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اإلهداء
احلمد هللا بارئ النسمة اخلالق من الكلمة الناطق بالبيان واحلكمة ألهل العلم بالعربية ال بالعجمية.

أهدي هذا البحث املتواضع إىل منارة العلم واإلمام املصطفى إىل األمي الذي علم املتعلمني إىل رسولنا 
الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم.

إىل
.رهأطال اهللا يف عم

إىل اليت محلتين وهنا على وهن إىل احلضن الدافئ والقلب احلي إىل العني اليت قاطعت النوم لتسهر 
الراحة واهلناء إىل الذي مل بلننعمي "أمي" إىل من سعى وشقى حجناعلى راحيت إىل االسم الذي خيفي سر

يبخل بشيء من أجل دفعي يف طريق النجاح إىل الذي علمين كيف أرتقي سلم احلياة حبكمة وبصر "أيب" 
أخوايت. وزوجيت الغالية من حبهم جيري يف عروقي ويلهج بذكرهم إىل 

.إىل أحبايب يف درب احلياة 
كل األحباب واألصدقاء. إىل

" وكل طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية 2011/2012إىل طلبة الدراسات ما بعد التدرج دفعة 
.مبستغامن

إىل كل من نساه قلمي وذكره قليب.
إىل وطين اجلزائر.

إىل كل هؤالء  أهدي مثرة جهدي.

.لطالبا



الشكر والتقدير

) احلمد هللا على نعمه والشكر للقائم 08"لئن شكرمت ألزيدنكم سورة إبراهيم اآلية(قال تعاىل 
بشكره والثناء على فضله يا فاتح أقفال القلوب بذكره وعلمه والصالة والسالم على خري خلقه سيدنا 

حممد أشرف عبده وعلى آله وصحبه وسلم. أن أكمل املشوار.
"من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا " يتوجب علينا أن قال املصطفى، صلوات ريب وسالمه عليه 

نرفع شأن من كان له شأن يف هذا العمل ومن أنار لنا مشعة بددت وحشة الطرق، أو أوحى بفكرة فتحت 
على البناء أو كلمة سددت العزم للمضي على الدرب الطويل.بنةأمامنا األفاق أو أشار برأي أصناف ل

يف يف عمره اهللاأطال بن قاصد علي حممد احلاجحرتام الدكتور وأخص بكل مشاعر التقدير واال
ديد خطانا وتذليل ما صعب علينا ووجب علينا أن خنص بالشكر اجلزيل عظيم االمتنان والعرفان إىلتس

األساتذة والدكاترة على كل التوجيهات القيمة والتشجيعات اليت وامحد،الدكتور بن عطا اهللا
.طوال املشوار الدراسيلعملقدموها إلمتام هذا ا

عدائي الذين ساعدونا وعينة البحث إىل فريق العمل املساعدكما أتقدم بوافر الشكر التقدير 
.م 400

وختاما أتوجه بفائق الشكر والتقدير واالحرتام إىل أعضاء اللجنة العلمية املوقرة على قبول مناقشة 
دعم وتزيد من ثقلها العلمي.تالعلمية اليت سهذه األطروحة مع إثرائنا جبملة من املالحظات 

.وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
)   طالب(ال
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التعريف بالبحث
:المقدمة -1

و األرقام وارتفاع املستوى الرياضي بشكل عاميلالرياضية اليت حتققت يف الوقت احلاالنتائجإن 
مل يأتِ حمض الصدفة أو التكهن بل مثرة التخطيط العايل للتدريب القياسية احملطمة األول تلو األخر،

إذ أن العملية ،الرياضي الذي اعتمد أساسًا على البحوث واخلربات والتجارب العلمية ويف وقت مبكر

بعد أن 
مما جعل الرياضيني يصلون إىل املستويات ،بواسطتها استثمار اإلمكانيات الفنية والبدنية للرياضيني كافة

بل نتيجة استخدام طرق تدريبية حديثة و .ونيل األومسة على النطاق الدويل واألومليب وهذا مل يكن ارجتاالً 
متنوعة ولكل 

تعد طريقة إذ أفضل، اجلوانب التدريبية والوظيفية لكل طريقة الستخدامها بشكل حيقق فائدة تدريبية 
وأجزاءتدريبًا يهدف من خالله إىل تقوية أنظمة ملستويةة و املرتفعة و ااملنحدر األراضييف التدريب

وتطوير الصفات احلركية طبقًا للنوع املختار من الفعاليات ،جسم الرياضي وزيادة إمكانياته الوظيفية
من السباقات القوية يف العاب القوى والعنيفة إذ تتطلب قدرًا من جريم 400ويعد سباق ،الرياضية

ل وا و تعد هو السباق الذي يتم فيه اجلري أو العدو بسرعة عالية واقل من القصوىو لقوة السرعة والتحّم
عتمد على قابلية الفرد يف دفع جسمه يالسريع السباقو يف ،للياقة البدنيةاألساسيةالسرعة من املكونات 

.توافق جيدا ببقدرة عالية و 

وخصوصًا يف السباقات القصرية واملتوسطة مثل الرياضة يف بالدناهذهمن قبلالتألقشهد يومل 
تكون املشاركة ليست بالشكل اوحىت لو شارك عداءون،وغريها،م موانع400و،م حرة400و،م200

أو،،املطلوب
تطويرإىلنسعى ة البحث يف استخدام هذا املنهج املقرتح الذي من خالله ومن هنا تتجلَّى أمهياإلفريقية

رة وأن جريم400السرعة لفعالية حتمل املسالكو املرتفعات و يف املنحدرات التدريبأواإلعدادّح
ما يتم تدريب عدائي املسافات وغالب،والوصول إىل املستوى األفضل،لذلكرمبا عملية مهمة املستوية

القصرية على ارض 
التدريب يف إىلقليلة يلجا بعض املدربون أحيانيتم خارج ارض املضمار ويف األحياناملضمار،ويف بعض 

و طبيعتها عن اتضاريسهيف األرضحيث ختتلف رملية حسب الظروف البيئية احمليطةأوترابية مسالك
مرتفعة وذلك أوتكون منحدرة أخرىأجزاءمستوية ويف أجزائهازاوية ارض املضمار فهي يف بعض 
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نسبيا من تلك اليت تعودوا عليها يف املنافسات اليت أصعببغرض تعويد العدائني على اجلري يف ظروف 
وما يتجّلى عن ذلك سيتم عرضه يف جمريات البحث.تقام على ارض املضمار

البحثإشكالية-2
يف الوقت احلاضر متميزة من خالل اإلجنازات الرياضية املختلفة يف مجيع البطوالت تعد الرياضة

املستخدمة يف رفع ةالعاملية وباخلصوص يف العاب القوى وهذا ما مييز فاعلية طرائق التدريب الرياضي احلديث
ية بيداغوجية و خمتلف من وسائل تدريبمستوى اإلجناز للرياضات مع دراسة املتغريات الرئيسية املؤثرة عليها

تسهم يف حتقيق اإلجنازات الرياضية وقد جتلت تلك التطورات يف حداثة قدواليتالتدريبيةاألرضيات
الربامج التدريبية املعدة من قبل املدربني يف حتسني مستوى اإلجنازات الرياضية ومن هنا جتلت مشكلة 

و ةو املرتفعةاملنحدر املسالكتأثريو م 400اخلاص لفاعلية سن الرقميتحالبحث يف دراسة مستوى ال
ملا هلذه الفعالية من أمهية وصعوبة يف الوقت نفسه حتتاج إىل هلذا االختصاصاألداءاملستوية على مستوى 
يف اخلاصاإلعداديف تنفيذ مراحل وحدات الربامج التدريبية وبذلك فان و الرياضيتركيز من قبل املدرب 

م تعد العمود الفقري يف حتقيق اإلجناز والذي يتضمن نوعني 400لفعالية املسالكمثل هذه املستويات أو 
لمها  لالسرعة و حتّم أللعاب القوى اخلاص بالفرق اجلزائريةالقوة وقد تبني ذلك واضحًا يف املنتخبات حتّم

خاصة م400إذ قلت عدد املشاركات يف هذه األلعاب وخصوصاً فعالية و بعض النوادي الرياضيةالوطنية
يف هذه الفعالية وهذا التدين يرجع الرياضيوكذلك لتدين املستوى ةاالوملبياملنافسات القارية و العاملية و 

أو يرجعاملستويةة أو أو املرتفعاملسالك املنحدرةعدم استعماهلم للتدريب يفأوإىل الربامج التدريبية رمبا 
تكملة السباق وحىتحىت لو كانت هناك مشاركة ال تكون النتيجة باملستوى املطلوب و مأنفسهنيللرياضي

القوى يف أللعابالباحث مدربا أنو كون بالوجه األحسن أي ال تكون املشاركة مرضية للطموح 
الرياضيني معظمأنوطنية اختصاص سباقات السرعة الحظ جليا من خالل حضوره جلل املنافسات ال

ملا هلا معظمهم ال حيافظون على ثبات سرعتهم بعد الوصول إىل أقصاهام 400املتسابقني يف اختصاص 
من تأثري على مستوى اإلجناز.

معاينة بعض رحرة اثم 400لفعالية باالجناز الرقمياختار الباحث اخلوض يف معرفة املشكلة اخلاصة 
يف اإلعدادتأثريو .ذكورأشبالصنف م 400يف اختصاص للعدائينيالوطنية الرياضيةاملنافسات

يف أكثر يعتمد عليها أنميكن الكهذه املسمنأيو الثالثة(منحدرات،مرتفعات،مستوية)الكاملس
تطويرإىلالثالثة يؤدي تساؤل التايل:هل التدريب يف املسالكطرح الإىلنلجألذا التدريب لتطوير االجناز

م أشبال ذكور ؟400لدى عدائي االجناز الرقمي
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:هدف البحث-3
االجناز تطوير على )املستويةاألراضيو املرتفعات و املنحدراتالثالثة (املسالكأجنعالتعّرف على - 1

.أشبالم 400لدى عدائي الرقمي
أشبال ذكور.م 400لعدائي الرقمياالجنازالتعرف على العوامل املساعدة على تطوير - 2
:فرض البحث-4
يف ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي الثالثة متباينة بني وجود فروق - 1

املدربة على للمجموعة، و لصاحل االختبار البعدي سرعةم جري400تطوير االجناز الرقمي لفعالية 
ة.ر املنحدالك املس

:أهمية البحث-5
هذه الدراسة بالفائدة النظرية و التطبيقية للمدربني و الباحثني وذلك من خالل املشكالت نرجو أن تعود 

املطروحة و التقصي ميكن حصر أمهية حبثنا يف اجلانبني :
يتمثل يف تدعيم املكتبة و املدربني مبرجع علمي خاص بالتعرف على أثر التدريب على الجانب العلمي: 

م أشبال ذكور.400و املستوية) على تطوير االجناز الرقمي لدى عدائي ة و املرتفعةر املسالك (املنحد
مع العمل مما دور التدريب على املسالك املختلفةتتجلى أمهية هذا اجلانب يف معرفة الجانب العملي : 

يساعد يف عملية التدريب امليداين و املسامهة يف تطوير عملية التدريب وصوال لإلجناز األفضل من خالل 
.باع الطرق العلمية يف التدريب إت
مصطلحات البحث :-6

.م حرة400سباقات –االجناز الرقمي –املستوية األراضيو املرتفعات و املنحدرات- التدريب الرياضي
سنة.17- 16الفئة العمرية - 

:تعريف التدريب الرياضي
)مصطلح مشتق من الكلمة )trainingكلمة  ((التدريب أنيرى البعض التعريف االصطالحي:

اللغة االجنليزية إىلذا املصطلح األمر((جيذب)) و قد انتهى أوو تعين ((يسحب))trahereةالالتيني
لالشرتاك يف إلعدادهاخليل) إسطبلجذب اجلواد من مربط اجلياد (أوو كان يقصد به قدميا. ((سحب 

).12،35،ط1992السباقات)).(عالوي 
لمية و دفلألسس((التدريب الرياضي عملية تربوية ختضع :اإلجرائيالتعريف  لع دئ ا ا املب أساسا- و 

الرياضية األنشطةأنواعمستوى رياضي ممكن يف نوع معني من أعلىالفرد لتحقيق إعدادإىل–
).12،36،ط1992)).(عالوي 
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م جري حرة.400ويف حبثنا هذا خنص بالذكر تدريب سباقات 
تكنيكيا تكتيكيا عقليا نفسيا وخلقيا عن طريق فسيولوجيابالالعإعداد) 1976ماتفيف (يعرفهو 

).24، 1999،مترينات بدنية و محل التدريب.(بسطيوسي

تعريف االنحدار و االرتفاع:
على امتداد خط معني على اخلريطة الكونتورية وهو الزاوية احملصورة بني سطح األرضهو احندار سطح 

الواحد الصحيح ،و ميثل األمينبنسبة حدها ،و يعرب عن هذا االحندار األفقياملنحدرة و املستوى األرض
،و هذا يعين 1/20بني هذين الطرفني ،كان يقال األفقيةباملسافة األيسرالفرق املنسوب بني طريف اخلط 

.مرت20كل أن
اره مرتا واحدا ، و قد يعرب عن هذا االحندار مقداألرضاخنفاض يف منسوب سطح أويقابلها ارتفاع أفقي

م يقابلها منسوب 100قدرها أفقيةكل مسافة أنأي0.05معدله 1/20مبعدل معني ،فاحندار نسبته 
خارج قسمة أيزاوية االحندار ، أيقيمة ظل الزاوية إالفان هذا املعدل ما هو مرت و يف الواقع 5قدره 

و بالكشف عن قيمة هذا الظل 0.05=1/20بينهما األفقيةفرق املنسوب بني طريف اخلط على املسافة 
و هذه هي الصورة اليت تعرب عن احندار 0.05=52-52يف جداول الظالل ينتج قيمة زاوية االحندار ظل 

(ي الدين األرضسطح  ).312ص،1993،سالمةإبراهيم.
:جري سرعةم400تعريف رياضة 

عدو يعد من اعنف سباقات العاب القوى وتعد من الفعاليات السريعة والقوية واليت م 400سباق 
ل والقوة إىل جانب متطلبات قوة اإلرادة والعزمية والقوة على مواصلة  يتطلب قدراً هائًال من السرعة والتحّم

ل التعب الشديد , ويعد سباق م كاملة حول امللعب 400يقوم املتسابق جبري دورة إذالكفاح وحتّم
م من 400فعالية أنم عدو السباق الذي يتم فيه العدو بتقسيم حسب مواصفات العداء حيث 400

أطول مسافات العدو السريع, وكما يتطلب الوصول للمستويات العليا من الضروري أن يتمتع الرياضي 
ل الالهوائي والقدرة على االستمرار يف مبستوى عالٍ من عناصر اللي اقة البدنية وخصوصًا عنصر التحّم

العمل العضلي ذا الشدة املرتفعة لفرتة طويلة نسبيًا هي زمن السباق العضلي يف ظروف نقص 
.)35ص،1990،( حممد عثمان األوكسجني.

