 30/30مثال على 

 %الشدة املتوسطة %شدة االسترجاع %   شدة التمرين

011 01  (011  +01 /)0      00 % 

011 1  (011 +1 /    )0      01 % 
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  04اجلدول رقم 

  الشدة ميثل التباديل للتمرين املتوسطة بالشدة مقارنة االسترجاع وشدة التمرين شدة بني الفرق ميثل

 30/85مثال على 

 %الشدة املتوسطة %شدة االسترجاع %شدة التمرين

011 01  (011   0  +01  / )0    00 % 

011 1  (011   0  +11  / )0     00 % 

  

 : املختلفة التدريب طرق خالل من والتطور للتدريب األساسية املبادئ 

  .تطويرها املراد القابلية نوع ، العمر : االستعداد مبدأ -

 ، اإلصابة أو املرض ، البيئية املؤثرات ، اللياقة مستوى ، والنوم الراحة ، التغذية ، النضج ، الوراثة : الفردية االستجابة مبدأ-

 .الدافعية

 واألوتار واألربطة العظام كثافة زيادة ، العضلي اجلهاز حتسن ، التنفسي الدوري اجلهاز حتسن : التكيف مبدأ-

  .الزمن ، الشدة ، التكرار : احلمل زيادة مبدأ-

 . .الكيف اىل الكم من ، الكل اىل األجزاء من ، اخلاص اىل العام من : التدرج مبدأ-

  .اخلصوصية مبدأ -

  .التقاطع التدريب ، التدريبية الدوائر ، السهولة مقابل الصعوبة ، الراحة مقابل العمل : التنوع مبدأ -

  .التهدئة و اإلمحاء مبدأ -

  .اجلسم حرارة درجة يرفع -

  .القلب ومعدل التنفس يزيد -
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-  

  .التمزقات من واألوتار واألربطة العضالت يقي -

  .االستمرارية مبدأ -

  .املدى طويل التدريب مبدأ -

 املناسب التدريب نوع اختيار اال البدين احملضر أو املدرب على وما العمل يف تنوع عنه ينتج التدريب طرق يف التنوع إن:   اخلالصـة

 مراعاة وكذاك املرحلية  احترام وكذلك املتدرب ومستوى  املنافسة طبيعة و الداخلية النشاط خصائص حتترم علمية منهجية وفق واملخطط

  .الطاقوية والزمر البدنية اخلصائص

 :التدريب طريقة اختيار عند مراعاهتا جيب اليت االشتراطات ومن

  .واضًحا يكون أن جيب والذي التدريبية الوحدة من املباشر الغرض حتقق أن. 1

 . .للفرد التدريبية احلالة مستوى مع تتناسب أن. 2

 . .الطريقة تطبيق كيفية يف وإمكاناته املدرب مهارة مع تتماشى. 0

 . .املمارس الرياضي النشاط ومتطلبات خصائص أساس على توضع. 0

        الرياضي التدريب ملواصلة الالعب حتث اليت الدافعة القوة استخدام على تساعد. 5

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

 مردود الالعبون يقدم لكي لالعبني البدنية اللياقة من وحيسن يطور أن جيب املدرب( and all) dallal10110  1000 والنفسية

 تطوير على تسمح متارين على البحث جيب لذلك العايل األداء عوامل من عامل لتطوير الكايف الوقت هلم ليس املدرسون.  راقي كروي

 .القدم كرة لالعب الرئيسية الصفات من تعترب املداومة صيغة من أكثر
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 :متـهـيـد

 احلد اىل سنتطرق كما امهيتها و القصوى اهلوائية السرعة على التعرف و الطاقة انتاج انظمة على الضوء إلقاء سنحاول الفصل هذا يف

 مع التدريبات شدة حتديد طرق اىل نتطرق كما الفيزيولوجية املؤشرات هذه بني العالقة و القليب والنبض االكسيجني الستهالك االقصى

 .   اجلانب هذا يف التحكم على تساعد ميدانية امثلة

  : الطاقة إنتاج أنظمة-8

 ثالثي حتلل هو وزمنه نوعه كان مهما عضلي نشاط ألي الطاقة مصدر وإن العضلي، االنقباض مصدر اإلنسان جسم يف الطاقة تعد

 ( . ATP)  ب له ويرمز األدينوزين فوسفات

 بالطاقة الغنية املركبات أحد وهو العضلي، للنشاط الالزمة الطاقة إنتاج ألنظمة املباشر املصدر هو(  ATP)  األدينوزين فوسفات ثالثي

 عبد)      الغذائية املواد من تستخلص اليت الكيميائية الطاقة أشكال أحد يعد وهو العضلية، اخلاليا والسيما اخلاليا معظم يف املخزونة

 ( . 00 ،10000 الفتاح

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

 .النظام الفوسفايت -

 .الالكتيكي النظام  -

 .النظام األكسيجيين  -

 واليت الرياضية األنشطة عليه تعتمد الذي األساسي النظام الفوسفايت الطاقة نظام يعد(:   ATP – PC) :  الفوسفايت النظام-8-8

 يعتمد ألنه عامة، الطاقة إلنتاج نظام  أسرع  يعد وهو الطاقة إنتاج بسرعة النظام هذا ويتميز بالسرعة املميزة والقوة السرعة عنصر تتطلب

  ،0000 الفتاح، عبد(  ) PC) الفوسفوكرياتني تسمى بالعضلة ، خمزونة أخرى كيميائية مادة طريق عن(     ATP)   بناء إعادة على

000، 00  . ) 

 فوسفات ثالثي مثل ذلك يف مثله العضلية اخلاليا يف ويوجد بالطاقة، الغنية الكيميائية املركبات من يعد(  PC) الكرياتني فوسفات وان

  من مول انشطاره مقابل(  ATP)  بناء استعادة على تعمل الطاقة من كبرية كمية حترر انشطاره وعند ،(  ATP)  األدينوزين



70 
 

 

 فتزداد عنيف عضلي نشاط حالة اليت النسبية الراحة حالة من االنتقال عند(  000 ،0000 وسيد، الفتاح، عبد)  الكرياتني فوسفات

  وبالتايل الدموية والدورة التنفس تقوية لغرض معني وقت حيتاج الكمية هذه جتهيز أن إذ فورا، جتهيزها ميكن ال لألكسجني األعضاء حاجة

 بنظام الطاقة من العضالت جتهيز يكون عندها( . 00 ، ت ب املرعب،)  النشاط تؤدي اليت للعضالت باألكسيجني الغين الدم إيصال

 ( .  ATP-PC)  الطاقة

 يف مليمول(  10)  و السيدات يف مليمول(  1.0)  حبوايل وتقدر جدا قليلة العضلة يف   PC و  ATP ملخزون الكلية الكمية إن

 من لعدد تكفي الكمية هذه وأن(  0111 ،01 ، الفتاح عبد)  حمدودة طاقة تعد النظام هذا من الناجتة الطاقة فإن ولذلك الرجال

 من أكثر الطاقة إنتاج سرعة يف تكمن النظام هلذا احلقيقية القيمة أن غري ثواين،(  01-0)  من قدره ومن يف القصوى العضلية االنقباضات

 :  النظام هذا مميزات من وإن(  0000،01 وآخرون درويش)  وفرهتا

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

 .وعمل األوعية الدموية يف نقلها للدم 

 ( املايوسني واألكتني ) حيدث التفاعل يف السايتوبالزم، منطقة عمل اخليوط الربوتينية االنقباضية -

 ( . 0110 – 0110عبد الباقي، ) بطريقة مباشر(    PCو  ATP) ت كل من ال ختتزن العضال-

  الفوسفاتية املركبات(  بناء)  خزن إعادة يتم(  التمرين)  اجلهد من انتهاء بعد أن بالذكر اجلدير ومن

 (ATP و PC  )العضالت يف . 
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 (05)  رقم جدول

 (  ATP – PC)  الفوسفاتية املركبات بناء إعادة ونسبة الراحة زمن بني العالقة يوضح

  

 (  ATP – PC)   بناء إعادة نسبة زمن الراحة بالثانية

 قليل جدا ثواين 01حتت الـ 

01 01 % 

01 75 % 

01 88 % 

001 94 % 

 % 100 ( 001) فوق 

 

 : النظام الالكتيكي-8-2

 للعمل بالنسبة الطاقة إنتاج عن املسؤول النظام وهو األكسجني غياب يف السكر انشطار إىل نسبة  الالهوائية باجللكزة النظام هذا ويسمى
 قدرة على يؤثر الذي الالكتيك حامض العملية هذه عن وينتج دقيقتني، أو الدقيقة إىل ثانية(  01)  الــ عن مدته تزيد اليت العضلي
 ( . 000 ،0000 وسيد، الفتاح عبد)  التعب وحيدث الشدة بنفس األداء يف االستمرار على العضلة

 الكربوهدراتية املواد طريق عن تنتج األصل يف املادة وهذه الكاليكوجني، تسمى أخرى مادة ولكن(  PC)  ليس هنا الطاقة مصدر وإن
 سكر شكل يف يكون ال ختزينه ولكن والكبد، العضالت يف خيزن مث الكلوكوز سكر إىل اهلضم عملية خالل فتتحول اإلنسان يتناوهلا اليت

 حامض إىل مث كلوكوز سكر إىل احلاجة عند الكاليكوجني ينشطر إذ الكاليكوجني، وهي تعقيدا أكثر مادة شكل يف ولكن كلوكوز
 جزيئات(  0)  حوايل تبلغ الكاليكوجني من غرام(  001)  انشطار من الهوائيا تنتج اليت  ATP بناء إعادة على ويساعد الالكتيك

 01 ،0111 الفتاح، عبد)   ATP  جزئ(  00)  بناء إلعادة تكفي طاقة الكاليكوجني من  الكمية لنفس اهلوائي االنشطار ينتج بينما
 :  النظام هذا مميزات وإن( 

 .ال حيتاج إىل وجود األكسجني  -
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-  

 ( .كلوكوز  –الكاليكوجني ) يعتمد على الكاربوهدلرات فقط مصدرا للطاقة  -

 .السيتوبالزم حتدث تفاعالت يف  -

 .حيدث التعب العضلي نتيجة تراكم حامض الالكتيك  -

 .( 0110-0110عبد الباقي، )   ATPينتج كمية كافية من الطاقة إلستعادة كمية من الـ   -

 : O2النظام األكسجيين  -8-3 

يعد من أنظمة إنتاج الطاقة (  Martine et Lumsden، 0001) نقال عن ( عبد اهلل ) إن نظام األوكسجني كما أوضح  
املستخدمة يف الفعاليات ذات الشدة املعتدلة ولفترة طويلة نسبيا، فبعد دقيقتني أو ثالث من العمل العضلي املستمر يبدأ هذا النظام 

ل للكاربوهدرات بالسيطرة يف جتهيز اجلسم بالطاقة بوجود األوكسجني، وإن متطلبات الطاقة هنا يتم تزويدها عن طريق التحلل الكام
غرام من الكاليكوجني يف (  001) إن االنشطار الكامل لـ ( .      00، 0111عبد اهلل، ) والدهون اليت تتأكد مبسامهة األوكسجني 

 جزء من الـ(  00) هذا النظام يؤدي إىل تكوين 

 (ATP  ) من جزء الــ(  001) غرام من الدهون يؤدي إىل تكوين (  000) ، وانشطار (ATP  ) وتبلغ كمية األوكسجني اليت
لتر من  األكسجني يف 0لتر اذا كان مصدر الطاقة هو الكاليكوجني، بينما تصل إىل (  0.0) حوايل ( ATP)تستهلك  لبناء جزء من 

 : و يتميز هذا النظام مبا يأيت (  00 – 01،  0111عبد الفتاح ، " ) حالة الدهون 
 .يعتمد على وجود األكسجني  -

 .عدة ساعات  –دقائق  0يف الفعاليات ذات الشدة اخلفيفة واملتوسطة ولفترة تتراوح ما بني يعمل  -

 . تستخدم الكاربوهدرات والشحوم إلنتاج الطاقة  -

 ( . 00، 0000) لتحرير الطاقة يف هذا النظام حنتاج اىل فترة أطول من بقية األنظمة  -

  : الطاقة أنظمة عمل تداخل-2

 عن نقال(   الدباغ)  أشار فقد ، واملساند العامل الطاقة نظام حيددان اللذان مها وزمنه(  التمرين)  األداء إن

  (Astrand et rodahil    )خمازن على م 011 ركض مثل قصرية زمنية لفترة مسيطرا العضلي العمل فيه يكون الذي الوقت  يف 

(ATP و PC   . )والدهون، الكاليكوجني أكسدة على املارثون مثل الطويل التمرين فيه يعتمد الذي الوقت يف وكذلك ، باألساس 

 االعياء)  االستنفاذ حلد التمرين هذا تنفيذ فعند الوقود، استخدام خيص فيما تعقيدا أكثر بعد دقائق(  01-0)  سيستمر الذي التمرين فإن

 ثانية من يتغري وقود لكل النسيب املقدار ولكن واحد آن يف الوقود خمازن مجيع من االستفادة احملتمل فمن كهذه زمنية فترة غضون ويف( 

 ال حتول عملية حتدث التمرين باستمرار مث السيطرة هي(   PC و  ATP)  من االستفادة تكون التمرين هذا بداية فعند ، ألخرى

 ( . 00-00 ، 0000 الدباغ،)  مسيطرا يكون الذي هو الدهون تأكسد فإن التمرين هناية وباجتاه لكتات إىل  للكاليكوجني هوائي
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 ، الكندي االحتاد)  عن نقال ايضا(  الدباغ)  أشار وقد أنظمة، ثالثة هي سابقا وموضح معروف هو وكما الطاقة انتاج أنظمة إن 

 لتوضيح وكذلك الطاقة أنظمة عمل لتداخل أدق توضيح لغرض ومراحل أجزاء إىل الثالثة األنظمة من نظام كل قسم قد أنه(  0000

 . النظام هذا وسعة ، القدرة قمة على واحملافظة القدرة قمة وهي طاقة، نظام لكل الثالث املراحل عمل

 ( 06)  رقم اجلدول

 الثالث الطاقة أنظمة عمل مراحل يوضح

 السعة احملافظة على قمة القدرة قمة القدرة نظام الطاقة

ATP-PC  ثانية 01-01 ثانية 01-0 ثواين 0 –صفر 

LA 01-01 ثانية 01 ثانية 01-01 ثانية 

O2 املرحلة الثابتة الستهالك األوكسجني 

 ( . 00-00،  0000الدباغ ، )                                                                                      

 : الطاقة إنتاجية على الرياضي التدريب تأثري-3

 . أطول ولفترة بسرعة(  ATP) إنتاج معدل من يزيد مما األنزميات نشاط وزيادة الطاقة مصادر خمزون زيادة إىل الرياضي التدريب يؤدي

  : الفوسفوكرياتني على الرياضي التدريب تأثري-3-8

 حدوث يقلل مما(    PC)  طريق عن(  ATP)  بناء سرعة يزيد مما الكرياتني فوسفات خمزون زيادة إىل الرياضي التدريب يؤدي

 .التعب

 :  الالهوائية اجللكزة عمليات على الرياضي التدريب تأثري-3-2

 ، الرياضي الشخص  لدى أكرب بكمية الكاليكوجني يوجد إذ العضالت، يف الكاليكوجني خمزون زيادة إىل الرياضي التدريب يؤدي

 .التحمل أنشطة يف أمهيتها هلا ميزة وهذه
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 بناء إعادة يف امليتوكندريا كفاءة الرياضي التدريب يؤدي  : هوائيا  ATP بناء إعادة على الرياضي التدريب تأثري-3-3

ATP  األمحاض من االستفادة على يساعد الالكتيك حامض إنتاج تقليل أن كما والدهون، الكربوهدرات استهالك طريق عن هوائيا 

 (  00 ،0111، الفتاح عبد)  الطاقة إنتاج الدم يف املوجودة الدهنية

 ( 07) رقم جدول

 . التدريب محل لنوعيات القلب معدل استجابات يوضح

 استعمال معدل القلب نوعية عمل التدريب املستخدم

  الفوسفايت الالهوائي التدريب محل

   الالكتيكي الالهوائي التدريب محل

 (   هوائي – الالهوائي) الالهوائي التدريب محل

 محل التدريب اهلوائي 

 د/ن 001-001

 د /ن 001-001

 د /ن 000-001

 د /ن 001-000

                 

 ( 1000 0110أمحد نصر الدين ، )                           

  : القدم كرة لالعيب الفسيولوجية القدرات-0 

 و أعضاء تكيف و الالهوائية و اهلوائية القدرات هذه تنمية خالل من القدم كرة ممارسة يف مهما رئيسيا دورا الفسيولوجية القدرات تلعب

 : كاأليت تكون اليت و املختلفة اجلسم أجهزة

يؤكد العديد من اخلرباء و الباحثني أن الالعبني  الذيــــن يتمتعون بقدرة كبرية على استهالك : القدرات اهلوائية-4-8

 هالك األوكسجني له الدور احليوي يف ويكون مستوى أدائهم أفضل فــي تدريبات و سبـــاقات التحمل، إذ أن است. األوكسجني
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أداء العيب كرة القدم، وهو بذلك يعين كمية األوكسجني اليت تستخدم من قبل العضالت و األنسجة، حيث أن معدل احلد األقصى 

 عن ، والقدرة اهلوائية هـــي اليت تعرب(ق/لتر0)بالنسبة لالعيب كرة القدم يعادل حوايل (  Vo2 MAX)الستهالك األوكسجني

 املقدرة القصوى ألخذ 

 نشري ذلك لتوضيح و العضالت، يف استهالكه مث األوكـــسجني نقل و أخــذ على القصوى اجلسم قدرة أي األوكسجني

 الدم مــن الكمية هذه مرور عند و اجلسم أنسجة إىل الشرايني عرب الـــدم من كمية دقيقة كـل يف يضـخ القلب أن إلــى

 الذي األمـــر1  الشريـاين الدم من األوكسجني من كمية باستخالص تقوم فأهنا األنـــسجة عرب باألوكســجني املــحمل

 االستهالك فان وعليه الوريــدي الدم و الشـــرياين الدم بيـــن األوكســـجني كــمية يف فرقــا هـناك بأن يبني

  األوكسجني الستهالك األقصى احلد ويقاس لألوكسجني ووريدي شرياين فرق أقصى X القلب نتائج أقصى= لألوكسجني األقصى

(Vo2max  )يسمى ما هذا و الدقيقة، يف اجلسم وزن من كجم لكل باملليمتر ويقاس املطلق، باالستهالك ذالك ويسمى باللتر 

 .النسيب باالستهالك

 اجملهود ممارسة حالة يف كثريا خيتلف الرقم هذا أن أال ،(ق/كجم/مليلتر 0.0)  مقداره يبلغ الراحة أثناء األوكسجني استهالك ومعدل

 (. ق/كجم/مل 01-00) حوايل إىل ليصل القدم كرة يف التدريب عند البدين

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

 كان عالية الالعب لياقة كانت فكلما. األوكسجني الستهالك األقصى احلد مستوى حتسني إىل يؤدي البدين التدريب أن إذ لالعب،

 استهالك عملية يف مهم دور ذا لالعب اجلسمي التركيب يعد كذلك. التدريب من ألقل لألوكسجني األقصى االستهالك يف التحسن

 عضالت و ضخمة بأجسام يتمتعون الذين الالعبني إن إذ. األوكسجني استهالك عملية يف يتمتعون ينالذ الالعبني إن إذ. األوكسجني

 اجلسم، وزن من كجم كل إىل نسبة النسيب العربة بأن نالحظ ضوء يف لألوكسجني، األقصى االستهالك من أكرب مستوى حيققون كبرية

 أن إذ. األوكسجني الستهالك األقصى احلد مستوى حتديد يف للوراثة كبري تأثري هناك أن كما للعب، القصوى اهلوائية القدرة على للتعرف

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

 التقدم مع تدرجييا يتناقص VO2max مقدار بأن نالحظ حيث. األوكسجني الستهالك األقصى احلد مستوى حتديد يف املهمة العوامل

 مع األقصى القلب ضرب حاصل يف وذلك القصوى القلب ضربات معدل اخنفاض إىل يعود ذلك أن العلمية الدراسات دلت وقد العمر يف

 .العمر يف التقدم
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.  األداء يف العضلة تستهلكه الذي الطاقة إلنتاج املباشر املصدر فوسفات ثالثي األدينوزين مركب يعترب:الالهوائية القدرات-4-2

 يبلغ العضالت يف ATP  حجم أن إذ ثواين، بضع تتعدى طاقة إلنتاج تكفي ال جدا قليلة العضلة يف املخزون  ATP كمية  أن أال

 اخلاليا حتتوي و عضلية، انقباضات( 0-0) من لعدد فقط تكفي الكمية وهذه العضلة وزن من( كجم/مول ميللي 0-0) من مقدار

  هو للطاقة آخر مركب على العضلية

 و. ATP بناء استعادة على تساعد الطاقة من كبرية كمية ينتج حتلله وإن بالطاقة غين مركب يعترب الذي و(  PC) الكرياتني فوسفات

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

 أن شك وال الالهوائي النظام على يطلق لذلك للطاقة، كمصدر الفوسفايت النظام على تعتمد ثانية( 01) من أقل إىل منها كل يف األداء

 التكيفات هذه أن و لالعب، مستوى أفضل إىل الوصول أجل من الالهوائية الفسيولوجية التكيفات بعض حيدث املنتظم الرياضي التجريب

 مسافات كاستخدام قصوى، وسرعات قصرية بتكرارات تؤدي اليت التدريبات أداء طريق عن أفضل بصورة ينتج الفسيولوجية

 تشري و.  للطاقة كمصدر الفوسفايت النظام على تعتمد اليت و األداء أثناء الطاقة حترر معدل فيها يزيد حيث متر،( 01،01،01،01،01)

 من النسبة هذه من أسرع تكون أن وميكن% 01 يكون أن يفضل السرعة أداء يف الشدة مستوى فان التدريب أثناء أنه العلمية البحوث

 تلك وتؤكد القدم، كرة العيب عند الالهوائية التكيفات مستوى ورفع الالهوائية القدرات تنمية إىل يؤدي الذي األمر التحفيز، زيادة أجل

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

 .زيادة معدل التمثيل الالهوائي للطاقة -0

 .زيادة قدرة املنظمات -0

 كما جيب على املدرب أن يعلم أن التدريبات(الناتج عن زيادة حامض الالكتيك )حتسن حتمل الالعب لألمل  -0

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

الزم و ) ATP+PCالسرعة هو عالمة على أن التزود بالطاقة أثناء التدريب يتم بنظام حامض الالكتيك أكثر من تفاعل مركبات 

 (.0110،000صاحل، 

 .من اخلاليا العضلية إىل الدم و حينما يتجمع حامض الالكتيك يف العضلة و الدم حيدث تعب مؤقتحيث ينتشر حامض الالكتيك  
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إذ أن  زيادة حامض الالكتيك يف الدم يكون نتيجة قيام الالعب بالتدريب عند معدل منخفض من األوكسجني، إذ أن حامض الالكتيك 

 00-0)وتكون نسبته يف الدم وقت الراحة من ( بدون وجود األوكسجني )هو الصورة النهائية الستهالك اجليلكوجني الالهوائي  