هو ذلك أوهي تلك النتيجة الرياضية املتحصل عليها خالل منافسة رياضية ، تعريف االنجاز الرقمي:
REY.ET AUTRE1996التحصيل احلادث يف جمال رياضي معني .( ,p929.(
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أما
.األداءمرت،و الذي يعرب عنه بنتيجة قياس زمن 400

تعريف المراهقة:
،غشيان احملارم عن شرب اخلمر و حنوه كما جاء يف لسانو اجلهل السفهتعين اخلفة و قة لغة:ــــــــــــــــــالمراه
).367، ص1992(تركي،.العرب

المراهقة اصطالحا:
).1990،241،املراهقة هي املرحلة اليت تبدأ أو تنتهي بالرشد و اكتمال النضج (تركي 

م و اليت توافق امليدان التدرييب 400سنة لعدائي 71-16و يقصد الباحث باملراهقة املرحلة السنية 
.للفئات العمرية،حسب تصنيف الفيدرالية اجلزائرية أللعاب القوىلصنف األشبال

البحثعنمنوذجأونظرةللقارئتعطيوموضوعأيلدراسةالرئيسياملمدتعتربتعريفهاواملصطلحات
إلخراجاستعملتووسائلأهدافوحماورمنعليهيتمحورماوالبحثفصولمعرفةمنمتكنهاليتو

.البحثهذا
األسلوبالقارئإعطاءيففائدةوعلميةأمهيةمنهلاملاهذا،حبثنامصطلحاتبتعريفقمناختصيصاو
املصطلحاتهذهجبعلالبحثغرضوأمهيةوهدفإيصالمناحماولةوعلمية،بطريقةالبحثهذايف

وإمهالدونمنهااألهمملسحاولنالكناملفاهيمكلأدركناأننايعينالهذاوالكربى،واألوىلالنافذة
.البحثفصولباقيخاللعليهاالرتكيزحناولسوفاليت
و البحوث المشابهة:الدراسات -7

مدخل
يفمنهااالستفادةمعبهحتيطاليتاألبعادمعرفةوالبحثمشكلةمعاجلةيفةبهاملشاالدراساتتكمن

اطلعفقدالعلمي،البحثمقوماتاستكمالاجلمنوالبحث،متغرياتضبطختطيط،توجيهه،
االستعراض"أنإذحبثهمعتشابهفيهاواليتيدهحتتوقعتاليتالبحوثمنجمموعةعلىالباحث
حممد(سعديةونوعهعملهكفايةزيادةعلىالباحثيساعدأنميكنالسابقةللدراساتوالناقدالعميق

)25ص،1980،هادرعلي
التـدريب يف املنحـدرات واملرتفعـات تـأثريعمليـةتناولتكثري من الدراسات او البحوث اليت ىلعنعثرملإننا
والوطنيـةاملكتبـاتختلـفملبـالرجوعقمنالذام400املستوية يف تطوير االجناز الرقمي لعدائي األراضيو 

البحـث،مبوضـوعاملتعلقـةالسـابقةالبحـوثو"internet"املعلومـاتبنـكوالـدوراتعلـىاالطـالع
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كيفيـةوللعينـةخمتصـروصـفوالدراسـةمـناملسـتخدمةاملنـاهجعلـىالتعـرفوابهاالسرتشـاددفبه
.إليهاالتوصلمتاليتالنتائجأهمواملستخدمةاألدواتواختيارها

عوامل كثرية تساعد يف حتقيق التكامل احلركي أمهيةالسريع على ريحبوث عديدة يف اجلأكدتلقد 
تتعلق أخرىو ،وظيفيةتتعلق بنواحي أخرىانثروبومرتية و بنواحيو منها عوامل تتعلق ريلتكنيك اجل

ري" العداء يستطيع من رفع سرعة اجلأنSCHMOLINSKYأكدبطول و تردد اخلطوات فلقد 
العنصرين معا ". و يتضح من أسلوبتغيري يف وكرار اخلطوة أرفع ترددها أي تأوبزيادة طول اخلطوة إما

جريتكرارها مع سرعة العداء فمن الناحية امليدانية للأوهنالك عالقة بني طول و تردد اخلطوة أنأعاله
ما خيص الرتدد أمااخلطوة مثلها تتعلق بطولأخرىالسريع لوحظت ثالثة حاالت تتعلق برتدد اخلطوة و 

:فهي
مرحلة التشابه مث االخنفاض .- 1
مرحلة االخنفاض العايل لتكرار اخلطوة .- 2

و فيما خيص طول اخلطوة فهي : 
مرحلة التدرج ( التصاعد ) .-
طول اخلطوة . ،مرحلة التشابه -
)  85،قاسم حسن حسني(الثابتة ملرحلة التدرج . اإلعادة-

استعمال اخلطوة يف الركض و هناك ثالث حاالت تتعلق ألسلوبأتباعهمالعدائني خيتلفون يف إن
و هي : األسلوبذا 

رفع عدد اخلطوات باستعمال نفس طول اخلطوات . - 
اخلطوات .عددرفع طول اخلطوة باستعمال نفس - 
) . 1988،قاسم حسن حسني رفع طول اخلطوات و عدد اخلطوة يف نفس الوقت .(- 

( فاخلطوة أدائهاأسلوبحد كبري على طول اخلطوة و إىلفيما خيص التسارع فانه يعتمد أما
حدوث إىلطوات الطويلة جدا فتؤدي أما اخلالقصرية جدا ال تضمن ازدياد سرعة الركض بصورة مستمرة 

) .78،ريسان خريبط جميد حشيء ما يبدو و كان الرياضي يتعثر برجليه مما يسبب اخنفاض سرعته (
الرياضي يتعثر برجليه بسبب وقوع مركز اجلسم و مبسافة كبرية قاعدة االستناد مما يسبب أنحيث 

أكثرمن الناحية امليكانيكية " فان منو طول اخلطوة يتطلب استنفاذ وقت أمايف سرعة تقدم الرياضي إعاقة
خفض إىللقصوى حيتاج طول اخلطوات اإىلالوصول أنمن زمن تكرار اخلطوة مع العلم 

.)34،قاسم حسن حسني (التعجيل".
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ل اخلاص على إجناز ركض " احمد شاكر فرماندراسة- تأثري منهج تدرييب مقرتح يف تطوير التحّم
على طالبات كلية الرتبية الرياضية للبنات / جامعة بغداد"م400

لقد ظهرت النتائج بوجود فروق معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل البعدي وللمجموعة 
م حرة.400التجريبية يف عدو 

400أظهرت النتائج وجود فروق معنوية يف االختبارات البعدية لعدو 
م حرة يف 400هذا ما أظهرته نتائج اختبارات اثبت أن للمنهج التدرييب اثر واضح يف تطور العينة و 

اموعة.
تعجيل أنونتيجة البحوث حول العالقة املشرتكة بني طول و تكرار اخلطوة و تعجيل الركض وجد (( 
توسيع إماالركض ينتج من طول اخلطوة و تكرار اخلطوة لذلك عند ارتفاع التعجيل نرى من الضروري 

)) . 83،قاسم حسن حسنيالتغيري املهم لكال الصفتني )) . ((أوتصاعد التكرار أواخلطوات 
هنالك عالقة ترابط ما بني طول و تردد اخلطوات و بني التعجيل و تعتمد هذه أنستنتج مما سبق ا

العالقة بشكل كبري على تناسب العالقة بني طول و تردد خطوة العداء و اليت بواسطتها يستطيع تنظيم 
سرعته .

اثر تزايد السرعة للتعرف على 1990"  و حسين مردان عمرمحمد عليطه صفاء الدين"دراسة-
جامعة كلية الرتبية الرياضية من طلبة) طالبا 31يف طول و تردد اخلطوة و تكونت عينة البحث من ( 

تضمنت التجربة امليدانية على عدو ثالثني . األصل% ) من جمتمع 11.1(املوصل و يشكلون نسبة
و مت دراسة طول أمتار) 10كل جزء مبسافة (أجزاءثالثة إىلمرتا من البداية املتحركة و هي مقسمة 

اخلطوة و ترددها . 
ما يلي :إىلتوصل الباحثان ةنتائج الدراسة ومناقشمن خالل عرض

طوات .اخلوجود فروقات بني املسافات الثالث يف طول -
وجود فروقات بني املسافات الثالث يف تردد اخلطوات.-
اخلطوة .يف املسافات كلما ازداد طول عداء كلما تقدم ال-
يف املسافات كلما قل تردد اخلطوات.العداءكلما تقدم -
هناك تناسب عكسي بني طول اخلطوات وترددها يف مرحلة تزايد السرعة .- 

د:ؤ دراسة إسماعيل عبد الجبار صالح دا- 



8

التهديف بالقفز أثر استخدام ارتفاعات خمتلفة للقفز العميق يف بعض أوجه القوة العضلية ومهارة "بعنوان 
م2004–هـ 1425. "عالياً بكرة اليد 

تتحدد مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية :
هل إن تطوير صفة القوة االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة ومهارة التهديف بالقفز عاليًا بكرة اليد يتم 

طريق استخدام ارتفاعات خمتلفة للقفز العميق ؟ عن 
الكشف عما يأيت :ويهدف البحث

االنفجارية .عميق بارتفاعات خمتلفة يف القوة أثر التدريب باستخدام مترينات القفز ال- 
املميزة بالسرعة .عميق بارتفاعات خمتلفة يف القوة أثر التدريب باستخدام مترينات القفز ال- 

لتهديف بالقفز عالياً .أثر التدريب باستخدام مترينات القفز العميق بارتفاعات خمتلفة يف مهارة ا-
-
 -
 -.

- وافرتض الباحث ما يأيت :
وجود فروق ذات داللة معنوية يف القوة االنفجارية بني االختبار القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي - 
وجود فروق ذات داللة معنوية يف القوة املميزة بالسرعة بني االختبار القبلي والبعدي ولصاحل االختبار - 

البعدي .
وجود فروق ذات داللة معنوية يف مهارة التهديف بالقفز عاليًا بني االختبار القبلي والبعدي ولصاحل - 

االختبار البعدي .
وجود فروق ذات داللة معنوية يف القوة االنفجارية بني جمموعات البحث الثالث يف االختبار البعدي .- 
رعة بني جمموعات البحث الثالث يف االختبار وجود فروق ذات داللة معنوية يف القوة املميزة بالس- 

البعدي 
وجود فروق ذات داللة معنوية يف مهارة التهديف بالقفز عاليًا بني جمموعات البحث الثالث يف - 

االختبار البعدي 

وقد تضمنت إجراءات البحث االختبار القبلي ، فضًال عن االختبارات البدنية واملهارية وهي والبعدي
واستخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة البحث الذي أجري على العيب املركز التدرييب يف الوثب 

جمتمع البحث بالطريقة ) سنة ، إذ اختري 17- 15) العباً وبأعمار من (24حمافظة نينوى والبالغ عددهم (
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) العبني لكل جمموعة وبطريقة االختيار العشوائي 8العمدية وقسموا على ثالث جمموعات جتريبية بواقع (
باستخدام القرعة .

ـــامج 10العمـــودي ، والوثـــب الطويـــل إىل األمـــام ملـــدة (القفـــز  ـــذ بعـــدها الربن ) ثـــوان ، ودقـــة التصـــويب ، ونُف
ت القفــز العميــق بارتفاعــات خمتلفــة حيــث نفــذت كــل جمموعــة جتريبيــة الربنــامج التــدرييب املعــد واخلــاص بتــدريبا

لالرتفاع املخصص هلا وكما يأيت :
سم) .30- 
سم) .50اموعة التجريبية الثانية : استخدمت تدريبات القفز العميق بارتفاع (- 
سم) .70ة التجريبية الثالثة : استخدمت تدريبات القفز العميق بارتفاع (اموع- 

) وحدات تدريبية يف كل أسبوع 3) أسابيع وبواقع (9وقد استغرق تنفيذ الربنامج التدرييب لكل جمموعة (
ومبوجات محل.

نفـــس اإلجـــراءات والقياســـات الـــيت بإتبـــاعوبعـــد االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ هـــذا الربنـــامج أجـــري االختبـــار البعـــدي 
اعتمدت يف االختبار القبلي .

وتوصل الباحث إىل االستنتاجات اآلتية :
مرات) أسبوعيًا يعد 3أسابيع) بواقع (9إّن استخدام برنامج التدريبات بالقفز العميق بانتظام وملدة (-

الناشئني (عينة البحث) .فعاًال يف زيادة القوة االنفجارية لعضالت الرجلني لالعيب كرة البد
تنمية القوة االنفجارية لعضالت الرجلني باستخدام برنامج التدريبات بالقفز العميق قد أدى إىل التأثري -

إجيابياً يف حتسني مسافة القفز لالعيب كرة اليد للناشئني .
سرعة للرجلني معربًا عنها يؤدي استخدام برنامج التدريبات بالقفز العميق إىل حتسني القوة املميزة بال-

باختبار الوثب إىل األمام لدى العيب كرة اليد للناشئني (عينة البحث).
حتت عنوان "سباقات 1999سنة B.REINEو ب.روينB.GAJERب.قاجر دراسة -

و هذه الدراسة مبثابة مقارنة خصائص تردد اخلطوة و م:مقارنة الرياضيني احملرتفني و الغري احملرتفني"400
م جري حرة لثالث جماميع من الرياضيني ذو مستويات خمتلفة.400سباق سعتها يف 

ثر ائي البطولة العاملية 44.43م 400يف األداءمعدل زمن 05النخبة العاملية عددها  ية ا أللعابثان
اراة سنة  وى  لق (SEVILLE)ب سبفيل 1999ا

ثانية .46.83م 400يف األداءمعدل زمن 05النخبة الوطنية الفرنسية عددها 
ثانية اثر جتمع رياضي وطين يف 48.24م 400يف األداءمعدل زمن 05النخبة اجلهوية عدد العينة 

.1999سنة MELUNميالن 
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معدالت السرعة ،سعة يف كل منها مت قياس م 50مسافات إىلم  400الدراسة كان تقسيم مسافة مبدأ
03ويف نفس الوقت مت وضع ريا فيديو  حلساب زمن مرور اجلريم مت وضع كام50و تردد اخلطوة ويف كل 

م سرعة .50كامريات على املدرجات تسمح حبساب عدد اخلطوات املنجزة يف كل 
إىلبالنسبة إماثة  سعة اخلطوة تبقى العامل الذي يفرق ما بني املستويات  الثالأنإىلتوصل الباحثان 

بالنسبة للقوى إمام سرعة 100تردد اخلطوة فهو نفسه بالنسبة للمستويات الثالثة  اثر حتليل و مالحظة 
اجلري تكون اقل عند العدائني احملليني مقارنة بالعدائيني أثناءاألرضاملطبقة على 

GagerB.,Thpaut-Mathieu(العامليني :43-50).
)1991(دراسة سعد منعم نافع الشيخلي-

."م800لتدريب املطاولة اخلاصة لراكض املسافات املتوسطة حتديد انسب طريقة":عنوان الدراسة
م حيث 800طريقة لتدريب املطاولة اخلاصة لراكض  أفضللقد كانت أهداف الدراسة يف حتديد 

استخدم الباحث املنهج التجرييب يف دراسته إذ قسم عينة البحث على أربع جماميع جتريبية على أن تستخدم  
) طالبًا من طالب 24

بصرة من املبتدئني أما عن الطرق التدريبية املستخدمة فهي على النحو اآليت:الصف األول يف جامعة ال

اموعة الثانية استخدمت طريقة التدريب الفارتلك. ـ 
.

اموعة الرابعة استخدمت طريقة ال .تدريب التكراريـ 
أسابيع) بواقع وحدتني تدريبيتني يف األسبوع الواحد أما أهم النتائج اليت توصل 6ولقد بلغ من التدريب(

إليها الباحث فهي:
أن مجيع الطرق عملت على تطوير املستوى لدى عينة البحث بنسب خمتلفة وان انسب طريقة يف التدريب 

يف البحث.عليها التدريب الفرتي من خالل النتائج احملصلة م هي طريقة800للمطاولة اخلاصة لعداء 
قياس السرعة وطول وتردد اخلطوة كمؤشر داخل دراسة حولإيهابصريح الفضلي و كل من أجرى

على أحملافظهمرت 400يتطلب النجاح من رياضي سباقاتم،400لبعض القدرات البدنية يف سباق 
الشديد .اإلعياءرغم اخلطوةاملثلى ملعدل السرعة وطول وتردد املميزات

اخلطوةومكونات السرعةمرت حسب قياس 400وميكن تقسيم الرياضيون املشاركون يف سباقات الـ 
يف هذا األفضلواحمللي. ويكون الرياضيون واإلقليميثالث جماميع ، هم جمموعه املستوى العاملي إىل
مرت ) يصحبها طول وتردد 200أولعلى حتقيق سرعه عاليه ( يف القدرةباق هم الذين لديهم الس
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أداء وأفضلإىليتمكن الرياضي من الوصول عالياوترددها اخلطوةخطوة مناسبني ،إذ كلما كان طول 
سرعة. أعلى

مـــن خمتلفــةأجـــزاءيف اخلطــوةوبشــكل واضــح ميكـــن مالحظــه ذروه ســـرعة املتســابق باالســـتناد علــى تـــردد 
يف املســـافة بـــني اخلطـــوةطـــول ،وباالســـتناد علـــى األوىلمـــرت 100و 50الســـباق بـــدًء مـــن املســـافة بـــني الــــ 

مرت بصوره ، وعلى نسب متفاوتة بني طول وتردد اخلطوة يف املسافات الالحقـة والـيت تعتمـد 150و 100
وليس ترددهـا هـو الـذي مييـز جمـاميع اخلطوةام فأن طول يف حتقيقها على بعض القدرات البدنية ، وبشكل ع

.للرياضيني األفضلاألداء، وهذا ما مييز البعضالرياضيون عن بعضهم
عـــداد حتديــد عتبـــة التغــري الالهـــوائي كأحـــد طــرق إختبـــار اإل"بعنـــوان:)م1984دراســة يوســـف دهـــب (-

."ي للمستويات العاليةاخلاص ملتسابقي اجلري واملش
وقـــد هـــدفت الدراســــة للتعـــرف علــــي مســـتوي اإلعــــداد البـــدين اخلــــاص لـــدي عــــدائي املســـافات املتوســــطة -

والطويلة ومتسابقي املشي. 
ــــاً قســــموا إيل جممــــوعتني األويل (13وقــــد مت إختيــــار العينــــة مــــن (- فات متوســــطة ا) عــــدائيني مســــ8) العب

) العبني من متسابقي املشي.5وطويلة ، والثانية (

ظهرت النتائج أن درجة تركيز حامض الالكتيك ىف الدم عند متسابقي اجلري واملشي يزداد تبعاً وقد  أ- 
ملعدالت السرعة كما أن الالعبني ذو املستوي املرتفع ميكنهم احملافظة علي سرعة األداء مع عدم زيادة 

تراكم حامض الالكتيك ىف الدم.

اثر تطوير التحمل اخلاص بأسلويب؛ بعنوان ":)2007(ركريم عبد الحسين الجبادراسة-
.م1500املستقيم والقوس على املرتفع واملنحدر  والتثقيل باملضمار يف اجناز ركض ركض

م 1500البحث يف معرفة اثر تطوير التحمل اخلاص على االجناز يف فعالية ركض أمهيةوتكمن 
ركض املستقيم و وأسلوبركض املستقيم و القوس على املرتفع و املنحدر أسلوبخمتلفني ومها بأسلوبني

مع يتالءماحلديثة مبا األساليبالقوس بالتثقيل يف املضمار ملساعدة املدربني على برجمة مناهجهم وفق هذه 
إليهتوصل م مقارنة مع ما1500اجناز يف فعاليات ركض أفضلحتقيق إىلمناهجهم التدريبية للوصول 

و العاملي للناشئني . األسيويالرقم العريب و 
م بتطور التحمل اخلاص من خالل صفيت ( حتمل القوة 1500تطوير اجناز ركض إىل* يهدف البحث 

: أسلويبمباستخداحتمل السرعة ) –
ركض املستقيم والقوس على املرتفع واملنحدر . - 
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الركض بالتثقيل يف املضمار . - 
 -

فروض البحث فكانت : أما
م من خالل تطوير التحمل اخلاص باستخدام اسلوب ركض املستقيم والقوس 1500تطور اجناز ركض - 

على املرتفع واملنحدر . 
م من خالل تطوير التحمل اخلاص باستخدام أسلوب التثقيل باملضمار .1500تطور اجناز ركض - 
حصول تطور يف مستوى التحمل اخلاص باستخدام أسلوب ركض املستقيم والقوس على املرتفع واملنحدر - 

التثقيل يف املضمار .بأسلوبأكثر من التطور يف مستوى التحمل اخلاص 
بأعمار

) العبا يف حني  20والبالغ عددهم ( 2008–2007م للموسم 1500بركض سنة 17–16

الرياضي . 
ومنها العوامل املؤثرة يف اجناز فعالية ركض أساسيةاىل عدة حماور تطرق الباحث يف الدراسات النظرية

ركض إىلالتحمل اخلاص والذي يشمل ( حتمل القوة و حتمل السرعة ) وكذلك تطرق الباحث م1500
االجنازات . أفضليف الوصول لتحقيق وأمهيتهااملرتفعات و املنحدرات 

ارنة مع وزن اجلسم التدريب باستخدام التثقيل ونسب استخدامه مقإىلكما تطرق الباحث 
هي الطرق املالئمة ني وماعدائكيفية تدريب الإىلأيضااملستويات الرياضية . كما تطرق أفضللتحقيق ،

لتدريبهم لتحقيق أفضل األوقات . 
) العبا من 20جمتمع البحث فقد بلغ ( أماطبيعة البحث ، لمت استخدام املنهج التجرييب ملالءمته إذ

جمموعتني جتريبيتني إىل) وقد مت تقسيمها 2008–2007نية بالعاب القوى للعام ( مراكز شباب الديوا
إذ) العبني لكل جمموعة 10متكافئتني وبواقع ( 

األخرى . 
: التاليةاالستنتاجات و التوصيات توصل الباحث إىل 

. م 1500وجود تأثري كبري لتدريبات املرتفع على تنمية حتمل القوة مما أدى اىل تطور مستوى اجناز -
تطوير إىلالتثقيل يف املضمار على تطوير مستوى حتمل السرعة وهذا أدى أسلوبوجود تأثري لتدريبات - 

. مستوى االجناز 
يف من تدريبات التثقيل أفضلم من خالل تدريبات املرتفع واملنحدر 1500وجود تطور يف اجناز ركض - 

. األوىلاملضمار وذلك من خالل زيادة معدل سرعة الركض للمجموعة 
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:ومن أهم التوصيات
مرت بتنمية بعض أجزاء املناهج التدريبية على املرتفعات و 1500ضرورة عناية مدريب ركض - 

.املنحدرات
مرت لبعض الوقت على املنحدرات لتنمية عنصر حتمل السرعة 1500ضرورة تدريب عدائي ركض -

لديهم والذي هو مهم يف هذه الفعالية .
دراسـة علـي "بعنـوان دراسـة م) Hakkinen and Myllyla)1990مـن هـاكثين وميليـاال دراسـة-

إنتــاج القــوة واالســرتخاء عنــد رياضــي القــوة والتحمــل اآلثــار الشــديدة علــي التعــب العضــلي واالستشــفاء علــي
"والقدر

% مــن محــل أيــزومرتي علــي 60-
إنتاج القوة ومميزات االسرتخاء لعضالت الرجل الباسطة .

) للقوة.9) للقدرة ، (6) العيب حتمل ، (9) رياضي ، (24بلغت العينة (-
واستخدم املنهج التجرييب.-
ـــايل متيـــز املكونـــات أو العناصـــر - ـــة طويلـــة التـــأثري وبالت كانـــت أهـــم النتـــائج ختصـــص وتفضـــل مثـــريات تدريبي

اخلاصة لعمليات إنتاج الطاقة والعمليات العصبية العضلية احلادثة.

ند / 120(البينية وفق مؤشر النبضتأثري استخدام الراحاتفائزة عبد الجبار أحمد:بعنوان"دراسة-
".م حرة400على تنمية حتمل السرعة و إجناز ركض )د 

تكمن يف وضع األسس العلمية الصحيحة عند اختيار فرتات الراحة املناسبة وفق مؤشر إن أمهية البحث
.م400التدريبية لتنمية السرعة وحتسني اإلجناز يف ركض األمحالالنبض أثناء تكرار 

أما مشكلة البحـث هـو عـدم اسـتخدام األسـلوب التـدرييب الفعـال الـذي يهـدف إىل تنميـة حتمـل السـرعة مـن 
حيث حتديد فرتات الراحة البينية بني التكرارات وفق مؤشر النبض أثناء العمل .

اشــــــــــــــــــتمل هـــــــــــــــــــدف البحـــــــــــــــــــث إىل معرفـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــأثري اســـــــــــــــــــتخدام فـــــــــــــــــــرتة الراحـــــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــــق مؤشـــــــــــــــــــر
م حرة .400ية حتمل السرعة وإجناز ركض ن / د ) على تنم120النبض ( 

أمــا فــرض البحــث فهنــاك فــروض ذات داللــة إحصــائية بــني فــرتات وفــق مؤشــر النــبض و تنميــة حتمــل الســرعة 
واإلجناز .

) سنة ،وكان ملعب الكشافة ( بغداد )19ــ 18بأعمار ( 
يلي : كما استنتج الباحث ما
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ن / د ) إىل حتسني مستوى حتمل السرعة 120( أدى أسلوب العمل على وفق مؤشر النبض- 
يف راحة التامة .واالجناز

حتمـــل الســـرعة واالجنـــاز تنميـــة مســـتوىإىلن/د ) 120العمـــل علـــى وفـــق مؤشـــر النـــبض ( أســـلوبأدى-
.م 400

الــذين / د )120( النــبضفــرتة الراحــات البينيــة علــى وفــق مؤشــربأســلو العمــل علــى اســتخدام -
.األخرىوضعته الباحثة يف مفردات املنهاج التدرييب . والعمل به يف الفعاليات الرياضية 

التــدريب ذات الشــدة املختلفــة لصــفة حتمــل الســرعة حبســب درجــات احلمــل متوجــه اإلحجــاماســتخدام-
على وفق مؤشر النبض . 

:مناقشة الدراسات المشابهة-8
م 400ملسافة سباق أساسيةوتأيت هذه الدراسة يف رصد معدل السرعة وطوهلا وترددها يف مراحل 

وإقليميةوملستويات عاملية 
والعامليةاإلقليميةالتعرف على نواحي القوة والضعف لدى املستوى احمللي بعد مقارنة نتائجه باملستويات 

وى لدى املستهناك ضعفا يف مستوى السرعة القصوى وحتمل السرعة والقدرةأنوقد ظهر بشكل واضح 
يف ما عن املستويات الدولية وميكن االستفادة من نتائج هذا البحثا احمللي مما جيعل نتائجهم بعيدة نوع

وإعدادالقدرات البدنية املالحظ يفيف تشخيص الضعف حبثنا و ذلكإثراء
.هلذه الرياضةوالعامليةاإلقليميةاملستويات إىلللوصول 

م جــري 400لتطــوير االجنــاز الرقمــي لرياضــة الثالثــةالكالتــدريب يف خمتلــف املســمــن خــالل تــأثري 
يف الفعالية وعليه هناك وجهة تشابه بالنسبة لدراستنا مع دراسة سعد منعم نافع الشيخلي ولكنه تنـاول عـدة 

ـل اخلاصـة  م وقـد اسـتخدم 800ة املسـافات املتوسـطجلـريطرق إلجياد الطريقة األفضل لتـدريب نفـس التحّم
الباحث نفس املنهج (التجرييب) يف دراسته ومـن هنـا تنصـب صـورة التشـابه مـن دراسـتنا فقـط االخـتالف هـو 

حيـث كانـت العينـة طـالب الصـف األول ،متخذ عدة طرق للتدريب ويريد الطريقة األنسب من هذه الطـرق 
جناعـةأكثـروأيهمـااملسـتويات الثالثـة التـدريب يف مكونة من عـدة جمموعـات أمـا دراسـتنا اسـتخدمت طريقـة 

أللعــابثالثــة نــوادي رياضــية أشــباللثالثــة عيينــات علــى م حــرة 400الرقمــي لعــدائياالجنــازوتــأثريه علــى 
حـد كبـري مـن جانـب التصـميم التجـرييبإىلو هناك وجه التشابهاألولالقوى بوالية جباية ،تنشط يف القسم 

معرفـة اثـر تطـوير التحمـل اخلــاص هـذه الدراسـة أنحبيـث اجلبـارعبـد احلسـني دراسـة لدراسـتنا مـع 
ركـض املسـتقيم و القـوس علـى املرتفـع أسـلوبخمتلفـني ومهـا بأسـلوبنيم 1500على االجناز يف فعالية ركـض 

ــــل يف املضــــماروأســــلوبو املنحــــدر  ركــــض املســــتقيم و القــــوس بالتثقي
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م لـدى 400التدريبية (املنحدرات،املرتفعات،املستوية )اليت هلا اثر على تطوير االجناز الرقمـي جلـري املسالك 
.األشبال
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:الباب األولدخلم

و التخطيط لقد مت تقسيم هذا الباب إىل أربعة فصول ، الفصل األول خيصص إىل التدريب الرياضي
،وذلك من خالل التطرق إىل خصوصيات التدريب و أهدافه ومبادئه و متطلباته مع اإلملام لإلعداد البدين

بأشكال وطرق التدريب الرياضي و املبادئ الفسيولوجية لتدريب السرعة و عملية التخطيط الرياضي أما 
والتعرض إىل مفهومها و عناصرهاو اللياقة البدنية الفصل الثاين فسيتطرق فيه الطالب إىل

كيفية تطويرها و مدى صالحية كل منها يف حتقيق مستوى رياضي معني.
العالقات الرتابطية للعناصر م سرعة  و 400أما الفصل الثالث  فسنخصصه  إىل املراحل الفنية لرياضة 

يائية املؤثرة العوامل الفيز املسافات القصرية كم حرة تكني400البدنية األساسية واملراحل الفنية يف سباق 
.مرت حرة400يف عدو 

- 16الفصل الرابع سيشمل املرحلة العمرية وذلك باإلملام بكل ما يتعلق خبصائص ومميزات هذه املرحلة (
.) سنة ( اجلسمية و احلركية و الفسيولوجية والعقلية و النفسية االجتماعية )17

:تمهيد
وصل حىتحتطيم األرقام القياسية يفاآلونة األخرية تطوراً عالياً بدرجة ملحوظة يفىشهدت العاب القو 

الرياضي التدريب  علوميفذلك إيل التقدم العلمي الواضح يفحد اإلعجاز البشري ويرجع الفضل ىلإ
نحها هذه مثل علم التدريب والبيولوجي وامليكانيكا احليوية والكيمياء احليوية والطب الرياضي ، وما مت

.تطوير نظم التدريب وحتسني طرق األداءيفالعلوم 
يعترب التدريب الرياضي جزءا من عملية أكثر اتساعا و مشوال و هي عملية اإلعداد الرياضي ، و كلتا 

العمليتني تسعيان إىل حتقيق الرياضي ألعلى مستوى ممكن من اإلجنازات الرياضية .
الرياضي يعترب اجلزء األساسي من عملية اإلعداد الرياضي باعتباره العملية و بناء على ذلك فإن التدريب 

للرياضي ، لتحقيق أعلى مستوى ممكن يف نوع معني من األنشطة الرياضية .
يف إجياد أفضل الطرق لتحقيق أعلى إجناز ، و استخدام اخلربات الناجحة يف و تنحصر واجبات املدرب

إثراء ذلك . و يعتمد اإلجناز الرياضي على استكمال اإلعداد البدين دائما كخطوة أوىل و له يف ذلك 
رد ، لبناء اجلسماين و احلركي للفلجانب رئيسي يف جمال الثقافة الرياضية ، و هو عامل على الطريق األمثل 

عد اإلجناز العايل عامل هام يف املستوى الثقايف الذي يظهر يف اإلبداع يالتقدم و دباضطراو يعتمد عليه يف 
يف األداء و التطور الكامل للشخصية .