 (101101الزم وصاحل )و أن تلك النسبة تزداد عند التدريبات ذات الشدة العالية %( مليجرام 

 :الطاقة توليد يف هوائية والال اهلوائية الطريقتني بني العالقة

 يف التطور وأن البدنية التدريبات طريق عن أساسا تتطورا البدنية اللياقة مكونات أن اىل( 0000) ريتر واناغبورغ رية يوهانس يشري

 الالعبني، مبستوى االرتقاء أجل من املقتنة الطرق و العلمية األسس وفق يكون أن البد الفدم كرة العيب لدى البدنية اللياقة عناصر

 :باآليت يتعلق البدنية اللياقة مكونات تطور وأن

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

 ،اضافة والتوجيه التحكم جهاز باعتباره العصيب الدموية،واجلهاز الدورة و والقلب الكربون أكسيد ثاين من وختليصها باألكسجني اجلسم

 .األخرى األجهزة اىل

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

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

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

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

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

 (.01101000الزم) لآلداء الالزمة الطاقة توفري يف الالهوائية الطرق نصيب ارتفع املستخدم، البدين اجلهد شدة ارتفعت وكلما

 :الالهوائية الفارقة العتبة-5

 حامض زيادة إىل تؤدي اليت احلمل شدة به يقصد املصطلح هذا و الواحد الرياضي التخصص لنوعية تبعا الفارقة العتبة مستوى خيتلف

1 10000العالء أبو) القصوى اهلوائية السرعة أو األكسجني االستهالك األقصى احلد إىل ينسب و معينة بنسبة الدم يف ظهوره و الالكتيك

  زيادة تأخر بالتايل و الالكتيك حامض إنتاج زيادة مقاومة على اجلسم قدرة زادت اهلوائية اإلمكانات مستوى ارتفع كلما و ،(000
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%  01 – 01 األكسجني االستهالك منخفض مستوى عن تظهر املدربني لغري الالهوائية الفارقة العتبة فان ذلك على بناء و بالدم تركيزه

  – 00 مستوى عند الالهوائية الفارقة العتبة تكون القدم كرة لالعيب بالنسبة أما 01 – 01 من املستوى هذا عند االستمرار ميكن و

 (.1000 10000 العال أبو) األكسجني لالستهالك األقصى احلد من00%

 يصل مبعىن األكسجني من كمية أقصى الرياضي يستهلك خالهلا من اليت السرعة هي :  VMA القصوى اهلوائية السرعة-6

 ( . cazorla  ، 0110، 000)  األكسجني الستهالك األقصى احلد إىل

)  التدريبية والربامج احلصص حمتوى حتسني ألجل املدربني من وتقييما حبثا األكثر الفيزيولوجية املرجعية  billat يعتربها كما

v.billat  ، 0110 ، 00  )، يعود فيما وراثية عوامل إىل منها جزء يعود(  سا/  كم 00 و 0)  بني الغالب يف تكون أنت ميكنها 

 ( . v.billat  ، 0110،00)  التدريبات ملستوى األكرب اجلزء

العب كرة القدم يف ( دقائق 0و  0) ما بني  )  VMAمن  % vm   (011يبستطيع الرياضي احلفاظ على السرعة القصوى 

من الطاقة يتم إنتاجها هوائيا أما املتبقية يتم إنتاجها من  % 00حوايل (  v.billat   ،0110  ،00) دقائق ونصف  0حدود 

ن إنتاج حامض الالكتيك هو ما يؤدي إىل اخنفاظ قدرة العضالت على التقلص مما يؤدي إىل النظام الالهوائي  الالكتيكي ، وبالتايل فإ

 .التعب املوضعي 

)  للتدريبات اجلماعية العودة من أسبوعني إىل أسبوع بعد يكون القصوى اهلوائية السرعة إختبار إجراء أن على التأكيد جيب كما

cazorla  ، 0110، 000 )بداية  جيد بشكل القصوى اهلوائية السرعة حتسن إىل والدراسات البحوث من العديد أشارت ،كما 

 . السابع األسبوع من

 يف وكايف جيد مؤشر التحضريات بداية اختبار احتساب دون الرياضي املوسم يف القصوى اهلوائية السرعة لقياس اختبارين إجراء يعترب

 (.v.billat10110 100) القدم كرة

 الفيزيولوجي املؤشر هذا معرفة على كثريا يعتمد القدم كرة يف احلديث التدريب إن: القصوى اهلوائية السرعة أمهية-6-8

 : يف األمهية هذه وتكمن بالكرة أو كرة بدون سواء القصوى اهلوائية السرعة من مئوية بنسبة تؤدي التدريبات أصبحت بل امليداين

 .  vo2 maxاحلصول على نتائج جيدة بواسطة وسائل بسيطة مقارنة مع  -
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 تعطي مؤشرات جيدة حول القدرات احلالية واملستقبلية لالعبني  -    

 تسمح بتسطري برنامج تدرييب يراعي خصوصية اجملموعة  -   

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

     (cazorla   ،0110  ،000 . ) 

 .حتدد إن كان هناك تطور أو وجب تعديل أو تغيري الربنامج التدرييب  -  

  sprint "تدريبات السرعة "ى ماعدا إن الشدة اليت يراد استخدامها يف التدريب مرتبطة بالسرعة اهلوائية القصو -

إن قدرة الالعبني على احملافظة على ريتم مرتفع مع قدرته على االسترجاع السريع متكن املدرب من حتديد أو تغيري مركز  -

 .اللعب

ى الظهريين تقليديا يعترب العيب الوسط األحسن من حيث السرعة اهلوائية القصوى لكن الكرة احلديثة أصبحت تعتمد كثريا عل -

 .فأصبحا أصحاب الكفاءة العالية يف هذه القدرة البدنية 

يعترب احلد األقصى الستهالك األكسجني مقياس القدرة اهلوائية  : vo2 max احلد األقصى الستهالك األكسجني -7

 000،  0000أبو العالء أمحد ، ) ة نظرا العتباره مؤشرا على قدرة اجلسم على إنتاج أكرب كمية من الطاقة اهلوائية يف الدقيقة الواحد

حيث أن زيادة استهالك األكسجني تعين زيادة قدرة العضلة على إنتاج الطاقة ولذلك تعترب تنمية احلد األقصى الستهالك األكسجني ( 

 . أحد األهداف األساسية لتنمية التحمل اهلوائي 

 01 من أكثر لذلك وتستخدم ، بدين جهد أداء عند الدقيقة يف كاملستهل األكسجني من حجم أقصى بأنه(   ويشري الزم) يعرف كما

 األقصى احلد تنمية معدل بدراسة الباحثني من الكثري قام ،وقد( 001 ،0110 ، بشري صاحل و الزم يوسف)  اجلسم عضالت من %

 التدريـبات من أشهر 0 إىل 0  اول يف % 01 - 00 بنسبة زيادة امكانية اىل الدراسات هذه نتائج اشارت و األكسجني الستهالك

 )000 ،0000 ، العالء أبو)  أسابيع 01 -0 فترة هلا تكفي لألكسجني األقصى االستهالك زيادة بأن يراعي السنوي التخطيط فعند

 التدريب أن إىل(  brouha  0000)  بروها أشار:  األكسجني الستهالك األقصى احلد على التدريب تأثري-7-8

  نتيجة الكربون أكسيد ثاين وإنتاج األكسجني استهالك ينخفض بالتدريب الرياضي تقدم فمع األكسجني استهالك على يؤثر الرياضي
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 معدل ويزيد(  د/ل0)  األكسجني من كمية أقصى استهالك يستطيع الالعب أن املعروف فمن ، العصبية العضلية الوظائف لتحسن

 000 ، 0110 ، بشري وصاحل الزم يوسف)  العالية الشدة ذات البدنية التدريبات أداء عند(  مرة 01 -01)  حوايل إىل االستهالك

 أن كما العملي الواقع حيث من األكسجني الستهالك األقصى احلد من % 00-01 إىل املباراة أثناء يصل ال الالعب أن وجند( 

 دائما يستطيع ال الالعب فإن لذلك ونتيجة(  دقائق 0-0)  تفوق ملدة العايل املستوى عند األداء يف االستمرار يستطيع ال الالعب

 باختالف خيتلف أنه ،كما(  0110 ، 0110 ، حممود أمحد و حسني مهند)  املباريات أثناء األقصى احلد األكسجني استهالك

  اللعب خطوط بقية مع مقارنة اهلوائية للقدرة مستوى بأعلى يتميزون الوسط العيب بأن الدراسات بعض أثبتت فقد اللعب مراكز

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

 الغذائي التمثيل)  األكسجني استهالك يف العضالت كفاءة ، األنسجة إىل األكسجني توصيل ،كفاءة الدم إىل الشهيق هواء توصيل يف

 (. 000 ،0110 ، سعد وبشري كماش الزم( )  الطاقة وإنتاج

 الفيزيولوجيان املؤشران هذان يعترب:  األكسجني الستهالك األقصى واحلد القصوى اهلوائية السرعة بني العالقة-1

  vo2 max و ، القدم كرة يف اآلخر ذكر دون إحدامها عن التحدث والميكننا متكامالن فهما التعبري صح إن واحدة لعملة وجهان

 ميثل:  التايل املثال نعطي أكثر وللتوضيح ، خارجيا بتجسيدها  vma يقوم اليت الطاقة إلنتاج اجلسم داخل احلاصلة األنشطة ميثل

vo2 max احملرك كان فكلما الدقيقة يف حرقه ميكن الذي(  بنزين – هواء)  اخلليط كمية حيدد احملرك فحجم ، السيارة حمرك حجم  

)  اخلليط كمية هو vo2 max   ف اإلنسان جسم يف أما ، أكرب طاقة إنتاج وبالتايل البنزين من أكرب كمية حرق ميكن أكرب

 يعطي وهو اإلنسان، جسم من كغ/د/ملل أو د/ل ب القيمة هاته على ونعرب الدقيقة يف حرقها ميكن اليت(  كربوهدرات األكسجني

(  سا/كم)  للسيارة القصوى السرعة  vma  القصوى اهلوائية السرعة متثل ، حتسن من إليه يصل أن للجسم ميكن ملا جيد مؤشر

 فعندما  vma لـ بالنسبة الشئ ونفس ، آجال أم عاجال القصوى السرعة إىل تصل قدراهتا من  % 011 تستعمل اليت فالسيارة

 القصوى اهلوائية بسرعته يتحرك إذن فهو الكربوهدرات مع األكسجني تفاعل من احملررة الطاقة من % 011 لـ اجلسم يستعمل

 % vma   (00 بتجاوز للرياضي يسمح ما السيارة يف(   tirbo)  التريبو ميثل اإلنسان عند الالهوائي النظام أن إىل اإلشارة جيب

 كغ/د/ملل)  اجلسم يستعملها أن ميكن اليت األكسجني كمية ميثل األكسجني الستهالك األقصى احلد إذن(. عليها التحدث سبق اليت

 وبالتايل أكرب احملررة الطاقة كانت أكرب األكسجني استهالك كان فكلما القصوى، اهلوائية السرعة لزيادة بدورها تؤدي طاقة إلنتاج( 

                                                       .أكرب القصوى اهلوائية السرعة



81 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PMA                                                                                                 .القدرة الهوائية القصوى :

      

1 01 00 06 04 01 01 

01 

61 

41 

11 

 الشدة أو

سرعة 

 السباق

 سرعة 

 vO2األكسجين 

PMA 

VMA VM 

S (Ana) 

 النظام الهوائي

 كتيكياللنظام 

 سفاتيالفنظام  

 

(: 08) الشكل رقم   
القصوى واحلد األقصى الستهالك األكسجني يبني العالقة بني السرعة اهلوائية  

D’après : Astrand et Rodhal, 1994. 

VO2  MAX 
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Vma: القصوى اهلوائية السرعة. 

seuil anaérobie  :الالهوائية العتبة.  

 VM   :القصوى السرعة. 

  Vo2MAX: االكسجني الستهالك االقصى احلد . 

 املالحظة قوة على اعتمد الذي القدمي الطب يف للتشخيص املهمة األساسية العوامل من النبض كان لقد : النبض سرعة معدل-9 

 .النبض ملس مبجرد األمراض من العديد يشخص كان املاهر والطبيب ، واإلصغاء والتحسس

)  الرياضي الطب جمال يف مهم كعامل جمددا النبض احتضان إىل عادت الرياضي الطب مؤمترات أن األخرية السنوات يف املالحظ ومن

 ( . 000 ،0110 ، وامساعيل البشاوي

 الفتاح وعبد – عالوي)  عرفه كما(   fox، 0000،000) الواحدة الدقيقة يف القلب نبضات عدد بأنه النبض سرعة معدل ويعرف

 ، الفتاح وعبد عالوي)  انقباضه أثناء األيسر البطني من املندفع بالدم ها استالء نتيجة الشرايني جلدران اإليقاعية التغريات بأنه( 

0000، 000 . ) 

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

 عبد)  اجللد سطح من القريبة الشرايني يف تستمر عندما هبا اإلحساس ميكن اليت املوجة هبا فيقصد النبض معدل أما الواحدة الدقيقة

 : كونه يف القليب النبض أمهية وتكمن(  00 ، 0000 ، الفتاح

  الالعبني مراقبة يف فعالة ميدانية وسيلة-

 . للمدربني مهمة طريقة-

 . العب لكل احلاصلة والتكيفات التدريب آثار تفريد-

 :   القليب النبض مؤشرات أنواع-9-8
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  يقوم صباحا النهوض عند حسابه ويتم الراحة أثناء األقصى النبض معدل وهو  fc – derepos الراحة نبض -0-8-8

  أيام 0 تشمل اليت 0 على الناتج بقسمة املعدل على يتحصل مث أسبوع ملدة حبسابه الرياضي

 000)  بني يتراوح وهو جمهود أداء بعد الرياضي إليه يصله بنبض أقصى هو  fc- max  األقصى اجلهد نبض -0-0-0

 ( . د/ن 011 –

 و الراحة ونبض اجلهد  اثناء االقصى النبض بني الفرق عن عبارة وهو  fc-réserve االحتياطي النبض - 9-8-3 

  .الحقا سنرى كما التدريب شدة حتديد يف  استعماله ميكن

 :كرةالقدم يف التدريب شدة لتحديد الفيزيولوجية االساليب-80

 التدريبية التمارين باداء القيام يستطيع االخري فهذا1  الالعب مستوى على كبري اجيايب تاثري احلركية و البدنية و الفيزيولوجية للكفاءة ان

 قصد لذلك وفقا املطلوبة الشدة حتديد ويتم( 101101000كماش الزم) التدريبية الفترة مبتطلبات ترتبط وهي الفردية قدراته وفق

 الشدة لتحديد طرق وضعوا و االختصاصني و اخلرباء و العلماء من العديد تناوهلا فقد المهيتها ونظرا الفيزيولوجي للتكيف الوصول

 :يلي فيما تتلخص واليت

 karvonen) كرفونني) طريقة ايضا وتسمى: القلب نبضات احتياطي طريقة80-8

 .  االحتياطي النبض سابقا ذكرنا كما يسمى والذي الراحة اثناء النبض معدل و اجملهود اثناء االقصى النبض معدل بني الفرق حيتسب

 د/ن000     االقصى اجلهد نبض معدل:         ذلك على مثال

 د/ن00            الراحة نبض معدل                          

 د/ن001=00-000       االحتياطي النبض معدل اذا                         

 %01 عند التدرييب احلمل شدة حتديد املطلوب كان اذا
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  الراحة نبض+  املطلوبة الشدة x اإلحتياطي النبض" = FC.cible " املطلوب النبض معدل

                                                               011 

  د/ن 001x 01  +00  =001= ( fc .cible)  املطلوب النبض معدل

                                                          011                                                    

 (د/ ن001) إىل النبض معدل يصل أن جيب %01 بشدة التدريب الالعب دييؤ لكي إذن

 ( . الكالسيكية الطريقة)  القلب لنبضات معدل أقصى طريقة -80-2

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

 ( . 000 ، 0110 حممد وبشري كماش ، الزم)  الالعب قبل من تنفيذه املطلوب

 . بدين جمهود تأثري حتت(  د/ن 000)  القلب لنبضات معدل أقصى يبلغ قدم كرة العب:  ذلك على مثال

 . الالعب يتحملها شدة أقصى من  % 00 يشدة مترين تنفيذ منه أردنا

  املطلوبة للشدة املئوية النسبة X األقصى اجلهد معدل =  FCC املطلوب النبض        

011 

 

000 X 00 

  د/ن 000 =ـــــــــــــــــ =املطلوب النبض                

011 

 (  د/ن 000)  النبض معدل يصل أن جيب % 00 بشدة التدريب الالعب يؤدي لكي إذن
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   vma القصوى اهلوائية السرعة باختبار املرتبطة الطريقة -80-3

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

 . النبض ألخذ مرة كل الالعبني توقيف دون

 ثالث يف الالعبني جبمع نقوم اجملموعة لكل نتائج على وحتصلنا  vma القصوى اهلوائية السرعة إختبار أجرينا:  ذلك على مثال

 :  مستويات

 (  سا/كم     00 –  سا/ كم 00.0 –    سا/كم 00)  0 مستوى 

 (  سا/كم  00.0 –    سا/كم 00 – سا/كم 00.0)  0 مستوى

 ( سا/كم   00 – سا/كم 01.0 –  سا/  كم 01)  0 مستوى

 : يلي فيما موضح هو كما جمموعة كل وقت حندد مث

 (   011 ـــــ ثا 00  سا/  كم 00) 0 مستوى

 (  011 ـــــ ثا 00 سا/كم 00.0)  0 مستوى

 (  011 ـــــ ثا 00    سا/كم 00)  0 مستوى

  م 011 ملسافة  vma من  % 001 بشدة التدريب نريد

  ثا x 011  =00 00:  0 املستوى

                  001 

  ثا x 011  =00 00:  0 املستوى

                  001 

  ثا x 011  =00 00:  0 املستوى
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 يستطيع مما أكثر اإلسراع من املتأخر و االنتظار من بيننا املتقدم علمية بطريقة مستواه تطوير العب لكل ميكن الطريقة هذه خالل من

 التدريبية العملية عليه تسهل حىت وشدة وقت من يقابلها وما  عليها يتدرب اليت املسافات جلميع جدول يضع أن للمدرب ميكن كما

 . أكثر

 :  القليب والنبض األكسجني الستهالك األقصى احلد بني العالقة-88

 األكسجني استهالك يف الزيادة وبني القلب معدل يف الزيادة بني طردية عالقة وجود العلمية والبحوث الدراسات من العديد أثبتت لقد

 قلبية استجابة للرياضيني ، األكسجني استهالك زاد كلما الالعب قبل من املبذول اجملهود نتيجة القلب  ضربات معدل زاد فكلما

 ( 000 ،0110 الكيالين،)  القلب ضربات معدل من األعلى احلد إىل يصلوا أن قبل األكسجني واستهالك للتمرين أفضل

 األقصى احلد يبدأ العمر يف التقدم زيادة ومع(  سنة 01 -00)  عمر يف مستوى ألعلى األكسجني الستهالك األقصى احلد يصل

 لشخص سنة 01 عمر يف األقصى للحد بالنسبة سنة 01 عمر يف %  01 حوايل إىل يصل حىت تدرجييا باهلبوط األكسجني الستهالك

 . متدرب غري

 :اخلالصـة

 يصل وعندما.  املشتركة الطاقوية الزمرة لنوعية احملدد هي اجلهد طبيعة ويبقى النشاط يف تشترك هوائية وال هوائية الطاقوية الشعب كل 

 يف اهلوائي امليكانيزم أمهية تبقى حني يف  الاللبنية أو اللبنية سواء املشتركة هي الالهوائية الطاقوية الزمرة فإنه عالية درجة إىل املبذول اجلهد

 01 الوسط فوق جبهد امللعب أرضية على التنقل على باحلفاظ وذلك الالهوائي امليكانيزم عن منه أقل بشدة العمل حجم حتمل على القدرة

 قابل فيزيولوجي مؤشر القصوى اهلوائية السرعة تعترب  االحتياط، إىل الوصول دون الطاقة استهالك من األقصى  اجلهد إىل بالنسبة 00 إىل

 مما القليب والنبض االقصى االكسيجيين باالستهالك مرتبط انه كما املدربني من طلبا االكثر وجيعله كبرية امهية مايعطيه هو و ميدانيا للقياس

 .القصوى اهلوائية السرعة هذه لزيادة االزمة الطاقة انتاج يف حدوده يف كل الطاقة انظمة تتدخل1 اكرب مصداقية يعطيه

  

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 أهم من تعد املراهقة مرحلة أن الباحثني من العديد ،يرى مميزاهتا تناولنا كما متطلباهتا خمتلف و احلديثة القدم كرة اىل تطرقنا لقد:دـمتهي

 بعينه وقتا تستغرق أو حلظة يف تتم أن أما املراهقة مرحلة" نور عصام ويقول اإلطالق، على أمهها تكن مل إن اإلنسان حياة يف النمو مراحل

 عن يصدر الذي املوجب األسلوب إىل التناقض طريق عن الكيان توكيد يف السالب األسلوب من الكائن فيها ينتقل مفتوحة عملية هي بل

. واجملتمع األسرة باختالف طويلة أو قصرية تكون أن فإما (000 ،0110 نور،) الفريد الفردي للوجود الداخلية احلقيقية اإلمكانيات

 باملرحلة يهتم الذي البحث لطبيعة وذلك املتأخرة املراهقة على الضوء إلقاء الفصل هذا يف الباحث حاول املرحلة، هذه خلصوصيات ونظرا

 ومطالب مظاهر إىل مث املراهقة مراحل إىل باإلضافة ،(لغوي و اصطالحي) املراهقة حول مفهوم بإعطـاء بدءًا ذلك و سنة 00 العمرية

 املشاكل أبرز و أهم إىل تطرقنا األخري يف و املرحلة، هذه مميزات و خصائص ذلك بعد تناولنا و املبكرة، املراهقة أشكال و املبكرة املراهقة

 .املراهق تواجه اليت

 احلديـثة القـدم كـرة 

 :احلديثة القدم كرة متطلبات

 أفراد يتميز صار حىت اهلجومي اللعب أسلوب فقد تدرج حاليا اللعب أسلوب عن عاما، عشرين منذ القدم كرة أسلوب اختلف لقد

 حتضري يف البطيء اللعب عن االبتعاد مع املتنافس الفريق مرمى على املتوايل و القوي على األداء الصحيح والفهم بالقوة خططيا اجليد الفريق

 Fifa الدويل االحتاد قرار على ترتب ولقد املنافس، للفريق الدفاعي التكتل على للتغلب حماولة وهذا جمدية الغري املراوغات أو اهلجمات

 الذي الفوز عن يبحث فريق كل أصبح الوقت ذلك فمنذ واحدة، نقطة على املتعادل والفريق نقاط على ثالثة يتحصل الفائز الفريق جبعل

 (.000 ،0000حنيفي،( أدىن مرتبة يف جتعله اخلسارة أن كما مرتبة اعلى إىل بسرعة ينقله

 احلل إجياد الالعب على جيب حالة كل سريعة،ويف بصورة تتغري اللعب حاالت اخلصم، مع مباشر اتصال على الالعبني يكون املقابلة وأثناء