18

التــــدريب الــــــريـاضـــــــــــــي :-1
نبذة تاريخية عن التدريب البدني  و الرياضي :–1-1

ة مل يكن اإلنسان يف حاجة ضرورية ملزاولة التدريب البدين بشكله احلايل حيث إنه كان يف العصور القدمي
يؤدي املهارات احلركية األساسية تلقائيا و عفويا..دون قصد أو إعداد متمثلة يف اجلري وراء فريسة 

.
و بتطور اإلنسان القدمي أخذ من األلعاب الشعبية البدائية و اليت كان يتعلمها عن طريق ما ورثه من اآلباء 

،الزحف،املسك،اإلرسال) .زو األجداد تدريبا على املهارات احلركية(اللقف
مر اإلنسان القدمي بعد ذلك يف ظروف اجتماعية خمتلفة و ظهرت القبيلة و العشرية ،و أصبح كل فرد 

، و بذلك أصبحت القوة العضلية من أساسيات بناء الفرد ليس تهال عن الدفاع عن قبيلة أو عشري ؤ مسو 
أصبح لزاما التدريب 

)19، ص 1999بسطوسي أمحد ،  (البدين أمرا ملحا و ضروري لكل فرد .
مفـهوم الـتـدريب الرياضي :1-2

"يعرف التدريب الرياضي العلمي احلديث بأنه : 
تنشئة و إعداد الالعبني / الالعبات و الفرق الرياضية من خالل التخطيط و القيادة التطبيقية امليدانية 
"

)21، ص2001محاد ، إبراهيم(مفىت 
خصائص التدريب الرياضي الحديث :1-3–3

يلي :تتحدد خصائص التدريب الرياضي احلديث مبا
يعتمد علم التدريب الرياضي احلديث اعتمادا كليا على األسس الرتبوية .- أ 

ضع كافة عملياته لألسس و املبادئ العلمية .خت–ب 
ملدرب / املدربة .تأثري شخصية و فلسفة و قيم ا–ج 
تواصل عمليات التدريب الرياضي و عدم انقطاعها .–د 
تكامل عملياته .–ه 
اتساع دائرة اإلمكانات املستخدمة يف تنفيذ عملياته .–و 
تكامل التخطيط و التطبيق و القيادة يف عملياته .–ح 
دائرة الفردية .الاتساع –ط 
عدم إمهال دور اخلربة فيه .–ي 
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الالعب / الالعبة لنمط احلياة الرياضة .إتباع–ك 
)27، 26، 25(مفىت إبراهيم محاد ، ص نبذ املنشطات . –ل 
خصوصية التدريب :4–1

خصوصية التدريب أحد القوانني األساسية اليت حتكم عملية التدريب يف حتقيق اهلدف منه و هو تعد
املستوى العايل من اإلجناز يف النشاط املختار.و يتطلب حتقيق املستويات العالية حتمية التخصص يف نوع 

مبدأ تعميق DICK1992و ديكMATVEV1974الرياضات و هو ما أطلق عليه ماتفيف
تخصص ، فالعمومية يف التدريب قد تكون مناسبة للممارس العـادي ، بينما يتطلب اإلجناز العايل توجيه ال

ذا النوع بـما يتناسب و الالعب لنوع من النشاط لتحقيق البطـوالت و تركيز كل قوى التدريب يف ه
كل نشاط رياضي الالعب فالشخص ال ميكن أن يكون بطال يف مجيع الرياضات ، حيث يتميز  إمكانيات

أمر اهللا (.تتطلب نوعية خاصة من التدريبات و أساليب متنوعة من التدريب مبا يتناسب و طبيعة املنافسة
)74، ص1998أمحد البساطي ،  

األهداف العامة للتدريب الرياضي :5–1
تنحصر أهداف التدريب الرياضي :

للمتغريات سان من خالل التغريات اإلجيابية مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلناالرتقاء- 
.االجتماعيةالفسيولوجية و النفسية و 

ااالت الثالثة ( يفستويات اإلجنازمبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فرتة ثبات ملاالحتفاظحماولة - 
)74، ص1998(أمر اهللا أمحد البساطي ،  ).االجتماعية، النفسية ،الوظيفية 

متطلبات التدريب الرياضي :1-6
التاليني خنص بذلك إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرياضي بصفة عامة،كما هو مبني يف التخطيطني

ام البدنية املختلفة من قوة  قدر دف حتسني  ة  ف ل املخت ية  ياض الر ات  ر املها نشطة و  رسني لأل ا بني مم ع ال
أجهزم الوظيفية الداخلية باجلس اءة  فع كف ية ر مكان إ نة،مع  ية و سرعة و حتمل و رشاقة و مرو م...عضل

:

مدرب            ختطيط           إمكانات       رعايةالعب
متطلبات التدريب الرياضي عامة): 1شكل رقم (
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أما إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرياضي للمستويات العالية كقطاع البطولة مثال... فهذا خيتلف إىل 
.حد كبري يف شكل العناصر املكونة لتلك املتطلبات 

العب         مدرب مبواصفات      ختطيط على       إمكانات      رعاية من
موهوب           خاصة              مستوى عال      متطورة        نوع خاص

)38،39(بسطوسي  أمحد ، صعاليةمتطلبات التدريب الرياضي للمستويات ال):2شكل رقم (
أشكال التدريب الرياضي :7–1

هناك شكالن خمتلفان من أشكال التدريب الرياضي :
: و اهلدف األساسي منه ليس النجاح يف املنافسات بقدر ما هو التدريب بالمشاركة1–7–1

عبون هنا يهتمون أكثر بتحسني أداءهم من أجل الالالتأكيد على املشاركة أكثر منه على اإلعداد ، ف
باملشاركة .االستمتاع

و هو يف األساس نشاط معـريف يشمل إعدادا حمددا و متخصصا من أجل تدريب األداء :7-2–1
األداء يف الرياضة ، و يعتمد تنفيذه بصفة أسـاسية على املدربني و املتخصصني و اخلرباء يف علوم الرياضة و 

–خرباء البيومكانيك –ن هلم صلة بالبيئة التدريبية و إدارة املنافسات (خرباء علم النفس الرياضي الذي
وآخرون(نبيلة أمحد عبد الرمحان ).اخلخرباء العالج الطبيعي...–خرباء الفسيولوجي و البيولوجي 

)31،32، ص 2003،
أنواع التدريب : 8–1

التدريب بأشكاهلا املختلفة ما هي إال تدريبات موجهة تعد لتحقيق هدف التدريب و يكون ذلك من أنواع
مبستوى اإلجناز الرياضي.و عليه ميكن تقسيم لالرتقاءخالل طرق تنفيذ برامج اإلعداد املختلفة و املوجهة 

التدريب إىل نوعني أساسني مها :
التدريب الالهوائي :1–8–1

يتمثل يف التمرينات اليت يكون معدل إخراج القوة مرتفع جدا (الزمن قليل) و تكون هذه القوة املنتجة 
بدون مسامهة ذات معىن للنظام اهلوائي .

التدريب الهوائي :2–8–1
يتمثل هذا النوع يف التمرينات اليت تستمر لفرتات طويلة و يكون معدل إخراج القوة املنتجة أقل و لزمن 

)74( أمر اهللا أمحد البساطي ، صأطول و بدون مسامهة ذات قيمة للنظام الالهوائي .
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أسباب استخدام المجموعات في التدريب الرياضي :9–1
ائدية، عقمالستخداباإلمكان تلخيص األسباب 

لك ألم أكثر تداخال أو أنه ينبغي أن يتعلموا من  أسهل و ذ يقة  بطر بون  تدر بني ي لالع أن ا اد ب تق اع اك  هن

سياسية أي كيف ينبغي أن يعمل الناس معا.أحيانا يكون التفكري املنطقي هو احتاد أو اجتماعيةتالعتبارا
)26،27(مايكل رينولدز ،  ص هذه األشياء معا .

و أن املدرب و العالقة بينه و بني الالعب ، و كما جيب أن نفهم أن التدريب الرياضي هو عملية ،
املمارسة وسلوك التدريب،و عناصر التدريب مجيعها متثل جزءاً من عملية التدريب .

جيب أن ندرك أن عملية التدريب هي املصطلح العام الذي يؤخذ به عند شرح و عرض و فهم العمل 
يف نطاق العملية و قياسها و اليت يكون سببها اليت حتدثاالختالفاتالتدرييب ، و ذلك من أجل تقييم 

)31،32(نبيلة أمحد عبد الرمحان ، سلوى عزالدين فكري ، صاختالف الظروف و املواقف . 
مبادئ أساسية في التدريب الرياضي :-2
ملاذا يتدرب.أو العداء: قبل البدء بعملية التدريب جيب أن يعرف الالعبمبدأ المعرفة-2-1
: يتمثل هذا املبدأ بعرض لوحات و صور إيضاحية إضافة إىل الساليدات و مبدأ المشاهدة- 2-2

عرض أفالم سينمائية لألداء اجليد و عرض اجلداول و الرسومات التوضيحية املختلفة اليت هلا عالقة مباشرة 
بشكل الرياضة املراد العمل و التدريب علبها.

داء حركة جديدة البد من التدرج يف األداء من  السهل إىل : عند أمبدأ التنظيم و الترتيب2-3
الصعب.

: عند إعطاء متارين و البدء بعملية التدريب البد للجهـة األخرى و هي جهة االقترابمبدأ 2-4
الالعبني أن تتقبلها .

تزايدة و : هذا املبدأ مهم لتـطوير أجزاء اجلسم من خالل عـدد من التكرارات املمبدأ التكرار2-5
و سرعته و مرونته عداءاملتدرجة اليت تؤدي إىل الوصول حلالة ديناميكية احلركة ، إضافة إىل حتسني يف قوة ال

و حتمله .
يرتبط هذا املبدأ مببدأ التكرار و التنظيم و املمارسة املكررة و ( الديمومة ):االستمراريةمبدأ 2-6

املنظمة للمهارة .
ك أن التنوع باألداء الرياضي من العوامل األساسية لعملية التوازن بني التكامل :الشمبدأ التنوع2-7

البدين و التكامل العقلي .
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من اإلضطرابات الداخلية و اإلصابة عداءنبالغ إذا قلنا إن هذا املبدأ هو وقاية ال:المبدأ التدرج2-8
اليت ميكن أن حتصل له إذا ابتعد عن أسلوب التدرج بالتدريب.

:املقصود مببدأ املنفعة هو أن كل ما يعطى لالعب أو حىت لطالب املدرسة جيب أن مبدأ المنفعة2-9
يكون نافعا.

املعرفة وحدها كافية لتثبيت احلركة يف عقل الالعب . و إمنا تساعده .مبدأ التثبيت :2-10
)122،129، ص2004(كمال مجيل الربضي ،

:السرعةب المبادئ الفسيولوجية لتدري–3

يلي :التدريب بطريقة سليمة البد أن يراعى ما
: املقصود مببدأ التدريب النوعي كأحد املبـادئ الفسـيولوجية األساسـية و اهلامـة مبدأ التدريب النوعي3-1

مـن الناحيـة الفسـيولوجية للجـري، هو أن توجـه عمليـة التـدريب و تركـز علـى متطلبـات الـداء السرعةلتدريب 
.و املهارية 

لتبــادل الصـــحيح بـــني احلمـــل و ا: و يـــذكر حنفـــي خمتـــار أن عمليــة التكيـــف هـــي نتـــاج مبــدأ التكيـــف3-2
الراحة، و ينظر إليها كوحدة .

تتكيف مع احلمل نتيجـة لتكـراره، حبيـث يصـبح لعداءل: ملا كانت األجهزة احليوية مبدأ زيادة الحمل3-3
، لــذا جيــب علــى تــأثريات، و بالتــايل ال يــؤدي إىل حــدوث عــداءاحلمــل بعــد فــرتة معينــة يف مســتوى مقــدرة ال

املدرب زيادة محل التدريب . 
: جيــب زيــادة األمحــال التدريبيــة بصــفة مســتمرة، و لكــن جيــب علــى املــدرب أن يتــوخى مبــدأ التــدرج3-4

احلذر و يراعي مبدأ التدرج عند زيادة األمحال التدريبية .
: لكي ينجح املدرب يف ختطيطه لعملية التدريب جيب أن يراعـي الفـروق الفرديـة مبدأ الفروق الفردية3-5

من حيث السن، و العمل الرياضي، و العمل البيولوجي و اجلنس و احلالة الصحية...إخل.للرياضيني
عنــد ختطــيط الــربامج التــدرييب جيــب أن يتميــز هــذا الربنــامج بــالتنوع و عــدم التكــرار، و : مبــدأ التنــوع3-6

نعين بالتنوع هنا تنوع محل التدريب بني العمل و الراحة .
: جيـــب علـــى املـــدرب مراعـــاة أن يتضـــمن الربنـــامج التـــدرييب علـــى تـــدريبات مبـــدأ اإلحمـــاء و التهدئـــة3-7

اإلمحاء تعطى يف بداية كـل جرعـة تدري
.
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: جيب أن خيطط املدرب بدقة متناهية لعمليـة التـدريب لسـنوات متعـددة مبدأ التدريب طويل المدى3-8
للمستويات الرياضية العالية .رياضيلضمان وصول ال

جمموعة عضلية معينة منه يتسبب يف عدم إن ضعف أحد أجهزة اجلسم احليوية أو مبدأ التكامل:3-9
،  و آخرونكمال درويش (للمتطلبات البدنية و املهارية بالدقة و التكامل املطلوبنيالرياضي أداء 

)31- 29، ص1998
الدورات التدريبية :-4

العلميــة التدريبيــة إىل متطلبــات فنيــة و إداريــة و تنظيميــة ،الحتياجــاتنظــرا 
تتوقـــف عنـــد يـــوم تـــدرييب متمـــثال يف وحـــدة تدريبيـــة أو أكثـــر،أو أســـبوع ســـتمرة ،حيـــث المطويلـــة املـــدى و 

ســنة تدريبيــة ... بــل إىل ســنوات تدريبيــة أيضــا.و الــيت تتمثــل يف إىلتــدرييب،أو شــهر تــدرييب ...بــل قــد تصــل 
اإلعداد األومليب لألبطال الرياضيني.