 على الواحدة وختتلف متغرية احلركية العمليات متغري، تكراري طابع ذو القدم العب كرة عمل أن ممكن وقت وبأسرع والفعال املناسب

 .القفز أو التوقف أو املشي أو األخرى كاجلري بالكرة او بدوهنا

 



89 
 

 

 إىل إضافة السريع إىل البطيء من يتطور باجلري الذي تتم القدم كرة لالعب احلركية العماليات من اجلزء االكرب أن إىل األخصائيون ويشري

 .االجتاه أو للسرعة تغري خاطف أو مفاجئ توقف إىل يتحول الذي االنطالق

 املستوى ذات فالفرق لالعبني، اجليد البدينالتحضري  مع اللعب يف والذكاء الفين اجلانب عليها يطغى القدم كرة يف مباريات نشاهد وحاليا

 ما وهذا واحد أن يف ويدافع ، يهاجم فالكل ، اليد كرة ، السلة كرة ، الرياضات األخرى يف عليه هو ما مثل اللعب تطوير اجتاه هلا العايل

 ملتطلبات وهذا استجابة ، النفسي واجلانب النظري التكتيكي، التقين، البدين، جوانبه شىت يف اللعب بتحضري على االهتمام املدربني أجرب

 .احلديثة االستراتيجيات

 ملسافات واجلري التنفيذ وسرعة تكتيكية-التيكنيكو العمليات عدد بارتفاع تترجم اللعب، شدة يف زيادة ألخرى منافسة من ونسجل

 .أطول

 lukchianov" لوكتشيانوف  "هبا قام اليت التسجيالت يف" Akramovأكراموف " ذكر ، 1975 سنة أخصائيي لدراسات استناد 

 مسافة يناسب ما انطالقا، 80 إىل 30 ب والقيام كلم 7 إىل 5 بني ما تتراوح مسافة يتنقل السبعينات يف القدم كرة العب أن1981

 اليت املرات عدد و متريرة 45 اىل 29 إجناز الكرة، أجل من صراع 42 اىل 14 و قفزات عمودية، 6 اىل 2 من و م 900 اىل 600

 هذه فكل قذفة، 7إىل  4 من املرمى اجتاه القذف و مرة، 16 اىل 3 من الكرة مد مرات وعدد خلصمه، مراوغة شكل ا يفبه يراقب

 .املدرب قبل من ختطيطها مت اليت املهمة و اللعب مراكز حسب املتغريات

 (.akrananov،0000، 00)دقيقة60اىل  55 بني ما تراوح املبارة خالل الفعلي الوقت حني يف 

 :يلي كما اللعب ومراكز اخلطوط حسب اجلري أوقات تعني من متكن كما

 .ثا 37 و د 23 الوسط مهامجو -

 .ثا 07 و د 22 اجلناح مهامجو -

 .ثا 07 و د 22 امليدان وسط العيب -

 .ثا 07 و د 22 الدفاع وسط العيب -

 .ثا4 و د 20 اجلناح مدافعي -
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 .بينها فيما متقاربة وإمنا متجانسة ليست املنجزة احلركية املهام وحجم مسات لنا تبني املالحظات

 فيها وصف اليت ، و"1981 سنة  "mollie مويل ابه قام اليت الدراسات ذلك على دليل وخري "

 :يلي مبا القدم كرة العيب نشاط

 وينجز سرعة، م 1300 اىل 800 وفيها م، 12500 إىل 9000 مسافة الالعب يقطع املباراة خالل

 اىل 5 من و للكرة، مراقبة 45 اىل2 و الكرة، على صراع 30 اىل 17 و انطالق، 50 اىل 30 الالعب

بالنسبة  و حريره كيلو 1500 اىل1300 استهالك مع دقيقة، 75 اىل 63 من املرباة خالل الفعلي الوقت و املرمى حنو مصوبة قذفة 00

( laourt ، charttrad ،84،125 )يستحوذ حني يف دقيقة 80 اىل 70 مدة املباراة، خالل الكرة فيه تلعب الفعلي الذي الوقت 

 .م 3500اىل 3000 يعادل مما ، ثا6 اىل 3 بني ما تتراوح ملدة بسرعة جري 120 اىل 100 من وينجز ، دقيقة 4اىل2 مدة الكرة على

 ميلي 650 اىل 600 األكسجني بدرجة من كبرية نسبة يستهلك قد فنجده عايل مستوى ذو لالعب، الفيزيولوجي للجانب بالنسبة أما

 .ميكانيكي كعمل مستهلكة كيلوحريرة 3500 اىل 300و األكسيجني من لتر 5.4 إىل 5 وحوايل كلغ، /د/لتر

 .عمالقة خبطوات القدم كرة تطور مدى لنا تبني النتائج هذه كل

 )وحسب m.a. gadik:التالية اخلاصيات ميلكون الذين لالعبني سيكون النجاح املستقبل يف( 0000،

 .متر01ثواين يف 0-0  للجري القصوى السرعة -

 دقائق 10 اىل ثا 40 د و 9 يف م 3000 مسافة بقطع يسمح وهذا ما  القصوى ٪من السرعة 54.9  -  47.0املداومة  سرعة-

 دقيقة/كلغ/مل  70 - 60:لألكسجني  األقصى االستهالك-

  .سم88-75 الوقوف وضعية يف األعلى حنو القفز-

 ٪9 - 7 : اجلسمية الكتلة يف الدهن نسبة -
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 .٪ من كتلة اجلسم  00-01  :العضلية الكتلة -

مقابلة 01-01دون اية صعوبة لعب  املستقبل يف يستطعون كهذه، بدنية حالة ميلكون الالعبني الذين أن االختصاصي هذا يقول و

 (.lukchinov).،0000 تدريب خالل املوسم 001اىل 001،

 الدفاعي الالعب متطلبات

 .الكرة فقدان حلظة من بالدفاع الفريق أفراد كل يقوم -

 .احلر و املساك الظهري خاصة الوسط ظهريا استخدام -

 .الالصقة ومراقبتهم اجلناحني من القوي الدفاع -

 .اخلطرين للمهامجني اللصيقة املراقبة -

 .العددية القلة عند االندفاع و التهور عدم -

 . اخلطرة املباشر اللعب منطقة لغلق الوسط العبو يعود -

  :اهلجومي الالعب متطلبات

 .عليها تدربوا اليت اللعب خطط تنفيذ على الفريق مجيع يعمل أن -

 .الكرة على املستحوذ الزميل مساعدة على العمل -

 .املدافعني خلف و أمام مائال (املهاجم ) احلر لالعيب جري -

 :التالية ألهداف امللعب لداخل املهاجم جري -

 .الوسط يف الكرة معه الذي الزميل مساعدة -

 .اجلناح يف فارغة مساحة خلف -
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 . اخللف من مراقبته تصعب الذي اجلناح ملدافع اهلجومي اللمجا فسح -

 (.000، 0000تامر حمسن جميد املتويل،)ممكن عدد بأكرب اهلجوم اءنهإ يف املشاركة -

 :الوسط العيب متطلبات

 الوسط فخط امللعب، من احلامسة املناطق يف الالعبني بعض على اخلصوص على و الالعبني على كثرية متطلبات احلديثة القدم كرة تضع

 وإيابا ذهابا الالعبني أكثر منها مير اليت الوسط منطقة تعترب و الدفاع و اهلجوم بن وصل حلقة يعترب و الدفاعي للتكتل األول اخلط يشكل

 العبيهم أجسن املدربني اغلب يوزع ذلك على وبناءا اهلجوم خلط املساندين الالعبني أحسن هم الوسط العيب فان هذا كل إىل باإلضافة و

 كوحدة العمل الوسط العيب على جيب املفهوم هذا يكتمل لكي و الوسط، منطقة ميتلك ملن احلديثة القدم كرة أن باالعتبار اخلط هذا يف

 الدفاعية املثلثات لعب يف االحنراف نقاط تشكيل يف متهمبسؤوليا يرتبط الذي و الدفاعي العمق تقدمي هو الوسط العيب مهمات أوىل وان

 وميكن

 : كاأليت (000، 0000تامر حمسن جميد املتويل،) الوسط لالعيب التكتيكية الواجهات ترتيب

 .أخر جانب من اللعب اجتاه حتويل -

 .اهلجومية اخلطط البدء و بالكرة االحتفاظ مبدأ تطبيق -

 .الدفاع هلزمية كأسلوب اجلدارية املناورات بتنفيذ القيام -

 .املباشر اهلجوم و التهديف -

 .(املتقدم الدفاع)  األول الدفاع جدار تشكيل -

 .املدافعني و للمهامجني الكامل اإلسناد تقدمي -

 .املهامجني تقدم عند التغطية تقدم -

 .اخلصم لالعبني القوية املراقبة -

 



93 
 

 

  :اجلناح مدافعي متطلبات

 باعتبار الناجح اهلجوم أساس على بل ،فقط الدفاعية التكتيكية الفنية أساس على ليس املدافعني ألزم اللعب، خطط و سلوكية يف التقدم

 3 :التالية لألسباب وذلك للهجوم احليوية املناطق من اجلناح منطقة وتعترب2 مراقبتهم تصعب حيث اخللف من يتقدمون املدافعون 

 .اجلناحية املناطق يف املدافعني قلة -

 .أنفسهم املدافعني من التغطية صعوبة -

 هذا ويتم هجوم، أثناء مهامجني اىل جناح، وحىت مهامجني اىل لتحويلهم اجلناح ملدافعي إضافية واجبات احلديثة القدم كرة تلتقي لذلك و

 أهم ، ومن( 000، 0110مفيت ابراهيم،) امللعب وسط يف التحكم يتم حىت الوسط كاملني خط بالعيب االحتفاظ املدرب أراد إذا خاصة

 .التغطية هي اجلناح املدافع عاتق على امللقاة اهلجومية التكتيكية اخلطط

 :احلديثة القدم كرة مميزات

 معقدة جمموعة الن األشكال، متعدد و و منسجم حمكم تكوين تقدمي و الالعبني وظائف توسيع جيب القدم، كرة تطوير متطلبات لتلبية

 .الالعب ابه يقوم اليت بالوظيفة اخلاصة للمتطلبات املهام توزيع فيه تتم التنظيم الذي من عالية درجة إىل حتتاج القدم كرة كفريق

 حتدد اليت اخلاصة العوامل تربط اليت بالعالقة الوثيقة أساسا املنوط الالعب، ألداء اجليد الطابع حول نظرة العامة املعطيات هذه تعطي و

 (التكتيكية و التقنية)املعرفية  العوامل و ،( الرياضي قدرات )البنيوي  العوامل تعترب بالفعل و مداه

 غري ذلك أن غري ذكية، بصفة بينها التوفيق مت إذا جيدة نتائج حتقيق إىل تؤدي ، اعتبارات(العقلية املؤهالت و اخللقي السلوك)العاطفية و 

 عالية القدم متطلبات كرة الراحة و وسائل و املادية و اهليكلية الوسائل تليب أن جيب لالعب، الصحية احلالة جانب ألنه إىل كاف،

 .املستوى

 هذين أن التجربة امليدانية أظهرت القدم كرة العب بالنسبة أساسيني عاملني ليس الوزن و القامة أن من بالرغم:املورفولوجية املميزات

 فردية قدرات تتطلب اليت و امليدان، وسط و قلب الدفاع العيب و املرمى كحارس حمددة مواضيع يف الالعب فعالية من يزيدان العاملني

 .مواجهة حالة يف اخلصم على للتغلب عالية
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 لوضعية تبعا طفيف بينها، اختالف وجود مع البنيوية، القدرات تطور من عالية درجة احلديثة القدم كرة تتطلب:البدنية املميزات

 باخلصوص و الالعب، يتبعه الذي األساسي العمل من انطالقا الرياضية، و املقابلة أثناء فيها التحكم الواجب احلاالت و الفريق يف الالعب

 الذي يؤديها التكتيكية و التقنية العمليات االعتبار بعني أخذ و متفاوتة، بسرعات عداء الالعب من الذي جيعل و كرة بدون الالعب 

 تلبية بغية لالعب بالنسبة أساسا على التحمل، للقدرة العايل املستوى يصبح خمتلفة، زمنية فترات يف أدائها الواجب و بالكرة الالعب

 متريراته، و اعتراض اخلصم مالحقة و الكرة مترير و التسجيل و بالكرة االنفراد من كل يلتزم أخرى، جهة من الذكر، و السالفة املتطلبات

 بالكرة املتكرر االنفراد الالعب انطالق سرعة من خالل جليا تظهر اليت التحمل سرعة على ينطبق نفسه الشيء و السرعة، من عاليا قدرا

 خمتلفة، بطرق استغالهلا الالعب على اليت القوة طاقات تعترب املهامجني، و و امليدان العيب وسط تراجع و صعود كذا و األجنحة على

  .التكتيكية التقنية و بالعمليات للقيام أساسية

 قوة خالل من خصوصا الطاقات هذه تتجلى و بالفعل حامسا و هاما، دورا الالعب يف الكامنة الطاقات انفجار يلعب ال،لمجا هذا يف و

 تعترب ذلك، إىل باإلضافة ، و( املرمى حارس عمل و العالية الكرات)القفز خالل من و (طويلة رميات أو املرمى اجتاه دقيقة قذفة)القذف 

 النظرة هذه حتملنا العالية ، و الكرات يف أو أرضية كانت سواء يف املنافسة للفوز أساسية املواجهات أثناء املسخرة القوة من عالية نسبة

 يف و معقدة و خمتلفة بطريقة يتم املباراة أثناء البنيوية للقدرات استغالل النوعي أن التذكري على أخرى، مرة البدنية، األداء لشروط الشاملة

 .األماكن تغيري و التأقلم قدرات وباخلصوص التنسيق، القدرات بني املتواجدة إىل العالقة نشري أن جيب اإلطار هذا

 :التكتيكية التقنية املميزات

 عالقة ذات عناصر عدة تضم معقدة تكون جمموعة اليت احلسية األعضاء عمل بنوعية مرتبطة خصائص عدة توفري إىل القدم كرة طابع يدعو

 .اللمس حاسة و ذاتية التقبل بصفة و األذن دهليز و البصر و السمع حباسة

 .عالقة االنتباه يف حامسني عاملني الكرة، حنو أساسا املوجه البصري التركيز يؤدي القدم، كرة يف و

 بأعضاء األخر، حيث من قصري لوقت بل ملسها ا،به االحتفاظ أو الكرة مسك ميكن ال حيث القدم، الكرة يف تعقيدا أكثر العملية هذه و

 السريع التغيري يستلزم التقنية ، و القدرات حتضري يف بالكرة اإلحساس أمهية تطوير اخلاصية هذه تبني و اللعبة، قانون يف احملددة اجلسم

 قدرات تطوير من عال مستوى اللعب، تسيري بغية ،(التقنية و الوقت)املتغري للحلول االختبار كذا و الكرة و الالعب حركة و لوضعية



95 
 

 

 هذه إىل كل و التغيري، و للتأقلم واسعة تكتيكية تقنية إمكانيات كذا و حركية، بصرية تقدير القدرات على اللعب و استباق التنسيق 

 التقنية بالعمليات غين بسجل يزخر جيب أن الذي امليدان وسط كوضعية وضعية، بكل املرتبطة االختالفات إضافة ميكن اجلوانب،

 .التكتيكية

 ذو العب كل يف الزمة خاصية خمادعة اخلصم و املراوغة يف التحكم تعترب املقابلة، يف عمل أهم متثل اليت و املواجهة، اللمجا هذا يف و

 هلذا و اللعب، خطة مع تتأقلم و جتاوب أن جيب لالعبني، التقنية البنيوية و القدرات أن إىل لإلشارة مناسب اللمجا و جيد مستوى

 .التكتيكي التفكري و التكتيكية املعارف ميدان املتطلبات يف تزداد فاتت ما السب،

 إىل و .الالعب أداء يف حامسا عامال (الالعبخربة )التكتيكية اخلربة متثل للفريق، التكتيكي السلوك مقاييس و أسس معرفة أساس على و

 االرجتال على عالية قدرات كذا و امليدان، وسط و الدفاع لالعيب بالنسبة تكتيكيا خاصة انضباطا األخري، هذا يتطلب ذلك، جانب

 .اللعب و منظمي للمهامجني بالنسبة

 :اخللقية و النفسية املميزات

 السلوك يتجلى القدم، كرة مقابلة مييز اخلاص الذي الطابع من انطالقا و اخللقي، النفسي سلوكه على كثريا القدم كرة العب أداء يعتمد

 :جوانب ثالث خالل من اخللقي

 املواجهات يف و الكرة، وراء اجلري يف منافسة اخلصم يف جمهود بذل حب مييزها اليت إرادته خلصائص الالعب إظهار مستوى خالل من -

 .له املوكل باملهام للقيام املثابرة إىل ا،باإلضافةبه االحتفاظ و اخلصم كرة أخذ كذا و

 وقوع حالة يف النفس يف التحكم و القانون الرياضي، مع متماشية بعدوانية (الكرة حيوز الذي الالعب مساندة عمل)السلوك  خالل من -

 .اخلصم قبل من جتاوزات
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 (01) رقم جدول.

 . 2088/2082 ملوسم القدم لكرة اجلزائرية الفدرالية حسب القدم كرة يف الشبانية الفئات تصنيف ميثل 

 الصنف الفئة تاريخ االزدياد

0000-0111 

0000-0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000-0000 

 00 أقل

 00أقل

 00أقل

 00أقل

 00أقل

 00أقل

 00أقل

 املدرسة

 أصاغر

 "ب"أشبال

 "أ"أشبال

 "ب"أواسط

 "أ"أواسط

 أمال

 

 :املراهقة مفهوم 

 تعترب كما النفسية، و واالجتماعية البيولوجية التغريات من عدد فيها حيدث و النفسية الناحية من اجلديدة الوالدة مرحلة هي املراهقة

 أثناء املراهق ومير اإلنسانية، للشخصية ثانيا ميالدا النفس علماء يعتربها لذلك حياهتم، مستقبل يف تؤثر اليت املراحل أهم و أدق من املراهقة

 ملا مغاير بسلوك اإلتيان أو الكبار تقليد مثل املظاهر من الكثري تأخذ اليت الذات إثبات حماولة أزمة فهناك األزمات من بالعديد الفترة هذه

 .املستقبل و احلاضر على املستمر القلق أزمة وأيضا الكبار، مع العالقة أزمة و اجلنسي، الدافع إشباع أزمة وهناك به، يقومون

 و العقلي و اجلسمي النضج حنو التدرج معناه و Adolexere الالتيين الفعل من مشتقة Adolescence املراهقة كلمة:لـغة

  أي مراهق فهو الغالم فراهق الشيء، من االقتراب يعين الذي" راهق" الفعل إىل العربية اللغة يف أصلها ويرجع االنفعايل، و االجتماعي
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  املراهقة لفظ يستخدم كذلك و والرشد، النضج من االقتراب إىل يشري هنا منه،واملعىن قربت أي رهقا الشيء ورهقت االحتالم، قارب

"Adolescence"  الرشد إىل املتأخرة الطفولة من االنتقال فترة على ليدل عادة. 

 حتتاج أهنا مبعىن الفرد حياة من حرجة فترة املرحلة هذه متثل و الرشد و الطفولة بني تقع النمو مراحل من منائية مرحلة املراهقة:اصطالحا

 بانتهاء تنتهي و الطفولة مرحلة بنهاية عادة تبدأ هي و قبل، من عليه تعود قد الفرد كان عما متامًا وختتلف. جديد نوع من التكيف إىل

 .الرشد و النضج مرحلة

 حبـدوث بدايتها تتميز إذ السواء، على اجتماعية و بيولوجية طبيعة ذات مرحلة املراهقة مرحلة أن( 0000" )قشقوش إبراهيم" يرى

 التغريات هذه مع يتواكب و البنات، و األوالد عند بيولوجيـة، تغريات

 .  معينة اجتماعية تضمينات تصاحبها و

 ( APA) النفس لعلم األمريكية اجلمعية مؤسس Stanley Hall" هول ستانلي" يعترب و

"American Psychological Association "اليت و املراهقة مرحلة عن دراسة قدم قد للمراهقني العلمية الدراسات وصاحب 

 .« الضغط و العاصفة مرحلة» تسمية عليها أطلق

 يف الفرد ألن نفسه، النضج ليس لكنه و واالجتماعي، والنفسي والعقلي اجلسمي النضج من االقتراب فتعين النفس علم يف املراهقة أما

 01إىل تصل قد سنوات بعد إال النضج اكتمال إىل يصل وال واالجتماعي النفسي و واجلسمي، العقلي، بالنضج يبدأ املرحلة هذه

 .سنوات

 تغريات بعدة وتتميز الرشد، و الطفولة مرحليت بني انتقالية مرحلة أهنا على املراهقة مفهوم نلخص أن ميكن التعاريف هذه خالل من

 .انفعاالته و تفكريه و جسمه و اإلنسان شكل يف جوهرية

 : البلوغ و املراهقة بني الفرق -

 النفس علماء حيدد و ، اجلنسية الوظيفة نضج حيث من للمراهقة العضوي اجلانب تعين   Puberty Pubescenceالبلوغ إن

  يتحـول فيها و نشأهتا حتدد و ، أثناءها يستمـر و ، املراهقة تسبق اليت الفيزيولوجي النمو مراحل من مرحلة بأنه البلوغ الفيزيولوجي



98 
 

 

 جنسية معامل اكتساب و التناسلية الغدد نضج أنه على البلوغ تعريف ميكن أنه ذلك معىن و جنسي، كائن إىل جنسي ال كائن من الفرد

 املراهقة من كجزء البلوغ إىل ينظر سبق ما ضوء على و ساللته، استمرار و نوعه على احملافظة على قادرا الفرد يصبح وفيها جديدة،

 .النضج مراحل مجلة من األوىل اخلطوة مبثابة هو و ، هلا مرادفا ليس و

 : للمراهقة الزمين اجملال حتديد -3

 عند متأخرة و األطفال بعض عند مبكرة تظهر بدايتها حتدد اليت اخلصائص ألن ، األطفال كل عند واحدة ليست هنايتها و املراهقة بداية

 من تبدأ ما عادة هي و االجتماعية، و االقتصادية البيئة و الطفل طبيعة و اجلنس الوراثة منها كثرية عوامل إىل ذلك يرجع و اآلخر، البعض

 حىت ، بسرعة الطفل ينضج حيث البدائية اجملتمعات يف املراهقة فترة قصر نالحظ و ، سنة 00 و 00 حىت متتد و سنـة 00 و 00 سن

 هي و الطفولة، مرحلة: مها مرحلتني بني الفجوة اجتياز حياولون الذين األفراد أولئك االجتماع علم نظر وجهة من تضم هي بينما ت

 أبرز املسؤوليات حتمل و القرارات اختاذ على القدرة و االستقالل ميثل مرحلة هي و ، الرشد ومرحلة معاملها، أبرز االعتماد يعد مرحلة

 .خواصها

 (02: )رقم الشكل

 للمراهقة الزمين اجملال حيدد

 

 

 

 

 و السابقة باحللقات تتأثر ، النفسي النمو حلقات إحدى باعتبارها املراهقة مرحلة عن 0000" زهران حامد" يتحدث: املراهقة مراحل

 .هلا التالية احللقات يف بدورها تؤثر

 

الطفولة     الرشد   

 
 

 
 

        

الرشـد           
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 :  فرعية مراحل 10 إىل املراهقة مرحلة يقسم و

 .سنة( 00-00-00) بني ما تستمر و:  املبكرة املراهقة مرحلة-

 .سنة( 00-00-00) بني ما تستمر و:  املتوسطة املراهقة مرحلة-

 . سنة( 01-00-00) بني ما تستمر و:  املتأخرة املراهقة مرحلة-

 "  سنة 81 من اقل" فئة ومميزات خصائص

 حنو التدرج ومعناها( 01-00) بني ما املمتدة الفترة أهنا الكلمة هذه حاليا وتفهم املراهقة( العمرية) مرحلة يف العمرية املرحلة هذه تندمج

 يعتربوهنا النفسانيون العلماء بعض أن حىت الفرد حياة يف النمو مراحل أهم من املراهقة وتعترب واالنفعايل والعقلي واجلسمي البدين النضج

 اجلسمي النمو يف التطور حيدث وفيها والرجولة الطفولة بني التحول فترة هي حيث (000-000 زيدان،) للفرد جديد ميالد بدء

 وحتمل بالذات واإلحساس الناضج بالتفكري ينتهي الذي والعقلي واالنفعايل االجتماع النمو يف التطور وكذلك النضج درجة إىل واحلركي

 يف األكرب والتحول والتغري التطور مرحلة فهي بالبلوغ بسيط اتصال من أكثر هي وكذلك (TERRANTI, 1946,. 1) املسؤولية

 تعديل وأخريا اهلوية باكتساب مرتبط سيكولوجي وآخر التفكري بتطور ومتعلق البلوغ بظاهرة مرتبط بيولوجي بتعديل املستويات كل

 (bannier, 1990, 24) .ومعتقداته وقوانينه وأعرافه باجملتمع مباشرة مرتبط اجتماعي

 القرارات اختاذ مرحلة تعترب حيث الشباب، مرحلة اسم عليها يطلق واليت املتأخرة املراهقة مرحلة ضمن تدخل( سنة00) العمرية واملرحلة

 حنو ويتجه اجلسمي النضج مرحلة إىل النمو يصل وفيها الفروق أو الزواج اختبار وكذلك املستقبل مهنة اختبار فيها يتخذ اليت احلامسة

 عن والبحث النفس على واالعتماد الكالم وطريقة اخلارجي باملظهر االعتناء مثل الشخصية العواصف لبعض والتبلور االنفعايل الثبات

 (00 ،0110 دويدار،) . اآلخر واجلنس الطبيعة مث اجلماليات حنو عواطف لديه وتكون االجتماعية املكانة

 العايل وعبد حسني حسن قاسم يؤكد حيث البدين األداء عناصر بعض وتنمية احلركي التعليم يف خاصة أمهية) الثانية املراهقة ومرحلة

 (000-000 ،0000 نصيف، و حسني). القوة وتنمية احلركية املهارات لتعلم مرحلة أحسن الثانية املراهقة مرحلة أن نصيف

  الفترة هي املتأخرة املراهقة مرحلة أن" يقول حيث هذه ويطبق ميكن ما من أقوى يكون القوة تدريب إمكانية رفع أن فاينال ويرى
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 حامد،) . واملداومة القوة خاصة احلركية القابليات تنمية إمكانية نفس ويؤكد والشخصية واحلركية البدنية الظواهر مجيع لبناء املساعدة

 األداء عناصر وبقية والسرعة الرشاقة بتنمية املرحلة هذه وتسم للتعلم جيدة قدرة يبدي املراهق أن"  فاينات" يذكر الصدد هذا ويف (000

 .ذكره سبق ما وعلى (WEINELCKS, 1990, 258) احلركي األداء تطوير يف تساهم اليت البدين

 احلركات وسري البدنية القدرات تطور حيث من العمر مراحل ذروة اىل تنتمي (سنة 18) العمرية املرحلة أن الباحث الطالب يستخلص

 : يف تتمثل واليت النمو جوانب خمتلف يف السين النمو من الرياضي إليه وصل يكون مما وذلك البدين واإلجناز

 النمو اجلسمي . 

 النمو احلركي. 

 النمو الفيسيولوجي. 

 النمو العقلي. 

 النمو النفسي االجتماعي. 

 : النمو اجلسمي -4-8-8

 حسن حممد ويعلق اجلسمية والصحة اجلسم مبظهر االهتمام يف ذلك ويتجلى، اجلسمي النمو على كبرية أمهية يعلق العمرية املرحلة هذه يف

 تظهر كما اجلسم، تشكل تناسق والفتاة الفىت استعادة ويالحظ اجلسماين النمو معدل يف بالبطء تتميز املرحلة هذه أن هذا على عالوي

 حىت العظام منو من أكرب والرجلني والصدر اجلذع عضالت منو ويزداد واضحة بصورة والفتاة الفىت جسم تركيب يف الفردية الفروق

 تتميز حني يف ومتينة قوية الفتيان عضالت وتصبح تقريبا الكامل البدين نضجهم إىل والفتيات الفتيان ويصل اجلسمي اتزانه الفر يستعيد

 حيث (000 ،0000 علماوي،) الفتيات من وزنا وأثقل أطول الفتيان ويكون القوام شكل ويتحسن والليونة بالطراوة الفتيات عضالت

 خالل كلغ 10 إىل الوزن يف الزيادة معدل وينخفض األوىل املراهقة مرحلة هناية يف اجلسم وزن من% 01 بنسبة العضلية الكتلة تزداد

 .(Weineekl, 1992. 308) . سنة( 00-01)

 وتصل ويسبقوهن باإلناث يلحقون حيث الذكور عند أوضح وبدرجة اجلنسني من كل عند والوزن الطول يزداد أنه" زهران" ويضيف

  وتتأثر (000 ،0000 زهران،) سنة 00 سنة حىت الذكور عند الطول زيادة تستمر بينما( سنة 00) سن عند الطول ألقصى الفتيات
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 الدموي اجلهاز أثار وتبدوا املتأخرة املراهقة مرحلة يف النمو مبظهر الداخلية األخرى األجهزة وخمتلف واحلركية والعصبية الدموية األجهزة

 (000 ،0000 السيد،) . الشرايني ومنو القلب منو يف

 لكل اخلاص والشكل الطول يف وحجمه اخلارجي اجلسم لشكل حتدث اليت التغريات تلك هو اجلسمي النمو أن" كفاين الدين عالء ويذكر

 (.000 ،0110 كفاين،) . األعضاء هذه نسب بني والعالقة اجلسم أعضاء من عضو

 يف واملتمثلة اخلارجية اجلسمية التغريات جمموعة هو املتأخرة املراهقة مرحلة يف اجلسمي النمو أن الباحث الطالب يستخلص ذكره سبق ومما

 ويتميز تقريبا البدين نضجهم كامل يف والفتيات الفتيان فيكون العظام منو من أكرب والرجلني والصدر اجلذع منو يزداد حبيث والوزن الطول

 .والوزن والطول بالقوة الفتيات عن الفتيان

 : احلركي النمو -4-8-2

 التحسن يف احلركية للمهارات النوعية اجلوانب خمتلف وتأخذ احلركي واالضطراب االرتباط لنواحي التدرجيي باالتزان املرحلة هذه تتميز

 ويذكر (000 الشاطء، و بسيوين) .كبرية بدرجة العصيب العضلي التوافق مستوى يرتقي كما اجلودة من عالية درجة إىل لتصل والرقي

 خمتلف وتعلم اكتساب سرعة والفتيات الفتيان فيها ويستطيع احلركي للنمو جديدة دورة تعترب املرحلة هذه أن" بسيوين عوض حممد

 إمكانية على كثريا يساعد املرحلة هذه يف الفىت به يتميز الذي العضالت قوة زيادة عامل فإن ذلك إىل باإلضافة وتثبيتها وإتقاهنا احلركات

 على قدرهتا يف تتساهم الفتاة عضالت مرونة زيادة أن كما العضلية، القوة من املزيد تتطلب اليت الرياضة األنشطة من متعددة أنواع ممارسة

 بعض يف العالية الرياضية املستويات أعلى إىل الوصول الفىت يستطيع كما الفنية والتمارينات كاجلمباز الرياضية األنشطة بعض ممارسة

 املرحلة هذه أن" السالم عبد حامد" ويضيف (000 الشاطء، و بسيوين) للفتيات بالنسبة اجلمباز وكذلك السباحة مثل الرياضية األنشطة

 الرجع زمن سرعة عنده وتزداد وقوته نشاطه ويزداد وانسجاما توافقا أكثر املراهق حركات تصبح حيث احلركية، املهارات بإتقان تتميز

 هلذا االستجابة وبني مثري بني ميضي الذي الزمن وهو

 نسبيا متناسقة حركاته وتكون ثانية، جهة من التردد حنو املراهق وميل جهة من احلركية والقوة القدرة منو احلركي النمو مظاهر ومن املثري

 اليت الرياضية األنشطة وممارسة للمراهق احلركية املهارات تنمية واملدرب املريب على جيب لذا احلركي، التوافق أوان حتسني على يؤدي مما

 بني الفروق االعتبار بعني األخذ مع سليمة حركية عادات بتكوين يسمح ما وهو وميوله، املراهق شخصية ومستوى مميزات مع تتناسب

 (.000-000 ،0000 زهران،) . شخص كل ورغبات ميول حسب اجلنسني
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 اكتساب والفتاة الفىت ويستطيع احلركي واالضطراب االرتباط لنواحي االتزان مييزه املرحلة هذه يف احلركي النمو أن سبق مما نستخلص

 اليت الرياضات ممارسة على اجلنسني، تساعد بدورها واليت القوة زيادة نتيجة وذلك تثبيتها إىل باإلضافة أكرب بسرعة احلركات خمتلف وتعلم

 اليت الفعل رد وسرعة السرعة تطور وكذلك الفنية الرياضات ممارسة يف تساعدهن اليت الفتيات لدى املرونة تطور إىل باإلضافة تستدعيها

 احلركية املهارات خمتلف تنمية املدربني على الباحث يرى هذا وعلى احلركي، االنسجام إىل املراهق ووصول املهارات إتقان يف تتساهم

 .العمرية املرحلة هذه يف إتقاهنا على والتركيز سليمة حركية عادات تكوين أجل من وذلك صحيحة بصفة وتعليمها

 : الفيزيولوجي النمو -4-8-3

  معدل واخنفاض الصدر واتساع الرئتني منو يف تتجلى واليت الفيسيولوجية التغريات بعض توافقها املرحلة هذه يف الرياضة ممارسة إن

 الغددي النمو ويزداد  (00 ،0000 عبداجلبار،) املطاولة يف الزيادة مع دقاته عدد وضبوط القلب حجم وزيادة األكسجني، االستهالك

 إذ القلب سرعة يف سريعة بزيادة النمو هذا مظهر وبني والشرايني القلب منو يف اجلهاز يؤثر حيث املختلفة بوظائفها الداخلية األعضاء ومنو

 هبذه وتنقص املرحلة هذه بداية يف واإلناث الذكور عند ملل 01 إىل الدموي الضغط ويصل الشرايني وقوة حجم سعة جوهرها يف تفوق

 على (001-000 ،0000 السيد،)  سنة 0010 سن يف  الذكور عند ملل 000 و سنة 00 سن يف اإلناث عند ملل 01 إىل الكمية

 احلمراء واألجسام اهليموغلوبني عدد زيادة وتصاحبها والرئتان القلب حجم عندهم فيزيد باستمرار الرياضة ميارسون الذين الرياضيني غرار

 للرئتني الدقيقة التهوية وتزداد الدهن يستهلك مما األكسجني من كبرية كمية العضالت تستهلك حيث  (00-00 ،0000 عبداجلبار،)

. واالنتباه والتذكر كالتفكري العقلية العمليات يف العقلي النمو هذا ويرتبط والطول السمك ناحية املخ يف العصبية األلياف منو ويزداد

 بني التكامل يف دورا يلعب والذي مميز غدي توازن إىل باإلضافة بأنه الصدد هذا يف البسطويس، ويضيف( 000-000 ،0000 شلش،)

 وبالنسبة اجلوانب املتعددة الفرد شخصية تكوين يف اكتمال على تعمل واليت للفرد، واالنفصالية واجلسدية واحلركية الفسيولوجية الوظائف

 .حتسني على دليل األقصى جمهوده بعد زيادته مع الطبيعي النبض يف ملحوظا نسبيا هبوطا يالحظ القلب لنبض

 استهالك نسبة اخنفاض يالحظ كما تدرجييا ويرتفع الدم ضغط يف جدا قليل ارتفاع ويالحظ التنفسي الدوري التحمل يف ملحوظ

 (000 ،0000 بسطويسي،) احلالة هاته يف التحمل حتسن يؤكد ما وهذا الذكور لصاحل كبري فارق وجود مع اجلنسني األكسجني

 الغدة فتضم الغدد خالل من أما(000 ،0110 الدسوقي،)  اهلضم على قدرهتا وتزداد املعدة حجم زيادة العصيب اجلهاز يف ويتضح

  النمو على تأثريه يف قويا النخامية الغدة تفرزه الذي النمو هرمون ويبقى اجلنسية الغدد لنشاط املراهقة يف التنموية والغدة الصنوبرية
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 أما هنايتها، قرب ذلك بعد تقل مث املراهقة بدء يف فتزداد اجلنسي بالنضج الدرقية الغدة هرمونات عليه تؤثر حىت املراهقة خالل العضامي

 . الرشد اكتمال عند األول حجمها نصف تبلغ حىت املراهقة يف قوهتا تسترجع الطفولة، آخر مرحلة يف وزهنا نقص بعدما الكظمية الغدة

 واليت الداخلية لألجهزة فسيولوجية تغريات عدة هناك املرحلة هذه يف أن سبق مما الباحث الطالب يستخلص( 000 ،0000 ،.السيد)

 فيصاحبها والشرايني القلب فينمو املختلفة بوظائفها الداخلية األعضاء منو جند حي والغددي واهلضمي والتنفسي، الدوري اجلهاز تشمل

 العضالت إىل والغذاء األكسجني نقل يف تساهم اليت احلمراء الدم كريات وزيادة الدم ضغط يف قليل، وارتفاع القلب دقات سرعة زيادة

 وظائفها حسب على وذلك الغدد طرف من اهلرمونات إفراز واختالف اهلضمي اجلهاز يف التطور إىل باإلضافة البدين النشاط يف العاملة

 .العمرية باملرحلة املتعلقة

 : العقلي النمو -4-8-4

 به يرقى الذي التطور حنو بالفرد النمو هذا ويؤدي العام  بنموه الفرد إدراك يتأثر حيث املراهقة، إىل الطفولة من العقلية العمليات تتطور

 أرنوفيت" يقول الطويل واالنتباه العقلي التركيز على الفرد قدرة بتطور كله ذلك ويرتبط البعيد املعنوي املستوى إىل املباشر احلسي املستوى

 أو القتراح الفروض استخدام وميكنه آلخر موقف من التعميم يستطيع كما اجملردة املفاهيم فهم على قادرا الشاب يصبح الصدد هذا يف

 التذكر ويظل املباشر بالتذكر النمو يستطيع حيث املراهقة، يف األخرى هي التذكر عملية تنمو أخرى جهة ومن حيدث، أن ميكن مبا التنبؤ

 هذه يف حيث يتعلمه، ملا املركز واالنتباه العميق الفهم على الفرد قدرة بنمو التذكر عملية وترتبط والرشد املراهقة طوال منوه يف املعنوي

 (000 ،0000 العايل، و حسن). قبل من فيها يقع كان اليت األخطاء من الكثري حذف إىل فيؤدي التعلم على قدرته تزداد املرحلة

 إىل املراهق مبيل التعبري على والقدرة التعلم أثر انتقال عملية يف ملحوظ تقدم املرحلة هذه يف الحظ أنه" أمحد بسطويسي" أكده ما وهذا

 حتليال املواقف، حتليل تعلم ويستطيع عام بوجه مفاهيمه مستوى ويرتفع واألحكام، القرارات إصدار على قدرته وتربية التجريب جانب

 الذكاء أن" فرنون" ويرى( 000 ،0000 بسطويسي،) . السابقة املرحلة يف عليه كان مما أكثر نفسه بتقومي القيام يستطيع كما معقوال

 القدرات وخاصة وتباينها منوها يف تصل األخرى العقلية والقدرات سنة 00-00 بني بالتدرج سرعته يف يتناقص الفتيان عند العام

 ،0000 ،.السيد). الرشد يف تاما استقرارا ينتقل صم منتصفها يف متاما يهدأ مث املراهقة هذه أول يف ما نوعا منوها يهدأ حيث امليكانيكية

 : يلي فيما العقلي النمو مظاهر السالم عبد حامد أبو خلص ولقد(000
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 .اإلدراكية والسرعة وامليكانيكية اللفظية القدرات وخاصة العقلية القدرات منو يزداد -

 .الطموح مستوى يف واألعلى وذكاءا استقالال األكثر املراهقني حالة يف خاصة االبتكار ويظهر يزداد -

 .العمل أو للمهنة املناسب التخصص حنو طريقه التعليم يأخذ -

 .املعارف وتنمو املدارك وتتسع االبتكاري والتفكري اجملرد التفكري ينمو -

 .املعلومات من يقرأ ما نقد وعلى التحصيل على القدرة تزداد -

 بالتفوق واالهتمام والرياضية والثقافية الفين استعداداهتم وتكشف الفردية الفروق وتظهر املختلفة العقلية القدرات تتضح -

 .فيها البدنية املهارات وانفتاح فيها الرياضي

 (000، 0000زهران، ) . اللغوية القدرات يف الذكور على اإلناث تفوق يالحظ -

 راجع وهذا والتنوع التمايز من كبرية درجة يف تتكون العقلية القدرة أن سبق مما الباحث الطالب يستخلص

 فينموا املتأخرة املراهقة مرحلة يف  قوته العقلي اجلانب يستعيد ما سرعان الكن النمو جوانب كل على يؤثر الذي البلوغ حادث إىل 

  القدرة لديه وتزيد تصادفه اليت واخلطأ الصحة مواطن واكتشاف النقدي والتفكري االبتكاري التفكري

. املراهق لدى املستقبلية النظرة وظهور الواقع يف حيققه مل ما حتقيق أجل من وذلك اخليال إىل املراهق وهروب والتخيل والتذكر االنتباه على

 .النبات غرار على املستقبلية احلياة جماالت حول الذكور اهتمام ويبدو

 : االجتماعي النفسي النمو -4-8-5

 وكذلك والتصرف الرأي يف االستقالل إىل النزعة وزيادة عليهم والثورة والكبار البيت سيطرة من التحرر يف بالرغبة املرحلة هذه تتميز

 وتتميز (000-000 عالوي،) سنه يف هم من تعاوين نشاط ممارسة إىل واحلاجة اإلجتماعي اإلصالح أعمال يف االشتراك إىل امليل

 ياسني، و عوض) اجيابية بطريقة معها والتعامل اجلماعات يف والتأقلم االهتمام على القدرة نالحظ كما النفسية الناحية من بالتوازن

 رفاق إىل النزاع يف بأبنائهم اآلباء عالقة وتتحول البنه األب نظرة تتغري لذا الشخصية احلرية وتأكيد األسرة على والتمرد (000 ،0000

 خضوعها ومبدى األسرة قيود من حتررها مبدى تطورها يف تتأثر للمراهقة االجتماعية احلياة بأن: البهي فؤاد ويذكر املتأخرة املراهقة يف

 قدراهتم إظهار الفتيان مبحاولة تتميز املرحلة هذه أنه إىل عالوي حسن حممد ويشري( 000 ،0000 السيد،). عنها واستقالهلا للجماعة

  ذلك جانب إىل والرياضية اإلجتماعية الثقافية املباريات يف ممتازة مراكز على للحصول حماوالهتم ومضاعفة اآلخر باجلنس يفوز حىت



105 
 

 

  عالوي حسن حممد ويلخص، (000 ،0000 ، السيد)  خاصة رعاية إىل حباجة عم فبذلك والعقيدة للدين العليا واملثل بالقيم اهتمامهم

 :يلي فيما املرحلة هذه يف االجتماعي النمو مظاهر

 .الكبار مع باملساواة يشعر حىت والتصرف الرأي يف االستقالل إىل النزعة ازدياد -

 .اإلستقاللية النزعة لتأكيد الكبار مع وخاصة املناقشة يف الرغبة تزداد -

 .األوضاع وتغيري اإلجتماعي اإلصالح أعمال يف االشتراك إىل امليل -

 الشك مستوى إىل يصل قد مما واملسببات األسباب عن الكشف يف والرغبة والفلسفة بالدين املتعلقة الشؤون ببحث االهتمام -

 .النفسي اإلتزان يعوق قد ومما

  (000 ،0000 ياسني، و عوض). النمو عملية تستمر حىت واإلصابات لألمراض تعرضه عدم تتضمن كافية رعاية إىل احلاجة -

 مجاعات يف االنتظام على والقدرة والترحال والتجول واملغامرة واملخاطر البيئة لالكتشاف امليل زيادة فيقول: بسيوين عوض حممد ويضيف

 اخليال عامل إىل واهلروب اخليال يف اندماجا الذكور من أكثر اإلناث وتكون الذاتية األنانية عن لالبتعاد وذلك اجيابية بطريقة معها والتعامل

 (.000بسيوين و الشاطء، ) . القلق من كمخرج اليقظة وأحالم

 عالقات املراهق يكون حيث السابقة، الفترات عن خمتلفا النفسي االجتماعي النمو يكون املرحلة هذه يف أنه الباحث الطالب يستخلص

 تقليد منه حماوال والقيادة التزعم يف والرغبة االستقاللية إىل مييل و خارجها األحيان غالب يف ويكون األسرة عن املراهق ويبتعد جديدة

 .ذاته إلبراز للمنافسة والتشدد يعرفهم الذين الراشدين أحد

 :املراهقة ومشكالت الناشئني  

 :القدم كرة ملمارسة الناشئ دوافع و حاجات -0-0

 ال ملاذا و يستمر، و البعض يشترك ملاذا أوال تفهم أن بد ال القدم كرة لعبة حنو دافعتيهم من ليحسنوا ناشئوك و أطفالك تساعد لكي

 كرة يف املشاركني الناشئني و الرباعم مع متت اليت املقابالت على و األحباث على بناءًا.املشاركة عن يتوقف و يفر أو اآلخر البعض يشترك

 و تعددها من بالرغم و هلا، ممارستهم و القدم كرة يف اللعب مشاركتهم وراء احلقيقية األسباب ظهرت أخرى، رياضات عدة يف و القدم

 :مها للرياضيني خاصة أمهية متثالن أساسيني سببني أو حاجتني هناك فإن درجاهتا اختالف
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 .اإلثارة إىل احلاجة تتضمن اليت: املتعة على احلصول-