بذلك قام املخططون يف جمال التـدريب الرياضـي بتقسـيم الوحـدات التدريبيـة بصـورة عامـة إىل دورات تدريبيـة 

و املنافســاتمــن ناحيــة و نظــام ديناميكيتهــا املميــزة و الــيت تــرتبط أساســا بكــل مــن مواســم التــدريب الســنوية
و اإلمكانيــات املتاحــة مــن ناحيــة أخــرى . و علــى ذلــك ميكــن تقســيم تلــك الــدورات إىل رياضــينيمســتوى ال

مايلي :
Micro cycleالدورة التدريبية الصغرى •

Miso cycleالدورة التدريبية املتوسطة •

Macro cycleالدورة التدريبية الكربى •

)329، ص1999بسطوسي أمحد ، (

طرق التدريب :                                                                   4-1
أا:مفهوم طرق التدريب1- 4-1 يب ب تدر يقة ال رف طر تع  :

للرياضي).احملددة املستخدمة يف تطوير احلالة البدنيةاالشرتاطات(املنهجية ذات النظام و 
أنواع طرق التدريب :2- 4-1
ت تدور شدته حول ضيااري/الللرياضينيطريقة التدريب المستمر3- 4-1

املتوسط لفرتة زمنية أو ملسافة طويلة نسبيا.
العضلي ) .ئي ،: تطوير التحمل ( العام ، اهلواأهدافها3-1- 4-1
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طريقة التدريب الفتري4- 4-1
املتتايل للحمل و الراحة.

مرتفع الشدة ).،: طريقة التدريب الفرتي ( منخفض الشدة أقسامها 4-1- 4-1
:تزداد شدة أداء التمرين يف هذه الطريقة عن طريقة التدريب الفرتي طريقة التدريب التكراري5- 4-1

مرتفع الشدة فتصل إىل الشدة القصوى و بالتايل يقل خالهلا احلجم كما تزداد الراحة اإلجيابية الطويلة .
: القوة العضلية القصوى ، السرعة ، القوة املميزة بالسرعة. أهدافها -4-1-4-2
: هي طريقة تنظيمية لإلعداد البدين ميكن تشكيلها بطرق التدريب الدائريطريقة التدريب 6- 4-1

التكراري ).ة الثالث و هي التدريب ( املستمر، الفرتي ، األساسي
:يطبق من خالله أي طريقة من طرق التدريب الثالث األساسية، مميزاتها و خصائصها6-1- 4-1

، توفرالرشاقة.تطور القدرات البدنية فرديا،املرونةالتحمل،،القوة العضليةتنمي من خالله السرعة،
مفىت إبراهيم محاد ، (املتاحة.استخدام التمرينات طبقا لإلمكانات التشويق و اإلثارة، اجلهد و الوقت

)216- 210، ص2001
م400طبيعة التدريب في 4-1-7

خــــالل التــــدريب عــــداءحبيــــث يصــــل النافســــاتيف امللالشــــرتاكم 400عــــداءعامــــة لتحضــــري أســــسهنـــاك 
و لينتقـل يف سـالمة مـن املنافسـة ي ليتجنـب ردود الفعـل السـلبية قبـل العلمـي ألعلـى مسـتوى عضـوي و نفسـ

نافسـةحيث أن من مظـاهر ردود الفعـل الفسـيولوجية و النفسـية قبـل املنافسةمرحلة اهلدوء إىل مرحلة محل امل
ما يلي :

أمـا إذا مـا ،نافسـة: وجد أن وظائف اجلسم تعمل بطريقة طبيعية وعاديـة مـا قبـل املفسيولوجيا4-1-8
فنجــد أن اإلثــارة النفســية القويــة تــؤدي إىل إثــارة إفــراز الغــدة الكظريــة (فــوق الكلــى) هلرمــون نافســةبــدأت امل

زيـادة النـبض، و ملحوظـة يف العمـل الـوظيفي للجهـاز العصـيب السـمبثاوي تـؤدي إىل استشـارةاألدرينالني مـع 
.لعداءخفيف باألطراف مما قد يؤدي إىل إعاقة سلبية لارتعاشظهور العرق و 

نفسـية خفيفـة مـع مـدح و اسـتثارةتظهـر يف نافسـةوجد أن هناك آثـار نفسـية مـا قبـل املنفسيا :4-1-9
ظهر يف عصـبية ملحوظـة تنجم آثار نفسية ملموسة تنافسةقدرة عالية يف الرتكيز النفسي ،ووجد أنه ببداية امل

ومـع بـدايتها فقـد يظهـر نافسـةيف األداء و عدم السيطرة علـى األداء اخلططـي و النسـيان النسـيب .أمـا آثـار امل
، ص 1999أســامة ريــاض ، (.يف مرحلــة كفــاح غــري منــتظم فكريــا مــع فقــدان اإلحســاس بالســرعة عــداءال

73،74(.
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التـــــــدريب الرياضــــي : تــخـطــيط-5
تعريف التخطيط في المجال الرياضي:1–5

عبارة عن مسودة لتنظيم حمتوى التدريب بالتطابق مع هدف أو "م 1995يعرفه سيد علي املقصود 
أهداف تدريب الالعب ، و كذا مع املبادئ اخلاصة اليت حتدد الشكل املناسب لتنظيم محل التدريب يف 

).329، ص سطوسي أمحد (ب"ددنطاق زمين حم
التخطيط للتدريب الرياضي :2–5

و اإلعداد لسنوات تتطلب عملية التدريب للوصول للمستويات الرياضية العاملية اإلعداد لسنوات عديدة ،
عديدة ال يتأتى جزافا و إمنا يأيت عن طريق التخطيط القائم على أسس عملية سليمة تضمن الوصول 

بعملية التدريب إىل أفضل النتائج و أرقى املستويات .
وليس معىن ذلك أن التخطيط يرتبط دائما بالفرتات الطويلة و لكن يتحتم ضرورة التخطيط لفرتات قصرية 

ما على حتديد األهداف و الواجبات التفضيلية لكل مرحلة ولكي يصبح التخطيط جيدا يراعىحتتوي 
:يلي
أن يشتمل على حتديد اهلدف املراد الوصول إليه .–1
أسبقية كل منها .األهداف املطلوب حتقيقها و حتديدأن يشتمل على حتديد الواجبات املنبثقة من –2
حتديد خمتلف الطرق و النظريات اليت تؤدي إىل حتقيق أهم الواجبات . –3
حتديد التوقيت الزمين للمراحل املختلفة .–4
أنسب أنواع التنظيم .اختبار–5
)273، ص1999(عادل عبد البصري على ،حتديد امليزانية الالزمة .–6
:م400لجري تخطيط التدريب 5-3

يلعب التخطيط دورا كبريا و هاما يف عملية التدريب الرياضي،حيث يتوقف منو و تطور مستوى األداء 
أو الفريق على التخطيط العلمي الدقيق لربامج التدريب و معىن أن هناك برامج تدريب خمططة،أن لعداءل

هناك هدفا أو أكثر يضعه املدرب و يسعى للوصول إليه بالطرق و الوسائل اليت حتقق اهلدف واإلجراءات 
احملددة واملدونة لتنمية الفورمة الرياضية .

السنة إىل عدد من  الفرتات اليت ختتلف و تتباين بالنسبة لألهداف و فعند التخطيط لعملية التدريب تقسم

االحتفاظالتدرييب لفرتات هو حماولة الوصول و 
ائج .النت
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و تنقسم فرتات التدريب يف غضون اخلطة السنوية إىل ثالث فرتات هي :
).و ختتلف كل فرتة من الفرتات السابقة من حيث فرتة االنتقال، فرتة نافسات( فرتة اإلعداد ، فرتة امل

ة من استمرارها و أهدافها و حمتويات كل منها.و ختطيط األمحال التدريبية و تشكيلها.كما تقسم كل فرت 
الفرتات السابقة إىل مراحل تدريبية حتتوي كل مرحلة منها على عدة أسابيع.كما ينقسم األسبوع الواحد 

.)95،96، ص 1998، وآخرون(كمال درويش إىل عدة جرعات تدريبية  
الشروط الواجب مراعاتها عند تخطيط التدريب :4–5

الشروط و املبادئ العامة اليت جيب على م بعض 1969يذكر كل من حسن معوض و سيد شلتوت 
املخطط سواء كان مدربا أو إداريا أن يراعيها قبل وضع اخلطة سواء كانت اخلطة طويلة أو قصرية املدى و 

اليت ميكن إجيازها فيما يلي :
جيب أن يبىن التخطيط على أساس من احلقائق الصحيحة و التفكري املوضوعي .- 
عاية وخدمة مصاحل مجيع املشرتكني يف العملية التدريبية .أن يقوم التخطيط على ر - 
بتدوين النتائج حبقائقها دون حتريف أو تغيري .االلتزامجيب - 
جيب إشراك مجيع املعنيني و أخذ آرائهم عند وضع اخلطة .- 
على التفكري العلمي السليم ...واالعتمادأمكنعن التخمني ما االبتعاد- 

:خاتمة
اإلعدادلفرتةاألخريةاألسابيعيفالتدريبمحلختطيطحبسنالعنايةجيبأنهعلىالباحثيؤكد

نفسيةأثارمن عليهايرتتبوماالزائداحلملأعراضالرياضيعلىتظهرالحىتاهلامةللمنافسات
.وجسمية

اليتالعواملأهمحبمل التدريب منالتقدممبدأأن35)ص2001،(راتبكاملأسامةيضيفو
إىلتؤدياملفاجئةالسريعةالزيادةأنحيثتدرييببرنامجأيتصميمعنداالعتباريفتوضعأنجيب

يكونأنهفضالالتدريبمحلمعالتكيفعلىقادرغريالعداءجسمويصبحالزائدحدوث التدريب
خاصة إذا تعلق األمر بالتدريب يف املسالك املنحدرة و املرتفعة للمرضالتعرضأواإلصابةحلدوثعرضة

املناعةجهازعلىسلبيايؤثرالزائداإلجهادألننظراو حىت املستوية خاصة العضالت اخللفية للرجلني ، 
العداءأوالرياضيطاقةالستجماعأمهيةالتدريبالتقدم بالتدريب،وحلمليفالراحةفرتاتحيث تعيق

.معاالنفسيةوالطاقةالبدنيةالطاقةيشملالطاقةاستجماعومفهوم
تنصاليتاحلمل و التدرج باحلقيقةمبدأأن)03ص 1997وآخرونالدينحسامطلحةيضيف(و

مااألقرباملستوىإىلالعضلةتعملأنالضروريمنأقوى ويصبحالعضلياجلهازيتكيفلكيأنهعلى
.عليهالعملعلىتعودتللحمل الذييكون
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الرياضيجسمعلىيظهرمحل التدريبأيأن147)ص2001جميدخريبطريسانيضيف(و
يكوناليتواللحظةالتمرينوصعوبةوشدةاملدةفيها طولملاالعناصرمنمجلةعلىالتأثريهذاقيمةوتعترب
.التدريبيةأنالوحداتعلىالتمارينتوزيعإمكانيةتعطيالتدرييباحلملاجتاهمبعىن معرفةأيعداءالعليها
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تعريف:
:البدنيةاللياقةتعريف-1

الرياضـيةاألنشـطةممارسـةإمكانيـةعليهـاتبـىنالـيتالقاعـدةوهـيالشـاملةاللياقـةأوجـهإحـدىالبدنيـةاللياقة
انهوبـدواللعـبوطـرقاخلطـطواألساسـيةباملهـاراتوالتقـدماخلاصـةالبدنيـةاللياقـةتبـىنفعليهـااملختلفـة،

خـاللمـنالبدنيـةاللياقـةأمهيةوتظهرمستحيال،يكونقدبلصعباأمرااألبعادهذهحتقيقإمكانيةتصبح
واجليـدالقـوامواالجتمـاعيالنضجوالتحصيلوكالذكاءاحليويةاالتلمجامنبعديدالطرديارتباطها
45ص،1985،إبـراهيميـدلمجاعبـدمـروان(املتوقعـةغـريالطوارئومواجهةوالنمووالعقليةالبدنيةالصحة

(
:البدنيةاللياقةمكونات-2

البدنيةالقدراتحتديديفالعلماءبنياختالفيوجدSIEITILAB ALICPHYSوتصنيف
مرادفالنحوعلىالبدنيةالقدراتمصطلحالعلماءمنفريقيستخدمفبينما

البدنيةاللياقةمثلأخرىملصطلحاتLCASIHYP-SSNEITFاحلركيةاللياقةأو
OROTM-SSENITFعاممصطلحالبدنيةالقدراتأنيرىالعلماءمنآخرفريقافإن

.احلركيةواللياقةالبدنيةاللياقةمنكاليتضمن
فيستخدمطبيعتهاحيثمنذلكاحلركية،واللياقةالبدنيةاللياقةبنيالعلماءهؤالءومييزهذا

وتشملمعنيعملأداءيفللطفلالوظيفيةوالسعةالصحيةاحلالةعلىللداللةعادةالبدنيةاللياقةمصطلح
يستخدمبينما،"والسرعةواملرونة،التنفسيالدوريواجللدالعضلي،واجللدالعضلية،القوة" :مكوناته
واملهاراتاألساسيةاحلركيةاملهاراتأداءيفالطفلكفاءةمدىعلىللداللةعادةالبدنيةاللياقةمصطلح
:مكوناتهوتتضمنمعني،رياضيبنشاطاملرتبطة

) 221ص،1994،تبار آمالأسامة(."والرشاقة،والتوازنالتوافقالعضلية،القدرةأيالقوةالسرعة،"
عاملاثالثنيأراءتضمنتاملتخصصةالعلميةاملراجعمنالعديدمبسح"حسننيصبحيحممد"قامولقد
وكيورتنووالرسونوفليشمانوكازنزكاويومككالرك:أمثالالغربمنالبدنيةالرتبيةرجالكبارمن

وزاستورسكيوماتفيفهاره" :أمثالالشرقومن."وغريهموبافردويوكموبيوتشرونيلسونوجونسن
أمهيتهاحسبمرتبة)العلماءهؤالءمعظمعليهاأمجعاليتهيالتاليةاملكوناتأنفوجد،"ونوفيكوف

:هلاالعلماءوترتيب
.العضليةالقوة-
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.املداومة-
.التنفسيالدورياجللد-
)12،ص1993،سيدالديننصرأمحدالفتاح،عبدحممدالعالءأبو(.املرونة-

اإلمكانياتعلىاللياقةهذهوتتوقفالشاملةاللياقةأوجهإحدىهي"البدنيةاللياقةأن)تشارلزبيوكرر(يذك
."والنفسيةالثقافيةواالجتماعيةاألخرىالعواملتأثريضوءيفللشخصالبدنية

)45ص،1999:الباسطي(اخلاصالعامالتدريبيةالفرتةإلعدادويةئاملالنسبةجدول يوضح

البدنيةاللياقةترتبطذابهو"املوتعنالفردابهيبعداليتاملسافة"انهبأكالك)هادسيون(حددهاكما
.اإلنتاجيوالصحيباجلانباتهالرتباطاالضروريةاحلياةمقوماتمنوتعربمتعلمجاوالفردبصحة

استعادةعلىالدمويةالدورةوالتنفسجهازيقدرةانهبأ) "أندرسونفجكال(الفسيولوجيالعاملعرفهاو
"معنيعملأداءبعدالطبيعيةحالتها

الختالفوذلكاالجتهاداتوباآلراءئيوملوواسعكبريمفهومأنهنرىالتعاريفهذهخاللمن
بالنشاطاخلاصةالصفاتمنوإىلسعيهاهيالبدنيةاللياقةملفهومالنهائيةاحملصلةأنإالواآلراءاملدارس
فرياضة .املمارسالبدينالنشاطيتطلبهماضوءيفخاصةبدنيةصفاتإبرازإىلدفتهوهياملمارس
األعمالمبختلفللقيامضروريةتكوناليتالبدنيةالصفاتمنجمموعةممارسيهامنم سرعة تتطلب 400