 .النجاح و الكفاية إىل احلاجة تتضمن اليت: الذات بقيمة الشعور -

  :إىل باإلضافة و

 .منها اجلديد اكتساب و املهارات حتسني -

 .جديدة صداقات تكوين أو األصدقاء مع اللعب -

 يكون فعندما باملتعة، ببساطة عنها نعرب أن ميكن واليت أمثل، مبقدار و اإلثارة من معينة كمية لديه و اإلنسان يولد :املتعة على احلصول*

 قد و الالزم، من أكثر مرتفعة اإلثارة تكون األحيان بعض يف و اإلثارة، عن يبحث و جدا متضايقا يصبح جدا منخفضا اإلثارة مستوى

 .والقلق اخلوف إىل ذلك يرجع

 .احلديثة الغربية اجملتمعات يف املراهقة فترة تطول حني يف ، له بالنسبة املراهقة فترة تنعدم كاد :الذات بقيمة الشعور إىل احلاجة*

 أن الواقع و ،(0)الرياضة ممارسة حنو الدوافع حترك اليت احلاجات أهم من(  النجاح و الكفاية)  الذات بقيمة الشعور إىل احلاجة تعترب

 للرياضة فاملمارسة. الفوز و املكسب حتقيق على مقدرته على( كبري حد إىل) تتوقف قيمته أن مبكرا يكتسب ما سرعان الناشئ الرياضي

 :له بالنسبة تعين

 :املرحلة هذه يف مراعاهتا جيب تدريبية اعتبارات -0-0

 حبيث أكثر و السابقة املرحلة يف يستخدم كان ما يطبق ذلك مع النوعية، و الكم حيث من آخر شكال التدريب يأخذ املرحلة هذه يف 

 ناجتا يكون رمبا األداء، يف االختالفات نعي أن املهم ملن إنه. منو و تطور من املرحلة هذه يف املغاالة عدم و باالعتدال التدريب شدة تزداد

 العضلي للتوافق افتقارهم يفسر قد وهذا( سريع منو) النمو يف لطفرة يتعرضون الناشئني و املراهقني فبعض النمو، يف االختالفات عن

 الطفيف التراجع و بالبطء، تتميز املراهقة قبل ما مرحلة خالل التوافق تطوير سرعة تكون ما وعادة. التدريبات يف االشتراك عند العصيب

 يف خاصة و األطراف، لنمو نتيجة التوافق إعاقة على يعمل مما السنة، يف سم 00 إىل 01 من الطول يف النمو فيزداد املراهقة، مرحلة خالل

 .التوافقية املقدرة يف اخنفاض النتيجة تكون و املختلفة اجلسم أجزاء بني النسبة تتغري السفلية، األطراف
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 مقارنة اجليد التوافق اكتساب يف يستمرون الرياضة ألنشطة املمارسني املراهقني أن إال املراهقني كل هبا يتسم الصفات هذه أن من وبالرغم

 تطوير على املرحلة هذه يف نؤكد فأن عليه و ، املراهقة مرحلة خالل التوقيـت و الدقة و التوازن حتسني فيستمر اآلخرين، باملراهقني

 .آخر شيء أو البدين اجلانب أو الفوز و األداء على ليس و ، احلركية القدرات و املهارات

 :البدنية اللياقة قابلية 

 قوة و بالسرعة املتميزة القوة كذلك القصوى القوة خاصة و القوة قيم تزداد حيث القوة لقابلية واضحا تطورا تظهر املراهقة مرحلة إن

 و العايل القفز و القصرية املسافات ركض قيم يف السنوية الزيادة يالحظ احلقيقة هلذه كتعبري و اجلسم لوزن بالنسبة اجلسم عضالت

 .التطور عملية يف ثبات هناك فيكون األخرى الصفات أما قليال، فتتطور القوة مطاولة أما الرمي، و العريض

 خطة إىل حيتاج التدريب هذا و املنظم، و املستمر التدريب يوجد فيها و الرياضي، املستوى بقابليات املرحلة هذه تتميز العموم على و

 .منافستها و اللعبة خصوصيات تتطلبه مبا و حاليا، املتطورة الطرق و الوسائل استعمال مع فعالة، تربوية علمية أسس على مسندة

  : القدم بكرة واخلاص الداخلي املنطق  -

 مناصبهم حسب جيرون الالعبون دقيقة 01 من دقيقة 01 بـ يقدر القدم كرة مقابلة يف احلقيقي اللعبdufour  (0000 ) حسب

 . الكلي الزمن من%  01 إىل 01 مبقدار دقيقة 00 إىل 00 من

 جري%  00 (  الهوائية بوترية جري%  00 و هوائي بطئ جري%  00 مبتوسط جري كلم 0  ، كلم 0 متوسط الالعبون ميشي

 .) سا/  كلم 00 بوترية

 اللعب متطلبات معرفة ميكننا املراكز حسب املراكز بسبب مباريات حتليل خالل من املسجلة اإلحصائيات يف اهلائل الكم إىل بالرجوع

 .  العايل املستوى ذو لالعب ملمح إعطاء ميكننا كما

 حركية مجل بني االسترجاع سريع يكون أن جيب كما عضلية قدرة فعالة تقنية وذو التنفيذ و التنقل سريع العب يكون جيب العام باملفهوم

 ذات التكرارات خالل العضلية القدرة استرجاع له تؤمن كبرية هوائية قدرة احلديثة القدم كرة لعبة يف تتوفر أن جيب ، ومتكررة جمهدة

 وسط لالعيب خاصة بدقائق دقيقة 01 من أكثر أحيانا تدوم مقابلة إهناء على يساعد معتربة هوائية قدرة توفر إن واملتكررة العالية الشدة

 . األروقة والعيب امليدان
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 حبثنا يف تناولناها ايل العمرية املرحلة تعترب و اجلوانب مجيع يف املذهل التطور فرضها مميزات و مبتطلبات احلديثة القدم كرة تتميز :اخلالصة

 البلوغ مبظاهر يرتبط سريع بيولوجي تغري جمرد ليست املتأخرة املراهقة فمرحلة االكابر اىل االنتقال باب لكوهنا وهذا جدا حساسة مرحلة

 ليست املراهقة مرحلة أن أمحد بسطوسي فيقول أخرى جوانب إىل األمر يتعدى بل فقط جسمية بيولوجية حتوالت من عنه يترتب وما

 واالستقرار الرجولة ثوب وارتداء الطفولة ثوب بتغيري املراهق يبدأ وبذلك واجتماعيا وعقليا جسميا بل فقط جنسيا ونضج اكتمال

 (.000 ،0000 ياسني، و عوض). احلركي واالنسجام والتوافق

  وكذلك البدنية القدرات من عايل مستوى تتطلب اليت والفعاليات احلركات أداء إىل مييلون املراهقني بأن جند املرحلة هذه يف

 العمرية الفئة هذه تدريب على القائمني على وجب هذا وعلى النفس على واالعتماد الشجاعة من كبريا قدرا تتطلب اليت األنشطة

 . القصوى اهلوائية السرعة لتطوير سن احسن بانه االدراك( سنة 00)

 : األول الباب خامتة

 هذه دراستنا يف احلال هو كما استعماهلا حسن إال علينا وما املوثوقة واخلربات املعلومات من هائل كم يعطينا النظري اجلانب إن

 تناولنا كما الرياضي، األداء حتسني هو كلها منها والغرض األهداف تداخلت حىت كثرية التدريب طرق أصبحت كيف رأينا حبيث

 تسمح اليت وقدراهتا دراستنا مشلتها اليت العمرية والفئة القدم كرة رياضة مع يتماشى مبا امليدانية خاصة الفيزيولوجية املؤشرات بعض

 . القصوى اهلوائية السرعة يف جمسدا اهلوائي العمل بتطوير
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 :   الباب مقدمة

 عالج يف املستخدم املنهج إىل فيه وتطرقنا امليدانية واإلجراءات البحث ملنهجية األول الفصل خصصنا حيث فصلني الباب هذا مشل لقد

 األخري ويف اإلحصائية والوسائل حبثنا يف استعملناها اليت لألدوات إجرائيا وضبطها البحث متغريات البحث جماالت حبثنا، عينة مشكلتنا

 . البحث صعوبات

 األخري يف مث بالفرضيات ومقارنتها االستنتاجات من جمموعة واستخالص ومناقشتها النتائج وحتليل لعرض خصصناه فقد الثاين الفصل أما

 . عامة خالصة مث والتوصيات االقتراحات من جمموعة يف متثلت حبوصلة اخلروج
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 : تـمـهـيـد

 خالل من حبثنا نظمنا ذلك وألجل ، النظري اجلانب تكمل حىت علمية أسس على كانت ميدانية دراسة بإجراء مناق البحث إثراء قصد

 إىل البحث إليصال إتباعها يتم اليت املراحل إىل الفصل هذا يف وتطرقنا مصداقية ذات النتائج تكون حىت العلمي البحث يف هامة نقاط إتباع

 . اآلمان بر

 :املنهج-8

 وحتسني تنمية على أثارمها ملعرفة مقترحني تدريبيني برناجمني تطبيق يف استخدامنا ومتثل التجرييب املنهج الباحث الطالب استعمل لقد 

 .الدراسة قصد البحث لعينة القدم كرة العيب لدى القصوى اهلوائية السرعة

 :البحث عينة جمتمع-2

. الغربية اجلهة بطولة يف الشلف مجعية لصاحل يلعبون( 00U)سنة 00 من أقل فئة من قدم كرة العب 00 األصلي اجملتمع حجم بلغ

 للعينة العبني 01:العب 01 على األساسية التجربة و العبني 10 على االختبار إعادة و االختبار وإعادة االختبار إجراء مت حيث

 .التباديل التدريب بطريقة التجريبية للعينة العبني 01 و املستمر التدريب بطريقة التجريبية

 .بينهما تكافؤ إجراء قصد قبلي قياس بعد عمديه بطريقة للعينتني اختبار مت

 .العينة هلذه الباحث الطالب اختبار أسباب ومن

 .سنوات 10العمر التدرييب هلذه العينة ال يقل عن  -

 .السن الذهيب لتطوير السرعة اهلوائية القصوى  -

 . توفر الظروف املناسبة للقيام هباته الدراسة -
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 ( 09) رقم جدول

 :األصلي اجملتمع و البحث لعينة املئوية النسبة يوضح

 النسبة املئوية عدد الالعبني العينة

 %00.10 01 التجربة األساسية

 %00.00 10 التجربة االستطالعية

      

 :جماالت البحث-3

 على موزعني  سنة 00 من أقل فئة القدم كرة العيب يف البحث استهدفهم الذين املختربين عينة متثلت :البشري اجملال-3-8 

 .جمموعة كل يف العبني 01 من متكونني جتريبيتني جمموعتني

 إجراء و التدريب مكان نفس هو و بالشلف بومزراق حممد األومليب بامللعب امليدانية الدراسة أجريت: املكاين اجملال-0-0 

 .للفريق الرمسية املباريات

 من التأكد فيها مت ،00/00/0100 غاية إىل 00/10/0100 من الزمنية الفترة يف البحث مت لقد: الزمين اجملال-3-3 

 الدراسة أما 00/10/0100 غاية إىل 00/10/0100 من االختبار إعادة و االختبار طريق عن لالختبارات العلمي الثقل وسائل

 .00/00/0100 غاية إىل 01/10/0100 من متت فقد األساسية

 : كاأليت وهم تابع وواحد مستقالن اثنان متغريات 0 هناك ان لنا يظهر حبثنا عنوان اىل استنادا      :البحث متغريات-4
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 اىل تؤدي قد دراسته و معينة لنتيجة األسباب احد او السبب انه الباحث يفترض الذي التغري عن عبارة هو:املستقل املتغري-4-8

 : هو املستقل املتغري  حبثنا و اخر متغري على تاثريه معرفة

 .التدريب املستمر  (8

 .التدريب التباديل   (2

 حيث االخرى املتغريات قيم تاثري مفعول على قيمته تتوقف الذي هو و املستقل املتغري فيه يؤثر الذي املتغري هو :التابع املتغري -4-2

 .( .0000219، راتب و عالوي)التابع املتغري على تظهر املستقل املتغري قيم على تعديالت احدث كلما انه

 :و يف حبثنا هذا املتغري التابع هو  

 السرعة اهلوائية القصوى -

 الضبط االجرائي ملتغريات البحث-5

 قام لذلك و املطروحة املشكلة حل و املنشودة االهداف اىل الوصول دون حتول اليت املتغريات بعض عزل امليدانية الدراسة مميزات احد ان

 :التالية االجراءات قمنا حيث فيها التحكم يتسىن حىت املتغريات بظبط الباحث الطالب

 .جاهزيتها و االختبار سائل و سالمة من التاكد -

 . ارادة و برغبة للعمل استعداد على يكونان حىت العينتني حتضري -

 . زميل رفقة التدريب بعملية قام كما للعينتني التدريبية الربامج وضع على الباحث الطالب اشرف -

 . اخلشن االحتكاك تفادي اجلميع من طلب: التحضريية املباريات اثناء -

 : البحث أدوات-6

 يف و حبثه،  عليها يبين اليت احلقيقة كشف اىل الوصول يف يوظفه و عليه يسند الذي احملور تعترب حبثه يف الباحث يستعملها اليت األدوات ان 

 :يف االدوات هذه متثلت و حتديدها و البحث جوانب كشف يف ساعدتنا اليت و املعلومات مجع يف وسائل عدة وظفنا قد هذا حبثنا
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 استبيان حتكيم االختبار  -6-8

 . برايهم لالخذ املختصني و االساتذة على عرضت القصوى اهلوائية السرعة تقيس اليت االختبارات من جمموعة يضم استبيان -

 : باالختبار القيام تطلب لقد و

 .جمموعة اقالم  -

 .جمموعة اوراق  -

 .دفتر تسجيل  -

 .جهاز كمبيوتر حممول  -

 .جهاز مسعي  -

 .طاولة  -

 .كرسي  -

 .  شواخص  -

 .وقت  00ساعة ايقاف  -

 .صافرة  -

- Décamètre 

  االختبارات -6-2

 بعد القصوى اهلوائية السرعة لقياس( 0110 يف مراجعته متتد الذي)   léger et boucher اختبار على الباحث الطالب اعتمد لقد 

 اليت و االختبار هذا وسائل لتوفر لكن و  vameval و  yoyo test اخرى اختبارات جانب اىل املختصني بعض طرف من ترشيحه

 ،و(  اياب او ذهاب) عبور كل عند صوت اطالق عرب الالعبني طرف من مواكبته الواجب اجلري ايقاع يعطي صويت شريط يف متثلت

 : الثالث مبكوناته االختبار اعتماد مت لقد اعتماده مت( املالحق اىل انظر) هلا املوافق الوقت و املسافة و السرعات خمتلف حيدد جدول كذلك

 .القصوى اهلوائية السرعة* 
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 .املكوكي اجلري*

 .احملقق الوقت*

 الكيلومترالواحد يف املقطوعة املسافة يف كبري فارق هناك الن

 متر001 اىل يصل الفرق سا/كلم 0 اهلوائية السرعة عند:مثال

 سا/كلم 00 السرعة عند م001 اىل تصل حىت سرعة كل مع وتزيد

 احصائية داللة حصول امكانية من جيعل ما ،وهذا الواحد متر الكيلو يف دقيقة من اكثر اىل يصل فالفرق احملقق للوقت بالنسبة الشيء نفس

 .وارد امر االخر دون مكون يف

  االختبار تنفيذ اجراءات -6-3

  م 01 بعد    على اخرى شواخص 0 تقابلها اخلط نفس على شواخص 0 بوضع نقوم    

 (léger et coll.)  10000،00 امحاء دون مباشرة باجلري العبني 10 يبدء االشارة اعطاء عند -

  م01 يف ثواين 0 يعادل ما اي سا/ كلم 0 بسرعة االختبار يبدا -

 (.الكمبيوتر جهاز يف احململ الصويت الشريط من يصدر لصوت موافقة تكون) صافرة الالعبون يسمع مرور كل عند -

 . دواليك هكذا و(م 001) اي مرات 0 بعد ثا 0 بـ السرعة تزداد -

 . االيقاع مواصلة على القدرة عدم بسبب الالعبني توقف اىل نصل حىت -

 . املتاخر الوصول او الصوتية االشارة مع اخلط اىل الوصول على القدرة عدم او -

 . منه 0/0 اكمل او اكمله الذي هو و لالعب مرور اخر حيسب -

 .حيسب الوقت الذي يوافقه  -

 (.املالحق اىل انظر) لالعب القصوى اهلوائية السرعة حتديد يتم اجلدول خالل من -

  حتديد االختبار هذا خالل من ميكننا: االختبار من الغرض-6-4
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 السرعة اهلوائية القصوى لالعبني  -

 vo2 max. بقيم  VMA يربط جدول باستعمال ذلك يكون و األكسجني لالستهالك األقصى احلد حتديد -

اليت  "cardiaux fréquence     mètre"احلصول على نبض سواء من خالل استعمال الطريقة التقليدية أي اليد أو باستعمال  -

 . تعطي قيم أكثر دقة

 :املقترح التدرييب الربنامج-6-5

 .الرياضي التدريب حقل يف العاملون هبا يقوم اليت األعمال أهم من التدرييب الربنامج بناء يعترب 

 املمارس النشاط ومهام بواجبات القيام على قادر وجتعله الفرد حالة تطوير إىل تؤدي العلمية األصول تتبع اليت املنظمة التدريبية الربامج إن

 (.1000 10110علي قاصد)

 الشدة و احلجم و األداء حيث من متشاهبة مترينات تتضمن وهي فردية، أهواء أو اجتهاد وفق توضح فهي منظمة الغري التدريبية الربامج أما

 .تقنني أو تقيم دون للتغيري عرضة وتكون

 .الربناجمني وضع اثناء االعتبار بعني ذلك اخذ ومت1 القصوى اهلوائية السرعة اختبار قبل  مرات أربع األول األسبوع يف الفريق تدرب لقد-

 مع الربامج تسطري مت حبيث الدراسة قيد للفئة العمرية اخلصائص تراعي علمية أسس وفق التدريبيني الربناجمني بوضع الباحث الطالب قام 

 :التايل النحو على وكان احملتوى وحتديد األهداف وضع

 .أسابيع 0الربنامج وضع على أساس  -

 .حصة إمجاال 00حصص أسبوعيا أي  0العمل املقترح  -

 .بقية احلصص يكون فيها تدريب الفريق مجاعي العينتني مع بعض -

 .بعد إهناء العمل املقترح للعينتني يندمج الالعبون مع بعضهم يف باقي احلصة التدريبية -

 :الربنامج التدرييب باستعمال طريقة التدريب املستمر-6-5-8

 من املئوية النسبة إستعمال يتم حبيث احملتوى حيث من(   pernard Turpin) تريبان برنار طرف من املقترحة الطريقة إعتماد مت لقد

 (  Turpin1 20021 175) القبلي االختبار خالل من نتائجها على احلصول مت اليت القصوى اهلوائية السرعة
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 مثال(   oxygénation) األكسجنة و التحضريات بداية يف تستخدم VMA من%  00 اىل%  01:*  التايل النحو على تكون و

 . اجلري من دقيقة 01 أو دقيقة x 00 0 حىت قيقة د x 00 0:  ذلك على

 0 من تدوم مبجهودات احلد هذا يف العمل يتم متوسطة بشدات مستمرة مبجهودات للقيام تستخدم  VMA من%  01 اىل%  00* 

 . دقائق 01 اىل

  جمموعات 0 اىل 0 تكرار يكون -

  اجملموعات بني راحة دقائق 10 -

  دقيقة 00 من أكثر احلصة تستمر ان جيب ال -

 . مرتفعة بشدات مستمرة مبجهودات للقيام نستخدم VMA من%  01 اىل% 00* 

  دقائق 0 اىل 0 من تدوم مبجموعات احلد هذا يف العمل يتم -

 . جمموعات 0 اىل 0 من التكرار -

 . دقيقة 00 حدود يف احلصة تستمر -

 املقترح العمل بعد أو قبل اخلططي و املهاري االعداد كذلك و البدنية الصفات باقي تنمية يتم املقترح الربنامج اىل باإلضافة

(marseillou ،0110،01 )الربنامج فيها يطبق ال اليت األخرى احلصص يف أو . 
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 ( 03) رقم البياين الشكل

 القدم كرة قي املستعمل املكيف الفارتلك يوضح

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après p. Turpin 2002 

 دورة بعد خمطط استرجاع أسابيع،أسبوع بأربعة قدرت جمال،واليت كل فترة خالل تدرجييا احلمل شدة يف التدرج مت: التدريب محل    

 يسمح السابق،كما املستمر التدريب من املترتبة السلبية الفيزيولوجية،والنفسية التأثريات من للتخفيض أسابيع،وذلك ثالثة من تتكون عمل

 . باالسترجاع القدم كرة لناشيء

: كاآليت ويربمج اسابيع 0 على يتوزع تدريب برنامج يسطرالتبادلي التدريب طريقة باستعمال التدرييب الربنامج-0-0-0

 (01-00)تباديل تدريب أسبوعني

 (  01-01)  تباديل تدريب أسبوعني                

 (  00-00)  تباديل تدريب أسبوعني              
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 (  01-01) تباديل تدريب أسبوعني              

 تكون حبيث  cometti فلسفة وفق تنظيمها مت التباديل التدريب األسبوع،حصص يف حصص0 مبعدل أسبوعيا احلصص هذه تواتر

 :كاآليت

  مركزين القصوى اهلوائية السرعة بسابقات احلصة،ونكمل بداية يف يدرج نوعي عضلي عمل عن عبارة هو: قوة تباديل تدريب .0

  .اهلوائي العمل على

 (04:) رقم الشكل

 قوة تباديل تدريب ميثل 

 .التعب حالة يف االنفجارية صفة على لتحافظ احلصة هناية يف مهمة الصيغة هذه :سرعة تباديل تدريب2-

 سرعة تباديل تدريب ميثل: (05:)رقم الشكل
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 مما األطراف مستوى على هوائي،واقتصادي عمل اجلري بني اجلهد بتناوب النوع هذا يتميز (: متنوع)  خليط تباديل تدريب.  3

 . املرتفع النوعي اجليد،والعمل باالسترجاع للعضلة يسمح

 (06:)  رقم شكل

 خليط تباديل تدريب ميثل 

 

 

 

 

 :الطاقوية النظم إشراك حسب الفترات اختيار مت   : التباديل التدريب فترات اختيارات كيفية

 االستطاعة تنمية على يساعد انه الاللبنية،كما الالهوائية القدرة حتسن يف يفيد هوائية ال خصائص ذو عضلي عصيب عمل هو 01/  00

 .اهلوائية

 تنمية على يساعد أنه كما الاللبنية الالهوائية االستطاعة حتسني يف يفيد هوائية ال خصائص ذو عضلي عصيب عمل هو 01/ 01

 .اهلوائية االستطاعة

 للرياضيني%  01 مبقدار يستهلك املوجود األكسجني ثا15 يف الطاقة ملخزون باستهالكه التمييز مع عضلي عصيب عمل هو 15/  15