.املدىوالطويلةالقصرية
,HABIT MARTIN): قسمنيإىلتنقسمالبدنيةالصفاتفانشارةإلل 1993 ,p65)

عدادإللويةئالمالنسبةالتدريبيةالفترة
الخاصالعام

دادـــــــــــــــــــــــــاإلعترةـــــــــــف
األولىالمرحلة-
الثانيةالمرحلة-
الثالثةالمرحلة-

80٪95 -٪
30٪35-٪
20٪35-٪

5٪20 -٪
65٪70-٪
65٪80-٪

30٪15المنافساتفترة -٪70٪85 -٪

100٪95االنتقالفترة -٪5٪
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« capacités conditionnelles الشرطيةالبدنيةالقدرات• «
« capacités coordinatives » •التنسيقيةالبدنيةالقدرات

بالتحررمتصلةتكوناألقلعلىالشرطيةالبدنيةالصفاتتنميةحتقيقإن:الشرطيةالبدنيةالقدرات
.العضلةيفوخاصةاجلسميفهوائيةوالهوائيةتكونأنميكناألخريةوهذهالطاقوي

:تدريبهاوطرقأنواعها:السرعة-3
:السرعةتعريف- 3-1

معينة،ظروفويفزمنيةفرتةأقصريفباحلركةالقيامعلىاإلنسانقدرةحركية،صفةالسرعةمننفهم
Bernard (t)(يستمرالاحلركةتنفيذاحلالةهذهيفويفرتض – o.p.cit, 35 (

تعتربإذاممكنوقتأقصريفاملطلوبةرياجلحركاتأداءعلىعداءالقدرةهيم سرعة400رياضة ويف
الحبيثراثيةالوالصفاتمنوهي،م سرعة400رياضة يفالضروريةواألساسيةالصفاتمنالسرعة
كماالسرعةمحلحتديدوميكنناوالقوةباملداومةقورنتماإذاالتدريبطريقعنقليالإالتطويرهاميكننا

:يلي
.ثواين08إىل03منالعملمدة-

٪100إىل٪95بنيماالعملشدة-
.كاملاسرتجاعووالراحةالعملبنيالتدريبيةاحلصةيفالعملتناوب-

:السرعةعملخصوصيات•
دقيقة/نبضة180منأكثرإىلالقلبدقاتارتفاع-
.التخصصنسبةارتفاعونسجل،محضيالالالهوائيالنظامحتتتعملالعضلة-
.سنة12إىلسنة8هوالسرعةصفةلتطويراملناسبالسن-
:السرعةأنواع-3-2

الدفاعيفاملشاركةأواخلصم،قبلبالكرةلاللتحاقاجلري أوالسريعاجلرييفكما:االنتقالسرعة- 
. الرقابةمنواهلروباملراكزتبديلواهلجوم،

.بأنواعهااحملاورةأوبالكرةاجلريأواجلري سرعةيفوتتمثل:احلركةسرعة- 
حسنوهو النطالقة يف السباقاتامثلخارجيمثريألياالستجابةسرعةتعين:الفعلردسرعة- 

ن.ممكزمنأقليفالتصرف
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مراحل تنمية السرعة:3-3
هذا إىلأدائهاو الفعاليات الرياضية املختلفة و اليت يعتمد مستوى األنشطةلتنمية عنصر السرعة يف جمال 

على التساؤالت التالية عند بدء و ضع خطة التدريب .اإلجابةالعنصر جيب 
عند بداية و ضع خطة التدريب ؟ب:ما مستوى سرعة الالعاألولالتساؤل 

قة مبهارته؟التساؤل الثاين:ما شكل السرعة اليت حيتاجها الالعب و هلا عال
التساؤل الثالث:ما هي انسب الطرق املستخدمة لتنمية تلك السرعة؟

التساؤل الرابع:ما مدى استفادة الالعب من السرعة لالرتقاء مبستوى لعبته؟
السرعة االنتقالية إىلالعب كرة القدم حيتاج أنجند ،السرعة أنواعمن عداءاحتياج كل إىلنظرنا فإذا

عند التسديد على و سرعة رد الفعل بالدرجة الثانية مث سرعة احلركة الوحيدة و اليت يتطلبها األوىلبالدرجة 
العدائني و الوثابني يف العاب القوى وسباحة املسافات القصرية فيعتمدون أماعند املناولة الطويلة ،أواملرمى 

سرعة رد الفعل إىلعلى تنمية السرعة االنتقالية و سرعة رد الفعل ،و العيب املالكمة يرتكز احتياجهم 
.األوىلبالدرجة 

،و الذي أيضارعة ال تتوقف تنمية السرعة على نوع السرعة و اليت تكلمنا عنها فقط ،بل على شكل الس
املختلفة كالسرعة القصوى ،و حتمل السرعة ،و حتمل السرعة القصوى.أشكاهلايتمثل يف 

:السرعةتدريبطرق3-4
:الفعلردسرعةتدريب1- 3-4
.ثا30إىل20منالراحةم10إىل05علىاالنطالق-
.واقفانطالقأمتار10إىل05علىاالنطالق-
.واقفوضعيةأمتار10إىل5علىاالنطالق-

م مث 10االنطـــالق عـــن خـــط البدايـــة ملســـافة الصـــافرة مســـاع مــن الوقـــوف و الوجـــه باجتـــاه الـــركض و بعـــد"-
العودة مشيا.

التمرين نفسه ولكن الظهر باجتاه خط النهاية.- 
م مث العودة مشيا . 10يتم االنطالق عن خط البداية ملسافة وبعد مساع الصافرةلألماممن القرمزة النظر - 
خط النهاية وبعد مساع التمرين نفسه و لكن من القرمزة و الوجه معاكس الجتاه الركض أي الظهر باجتاه - 

م مث العودة مشيا.10الصافرة يتم االنطالق ملسافة 
م .10يتم االنطالق باجتاه خط النهاية على مسافة بعد مساع الصافرةو من النوم على البطن - 
م مث العودة 10من النوم على الظهر و بعد مساع الصافرة يتم االنطالق باجتاه خط النهاية على مسافة - 

مشيا.
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صافرة االنطالق (سرعة رد الفعل) وميكن للمريب إىلتفيد هذه التمارين يف تطوير سرعة استجابة املتعلم 
الصافرة دون مشاهدة إطالقمتكن من ذلك (إذاأخرىإضافيةاملدرب استخدام متارين أوالرياضي

)21،ص2005الالعب حلظة االنطالق)".(كمال مجيل الربضي،
:الحركةسرعةتدريب2- 3-4
ثا45الراحةم30إىل15علىاالنطالق-
:االنتقالسرعةتدريب3- 3-4

ثا300م الراحة 200إىلم 100االنطالق على -

االنطالق

االنطالق

االنطالقيوضح مرحلة):3رقم(شكل
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مرحلة التزاید

مرحلة تزاید السرعة

يوضح مرحلة تزايد السرعة):4رقم (شكل 

مرحلة خفض السرعة

مرحلة خفض 
السرعة

يوضح مرحلة خفض السرعة):5رقم(شكل
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الوصول

« االنحناء »

« Casser »

يوضح االنحناء عند خط الوصول ):6رقم( شكل

:المداومة-4
المداومةتعريف4-1
."اخلارجيةاحلافزأواجلهدمقابلللتعباجلهدابهحيتفظاليتالفرتةاحلالةهياملداومة"

فرتةألطولالوظيفيوالبدينمستواهعلىاحملافظةواالستمراريفعداءالبقدرةالسباقيفاملداولةفتعرف
)48ص،1999،الباسطي(.نافسةاملخاللعداءالأداءأثناءالناتجالتعبظهورتأخريخاللمنممكنة

)املداومةأنواع(:التحمل4-2
.طويلةلفرتةالكبريةالعضليةموعاتلمجواالوظيفيةاألجهزةعملحتسنيعلىيعتمد:عامحتمل
النشاطيفاألداءمتطلباتلتحقيقالالزمةاألخرىالصفاتبأحدالتحملارتباطويعين:خاصحتمل

م جري أثناء املنافسة.400يف التخصصي
السباقات:فيالمداومةأهمية4-3

من إيقاع إىل آخرسرعة العداءحتولإمكانيةيفاملنافساتخاللالسباقاتيفالتحملأمهيةتظهر
ي.حركواجنازحمكمةرقابةمناملنافسةتطلبهمماكبريعملأداءمعوباستمرار
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:القوة-5
:القوةتعريف5-1

وتستطيعواحدجهديفوذلكمقاومةإىلللتصديعضليةجمموعةأوالعضلةبقدرةالعضليةالقوةتعرف
باملطاولةاملميزةالقوةمقاومةضدجسمهمنقطعةأوجسمهمقاومةعلىالرياضيبقدرةأيضاتعريفها

N.dekkar.A porikci/R hanafiop cit.p13)(
أثناءالعضلةحتثهالذياألقصىالتوترانهبأالقوةتعريفتستطيعفسيولوجيا

ختطيعلىاإلنسانمقدرةهيفالقوة)،(Edgar.traymonst/jose c op cit. p194التقلص
أواستطالتهاقوةتربزأنالعضلةفتستطيع،البائيةالتبادالتعلىمرتكزاحتملهااألقلعلىأومقاومة

قوةوتسمىالعضلةباستطالةأوكوسونرتيكالديناميكيةبالقوةيسمىماهذاو(ثابتةقوة)انقباضها
Evwin-hann op citاكوسوتريكدينامكية . p 92 )(

:القوةأنواع5-2
:وهيللقوةأنواعثالثةهناك

)القصوىالعضليةالقوة(العظمىالقوة-
)بالسرعةاملميزةالقوة(االنفجاريةالقوة-

)باملطاولةاملميزةالقوة(القوةمطاولة-
اجلهازينتجهاأنميكناليتالكبريةالقوةهيو:العظمىالقوة"القصوىالعضليةالقوة1- 5-2

.العضليالعصيب
التغلبيفالعضليالعصيباجلهازقدرةهيو:االنفجاريةالقوة"بالسرعةالمميزةالقوة2- 5-2

.سريعبتقلصاحلملعلى
التعبعلىبالتغلبللجسمتسمحاليتالقدرةوهي:القوةمطاولة"بالمطاولةالمميزةالقوة3- 5-2
.بالزمنمرتبطةالقوةفيهاتكوناليتالتمريناتيف
:القوةأهمية5-3

جيبوالرياضيةالنتائجحتديديفمهمجدعاملرياضةكليفتعتربعناصرهاخمتلفعربالقوةأنمبا
لتقنيةحركيةمهاراتعدةنرىحنيبوضوحيتجلىوهذااملعنيةالرياضةحسبلتطويرهاهامدورإعطائها
.القوةمنمعنيمستوىدونهانطبقأننستطيعالتدريبيةمناهجوعدةم 400سباقاجلري يف

علىالقدرةتطويربعرقلةوهذاالطويلاملدىعلىالتدريبيةالوحدةفعاليةعلىفورايؤثرالقوةمستوىف
.عاليةرياضيةنتائجعلىاحلصول
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:التنسيقيةالبدنيةالقدرات-6
dorhoff)1993ب حساحلركيةاملهارةبنيبينهمااملتبادلالتفاعلهيالتنسيقيةالبدنيةالقدرات

(
التماريناء أثنتوضحوهيالشرطيةالبدنيةبالقدراتامتزجتإذإالالرياضيةالنتائجيففعالةغريهيو

.فرديةبطريقةاملكتسبةاحلركةصفاتالرياضية
درجةإىلراجعوهذابينهافيمامتساويةغريالتنسيقيةالقدراتخمتلفأنابهخنرجأنميكناليتواخلالصة
.اخل...مبدى أمهيتها و فعاليتها املعرفةو،االهتمام

:المرونة6-1
:المرونةتعريف1- 6-1

مجيـعأداءلـهيتـيحمنوهـاأنحيـث،م400عـداء ابهيتصـفالـيتالبدنيـةالعناصـرأحـداملرونـةتعـد
ألداءالعضـالتمطالبـةعلـىاملقـدرةو،الوقـتنفـسيفوفعالـةاقتصـاديةبصـورةاملختلفـةاحلركـات 
و املالعـبإصـاباتمـنكثـرياالعـداءجينـبأمـان،عامـلللموقـفاملناسـباملدىواالجتاهاتيفاحلركات

.بأنواعهااملفاصلأربطةالعضالتكتمزقالتدريبات
سـهولةمـدى"انهبـأ)بيـوكر(ويعرفهـا،"واسـعملـدىاحلركـةأداءعلـىالفـردقـدرة"انهبـأاملرونـةهـارةيعـرف
ميكـانيكيفسـيولوجيتوافـق"عـنعبـارةاملرونـةأن)الرسـرون(ويـرى،"املختلفـةاجلسـممفصـليفاحلركـة
."للفرد
دىمـأوسـعإىلالرياضـيةاحلركـاتأداءعلـىالفـردقـدرةعـيني تفهـ،الرياضـيالاـيفاملرونـةمفهـومأمـا

"معنيملفصلممكنحركيمدىأقصى"انهبأوتعرفاحلركة،يفالعاملةاملفاصلبهتسمح
)1985،53،إبراهيميدلمجاعبدمروان(
:المرونةأهمية2- 6-1

خـاللاملختلفـةاملهـاراتالجنـازالرئيسـيةواحملـددةالعوامـلكأحـدكـرة القـدميفاملرونـةأمهيـةتتضـح
تقـويسأوعليهـاوالسـيطرةالكـرةالسـتالمعاليـةالرجـلرفـعأثنـاءالالعـبأداءيفجاليةوتظهر،املباريات

حتتـاجالـيتاألداءمجيـعويفالتمـاسرميـاتألداءالـذراعانومرجحـاتبالصـدرالكرةالستالمخلفااجلذع
)320،ص1992،الباسطي(اجلريأثناءخاصةوالتمريرأوالتصويبيفكماالرجلنيمرجحةإىل
باإلضافةذلكويستوجبالعامةاملفاصلحركةم400يف سباقات تقنية اجلريأداءيتطلبعامةبصفةو

خاصـة يف السـباقات املفاصـلهـذهعلـىالعاملـةللعضـالتاملطاطيـةواملرونـةمـنمناسـبمسـتوىللقـوة
املرونـةأمهيـةعـنفضـالضـية الريااإلصاباتسريعة كما تسمح بتفادي كة تعترب ضرورية جلعل احلر إذالقصرية 



36

تـدريباتيعـوقممـااحلركـةمـدىحيـددتوفرهـاعـدمأنإذاألخـرىالبدنيـةالعناصـرمسـتوىعلـىتأثريهـايف
.األخرىالعناصر

:المرونةتقسيم3- 6-1
:اخلصوصيةوالشموليةحيثمناملرونةتقسيم

ألنواعهاطبقااجلسممفاصلمجيعيفواسعملدىاحلركاتأداءعلىالقدرةتعينوهي:العامةاملرونة-
.ختلفةامل

واملطلوباحملددواملدىاالجتاهيفاحلركاتأداءعلىالقدرةتعينهيو:اخلاصةاملرونة-
:العضليالعملحيثمناملرونةتقسيم