 باستهالكه يتميز عمل نظام إنه الالهوائي النشاط على املتعودين للرياضيني بالنسبة% 00 إىل%  00 اهلوائي،و النشاط على املتعودين

 .( 1 2001   100 (billat et all) اهلوائية االستطاعة لتطوير يستعملها الوقت نفس يف ،واليت القدرة

 دورة بعد خمطط استرجاع أسابيع،أسبوع بأربعة قدرت جمال،واليت كل فترة خالل تدرجييا اجلمل شدة يف التدرج مت :التدريب محل 

  يسمح السابق،كما التباديل التدريب من املترتبة السلبية الفيزيولوجية،والنفسية التأثريات من للتخفيض أسابيع،وذلك ثالثة من تتكون عمل
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 ،إمنا%01إىل%01تقارب تبقى اليت التمرين شدة مستوى على يكون التدريب،ال عمل يف التخفيض هذا. باالسترجاع القدم كرة لناشيء

.)  للتدريب الشرطي اإلجيايب التكيف على للحفاظ السابق،وهذا احلجم من% 01،و%01إىل يصل الذي احلجم مستوى على

majuka 10110 100)  

   .خمتلط سرعة قوة تباديل تدريب  cometti فلسفة وفق وضعت التدريبية احلصص:  احلصص بناء كيفية

 ( .اهلوائي العمل)الكمي العمل على للتركيز vma جبري ونكمل،البداية يف وضع نوعي عضلي عمل :قوة تباديل تدريب

 .التعب وجود مع انفجاري تكون لكي القدم كرة مباراة إلكمال مهم التدريب من النوع هذا :سرعة تباديل تدريب

 على اهلوائية،ومقتصد القدرة تنمية على يعمل الذي اجلري بني التداول يف يكمن النوع هذا من اهلدف:وخمتلط مزيج تباديل تدريب 

 .للقوة العصبية العوامل العضلة،ويشرك مستوى على عاليا جيهد الذي العضلي العمل عصيب،وتسلسل الطرفني مستوى

(07)  رقم الشكل                       

  cometti حسب تباديل تدريب حصة خصائص ميثل

.    01/ 01. 00  /00خمتلف األنواع     

0/00  .01 /01 .00/00  .01 /00  .00/01 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة 00إىل  0مدة اجلهد

 القصوى اهلوائية السرعة من أكرب اجلري سرعة

 دقائق 01 إىل 0 واآلخر اجلهد بني الراحة

 0إىل  0من  عدد اجلهود
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 : املراجع و املصادر -6-6

 االطالع خالل من وهذا باملوضوع صلة هلا اليت األجنبية و العربية باللغة املراجع و املصادر على اعتمدنا  اخلربية املادة و املعلومات جلمع

 االستعانة مت كما ,خاصة القدم يف كرة والتدريب الرياضي التدرييب جمال يف املتخصصة العلمية املراجع حمتوى وحتليل النظرية والقراءات

 مستوى على التدريبية الربامج تنفيذ بطرق التدريب الرياضي وطرق واملرتبطة واألجنبية منها العربية السابقة الدراسات على واالعتماد

 .خاصة بصفة الناشئني

 على أعيد ما إذا النتائج نفس االختبار يعطي أن هو االختبار بثبات يقصد: االختبار ثبات-0-0 :لالختبار العلمية األسس-7

 .الظروف نفس يف و األفراد نفس

 النتائج نفس االختبار يعطي أن يفترض حيث اجليد لالختبار األساسية املقومات من يعترب العلمي األساس هذا أن اهلادي عبد نبيل ويذكر

 األول االختبار طبق حيث االختبار ثبات بإجراء الباحث قام وعليه( 010ـ0000اهلادي،/ ع نبيل) أخرى مرة استخدامه أعيد إذا تقريبا

 أي الالعبون ميارس أن دون) العينة نفس على االختبار أعيد الظروف نفس وحتت أسبوع وبعد العبني، 10 من متكونة عينة على

 ملعرفة البسيط االرتباط معامل دالالت جدول يف الكشف وبعد Persan  االرتباط معامل باستخدام الباحث الطالب قام مث(تدريبات

 اجلدولية القيمة من أكرب اختبار لكل احملسوبة القيمة أن وجد 1.10 الداللة ومستوى( 0 ـ ن)10 احلرية درجة عند االختبار ثبات مدى

 :اآليت اجلدول يف الوضع هو كما عالية ثبات بدرجة متتع االختبار أن يؤكد مما) (
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 (  88)جدول رقم

 يوضح ثبات االختبار

   والداللة العالقة مقياس

 االحصائية              

 

 االختبارات

 حجم العينة
القيمة احملسوبة 

 ملعامل الثبات

القيمة اجلدولية 

ملعامل 

 االرتباط

درجة حرية 

 0-ن

مستوى الداللة 

 االحصائية

 السرعة اهلوائية القصوى
 

10 
0,81  

 

1101 

 

 

05 

 

1110 

 

 اجلري املكوكي
 

10 

 

1 

 1100 10 زمن اجلري

  

 الدرجات أصدق باعتباره الذايت الصدق معامل الباحث الطالب استخدم االختبار صدق من التأكد أجل من :االختبار صدق-7-2

 (0000،000حممدصبحي،) الثبات ملعامل التربيعي اجلذر حبساب يقاس الذي و. احلقيقية للدرجات بالنسبة التجريبية

 الثبات معامل =الصدق

  اجلدول يف موضح هو كما عايل ذايت صدق بدرجة متتع االختبار أن تبني وقد
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 االختبار صدق يوضح( 82) رقم جدول 

     والداللة العالقة مقياس

 االحصائية            

 

 االختبارات

 حجم العينة
القيمة احملسوبة 

 ملعامل الصدق

القيمة اجلدولية 

 ملعامل االرتباط

-درجة حرية ن

0 

مستوى الداللة 

 االحصائية

  1.01 10 السرعة اهلوائية القصوى

1.01 

 

 0 10 اجلري املكوكي 1.10 10

 1.00 10 زمن اجلري

 

 التعليمات وضوح مدى إىل األصل يف موضوعيته ترجع التأويل و الشك عن بعيد املستخدم االختبار إن:االختبار موضوعية-0-3

 درجات حبساب احملكمني من جمموعة تقوم حينما تظهر لالختبار العالية املوضوعية و به، اخلاصة النتائج على واحلصول بتطبيقه اخلاصة

 غري وواضح سهل اختبار البحث الطالب استخدم السياق هذا ويف(0000،001الدين نصر حسان،حممد حممد)الوقت نفس يف االختبار

 أن كما القدم كرة خاصة اجلماعية الرياضات جمال يف واسع نطاق على مستعمل اختبار أنه كما الذايت، التقومي عن للتأويل،بعيد قابل

 ذو االختبار نعترب وهلذا القدم كرة يف وطنيني ومدربني دكاترة طرف من حتكيمه مت املتر،كما الزمنو وحدة باستخدام يتم التسجيل

 .جيدة ومصداقية موضوعية

 املـقـتـرحـة التدريـبـيـة البـرامج-1
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 التباديل التدريب برنامج-1-8

 احلصة

 االسبوع
 احلصة الثالثة الثانيةاحلصة  احلصة االوىل

 سرعة:تباديل  جري:تباديل  جري:تباديل  األسبوع االول

 األسبوع الثاين
 مداومة/ قوة: تباديل

 (افقي وثب) قوة
 سرعة/ جري:تباديل

 جري/قوة: تباديل

 (. عمودي وثب) قوة

 تباديل قوة سرعة:تباديل  سرعة/قوة :تباديل  االسبوع الثالث

 إستـــــــــــــــــرجاع االسبوع الرابع

 سرعة/تباديل مداومة بسرعتني/تباديل جري  مداومة/قوة :تباديل   االسبوع اخلامس

 االسبوغ السادس
 تباديل خمتلط

 سرعة/ قوة 

 تباديل خمتلط

 سرعة/جري

 تباديل خمتلط

 قوة/مداومة 

 االسبوع السابع
 تباديل خمتلط

 متغريات 0

 تباديل خمتلط

 سرعة/أثقال 

 تباديل خمتلط

 متغريات 0

 استــــــــــــــــــرجاع االسبوع الثامن
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 :برنامج التدريب املستمر -1-2

 احلصة           

 االسبوع                

 

 احلصة االوىل

 

 احلصة الثانية

 

 احلصة الثالثة

 مداومة هوائية من  االسبوع االول

01-00 ٪VMA  

 مداومة هوائية من 

00-01 ٪VMA 

 مداومة هوائية من 

01-00 ٪VMA 

 اهلوائية السعة تنمية االسبوع الثاين

 ٪01 شدات باستعمال

VMA 

 اهلوائية السعة تنمية

 ٪75 شدات باستعمال

VMA 

 اهلوائية السعة تنمية

 ٪75 شدات باستعمال

VMA 

 اهلوائية السعة تنمية االسبوع الثالث

 ٪80 شدات باستعمال

VMA 

 اهلوائية السعة تنمية

 ٪85 شدات باستعمال

VMA 

 اهلوائية السعة تنمية

 ٪85 شدات باستعمال

VMA 

 استــــــــــــــــــرجاع االسبوع الرابع

 مع اهلوائية القدرة تنمية تنمية القدرة اهلوائية االسبوع اخلامس

 الكرة ادماج

 بدون اهلوائية القدرة تنمية

 كرة

 اهلوائية القدرة تنمية االسبوع السادس

 (الكرة ادماج)  املتوسطة
 تنمية القدرة اهلوائية طويل 

)  اهلوائية القدرة تنمية

 (املكيف الفرتلك

تنمية القدرة الفرتلك  تنمية القدرة عايل الشدة االسبوع السابع

 املكيف

 الفارتلك القدرة تنمية

 (الكرة ادماج)  املكيف

 استــــــــــــــــــرجاع االسبوع الثامن
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 التحليل يف تساعدنا كمية مؤشرات إىل التوصل هو اإلحصائية التقنيات استعمال من اهلدف إن: اإلحصـائيـة الدراسـة-9

 الطالب اعتمد األساس هذا ،وعلى(01 ،0000 وآخرون، عزمي زكي) عليها املتحصل النتائج طريق عن العلمية الداللة إلعطاء والتفسري

 :التالية اإلحصائية الوسائل على دراسته يف الباحث

 .النسبة املئوية .8

 .املتوسط احلسايب .2

 .االحنراف املعياري .3

 .معامل االرتباط لبريسون .4

 .الصدق الذايت .5

 ".  ت"اختبار الداللة  .6

 : التالية املعادلة وفق حتسب: املئـويـة النسبـة .8

 

 

 

 :التالية املعادلة وفق حيسب :احلسـابـي املتـوسـط .2

                         

 

 .املتوسط احلسايب: س

 .حجم العينة :ن

 .جمموع القيم :سمج

اجلـزئـي العـدد          

. 011× =                        املئـويـة النسبـة  

الكـلـي العـدد         

س مج           الفردية القيم جمموع  

س                أي=                            

عـدد األفــراد              ن          
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 :  التالية املعادلة وفق حيسب: املعيـاري االحنـراف .3

 

  

 .االحنراف املعياري :ع

 .املتوسط احلسايب :َس

 .القيم :س

 .اجملموع :مج

 .حجم العينة :ن

 :التالية املعادلة وفق حيسب: االرتبـاط معـامـل .4

 

 

 .معامل االرتباط :ر

 .حجم العينة :ن

 .درجات االختبار س :س

 .درجات االختبار ص :ص

 ": ن"اختبـار الداللـة  .5

 :العينة لنفس البعدي واالختبار القبلي االختبار بني الفرق ملعرفة :األوىل املعـادلة( 5-8

-س) مج    س )0  

  =ع

0 - ن  

(ص مج)× ( س مج) –( ص×  س)  مج ن         

=  ر  

[0(ص مج) – 0ص مج ن[   ]0(س مج) – 0س مج ن]        



129 
 

 

 

 

  

 .اختبار ستيودنت :ت

 .الفروق متوسط :ف م

 .الفروق متوسط عن االحنرافات مربع :ف2ح

 .احلرية درجة :8-ن

 :احلجم يف متساويتني عينتني بني الفروق ملعرفة :الثـانيـة املعـادلـة( 5-2

 

 

 ستيودنت اختبار: ت

 .0 احلسايب املتوسط :8َس

 .0 احلسايب املتوسط: 2َس

 .األوىل للمجموعة املعياري االحنراف: 8ع

 .الثانية للمجموعة املعياري االحنراف :2ع

 العينة أفراد عدد: ن

 

م ف                 

=    ت  

ف 0مج ح              

0 -ن                

        

     =ت

ع + ع                

0 -ن 0               

2

1

2

2

سس 
12
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 : البحـث صعوبـات-80

 إضافة من طالب أي يقدمه ما مع مقارنة هينة وأعتربها باحث، طالب أي يواجهها اليت تقريبا نفسها هي حبثنا يف واجهتنا اليت الصعوبات

 :يف ومتثلت العلمي للبحث

 .األكسجني الستهالك األقصى احلد أي املخربية الدراسات استثنينا إذ العربية، بالّلغة املشاهبة الدراسات انعدام -

 .قلة املراجع بالّلغة العربية -

 .الفرنسية بالّلغة كلها دراسيت يف التابع املتغري عن تتكلم اليت املراجع لكون الترمجة عملية يف الوقت من الكثري إهدار -

 .خفيفة كلها كانت احلظ وحلسن اإلصابات بعض على التطبيقي اجلانب يف الصعوبات اقتصرت -

 :اخلـالصـة

 حتديد خالل من الفصل هذا يف به القيام حاولنا ما وهو ، البحث ملعطيات واملالئم الصحيح العلمي املنهج بإتباع مرتبط حبث أي جناح إن

 .        كله اجملتمع يف متثلت واليت البحث عينة حتديد مت كما لبحثنا، املالئم املنهج

 الدراسة أثناء سارة غري مفاجئات نتجنب حىت املتغريات بضبط قمنا كما اختبار ووسائل برامج من لبحثنا الالزمة الوسائل اخترنا كما

  .        النتائج وحتليل عرض يف واملساعدة لبحثنا املالئمة اإلحصائية الوسائل باختيار قمنا كما الرئيسية،
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 متهيــــد

  أقل فئة لدى القصوى اهلوائية السرعة تطوير و تنمية يف املقترحني التدريبيني الربناجمني أثر معرفة إىل الدراسة هذه هتدف

 السابق،ويرى الفصل يف إليها التطرق سبق كما البعدية االختبارات و القبلي االختبار الباحث الطالب أجرى ذلك ولتحقيق ، سنة 00 من

 .املناسبة اإلحصائية الوسائل باستعمال والبعدية القبلية البدين االختبار نتائج ومناقشة حتليل ضرورة الباحث الطالب

 التجريبيتني العينتني وتكافؤ جتانس نتائج ومناقشة عرض

 مستخدما العينتني جتانس مدى بدراسة الباحث الطالب قام عليها املتحصل النتائج إثر وعلى القصوى اهلوائية السرعة اختبار إجراء بعد

 :التالية النتائج على العملية هذه وأفرزت ستيودنت،(  ت)اختبار

 القصوى اهلوائية السرعة اختبار يف التجريبيتني اجملموعتني وتكافؤ جتانس يوضح( 83) رقم اجلدول

 الدراسةاإلحصائية

 االختبارات

درجة  اجملموعة الثانية اجملموعة األوىل

 احلرية

T 

 احملسوبة

   T 

 اجلدولية

الداللة 

 ع س ع س اإلحصائية

   القصوى اهلوائية السرعة

    (VAM)            

 سا/كلم

00100 1100 00100 0100 

 

18 

1100 

   

0100 

 دال غري

 

 دال غري

 

  

  دال غري

 

اجلري املكوكي 

(Navette )  املتر 
0010 00100 01 00100 1101 

 الوقت احملقق

 (Temps )الدقيقة 
0100 0100 0100 0100 1100 
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 1110 الدالة مستوى عند التجريبيتني للمجوعتني القبلي القصوى اهلوائية السرعة  اختبار يف احملسوبة( ت) قيمة بني) (  رقم اجلدول

 .00 احلرية ودرجة

 قيمة بلغت حيث(   (VMA ,Navette ,Temps الثالث االختبارات يف متجانستني اجملموعتني:أن لنا يتبني اجلدول خالل من

 ودرجة( 1110) الدالة مستوى عند( 0100) اجلدولية( ت) قيمة من أصغر وهي( 1100.  1101.  1100) التوايل على احملسوبة( ت)

 .البحث عينيت بني التجانس على يدل وهذا001 احلرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0.5  

01 

1.5  

VMA 

.العينتيـن جتـانـس مـدى يبيــن(: 01) رقم البياين الشكل  
 

 

 

Navette Temps 

02 

  
    

الجدولية ( ت)قيمة 

0.76  

 االختبارات
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 اجلدولية( ت) قيمة عن البعد كل بعيدة( 1.00 ،1.01 ،1.00) احملسوبة(ت) القيم كل بأن نالحظ البياين الشكل خالل من

 (  0.00) من

 . املقترح العمل يف  الشروع قبل التجريبيتني العينتني وتكافؤ جتانس مدى يوضح ما وهذا

 القبلي االختبار بني 0،05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك:" األوىل الفرضية خالل من

 "البعدي االختبار لصاحل املستمر التدريب جمموعة يف البعدي االختبار و 

 : التالية اإلحصائية الوسائل استخدمنا منها للتحقيق و

 . احلسايب املتوسط -

 . املعياري االحنراف -

 . الواحدة للمجموعة ستيودنت( ت) اختبار -

 البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني( 84) رقم اجلدول: األيت النحو على النتائج فكانت

 املستمر التدريب جملموعة القصوى اهلوائية السرعة يف

 الدراسة

 االختبار    اإلحصائية

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 العينة

 (ن)

مستوى 

 الدالة

T 

 احملسوبة

 

T 

 اجلدولية

 الدالة

 ع س ع س اإلحصائية

 السرعة اهلوائية

 (  VMA)القصوى 
00100 1100 00100 1100 01 1110 00100 0100 

دال 

 إحصائيا
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 كان حبيث املستمر التدريب جملموعة القصوى اهلوائية السرعة يف البعدي و القبلي االختبار بني فروق وجود اجلدول خالل من يتبني

 و 00100 احلسايب املتوسط فكان البعدي االختبار يف إما القبلي االختبار يف 1100  املعياري االحنراف و 00100 احلسايب املتوسط

 و 1110 الداللة مستوى عند 0100 ولية اجلد T قيمة   من اكرب هي و 00100 احملسوبة T قيمة بلغت و 1100 املعياري االحنراف

 التدريب أهداف من أن إحصائيا،حيث دال البعدي االختبار لصاحل املؤشر هذا يف معنوي فرق وجود على يدل هذا و 0 احلرية درجة

 .اهلوائية القدرة مبستوى االرتقاء الرئيسية املستمر

 البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني( 85) رقم اجلدول

 . املستمر التدريب جملموعة املكوكي اجلري يف

 الدراسة

    اإلحصائية    االختبار 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 العينة

 (ن)

مستوى 

 الدالة

T 

 احملسوبة

T 

 اجلد ولية

 الداللة

 ع س ع س اإلحصائية

 اجلري املكوكي

 باملتر
00،0 00،00 000 00،01 01 1،10 00،00 0،00 

دال 

 إحصائيا

 املتوسط كان حبيث املستمر التدريب جملموعة املكوكي اجلري يف البعدي و القبلي االختبار بني فروق وجود اجلدول خالل من يتبني

 االحنراف و 000 احلسايب املتوسط فكان البعدي االختبار يف إما القبلي االختبار يف 00،00 املعياري االحنراف و 00،0 احلسايب

 درجة و 1،10 الدالة مستوى عند 0،00 ولية اجلد T قيمة من اكرب هي و 00،00 احملسوبة  T قيمة بلغت و 00،01 املعياري

 عمل ترقية املستمر التدريب أهداف من ،حبيث إحصائية دالة ذات البعدي االختبار لصاحل فروق وجود على يدل ما هذا و 0 احلرية

 .الصعبة واخلارجية الداخلية القوى على التغلب وبالتايل اجلسم أجهزة

 

 

 ا
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 البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني( 86) رقم اجلدول

 املستمر التدريب جملموعة احملقق الوقت يف

 

 الدراسة

 اإلحصائية            االختبار

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 العينة

 (ن)

مستوى 

 الدالة

T 

 احملسوبة

 

T 

اجلد 

 ولية

 الداللة     

 اإلحصائية

 ع س ع س
 دال إحصائيا 0،00 00،00 1،10 01

 0،00 00،01 0،00 0،00 (دقيقة)الوقت احملقق

 

 املستمر التدريب جملموعة احملقق الوقت خيص فيما االختبارالبعدي و القبلي االختبار بني فروق هناك اجلدول خالل من

 و 00،01 احلسايب  املتوسط فكان البعدي االختبار يف اما القبلي يف 0،00 املعياري االحنراف و 0،00 احلسايب املتوسط كان حبيث

 احلرية درجة و 1،10 الدالة مستوى عند 0،00 ولية اجلد T من اكرب هي و  00،00 احملسوبة  T بلغت و 0،00 املعياري االحنراف

 من آخر اضافيا جهدا يتطلب الطويل اجلهد أن حيث ، احصائية دالة ذات البعدي االختبار لصاحل معنوية فروق وجود على يدل ،وهذا0

 .التعب ظروف يف حىت اللعب حركات أداء على القدرة أجل
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 يف املستمر التدريب جملموعة البعدية القبليةو احلسابية املتوسطات يف الفرق يوضح(  09) رقم البياين الشكل

 الثالث االختبارات

 

 القصوى اهلوائية السرعة) من كل يف البحث لعينة البعدية و القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق لنا يتضح البياين الشكل خالل من

 حبيث. املستمر التدريب جمموعة أي األوىل التجريبية اجملموعة حققته الذي التطور مدى نالحظ حيث(  احملقق ،الوقت املكوكي ،اجلري

 كرة لالعيب التعب تأخري وبالتايل الوظيفية واألعضاء اجلسم أجهزة وعمل العضلي التحمل حتسني اىل التدريب من النوع هذا يهدف

 .القدم

 التدريب جمموعة يف البعدي االختبار و القبلي االختبار بني االحصائية احلدود اىل تصل فروق هناك": الثانية الفرضية خالل من

 ". البعدي االختبار لصاحل التباديل

 : التالية اإلحصائية الوسائل استخدمنا منها للتحقق و
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 . احلسايب املتوسط -

  املعياري االحنراف -

 . الواحدة للمجموعة ستيودنت( ت) اختبار -

 : األيت النحو على النتائج فكانت

 البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني( 87) رقم جلدول

 .التباديل التدريب جملموعة القصوى اهلوائية السرعة يف

 الدراسة

 اإلحصائية

 

 االختبار

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 العينة

 (ن)

مستوى 
 الدالة

T 

 احملسوبة

 

T 

اجلد 
 ولية

 الدالة

 ع س ع س اإلحصائية

 السرعة اهلوائية

 (  VMA)القصوى
00،00 0،10 00،00 1،00 01 1،10 00،00 0،00 

دال 
 إحصائيا

 

 حبيث التباديل التدريب جملموعة القصوى اهلوائية السرعة يف البعدي و القبلي االختبار بني فروق وجود يتبني اجلدول خالل من
 و 00،00 احلسايب املتوسط فكان البعدي االختبار يف إما القبلي االختبار يف 0،10 املعياري االحنراف و 00،00 احلسايب املتوسط كان

 درجة و 1،10 الدالة مستوى عند 0،00 ولية اجلد T من اكرب هي و 00،00 احملسوبة T قيمة بلغت و 1،00 املعياري االحنراف
 البعدى االختبار لصاحل فروق وجود على يدل هذا و ، 0 احلرية

 اهلوائية املداومة وكذلك القصوى حلدودها اهلوائية السرعة يطور التباديل التدريب بكون ذلك تفسري وميكننا إحصائية، دالة ذات

 .اللنب محض تراكز اىل تؤدي ال اليت اآللية خالل من الالهوائي وامليتابوليزم
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 البعدي و القبلي يبني( 81) رقم اجلدول

 .التباديل التدريب جملموعة املكوكي اجلري يف

 

الدراسة            

 االختبار             اإلحصائية

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 العينة

(ن)  

مستوى 

 الدالة

T 

 احملسوبة

 

T 

اجلد 

 ولية

 الدالة

 ع س ع س اإلحصائية

 

 اجلري املكوكي

 

01 00،00  000،0  00،00  01 1،10  00،00  0،00  
دال 

 إحصائيا

 

 املتوسط كان حبيث التباديل التدريب جملموعة املكوكي اجلري يف البعدي و القبلي االختبار بني فروق وجود يتبني اجلدول خالل من

 000 احلسايب املتوسط فكان البعدي االختبار يف اما القبلي االختبار يف إما القبلي االختبار يف 00،00 املعياري االحنراف و 01 احلسايب

 و 1،10 الدالة مستوى عند 0،00 اجلدولية T قيمة من أكرب هي و 00،00 احملسوبة T قيمة بلغت ،و 00،00 املعياري االحنراف و

 التدريب طبيعة وان احلركات تنفيذ يف للجهد املستمر بالتغيري تتصف القدم كرة لعبة كون الفروق هذه تفسري وميكن ،0 احلرية درجة

 .  املباراة يف الالعب به يقوم ملا مشابه املكوكي اجلري يف املستخدم التباديل
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 البعدي و القبلي االختبار نتائج يبني( 89) رقم اجلدول

 . التباديل التدريب جملموعة احملقق الوقت يف

 

الدراسة           

 االختبار        اإلحصائية

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 العينة

(ن)  

مستوى 

 الدالة

T 

 احملسوبة

T 

 اجلدولية

 الداللة

 ع س ع س اإلحصائية

 الوقت

 احملقق
0،00  0،00  00،00  0،00  01 1،10  00،00  0،00  دال إحصائيا 

 

 احلسايب املتوسط كان حبيث التباديل التدريب جملموعة احملقق الوقت يف البعدي و القبلي االختبار بني فروق وجود يتبني اجلدول خالل من

 0،00 املعياري واالحنراف 00،00 احلسايب املتوسط فكان البعدي االختبار يف إما القبلي االختبار يف 0،00 املعياري االحنراف و 0،00

 يدل هذا و 0 احلرية درجة و 1،10 الداللة مستوى عند 0،00 اجلدولية  T قيمة من اكرب هي و 00،00 احملسوبة T قيمة بلغت و ،

 من أكرب حجم حتمل يصاحبه البدنية القدرات تطوير لكون ذالك ،ونرجع إحصائية داللة ذات البعدي االختبار لصاحل فروق وجود على

 . البدين اجلهد
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 القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح( 80) رقم البياين الشكل        

 . الثالث االختبارات يف التباديل التدريب جملموعة البعدية و

 

 التدريب بطريقة التجريبية للمجموعة البحث لعينة البعدية و القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق لنا يتضح البياين الشكل خالل من

 ،وميكننا الثالث االختبارات يف احملقق التطور مدى نالحظ حيث(  احملقق الوقت و املكوكي ،اجلري اهلوائية السرعة) من كل يف التباديل

 من الرفع ميكنه حبيث القدم كرة لالعب الفيزيولوجية الوظائف خمتلف يف التأثري على كبرية قدرة التباديل للتدريب أن اىل ذلك ارجاع

 .والسرعة العضلية القوة تطوير اىل باالضافة اللبين للحمض تراكم احداث دون لالعبني والالهوائية اهلوائية القدرات

 : الثالثة الفرضية خالل من

 عينة لصاحل التباديل التدريب عينة و املستمر التدريب عينة بني 0،05 الدالة مستوى عند إحصائية داللة ذات معنوية فروق هناك"

 ". التباديل التدريب

 : التالية اإلحصائية الوسائل استخدمنا منها للتحقق و
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 .احلسايب املتوسط -

 .املعياري االحنراف -

 . متساويتني جملموعتني ستيودنت( ت) اختبار -

 .املئوية النسبة -

 : التايل النحو على النتائج فكانت

 البعدية االختبارات نتائج يبني( 20) رقم اجلدول

 .التجريبيتني للمجموعتني القصوى اهلوائية السرعة يف

 الدراسة  

 االحصائية         

 العيـنة

 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

T 

 احملسوبة

T 

 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللية

 اإلحصائية

جمموعةالتدريب 
 املستمر

00،00 1،00  

 

1،00 

 

 

0،00 

 

 

00 

 

 

1،10 

 

 غري

 دال
جمموعةالتدريب 

 التباديل
00،00 1،00 

  

 اجملموعة: يلي ما يتبني التجريبيتني للمجموعتني القصوى اهلوائية السرعة يف البعدية االختبارات نتائج يعطينا الذي اجلدول خالل من

  املتوسط بلغ حني يف 1،00 معياري االحنراف و 00،00 قدره حسايب متوسط على حتصلت(  املستمر التدريب) األوىل التجريبية
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 اقل هي و 1،00 احملسوبة T قيمة بلغت و(  التباديل التدريب) الثانية التجريبية للمجموعة 1،00 املعياري االحنراف و 00،00 احلسايب

 . 00 حرية درجة و 1،10 الداللة مستوى عند 0،00 اجلدولية T من

 تأثري هلما وبالتايل العالية بالشدات يتميزان التدريبني أن اىل ذلك اعادة وميكننا إحصائيا، دال غري اجملموعتني بني الفرق أن على يدل مما

 .األكسجني واستهالك نقل عن املسؤولة األجهزة عمل على متقارب

 احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح( 88) رقم البياين الشكل

 ( سا/كلم) القصوى اهلوائية السرعة يف التجربتني للمجموعتني البعدية

 

 املستمر التدريب جملموعة احلسايب املتوسط كان حبيث البحث لعينيت البعدية احلسابية املتوسطات بني فرق لنا يتضح الشكل خالل من

 ذلك تفسري ميكن حيث إحصائية، داللة أي له تكن مل بسيط فرق يعترب لكنه و 00،00 فكان التباديل التدريب جمموعة إما 00،00

 مستوى عند األداء يكون أن وجيب التباديل التدريب استخدام مع تقريبا الفوائد نفس حيقق عالية بشدة املستمر التدريب استخدام كون

 . املسؤولة األجهزة مجيع على اجيايب تأثري اىل يؤدي حىت د/ض 001-001 القلب معدل شدة
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 يف البعدية االختبارات نتائج يبني( 28) رقم جدول

 .اجلري املكوكي للمجموعتني التجريبيتني 

 الدراسة            

 االحصائية           

 العيـنة

 

املتوسط 

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري

T 

 احملسوبة

T 

 اجلدولية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 الداللية

 اإلحصائية

جمموعة التدريب 

 املستمر
000 00،01  

 

1،00 

 

 

0،00 

 

 

00 

 

 

1،10 

 

 غري

 دال
جمموعة التدريب 

 التباديل
000،0 00،00 

 

 : مايلي يتبني التجريبيتني للمجموعتني املكوكي اجلري يف البعدية االختبارات نتائج يعطينا الذي اجلدول خالل من

 الثانية التجريبية اجملموعة إما 00،01 ب يقدر معياري احنراف و 000ب يقدر حسايب متوسط على حتصلت األوىل التجريبية اجملموعة

 عند 0،00 اجلدولية T من اقل هي و 1،00 احملسوبة  T قيمة بلغت و  00،00 املعياري االحنراف و 000،0 احلسايب املتوسط فكان

 .00 احلرية درجة و 1،10 الداللة مستوى

 مباراة جمريات يشابه املبذول اجلهد أن اىل ذلك ارجاع ،وميكننا إحصائيا دال غري املكوكي اجلري يف اجملموعتني بني الفرق إن على يدل مما

 . تباديل لتدريب أفضلية مع القدم كرة
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 احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح( 82) رقم البياين الشكل

 (.باملتر) املكوكي اجلري يف التجريبيتني للمجموعتني البعدية 

 

 التدريب جملموعة احلسايب املتوسط كان حبيث البحث لعينيت البعدية احلسابية املتوسطات بني فرق لنا يتضح البياين الشكل خالل من

 أن اىل ذلك ايعاز ،وميكن إحصائية داللة إىل يترجم كبري فرق يكن مل لكنه و 000،0 فكان التباديل التدريب جمموعة أما 000 املستمر

 .اجلسم أجهزة تكيف اىل يؤدي ما وهو الطاقة انتاج نظام يف التغري اىل يؤدي احلمل يف التغري عن الناتج الشدة يف التغري
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 البعدية االختبارات نتائج يبني( 22)   رقم اجلدول

 يف الوقت احملقق للمجموعتني التجريبيتني

 الدراسة          

 االحصائية          

 العيـنة

املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

T 

 احملسوبة

T 

 اجلدولية
 درجة احلرية

مستوى 

 الداللة

 الداللية

 اإلحصائية

جمموعةالتدريب 

 املستمر
00،01 0،00  

 

1،00 

 

 

0،00 

 

 

00 

 

 

1،10 

 

 غري

 دال
جمموعةالتدريب 

 التباديل
00،00 0،00 

 

  يتبني التجريبيتني للمجموعتني القصوى اهلوائية السرعة يف البعدية االختبارات نتائج يعطينا الذي اجلدول خالل من

 فكان الثانية اجملموعة أما 0،00 معياري احنراف و 00،01 ب يقدر حسايب مستوى على حتصلت األوىل التجريبية اجملموعة: مايلي

 مستوى عند 0،00 اجلدولية من اقل هي و 1،00 احملسوبة  T قيمة بلغت و 0،00 املعياري االحنراف و 00،00 احلسايب املتوسط

 أن اىل ذلك ايعاز إحصائيا،وميكن دال غري احملقق الوقت يف اجملموعتني بني الفرق إن على يدل ،مما00 احلرية درجة و 1،10  الداللة

 .أطول لوقت تدريبية أمحال حتمل على ينعكس تكيف اىل تؤدي الطاقة انتاج كفاءة حتسن
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 احلسابية املتوسطات بني الفرق يوضح( 83) رقم البياين الشكل

 .(بالدقيقة) احملقق الوقت يف التجريبيتني للمجموعتني البعدية

 

 التجريبية للمجموعة احلسايب املتوسط كان حبيث البحث لعينيت البعدية احلسابية املتوسطات بني فرق لنا يتضح البياين الشكل خالل من

 الطالب ،ويرجع إحصائية داللة له تكن مل بسيط فرق كان لكنه و 00.00 فكان الثانية للمجموعة احلسايب املتوسط أما 00.01 األوىل

 حتمل على القدرة وبالتايل اجلسم أجهزة يف تكيف احداث على القدرة التدريبيتني للطريقتني أن اىل التأثري يف املالحظ التقارب الباحث

 .ألخرى تدريبية أعباء
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 (23) رقم جدول

 : الثالث االختبارات يف للعينتني للتقدم املئوية النسبة يوضح 

  النسبة املئوية       

 العينة         
VAM% Navette% Temps% 

 %00 %00 %00 التدريب املستمر

 %00 %000 %00 التباديل التدريب

 

% 00) التوايل على الثالث االختبارات يف األفضل التباديل التدريب عينة كانت حبيث املئوية النسب يف الفرق لنا يتضح اجلدول خالل من

 .القصوى اهلوائية السرعة يف%( 00 مقابل

 .   املكوكي اجلري يف%( 00 مقابل% 000)و

 .  احملقق الوقت يف%( 00 مقابل% 00)و

 .  القدم كرة العيب على أفضل بشكل يؤثر مماثلة راحة بفترة متبوعة وقصرية عالية بشدة العمل أن اىل ذلك ارجاع وميكننا
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 (84)  رقم البياين الشكل

 الثالث اإلختبارات يف للتقدم املئوية النسبة يف العينتني بني الفرق يوضح 

 

 مقارنة افضل التباديل التدريب يف التقدم كان حبيث الثالث لالختبارات املئوية النسب يف الفرق لنا يتضح البياين الشكل خالل من

 %000 فكان املكوكي اجلري يف املستمر،اما للتدريب %00 مقابل %00 القصوى اهلوائية السرعة يف التقدم كان اذ املستمر بالتدريب

 .املستمر للتدريب %00 مقابل %00 احملقق الوقت يف التقدم جند ،و املستمر للتدريب %00 مقابل

 حتسب اليت النقاط من العديد هناك بان القول ميكن أنه اال 1.10 الداللة مستوى عند االحصائية الداللة اىل يصل مل التطور أن رغم

 .مماثلة راحة بفترات متبوعة الشدة عالية قصرية جهد فترات) التدريب هذا يف املبذول اجلهد لطبيعة ذلك ايعاز وميكن التباديل للتدريب
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 :االستنتاجات

 :مايلي استنتج الباحث الطالب إليها توصل اليت النتائج ضوء يف 

أحدث التدريب املستمر حتسنا يف السرعة اهلوائية القصوى يف االختبارات البعدية عند مقارنتها باالختبارات القبلية ،بنسبة  -0

 :تقدم بلغت 

 .القصوى  يف السرعة اهلوائية00% -

 .يف اجلري املكوكي   % 00-

 .يف الوقت احملقق   % 00-

أحدث التدريب التباديل حتسنا يف السرعة اهلوائية القصوى يف االختبارات البعدية عند مقارنتها باالختبارات القبلية، بنسبة  -0

 :تقدم بلغت 

 .السرعة اهلوائية القصوى يف   % 00-

 .يف اجلري املكوكي   % 000-

 .يف الوقت احملقق   % 00-

مل تكن هناك فروق بني التدريب املستمر و التدريب التباديل يف تنمية السرعة اهلوائية القصوى عند مقارنة النتائج احملصل  -0

 عليها من االختبارات البعدية،اال ان نسبة التقدم يف التدريب التباديل كانت افضل مقارنة بنسبة التقدم يف التدريب املستمر 

 النتائج احملصل عليها فيما خيص هذا املؤشر متوسطة إذا قارناها بنتائج دول أخرى تعترب -0

 سا  /كلم 00.00± 1.0: سنة00فئة اقل من:عينة البحث 

 .سا/كلم 00.0±  1.0:سنة  00فرنسا فئة أقل من       

 .سا/كلم 00±   1.0سنة  00السنيغال فئة أقل من       

 اجلانب خالل من وكذا النتائج، ومناقشة عرض خالل من عليها حتصلنا اليت االستنتاجات ضوء على :البحث فرضيات مناقشة

 :كاآليت وكانت حبثنا بفرضيات مقابلتها مت املشاهبة والدراسات النظري

 



151 
 

 

 :األوىل الفرضية مناقشة

 البعدي واالختبار القبلي االختبار بني 0005 الداللة مستوى عند احصائية دالة ذات فروق هناك": الباحث الطالب فيها اقترض واليت

 ".البعدي االختبار لصاحل  املستمر الترتيب جمموعة يف

 املتوسطات بني للفروق االحصائية الداللة توضح اليت(  00-00-00) رقم اجلدول خالل من لنا تبني الفرضية هذه صحة إلثبات و 

 (.ت)اختبار باستخدام االحصائية املعاجلة خالل ومن احلسابية

  املكوكي اجلري القصوى، اهلوائية للسرعة البعدي واالختبار القبلي االختبار بني االحصائية الفروق أن

 التدريب بأن عالوي حسن أكده ما وهذا فرضنا، مع األمر هذا ويتطابق البعدي، االختبار ولصاحل احصائية داللة هلا احلقيقي الوقت و

 البدين للمجهود التكيف على اجلسم سعة تطوير يف كبرية بدرجة يسهم املستمر

 (. 0000،000، عالوي حسن) 

 اهلوائية السرعة يف قوي حتسن اىل يؤدي عالية بشدات املستمر التدريب بأن أكد عندما برنارتريبان اليه أشار ما سياق نفس يف وهو

 مع التركيز مع املستمر التدريب أن اىل املشاهبة الدراسات نتائج أشارت وكذلك(  pernard turpin,2002, 135) القصوى

 سعيد حممد عامر درتسة  massicat et macnab 2000, دراسة) القصوى اهلوائية السرعة يف تطوير اىل يؤدي العالية الشدات

0110.) 

 .حتققت قد األوىل الفرضية أن الباحث الطالب يستخلص سبق ومما

 : الثانية الفرضية مناقشة

 جمموعة يف البعدي االختبار و القبلي االختبار بني االحصائية احلدود اىل تصل فروق هناك": الباحث الطالب فيها افترض واليت

 ". البعدي االختبار لصاحل التباديل التدريب

 املتوسطات بني للفروق االحصائية الداللة توضح اليت( 00-00-00) رقم اجلدول خالل من لنا تبني الفرضية هذه صحة والثبات

 (.ت)اختبار باستخدام االحصائية املعاجلة خالل ومن احلسابية
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 داللة هلا احملقق والوقت املكوكي القصوىاجلري اهلوائية السرعة من كل يف البعدي واالختبار القبلي االختبار بني االحصائية الفروق أن

  العديد أكده ما وهو فرضنا مع هذا ويتطابق البعدي االختبار ولصاحل احصائية

 الالهوائية و اهلوائية القدرات يطور التباديل التدريب ان اىل اشارو حيث العلماء من

(billat1998,bangsbo et all1998,gacon1993,cole et colli 2005) . 

  ) البدين التحضري قاعدة السرعة و القوة تكون عندما فعالية اكثر يكون القصوى اهلوائية السرعة تطوير ان اىل cometti اشار كما

.(Cometti 2007  

 اجلهاز كفاءة من الرفع يف بالغة امهية التباديل للتدريب ان اىل اشارت اليت و املشاهبة و السابقة الدراسات من العديد اليه ذهبت ما هو و

 ,basse 2008 , v billat2007,2008  ة Philipehot 2002,crasegeorge 2001 :دراسات) التنفسي الدوري

meliki.) 

 .حتققت قد الثانية الفرضية أن البحث الطالب يستخلص سبق ومما

 :الثالثة الفرضية مناقشة

 بني البعدي االختبار يف 0.05 الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات معنوية فروض هناك":البحث الطالب فيها افترض واليت

 " . الثانية اجملموعة لصاحل التباديل التدريب وجمموعة املستمر التدريب جمموعة

 بني للفرد االحصائية الداللة توضح اليت(   00-00-01) رقم اجلداول خالل من لنا تبني عدمه من الفرضية هذه صحة والثبات

 (.ت)اختبار باستخدام االحصائية املعاجلة خالل ومن احلسابية املتوسطات

 للمجموعتني( احملقق الوقت و املكوكي ،اجلري القصوى اهلوائية السرعة) من كل يف البعدية االختبارات بني االحصائية الفروق ان

  اليه ذهب ما وهو متقارب تأثري  التدريبيتني للطريقتني كان أنه أي احصائية داللة هلا تكن مل التجريبيتني

 Keul,et al 1978)2002 و pernard turpin 1997 و weineck (    
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بأن التدريب املستمر بشدات قصوى والقريبة من القصوى ميكن تطوير تطوير السرعة اهلوائية القصوى اىل مستوى عايل كماأكد كل من  

Billat 1998 , 2007 cometti ,2008 dellal et coll)  على أن التدريب التباديل قدرات هائلة للوصول ( واآلخرون

 .بالرياضي اىل أعلى مستوى من حيث السعة و القدرة يف نفس الوقت ويف وقت أقل من أي طريقة تدريبية أخرى

ية القصوى مع بأن للطريقتني نفس النتائج يف تطوير السرعة اهلوائ(  martin gibala 2006)كما أكدت الدراسة املشاهبة الكندية 

 .أفضلية للتبادل من حيث الوفت املستغرق

ومما سبق ميكننا القول بأن الفرضية مل تتحقق و نوعز ذلك اىل ان التدريب بالشدة القصوى او اقل من القصوى يؤثر يف عملية تكيف 

 .اجهزة اجلسم و بالتايل الرفع من القدرات البدنية لالعبني 

 :التوصيات

 :يلي مبا توصي الباحث الطالب اليها  توصل اليت النتائج ضوء على

 .ضرورة االهتمام بتطوير اللياقة البدنية عند الناشئني -0

ضرورة اجراء املدربني لالختبارات يف بداية املوسم الرياضي مع متابعة تطور احلالة التدريبية لالعبني طوال املوسم الرياضي  -0

 . (Tests d’évaluations)بإجراء اختبارات تقيمية 

 .استخدام نتائج االختبارات القبلية لبناء الربنامج التدرييب -0

 .ننصح املدربني باستخدام التدريب التباديل بصورة أوسع يف العملية التدريبية سواء بالكرة أو بدوهنا -0

 :وهذا ملزاياه الكثرية نذكر منها 

 .تدريب غري ممل لتنوع حمتواه -
 .أسرعيؤخر التعب،و االستشفاء بني احلصص يكون  -
ميكن تطوير القوة والسرعة واملداومة يف حصة : ميكننا من تنمية الكثري من الصفات البدنية يف نفس الوقت مثال -

 (.تباديل خمتلط)واحدة من التدريب التباديل 
 .مشاهبة جملريات كرة القدم -
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 :اخلالصة العامة

 بالفئات االهتمام علينا يستوجب1 اجلزائر يف اللعبة هذه تطوير وألجل1 البشر غالبية يستهوي عامل لوحدها تشكل أصبحت القدم كرة ان

 .مستواهم تطوير و إلعدادهم السبل أفضل على البحث و الشبانية

 .جيدة بدنية لياقة دون التكتيكي و التقين األداء على احملافظة مع املباراة طوال اللعب ميكن ال اذ

 تنمية على التباديل والتدريب املستمر التدريب تأثري مقارنة:  موضوع يف للبحث العلمي الفضول أخذنا مياديننا يف الحظناه مما وانطالقا

 هذه لتطوير الذهيب السن تعترب اليت سنة 00 من أقل فئة عند القصوى اهلوائية السرعة يف واملتمثل امليدانية  الفيزيولوجية املؤشرات أحد

 .الصفة

 .جتريبيتني جمموعتني اىل تقسيمهم بعد الشلف ألومليب التابعة سابقا املذكورة الفئة على التجربة أجريت ولقد

 التدريبيتني الطريقتني بني احصائية دالة ذات معنوية فرق وجود عدم اىل الباحث الطالب توصل االحصائية التحاليل و النتائج ضوء وعلى