عضليانقباضنتيجة،مامفصليفممكنمدىألقصىاحلركةتكرارعلىعداءالقدرة:حركيةمرونة-
مثومن،العضلياالنقباضبفعليكونإمتامهاحيث،الثانيةباملرونةمقارنةكبريةطاقةإىلوحتتاج،إرادي
.املقابلةالعضالتبقوةترتبطفهي
الثباتوكنمممدىأقصىإىلاملفاصلعلىالعاملةالعضالتإطالةعلىعداءالقدرة:ثابتةمرونة-

وغريكبريةطاقةبذلإىلحتتاجالفهيولذلكقصرية-اجيابية)خارجيةقوةأونفسهعداء المبساعدة
.اإلعدادفرتاتبدايةيفاستخدمهايفضلولذااملقابلة،للعضالتحركيةبقوةمرتبطة

:عنهينتجاملرونةلصفةعداءالوافتقار-
.األساسيةاملهاراتأداءإتقانواكتسابعلىعداءالقدرةعدم-

.الرشاقة،السرعة،كالقوة،األخرىالبدنيةالصفاتتنميةصعوبة-
علىتعملاليتالتمريناتعداءالبإعطاءاملدربيقوماملرونةولتنمية،ضيقنطاقيفاحلركةمدىحتديد-

.األوتاروواألربطةللعضالتاإلطالةومتريناتاملرجحاتمبستوىاالرتقاء
منكافلعددالتمارينتكراروجيباملرونة،إىلالعداءيصلحىت،يومياالتمارينكونتأنويستحسن

.للجري السريعاألساسيةللمهاراتاملميزالشكلللمرونةالتخصصيةالتمريناتتأخذكمااملرات،
:) تنميتهاوطرق(احلركيةالدقة(الرشاقة6-3

:الرشاقةتعريف1- 6-3
منالبدنيةبالصفاتالوثيقالرتباطهانظرامفهومهاوحتديد،الرشاقةمفهومحولكثريةمعاينهناك

تتضمنكمااهلواءيفأوضاعهتغيريعلىالفردقدرةانهبأتعرفلذا،أخرىجهةمنالتكتيكوجهة
السرعةلعنصرباإلضافةالرياضاتمعظميفهامعاملهوواالجتاهتغريمصريأيضا

.)200ص،1988،العنكيبمجيلمنصور،-حسنحسنيقاسم( 
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أجزاءبكلسواءالفردابهيقوماليتللحركاتاجليدالتوافقعلىالقدرةهيالرشاقةأنالبعضيرىو
.منهمعنيجبزءأوجسمه
أنيرىإذالتدريبعمليةيفالرشاقةملفهوماحلاليةالتعاريفأنسبمن"هرتز"يقدمهالذيالتعريفويعترب

:هيالرشاقة
.املعقدةاحلركيةالتوافقاتإتقانعلىالقدرة:أوال
.الرياضيةاحلركيةاملهاراتوإتقانسرعةعلىالقدرة:ثانيا
املوافقمتطلباتمعتتناسببصورةاحلركياألداءتعديلسرعةعلىالقدرة:ثالثا

الوثيقاالرتباطذاتالبدنيةالصفاتكلمثلالرشاقةوصفة)110ص،1994،عالوي(املتغرية
.اخل......القوة،مثلاألخرىاحلركيةبالصفتني
.وإتقانبسرعةاحلركاتيؤدونالذينواألطفالعنديةاإلرادالصفاتوكذلك

):احلركيةالدقة(الرشاقةأنواع2- 6-3
:نوعنيمالحظةتستطيع

.العامةالدقةقدرة•
.اخلاصةالدقةقدرة•

.والرياضيةاليوميةحياتنايفلناوتظهرالرياضاتمجيعيفجندهاحركةتعلمنتيجةهي:فاألوىل
Abdelاملستعملةالرياضيةالتقنيةيفاحلركاتتغريبقدرةمعينةرياضةيفخاصةتتطور:والثانية -

Hamid menigel 1989,p 51
:الرشاقةتنميةوطرقوسائل3- 6-3

عابياالستوللتشكيلاجليدةالقابليةمنبهتتميزملااملفضلةهيسنة14إىل12السنيةاملرحلةتعرب
.التقنيةالعناصرملختلف

.اجلديدةالعناصرمعالتمريناتخمتلفنستعملأننستطيعالرشاقةتطويرعند
(اخل....املصارعةاليد،كرة،القدملكرةمفاجئتعبريتتطلباليتالوضعياتيفالفنيةاالستجابة-

.احلركيللنشاطاملنجزالسريعالرتتيبلإلعادةكوسيلة،احلركيةالدقةتطويرأوتوجيهبدون
.خصيصامعدةمتريناتطريقعنأواملسابقاتإطاريفالرشاقةصفةتنميةيتمعادة
.املقاوماتتغريالتمريناتتنفيذوسائليفالتغري-
.التمريناتوضعيفالتعقيد-
خمتلفوسطيفالدائمالتوزيعوالتجديدمعكبةـراملاحلركيةاملهاراتخمتلفيفالتدريبإستمرارية-

.احلركيةاملهارات
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:وأنواعهالتوافق6-4
:التوافقتعريف1- 6-4

"يوكرمنكليعرف yockour" الرسونو"larsen "إدماجعلىالفردقدرة"بأنهالتوافق
)1995،47،حسنيصبحيحممد(."واحدإطارداخلخمتلفةأنواعمنحركات

أساسهو برناتوربانوحسب"Bernard Turpin"األساسأوالقاعدةيفيتواجدالتوافقبأن
حاالتعلىللتعوداحلركيةاللقطاتيفللتحكموكذلكالرياضيةللحركاتاحلركيللتعليمالعامةللقدرات
:هووالتوافقجديدة

.توازن-
.الديناميكيةاملرونة-
.دورانمثسقوط:الرشاقة-
)البهلوانية(الكروباين-

.الركائزإيقاعاجتاه-
.الفضاءيفمالزمناجلسميفالتحكم-
.قدم/عنيتوافق-
.دي/عنيتوافق-
تدريب صعود المرتفعات-7

لعدائنيوهي مناسبة لعدائنيتدريبات صعود املرتفعات هلا تأثريات اجيابية على تطوير وتنمية قوة وقدرة ال
كرة ،رياجل،األلعاب اليت تعتمد على سرعات عالية يف اجلري مثل : كرة القدم على الذين يعتمدون 

لتقليل احتمالية التعرض إىل اإلصابة فإن التدريب جيب أن جيرى وحىت عدائي املسافات الطويلة. ،السلة 
عندما تكون لياقة العداء عالية وقام باإلعداد اجليد للقوة والتحمل.

:تدريبات صعود المرتفعات للعداءأهمية7-1
يف تدريبات صعود املرتفعات وزن جسمه كمقاومة دفع ضد اجلاذبية وبالتايل فإن عداءيستخدم ال

جيب أن تعمل بقوة كبرية.العضالت الدافعة
على أقصى عداءتكنيك جري صعود املرتفعات يعتمد على إيقاع اجلري الثابت مع رفع الركبة وأيضا تركيز ال

مع حركة  ،ة مع احلركة لألمام باستخدام املشط يرتكز على الدفع بقو عداءمدى حركي للكاحل. هدف ال
كاملة للكاحل واهلبوط على اجلزء األمامي من القدم ومن مث السماح للكعب بالنزول تدرجيياً حبيث يتم 

امتصاص وزن اجلسم كامًال.
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جيب أن ينظر إىل األمام عند اجلري ( وليس على أقدامه ) والتأكيد على اسرتخاء عضالت الرقبةعداءال
واألكتاف واليدين.

وليس ،يعتربون أن اجلري اإليقاعي يف هذا النوع من التدريبات هو املهم ،
طعها العداء عند صعود املرتفعات.سرعة اجلري اليت يق

العمل يذ وبالتايل تنف،تدريب املرتفعات يؤدي إىل استطالة عضالت الساق اخللفية السفلية بشكل سريع 
مبعدل أسرع وبقوة أكرب.

تنجز هذه العملية عن طريق تعبئة مقدار أكرب مبرتني أو أكثر من األلياف ،عضالت الساق اخللفية السفلية 
نة مع اجلري على األرض املنبسطة.باملقار 

الزم." واليت تعطي رفع الركبة الأيضاً الركض اإليقاعي حيسن من قوة عضالت الكواد " ذات األربعة رؤوس 
عند املنافسة يف األلعاب الرياضية هذا يعين سرعة أكرب وزمن أقل عند التصادم باألرض.لعداءبالنسبة ل

فوائد استخدام تدريبات صعود المرتفعات:7-2
تساعد على تنمية قدرة العضلة ومطاطيتها.- 
حيسن من طول وتردد اخلطوة.- 
حيسن من توازن اجلسم وحتسني أداء اليدين عند مرحلة الدفع.- 
يطور التحكم والثبات إضافة لتطوير السرعة.- 
يطور حتمل القوة.- 
يطور السرعة القصوى والقوة ( صعود املرتفع القصري ).- 
يزيد من ممانعة حامض الالكتيك ( املرتفعات املتنوعة ).- 

ة واملتوسطة والطويلة ختتلف حبسب املسافة وتستخدم يف مجيع أوقات فوائد تدريبات املرتفعات القصري 
السنة.

:المرتفعات قصيرة المسافة1- 7-2
درجة.15–5ثانية أو اقل وتشكل زاوية ميل من 30املرتفعات القصرية هي اليت يتطلب زمن صعودها 

هوائي.مصدر الطاقة الرئيسي يف هذا النوع من املرتفعات هو نظام الطاقة الال
جيب أن يركز على تكنيك اجلري باستخدام حركات الذراعني القوية ورفع الركبة مع بقاء احلوض عداءال

مرتفعاً ( الركض مع بقاء مركز ثقل اجلسم مرتفعاً ) بدون امليل لألمام.
خفيف أو ركض ،هذا النوع من التدريبات ال هوائي فهو حيتاج إىل راحة طويلة نسبياً ( مثل راحة مشي 

ثانية ).90–60(أسفل املنحدر ملدة 
احلالية والغاية من التدريب.عداءحجم التدريب يعتمد على لياقة ال
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15تكرارات ملدة 10املسافات القصرية والذي يهدف من تدريباته إىل زيادة القوة يستطيع إجراء عداء
ثانية بزاوية صعود حادة نسبياً مع راحة كافية أما عداء املسافات الطويلة والذي يهدف من التدريبات إىل 

ثانية.15تكرار ملدة 30ق إجراء زيادة سرعة اجلري عن طري
–الفوسفات نيزينلطاقة ثالثي أدو ثواين تساعد على تطوير نظام ا10–5رية من املرتفعات القص
فوسفوكرياتني.

ثانية سوف تساعد على تطوير نظام الطاقة ثالثي أدونيزين الفوسفات 30–15
فوسفوكرياتني إضافة إىل تطوير نظام استفادة اجلسم من اجلاليكوجني.–

ني من هذا النوع من التدريبات :عدائلة على استفادة المن األمث
ي املسافات القصرية واحلواجز ). عدائم ( 50تكرارات ملسافة 10–8
لقفز والرمي ). اي عدائم ( 40تكرارات ملسافة 10–8
املسافات املتوسطة ). عدائيم ( 150تكرارات ملسافة 10–8
ي املسافات الطويلة ).عدائم ( 200تكرارات ملسافة 10–8
المرتفعات المتوسطة المسافة :2- 7-2

ثانية.90- 30املرتفعات املتوسطة هي اليت يتطلب زمن صعودها من 
عدائيهذا النوع من املرتفعات مالئم جداً ل
لي وممانعة حامض الالكتيك. مع الضغوطات املؤثرة كالتحمل العض

جيب استخدام زاوية متوسطة نسبياً حبيث يتم اجلري بسرعة إيقاع السباق.
عداءمصدر الطاقة الرئيسي يف هذا النوع من املرتفعات هو اهلوائي + الالهوائي وبالتايل سوف يشعر ال

بزيادة حامض الالكتيك التدرجيية عند التدرج يف صعود املرتفع.
التدريبات سوف تكون سريعة وذو طابع تنافسي فإن من املهم التقيد بتكنيك اجلري.إضافة أن 

صعود املرتفعات املتوسطة خبطوات قصرية مع ميل اجلذع لألمام هي أفضل طريقة للصعود عند إجراء 
لذا املنافسة أو السباق ولكن عند التمرين فإننا نركز على بعض اخلصائص املهمة ونوعية األداء املستخدم 

فيجب على الالعب صعود املرتفعات خبطوات واسعة مع رفع الركبة واحلوض مرتفع مع الدفع لألمام مع 
بقاء الظهر مستقيماً.

وهدفه التدرييب.عداءلى لياقة الحجم التمرين يعتمد ع
ثواين10ثانية يتبعها 45تكرارات ملدة 8–6الصغار السن تستطيع إجراء عدائنيمع جمموعة من ال

ية وذا نستطيع إعطاء نفس 70تكرار ملدة 15–12سرعة على مرتفع حاد نسبياً , تستطيع إجراء  ثان
التدريبات الفرتية داخل املضمار.التأثري عند إجراء 
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تستطيع زيادة صعوبة التمرين يف كل مرة عن طريق زيادة عدد التكرارات ( تكرار أو تكرارين ) مع بقاء 
عن طريق مراقبة زمن عداء هي العودة جري خفيف . تستطيع معرفة درجة إرهاق الالشدة ثابتة. الراحة

يرتفع تدرجيياً عن الزمن املطلوب عن التكرارات األوىل وبالتايل جيب إيقاف التمرين.عداءال
المرتفعات الطويلة المسافة :3- 7-2

أكثر.دقائق أو 3–90
مصدر الطاقة الرئيسي يف هذا النوع من املرتفعات بشكل عام هو النظام اهلوائي ولكن إذا وجد يف بعض 

أجزاء املرتفع منطقة ذو زاوية حادة أو مت الركض بسرعة أعلى فإن زيادة بسيطة يف تركيز حامض الالكتيك 
سوف تتكون.