 .عليها احملصل النتائج مع الفرضية تتطابق مل حبيث القصوى اهلوائية السرعة حتسني يف
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العربية باللغة املراجع و املصادر قائمة   

 . 01 اآلية ابراهيم سورة:الكرمي القرآن

 .العريب الفكر دار: القاهرة .الرياضة فسيولوجيا (.0000. )سالمة إبراهيم-0

 دار الفكر العريب: القاهرة .البدينةفسيولوجيا اللياقة : (. 0000. )أبو العال أمحد عبد الفتاح، و امحد نصر الدين-0

 القاهرة دار الفكر العريب  فسيولوجيا اللياقة البدنية( 0111)أبو العال عبد الفتاح -0

 .دار الفكر العريب: القاهرة ."األسس الفسيولوجية"التدريب الرياضي  (.0000. )أبوالعال عبدالفتاح-0

 .دار الفكر العريب: القاهرة ."األسس الفسيولوجية" التدريب الرياضي (.0000. )أبوالعال عبدالفتاح-0

 مذكرة. القدم كرة العيب لدى تكتيكية التكنو اللقطات تنفيذ فعالية على"السرعة قوة"صفة تاثري( .0110.) جميد اونادي-0

  . اجلزائر. ماجستري

 .العريب الفكر دار:  القاهرة .احلركة ونظريات أسس (.0000. )بسطويسي أمحد بسطاوسي-0

 .والنشر للطباعة الكتاب دار :بغداد.والرياضية البدنية التربية جمال يف التدريب طرق (.0000.)صاحل عباس أمحد بسطويسي-0 

 مذكرة. القدم كرة مدارس بعض مستوى على الصغرى الفئات القدم كرة العيب اعداد برامج تقومي( .0110.) علي قاصد بن-0

 .اجلزائر جامعة. دكتوراة

 كرة العيب لدى االنفجارية صفة على البليومترية التمارين باستعمال قصري قصري التباديل التدريب تأثري( .0101.) عيسى بكلي-01

 اجلزائر. ماجيستري مذكرة.القدم

 . دار الفكر العريب : القاهرة .فسيولوجياالرياضة و االداء البدين(. 0001. )هباء الدين إبراهيم سالمة-00

 .دار الثقافة بريوت: بريوت .علم النفس النمو الطفولة املراهقة(. 0000. )حامد عبد السالم زهران-00

 .العريب الفكر دار:القاهرة.القدم كرة تدريب يف العلمية األسس(.1980.) خمتار حممود حنفي حسن-00
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 .دار العربية للطباعة: بغداد .التدريب العضلي االيزوتوين (.0000. )حسني قاسم، و سيطوسي أمحد-00

 .العريب الفكر دار :القاهرة .لناشئني القدم كرة(.1984 .)خمتار حممود حنفي-00

  .للنشر الكتب مركز: القاهرة .الدائري التدريب يف اجلديد (.0000. )صبحي حممد حسنني و كمال، درويش-00

 . للطباعة ناس شركة.رياضة فيزيولوجيا مبادئ(.0110.)حممد خليل مسيعة-00

 .وائل دار:عمان. 28 للقرن الرياضي التدريب(.0110.)الربضي مجيل كمال-00

 .االسكندرية الوفاء دار.القدم كرة يف للتدريب الفيزيولوجية األسس(.0110.)سعد بشري صاحل ، كماش الزم-00

 .0ط . دار املعارف:االسكندرية.الرياضيعلم التدريب ( 0000.)حممد حسن عالوي -01

 .00ط . دار املعارف:االسكندرية.الرياضيعلم التدريب ( 0000.)حممد حسن عالوي -00

 .دار الفكر العريب : مصر .فسيولوجيا التدريب الرياضي: (. 0000. )حممد حسن عالوي، و أبو العال أمحد عبد الفتاح-00

 .العريب الفكر دار: مصر .الرياضي اجملال يف العلمي البحث: (. 0000. )راتب كامل أسامة و عالوي، حسن حممد-00

  .املعرفة دار :القاهرة .القدم كرة أساسيات (.1994 .) محادة إبراهيم مفيت ، صاحل عبده حممد -00

  .العريب الفكر دار.القاهرة.تطبيقي مدخل.الرياضي التدريب أعضاء وظائف(.0000.) القط علي حممد-00

 مذكرة. السلة كرة العيب لدى النبض معدل و املهارية و البدنية املتغريات بعض يف الفتري التدريب أثر( .0110.) مرعي حممد-00

 .العراق. ماجستري

 .العريب الفكر دار: القاهرة .قيادة-تطبيق-ختطيط– احلديث الرياضي التدريب (.0110. )محادة إبراهيم مفيت-00

 .العريب الفكر دار:القاهرة.احلديث الرياضي التدريب(.0110.)محاد ابراهيم مفيت-00 
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 .دار وائل: عمان .فسيولوجية التدريب البدين (.0110. )مهند حسني البشتاوي، و أمحد حممود إمساعيل-00

 .دار وائل: عمان .مبادئ التدريب الرياضي (.0101. )حسني البشتاوي، أمحد ابراهيم خوجا.مهند-01

 لدى املهاري األداء فعالية على اخلاص التحمل لتنمية الكتيكي برنامج تأثري(.0100.) حممد مهيدي-00

 .مستغامن جامعة.دكتوراة.(سنة89-81)اجليدو رعي مصا 

 .األجنلو مكتبة:القاهرة.املراهقة اىل امليالد من النمو سيكلوجية(.0110.)الدسوقي حممد جمدي-00

  .العريب الفكر دار :القاهرة .احلديث الرياضي التدريب (.1997) محادة إبراهيم مفيت-00

تأثري واجبات مراكز اللعب و خطوطه الدفاعية واهلجومية يف احداث التباين يف املتطلبات البدنية و ( .0110.)ناصر عبد القادر -00

 . دكتوراة جامعة اجلزائر.املهارية لالعيب كرة القدم 

 .دار اهلدى للنشر  .الرياضي لالعب واملدرباألسس العلمية للتدريب (. 0110. )جدي مصطفى فاتح، حممد الطاوي السيدو -00

دار اهلدى للنشر  .األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب واملدرب(. 0110. )وجدي مصطفى فاتح، و حممد الطاوي السيد-00

 .والتوزيع

 .الفالح مكتبة.الرياضية للتدريبات الفيزيولوجية االسس(.0110.)الكيالن عدنان هاشم-00

 .دار حنني: عمان .اجلهد البدين والتدريب الرياضيا فسيولوجي (.0110. )الكيالينهاشم عدنان -00
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 الشعبية الدميوقراطية اجلزائرية اجلمهورية

 العلمي والبحث العايل التعليم وزارة

  مستغامن*  باديس بن احلميد عبد*  جــامعة

 والرياضية البدنية التربية معهد

 

  السرعة اختبار الختيار استبيان استمـــارة 

 (  VMA)  القصوى اهلوائية

 

 : بعنوان الرياضي التدريب علوم يف املاجستري مذكرة حتضري إطار يف مقدم حبث

 

 العيب لدى القصوى اهلوائية السرعة تنمية التبادليعلى والتدريب املستمر التدريب أثر مقارنة

 سنة 00 فئة القدم كرة
 

 :  املشرف:                                                                       الباحث الطالب

                                                          رياض الراوي . أ/د* بودواين عبد الرزاق 

 :  واألساتذة الدكاترة السادة

  البدنيني واحملضرين املدربني السادة

 أي حتديد خالل من وذلك إجنازه يف مبساعدتنا التفضل سيادتكم من نرجو أعاله املذكور املوضوع حول حبث إجناز فإطار
 . والتقدير الشكر جزيل مع(  األواسط فئة)  القدم كرة العيب لدى القصوى اهلوائية السرعة حلساب مالئمة أكثر االختبارات

 : ............................................................... اإلسم واللقب  -
 .......................................: الشهادة املتحصل عليها / الدرجة العلمية  -
 ....................................................: .......عدد سنوات اخلربة  -
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1. Test de mini cooper 

2.   Le test de léger-Boucher (Navette) 

3. Le vam-éval 

4. Le test de luc-léger 

5. Yo-yo test  

6. Test de Brue 
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Test L. Léger et Boucher / Navette le 24/12/20m   -  révisé 2008 

 

8km/h – 9 seconde --- 20m 

 

8.5km/h  -  8.47 sec --- 20m 

 Min Sec Mètres  Min sec Mètres 

1 0 9 02 8 1 11(47) 160 

2 0 18 04 9 1 19(94) 180 

3 0 27 06 10 1 28(41) 200 

4 0 36 08 11 1 36(88) 220 

7 0 45 100 12 1 45(35) 240 

6 0 54 120 13 1 53(82) 260 

7 1 03 140 14 2 2(29) 280 

 
 
 

9km/h --- 8 sec ---20m  9.5km/h---7.57sec---20m 

 Min sec Mètres  Min Sec Mètres 

15 2 10(29) 300 22 3 5(86) 440 

16 2 18(29) 320 23 3 13(43) 460 

17 2 26(29) 340 24 3 21 480 

18 2 34(29) 360 25 3 28(57) 500 

19 2 42(29) 380 26 3 36(14) 520 

20 2 50(29) 400 27 3 43(71) 540 

21 2 58(29) 420 28 3 51(28) 560 

 29 3 58(85) 580 
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10km/h---7sec20---20m  10.5km/h-6.85sec---20m 

 Min Sec Mètres  Min sec Mètres 

30 4 6(05) 600 39 5 10(50) 780 

31 4 13(25) 620 40 5 17(35) 800 

32 4 20(45) 640 41 5 24(20) 820 

33 4 27(65) 660 42 5 31(05) 840 

34 4 34(85) 680 43 5 37(90) 860 

35 4 42(05) 700 44 5 44(75) 880 

36 4 49(25) 720 45 5 51(60) 900 

37 4 56(45) 740 46 5 58(45) 920 

38 5 3(65) 760  

 

11km/h---6sec54---20m  11.5km/h---6sec26-20m 

 Min sec Mètres  Min Sec Mètres 

47 6 4(99) 940 57 7 10(11) 1140 

48 6 11(53) 960 58 7 16(37) 1160 

49 6 18(07) 980 59 7 22(63) 1180 

50 6 24(61) 1000 60 7 28(89) 1200 

51 6 31(15) 1020 61 7 35(15) 1220 

52 6 37(69) 1040 62 7 41(41) 1240 

53 6 44(23) 1060 63 7 47(67) 1260 

54 6 50(77) 1080 64 7 53(93) 1280 

55 6 57(31) 1100 65 8 0(19) 1300 

56 7 3(85) 1120  
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12km/h---6sec---20m  12.5km/h---5sec75---20m 

 Min Sec Mètres  Min sec Mètres 

66 8 6(19) 1320 76 9 5(95) 1520 

67 8 12(19
) 

1340 77 9 11(71) 1540 

68 8 18(19
) 

1360 78 9 17(47) 1560 

69 8 24(19
) 

1380 79 9 23(23) 1580 

70 8 30(19
) 

1400 80 9 28(99) 1600 

71 8 36(19
) 

1420 81 9 34(75) 1620 

72 8 42(19
) 

1440 82 9 40(51) 1640 

73 8 48(19
) 

1460 83 9 46(27) 1660 

74 8 54(19
) 

1480 84 9 52(03) 1680 

75 9 0(19) 1500 85 9 57(79) 1700 

13km/h---5sec53---20m  

 

13.5km/h---5sec33---20m 

 Min sec Mètres  Min sec Mètres 

86 10 03(32) 1720 97 11 03(95) 1940 

87 10 08(85) 1740 89 11 09(28) 1960 

88 10 14(38) 1760 99 11 14(61) 1980 

89 10 19(91) 1780 100 11 19(94) 2000 
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90 10 25(44) 1800 101 11 25(27) 2020 

91 10 30(97) 1820 102 11 30(60) 2040 

92 10 36(50) 1840 103 11 35(93) 2060 

93 10 42(03) 1860 104 11 41(26) 2080 

94 10 47(56) 1880 105 11 46(59) 2100 

95 10 53(09) 1900 106 11 51(92) 2120 

96 10 58(62 1920 107 11 57(25) 2140 

 

14km/h---5 sec14/100—20m  14.54km/h-4sec96/100---20m 

 Min sec Mètres  Min Sec Mètres 

108 12 2(39) 2160 121 13 9(03) 2420 

109 12 7(53) 2180 122 13 13(99) 2440 

110 12 12(67) 2200 123 13 18(95) 2460 

111 12 17(81) 2220 124 13 23(91) 2480 

112 12 22(95) 2240 125 13 28(87) 2500 

113 12 28(09) 2260 126 13 33(83) 2520 

114 12 33(23) 2280 127 13 38(79) 2540 

115 12 38(37) 2300 128 13 43(75) 2560 

116 12 43(51) 2320 129 13 48(71) 2580 

117 12 48(65) 2340 130 13 53(67) 2600 

118 12 53(79) 2360 131 13 58(63) 2620 

119 12 58(93) 2380  

120 13 04(07) 2400  
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15km/h-4 sec80/100-20m  15.5km/h-4ec 64/100-20m 

 Min sec Mètres  Min sec Mètres 

132 14 3(43) 2640 145 15 05(67) 2900 

133 14 8(23) 2660 146 15 10(31) 2920 

134 14 13(03) 2680 147 15 14(95) 2940 

135 14 17(83) 2700 148 15 19(59) 2960 

136 14 22(63) 2720 149 15 24(23) 2980 

137 14 27(43) 2740 150 15 28(87) 3000 

138 14 32(23) 2760 151 15 33(51) 3020 

139 14 37(03) 2780 152 15 38(15) 3040 

140 14 41(83) 2800 153 15 42(79) 3060 

141 14 46(63) 2820 154 15 47(43) 3080 

142 14 51(43) 2840 155 15 52(07) 3100 

143 14 56(23) 2860 156 15 56(71) 3020 

144 15 1(03) 2880 157 16 01(35) 3140 

         

16km/h---4sec 50/100---20m  16.5km/h-4sec 36/100---20m 

 Min Sec Mètres  Min Sec Mètres 

158 16 05(85) 3160 171 17 04(21) 3420 

159 16 10(35) 3180 172 17 08(57) 3440 

160 16 14(85) 3200 173 17 12(93) 3460 

161 16 19(35) 3220 174 17 17(29) 3480 

162 16 23(35) 3240 175 17 21(65) 3500 

163 16 28(85) 3260 176 17 26(01) 3520 

164 16 32(35) 3280 177 17 30(37) 3540 
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165 16 37(85) 3300 178 17 34(73) 3560 

166 16 41(35) 3320 179 17 39(09) 3580 

167 16 46(35) 3340 180 17 43(45) 3600 

168 16 50(58) 3360 181 17 47(81) 3620 

169 16 55(35) 3380 182 17 52(17) 3640 

170 16 59(85) 3400 183 17 56(53) 3660 

 184 18 00(89) 3680 

 

17km/h – 4sec 23/100 -20m  17.5km/ - 4sec11/100 -20m 

 Min sec mètres  Min Sec Mètres 

185 18 5(12) 3700 199 19 4(22) 3980 

186 18 9(35) 3720 200 19 8(33) 4000 

187 18 13(58) 3740 201 19 12(44) 4020 

188 18 17(81) 3760 202 19 16(55) 4040 

189 18 22(04) 3780 203 19 20(66) 4060 

190 18 26(27) 3800 204 19 24(77) 4080 

191 18 30(50) 3820 205 19 28(88) 4100 

192 18 34(73) 3840 206 19 32(99) 4120 

193 18 38(96) 3860 207 19 37(10) 4140 

194 18 43(19) 3880 208 19 41(21) 4160 

195 18 47(42) 3900 209 19 45(32) 4180 

196 18 51(65) 3920 210 19 49(43) 4200 

197 18 55(88) 3940 211 19 53(54) 4220 

198 19 00(11) 3960 212 19 57(65) 4240 
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18km/  -  4  ----20m 

 Min sec Mètres 

213 20 01(65) 4260 

214 20 05(65) 4280 

215 20 09(65) 4300 

216 20 13(65) 4320 

217 20 17(65) 4340 

218 20 21(65) 4360 

219 20 25(65) 4380 

220 20 29(65) 4400 

221 20 33(65) 4420 

222 20 37(65) 4440 

223 20 41(65) 4460 

224 20 45(65) 4480 

225 20 49(65) 4500 

226 20 53(65) 4520 

227 20 57(65) 4540 

228 21 01(65) 4560 
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 سنة 81 من أقل لفئة  القصوى اهلوائية السرعة بداللة االكسجني الستهالك االقصى احلد قيم يعطي جدول( (24 رقم جدول

(دقيقة )مرحلة   
القصوى اهلوائية السرعة  

(سا/كلم)  

االكسجني الستهالك االقصى احلد  

د/ كلغ/ملل  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

01 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0،0  

0 

00،0  

01 

01،0  

00 

00،0  

00 

00،0  

00 

00،0  

00 

00،0  

00 

00،0  

00 

00،0  

00 

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

01،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  

00،0  
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01 

 

00 

 

01،0  

 

  ( pernard turpin ،2002 ،50  )حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 التباديل جمموعة التدريب
 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

رقم
ال

 

VMA Navette Temps VMA Navette Temps 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

01 

10 

11 

11 

11.5 

12 

12 

12.5 

13 

13 

13.5 

43 

50 

54 

62 

66 

71 

77 

87 

89 

101 

5.83 

6.25 

6.50 

7.42 

8.08 

8.37 

9.13 

10.10 

10.20 

11.25 

14 

14.5 

14.5 

15 

15.5 

15 

16 

15.5 

16.5 

17 

117 

128 

130 

142 

153 

143 

161 

156 

182 

186 

12.49 

13.44 

13.54 

14.52 

15.43 

14.58 

16.20 

15.57 

17.52 

18.12 
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 التدريب التباديل
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 6رقم 

الرياضي 
 7رقم 

الرياضي 
 8رقم 

الرياضي 
 9رقم 

الرياضي 
 10رقم 

 اإلختبار القبلي

 اإلختبار البعدي
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 املستمر  جمموعة التدريب
 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

الر

 قم
VMA Navette Temps VMA Navette Temps 

0 

0 

6 

6 

1 

4 

7 

1 

8 

01 

10.5 

11 

11.5 

12 

12 

12.5 

12.5 

13 

13 

13.5 

44 

50 

59 

67 

70 

77 

80 

87 

93 

98 

5.45 

6.25 

7.22 

8.12 

8.32 

9.13 

9.30 

10.10 

10.45 

11.11 

14.5 

14.5 

14.5 

15 

15.5 

15 

15.5 

15.5 

16 

16.5 

124 

128 

129 

134 

148 

141 

150 

153 

160 

173 

13.25 

13.45 

13.50 

14.15 

15.20 

14.47 

15.30 

15.43 

16.16 

17.15 
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 التدريب املستمر
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الرياضي 
 2رقم 

الرياضي 
 3رقم 

الرياضي 
 4رقم 

الرياضي 
 5رقم 
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 االستطالعية التجربة

 اجراء االختبار وإعادته 
 

 اعادة االختبار اجراء االختبار

الر

 قم
VMA Navette Temps VMA Navette Temps 

0 

0 

6 

6 

1 

4 

01.1  

01.1  

11 

00 

00.1  

00.1  

43 

61 

67 

14 

18 

18 

1.61  

1.10  

4.41  

7.16  

7.06  

7.01  

 

 

01.1  

01.1  

01.1  

00.1  

00.1  

00.1  

 

 

66 

67 

61 

11 

41 

40 

1.61  

4.11  

4.00  

7.01  

7.01  

7.60  
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 احملكمني املدربني و الدكاترة و األساتذة قائمة

 

 اجلامعة                           التخصص                    العلمية الدرجة                   واللقب االسم

 مستغامن                     رياضي تدريب                            دكتورة                     علي قوة بن

 مستغامن                     رياضي تدريب                            دكتورة               منصور لكحل بن

 الوطين الفريق                          القدم كرة                 “L.CAF “A            الرمحن عبد مهداوي

 العاصمة اجلزائر                     رياضي تدريب                            دكتورة                     علي شريفي

 مستغامن                     رياضي تدريب                            دكتورة                      رقيق مداين

 الشلف جامعة                     رياضي تدريب                            دكتورة                   رشيد أوباجي

 الشلف مجعية                         القدم كرة                  “L.CAF “A                    مجال هامشي

 أملانيا                          القدم كرة                          بدين حمضر                أمحد منصور بن

 البنيان عني معهد             البدين اجلهد فيزيولوجيا                       مكون أستاذ               سعيد صغري حممد

 عكنون ابن معهد                     رياضي تدريب                        مكون أستاذ                     حممد يعيش
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Résumé de l’étude 

Le progrès qu’a connu le football est la conséquence logique de la planification basée 

sur  des principes scientifiques et grâce à  la mise à niveau des méthodes de 

l’entrainement. 

En effet l’entraineur est confronté à beaucoup de défis en exerçant ses activités, parmi 

ces défis il ya le choix de la méthode efficace d’entrainement. 

En ce basent sur cette théorie l’étudiant chercheur à posé sa problématique qui est la 

suivante : «impact de l’entrainement continue et l’entrainement intermittent sur le 

développement de la vitesse maximale aérobie chez les jeunes footballeurs » étude 

expérimentale sur les juniors de l’ASO chlef. 

Le but de cette étude est de connaitre l’effet de deux méthodes d’entrainement 

différent : l’une se repose sur le travail  quantitatif et l’autre se base sur le travail 

qualitatif. 

On a mets une hypothèse qui dit qu’il ya des différences au niveau statistique entre les 

deux méthodes dans le post-test pour l’entrainement intermittent . 

L’échenillage à été effectué par choix orienté vers le club de l’ASO chlef, l’échantillon 

de recherche est de 20 joueurs soit 70,69%. 

L’étudiant chercheur a procédé par la méthodologie des test de VMA pour  évaluer le 

processus aérobie . 

Par cette étude on a conclue que les deux méthodes déjà citées ont un effet proche dans 

le développement de la VMA. 

Cette étude nous amenés à la nécessité de rechercher pour la capacité de ces deux 

méthodes à produire un travail quantitatif et qualitatif aussi qu’a la durée nécessaire par 

chacune d’elle pour atteindre les objectifs souhaités.  
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Abstract 

  

Litle of the  study :the impact of continuous training and cross training (intermittent) on 

the aerobic maximum for footballer, under 18 years. 

Experimental study on  A.S.O. 

 The astonish progress which football methods was the result of planning based ou the 

foundation by methceds improve with training. 

Coach faces many challengs including the selection methods of training a chieve what it 

seehs for that researcher tried ta  rnow the effect of 2 different methods, one based ou 

the quantatire work means as a base ta prepare for physical and the other one based on 

quality work ; pawer to prepare for physical development. 

Objective : the are stastically sigmificant differences between the 2 methods in the 

selection of the post interactive training for reconciliation. 

Sauple of the research: team is less than 18 years have selected process at a rate of 20, 

and user measurement of a aerobic maximum. 

(léger et boucher) have found that the twce ways have clase relation for the 

development for the erobic maximum and the study recamendet for the erobic 

maximum and the study recommended the need to  search in the ability of methods to 

give a quantitative and qualitative work and whichever takes the time to reach the goals. 

 

 

 

 

 