الت املعدة أيضاً ولكن احملدد الرئيسي نتيجة هذا التدريب إرهاق يف عضالت القدمني وحمتمل عض
توقف هو اجلهاز الدوري التنفسي.لالستمرار أو ال
رتفعات ميكن استخدامه بطريقتني :هذا النوع من امل

كتدريب هوائي شديد قبل فرتة املنافسات.- 
اختبار يف بداية فرتة املنافسات.ك- 

لة واخرتاق الضاحية وركض املاراثون ولكن غري املسافات الطويعدائيهذا النوع من التدريبات مناسب ل
ولكن ميكن إجراؤه مرة أو مرتني كاختبار.،املسافات املتوسطة كتدريب عدائيجيد ل

.)دقائق5–4رجوع خفيف (دقائق صعود مرتفع غري حاد الراحة 3تكرارات ملدة 8ميكن إجراء 
:خلط تدريبات المرتفعات مع بعضها البعض7-3

يستطيع إجياد العديد من املرتفعات ذات األرضية املتنوعة وبالتايل عداءاملميز يف هذا النوع هو أن الالشئ
بنوع من التنوع واالنبساط دون الشعور بامللل.عداءيشعر ال

ف يستفيد إجراء تدريب الفارتليك حول طريق ( ذات طبيعة جبلية ومرتفعات ) سو عداءإذا استطاع ال
منها بطريقتني :عداءال
أن يقوم بتحديد املواقف اليت سوف يتعرض هلا يف السباق عداءكتدريب على السباق : من املهم على ال- 

والتدريب عليها ملواجهتها مثل ( حماولة الركض بسرعة عالية يف أعلى التل حملاولة اللحاق بالكوكبة األوىل 
تدرجيياً.إبطائهاإليقاع بدًال من من املتسابقني وحماولة تثبيت 

عداءجيب أن ال يقوم ال،: هذه الطريقة جيدة يف تطوير السرعة القصوى الجري على المنحدرات7-4
وأن جيريها وهو يف اسرتخاء تام.بتكرارها يف التدريب كثرياً 
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:المنحدراتتدريبات الجري على1- 7-4
أداء التمرينات القوية أو بعد إجراء وإرهاق عضلي بعد العديد من العدائني يعانون من تعب شديد

.السباقات
( العمل العضلي بعد أداء التدريبات تؤدي إىل24جملة العلوم الرياضية العدد ظهرت دراسة نشرت

).اإلرهاق
باستخدام جمموعة من أوجدت أن األمل العضلي وضعف القوة العضلية بعد التمرين الشديد ممكن تقليله

اجلري على املنحدرات اليت تسمح اض الالمركزي. وهذا يعين إجراء تدريباتالتدريبات ذات االنقب
.ال مركزيللعضالت بالتحرك أمام القدمني وتقيده بانقباض عضلي

درجة )15–10وبزاوية ميل (م300ركضات على املنحدر ملسافة 10–6تدريب واحد أسبوعيا ( 
.أسابيع على األقل6القوة ملدة ن األمل وضعفباحلماية الناجتة ععداءممكن أن تزود جسم ال

تنجز عن طريق اجلري (Over Speed Training)التدريبات األسرع من سرعة العداء القصوى
.إجياد منحدر مع سطح مناسب وآمن للجريعلى املنحدرات. الصعوبة هي يف

:التدريباتمثال على هذا النوع من

.م100وملسافة % 15إجياد مرتفع بدرجة ميل -
–م40اجلري أسفل املنحدر ملسافة - م حىت يصل العداء اىل السرعة القصوى ومن مث تثبيت السرعة 60

.م أخرى30ملسافة 
.الراحة تكون بالعودة مشياً -
اموعات مع الوقتأبدأ مبجموعتني يف كل جمموعة أربع تكرارات ومن مث- ادة  .زي

:على المنحدراتيالجر ايجابيات تدريبات 2- 7-4
.تطوير سرعة اجلري القصوى-
.يف فرتة التحضريات األوليةعداءاليت اكتسبها الاحلفاظ على القوة-
.التدريبات الشديدة أو السباقاتكعامل خمفف لألمل الناتج عن-

:على المنحدراتسلبيات تدريبات الجري3- 7-4
.للجريإجياد منحدر ذو درجة ميل وسطح مناسب -
التعرض إىل اإلصابة إذا مل يؤدى بطريقة صحيحة وقبل فرتة إعداد جيدةخطر-

اجلري بطريقة خلط املرتفعات أيضا تطور اقتصادية اجلري وتدفع السعة اهلوائية القصوى لألمام.
% من 76% واليت تكافئ 85خالل جري هذا النوع جيب أن يكون معدل ضربات القلب قريباً من 
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وائية القصوى.السعة اهل
كم تتنوع فيها التضاريس صعوداً وهبوطاً حبيث ال تتعدى 10مثال على هذا النوع هو إجياد طريق ملسافة 

% من إمجايل حجم الطريق.25املنبسطة ضر األ
يف سباق أو اختبار.عداءاهلدف هو الركض بسرعة قريبة من العتبة الالهوائية دون الشعور بأن ال

% من 85تركيب جهاز مراقبة معدل نبضات القلب للتحكم بإيقاع اجلري وتثبيته حبدود عداءيستطيع ال
أقصى نبض.

وهدفه التدرييب.عداءتستطيع زيادة مسافة الطريق حسب لياقة ال
:الجري على طرق متنوعة 7-5

هنالك العديد من االجيابيات بدمج تدريب املرتفعات مع الطرق الصعبة كاجلري على الرمل.
يبذل جهداً مضاعفاً لزيادة سرعة القدمني حىت يستمر بسرعة إيقاع عداءندما يكون الرمل ناعماً فإن الع

اجلري العادية. من ناحية أخرى هنالك خطر أقل من التعرض إىل إصابة بسبب األسطح الصلبة القوية 
واليت جترب القدم على اهلبوط الشديد والقوي عليها.

ري على الرمال يعطي نفس الفائدة اليت تعطيها جري املرتفعات ولكن جيب تقليل يف مجيع النواحي فإن اجل
وهنالك أيضا طرق أخرى لزيادة قوة عضالت القدمني هي بالركض باحلذاء ،مسافة اجلري بسبب الصعوبة 

العسكري أو الركض يف الثلج أو الركض مع محل ثقل على الظهر.
خل اتزيد درجة االهتمام به وبوسائل احلماية اخلاصة به وبوجوده دأنت كمدرب عندما تزيد صعوبة التمرين 

اخلطة السنوية.
:تخطيط تدريب المرتفعات7-6

تفعات يف فرتة التصعيد التحضرييةتستطيع إجراء تدريبات املر ،جاهزاً لبدء التمرين العداءعندما يكون 
بالطريقة عداءيوم ) سوف تزود ال14أسبوع تقوية عن طريق تكرار دورة (12باستخدام ،للمنافسات 

الصحيحة قبل فرتة املسابقات.
يوم يستطيع املدرب وضع وحدة تدريب مرتفعات ملسافة طويلة ووحدتني ملرتفعات متوسطة 14من خالل 

فارتليك.الاملسافة ومترين 
كلما زادت مسافة التمرين وشدته كلما زادت فرتة الراحة يف اليوم الذي يليه حىت يعود وضع اجلسم إىل 

إىل فرتة املنافسات جيب أن تكرر املرتفعات مرة واحدة خالل الدورة عداءحالته السابقة. عندما يصل ال
يز على احملددات اخلاصة بالسباق.التدريبية ويتم الرتك

املرتفعات ملسافة طويلة ولكن مع إبقاء املرتفعات متوسطة يسلكوااملتوسطة يستطيعوا أن املسافات عداؤا
يف فرتة املضمار وهنا جيب إجراء تدريب املرتفعات مرة واحدة خالل الدورة عداءاملسافة حىت يبدأ ال
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التدريبية للحفاظ على القوة.
حتفاظ باملرتفعات القصرية حىت آخر فرتة الذي يريد أن حيافظ على سرعته القصوى يستطيع االعداءال

فيه أن يركز على حمددات السباق اخلاصة عداءاملضمار  ولكن جيب التنبه بأن هنالك وقت جيب على ال
قبل السباق أو االختبار بفرتة ).وأن جترى هذه احملددات على املضمار ( 

اقات يف حالة واحدة فقط وهي عن طريق يستطيع املدرب إجراء تدريب املرتفعات يف فرتة املضمار أو السب
عداءإجراء هذا التدريب كسباق أو اختبار.عن طريق هذا االختبار يستطيع املدرب حتديد درجة لياقة ال

ومدى قوته يف فرتة السباق.
:اتمةخ

وجبلذااألخر،يفمنهامتداخلة كلالبدنية متكاملةاللياقةعناصرأنالقولميكنذكرهسبقومما
ضمانا،السنويةللخطةالتدريبيةوالفرتاتاملراحلمجيعويفالعناصرمجيعوتطويربنموالشاملةالعنايةعلينا

تؤثروما،البدنيةللياقةالتدريبجراءمنعداؤناليكتسبهالذياملرتفعاملستوىعلىواحملافظةلالستمرار
.العدائنيلدىوالنفسيواخلططياملهاري،كاإلعداد،األخرىاإلعداداتنواحيعلىفيه
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:جري حرةم400رياضة -1
400مســافة يقطعهــا العــداءون يف دورة واحــدة حــول مضــمار امللعــب الــذي يبلــغ طولــه القــانوين متــر400

. كانـــت البدايـــة األوىل ملســـابقة مـــرت200ومـــرت100مـــرت وتنـــدرج ضـــمن املســـافات القصـــرية مـــع كـــل مـــن 
مـرت للسـيدات جلـدول 400بينمـا مت ضـم سـباق 1896عـام األلعـاب األوملبيـة بأثينـامرت للرجال يف 400

يعترب املتوسـط بـني املسـافات مرت400. سباق األلعاب األوملبية بطوكيويف 1964املسابقات األوملبية عام 
باق املـوت) ألن العـداء مضـطر ى أنـواع السـباقات (ويسـمى سـصـالقصرية واملسافات املتوسـطة، ويعتـرب مـن أق

م، وبنفس السرعة والقوة.100مسافة جيريم كما لو أنه 400مسافة ريأن جي
م حرة)400العالقة الترابطية للعناصر البدنية األساسية في المسافات القصيرة(-2

السريع ومرتابطة ومتناغمة فيما ريبشكله العام متعددة وكثرية يف اجلاجلرين العناصر األساسية يف ا
املسافات القصرية وحتقق جريبينها لذا فهي عندما تتكامل يف الرتابط سوف تعطي صفة اخلصوصية يف 

ل،السرعة،اإلجنازات إذا ما حصل متازج يف هذه املكونات مثل(القوةأفضل والرشاقة) ،املرونة،التحّم

ت اخلاصة على عناصر اللياقة البدنية األساسية مع بعضها لتحقيق املتطلباأساسام تعتمد 400مثل 
بالفعالية لتحقيق اإلجناز ومبا أن هذه العناصر هي حركية وخاصة لذا اختار الباحث أن يأخذ بإجياز بعض 
هذه العالقات احلركية لعناصر اللياقة البدنية وكيفية االستفادة منها خلدمة الفعالية التخصصية خالل تطوير 

ل والقوة والسرعة) ل اخلاص املتمثلة يف (التحّم وما هلا من عالقة يف اإلجناز من خالل طريقة التدريب التحّم
العلمي املناسبة لتحقيق اهلدف املنشود. من خالل ما ذكر حيث أن عملية التدرج والتصاعد لتكرار مرات 

واجتاه اهلدف املطلوب وبالوقت نفسه حيدث حتسناً التدريب البدين سوف ختدم خط سري احلركة بسرعة 
ل وغريها من الصفات األخرىللعناصر البدنية كالقو  قاسم حسن حسني(ة والسرعة والتحّم

وتعد من ،القوىم عدو يعد من اعنف سباقات العاب 400. وذلك الن سباق )25ص،1976،
ل والقوة إىل جانب متطلبات قوة  الفعاليات السريعة والقوية واليت يتطلب قدرًا هائًال من السرعة والتحّم

ل التعب الشديد م السباق الذي يتم 400ويعد سباق ،اإلرادة والعزمية والقوة على مواصلة الكفاح وحتّم
،من أطول مسافات العدو السريعم 400فيه العدو بتقسيم حسب مواصفات العداء حيث إن فعالية 

وكما يتطلب الوصول للمستويات العليا من الضروري أن يتمتع الرياضي مبستوى عالٍ من عناصر اللياقة 
ل الالهوائي والقدرة على االستمرار يف العمل العضلي ذا الشدة املرتفعة لفرتة  البدنية وخصوصاً عنصر التحّم

مبستوى عالٍ من السرعة إذ ثبت -العداءتويات العليا أيضًا متتع طويلة نسبيًا كما يتطلب الوصول للمس
م) وعلى 200،م100م عدو ميكنهم تسجيل أرقام جيدة يف سباقات السرعة (400عداءنأبالتجربة 
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ويرتكز تدريب م100ثا يف سباق 10,4و10,3م تسجيل أرقام تصل إىل 400سبيل املثال يستطيع  
،واألثقال،هذه الفئة من املتسابقني يف تطوير السرعة بطريق تدريبات القوة اليت تنحصر يف تدريبات الوثب

والعدو من خالل سحب ثقل معني إىل جانب تنمية القدرة الالهوائية و املنحدراتوالعدو يف املرتفعات
)26ص،1976،قاسم حسن حسني(أي القدرة على العمل العضلي يف ظروف نقص األوكسجني.

م حرة400المراحل الفنية في سباق -3
م ال ميكــن أن يعــدو فيــه املتســابق 400هنــاك حقيقــة واضــحة ال ميكــن أن نتجاهلهــا وهــي أن ســباق 

وزيادة احلموضـة فيهـا ،عضالت العاملةاستمرار العمل بالشدة العالية يؤدي إىل تركيز حامض الالكتيك يف ال
فتــنخفض كفــاءة األداء ،

ل علـــى قـــدرة الفـــرد علـــى  فيهــا وتعـــد نســـبة تركيـــز حـــامض الالكتيــك يف الـــدم مـــن املؤشـــرات الرئيســـية الــيت تـــّد
أن الفرد الذي تظهر عنده النسبة بصورة أقل تكـون عنـده املقـدرة أكـرب علـى االستمرار يف األداء ويعين ذلك 

االستمرار يف األداء من غريه الذي تظهر نسبة تركيـز هـذا احلـامض عاليـة وتـؤدي أيضـاً الزيـادة يف نسـبة تركيـز 
حــــامض الالكتيــــك إىل جانــــب زيــــادة نســــبة احلموضــــة إىل اخنفــــاض قــــدرة الــــدم علــــى ســــحب ثــــاين اوكســــيد 

إىل الرئتني حيث يتم التخلص منه. مما سبق يتضح لنا أن عملية عدو السباق بأقصـى سـرعة تصـبح ونالكرب
ـــع مراحـــل رئيســـية  ـــا علـــى أرب ـــة هن ـــذلك تنقســـم املراحـــل الفني ،1990،حممـــد عثمـــان(حســـبمســـتحلية ل

و هي:)35ص
:أ ـ مرحلة سرعة الفعل

ويكون الرتكيــز ،وهــي مرحلــة البدايــة الــيت يــتم فيهــا االنطــالق مــن مكعبــات البدايــة عنــد صــدور اإلشــارة
م عنهـا 400إذ تقـل أمهيـة البدايـة نسـبياً يف سـباق ،م100يف هذه املرحلـة اقـل منـه بعـض الشـيء يف سـباق 

م.100يف سباق 
:ب ـ مرحلة التدرج بالسرعة

بعـد العـداءم إذ يتم التدرج يف السرعة حىت يصل 200م و 100وتشابه هذه املرحلة مثيلتها يف سباق 
يف هـذه املرحلـة علـى الـرغم مـن الشـدة عـداءوحيـاول ال،م إىل اقرب مـا ميكـن مـن السـرعة القصـوى50حوايل 

.التصّلب العضلياملرتفعة املستخدمة يف األداء أن يظل االسرتخاء موجوداً مع االبتعاد عن



47

:ج ـ مرحلة عدو المسافة
يف املرحلـة السـابقة مـع إليهـاويف هذه املرحلة حياول املتسابق احملافظـة علـى مسـتوى السـرعة الـيت توصـل 

نفسـه يف عـداءويتم يف هـذه املرحلـة تقيـيم موقـف ال،واالبتعاد عن التشنج العضلي،احملافظة على االسرتخاء 
يف هــذه املرحلــة أيضــاً عــداءوحيــاول ال،الســباق إذ يظهــر لــه بوضــوح مكانــه بالنســبة لبقيــة زمالئــه املتســابقني

م 80،منهـا يف املراحـل األخـرى مـن السـباقأفضـلالتنفس بطريقـة 
تقريباً.

:د ـ مرحلة مطاولة السرعة
م األخــــرية مــــن الســــباق تقريبـــاً وتعــــد أهــــم مراحـــل الســــباق حيــــث يتحــــدد 80حلــــة يف الــــوتبـــدأ هــــذه املر 

تسـاوت إذوترتيـب املتسـابقني بنـاءاً علـى مسـتوى األداء يف هـذه املرحلـة وخصوصـاً ،وزمن السـباق،املستوى
ســتمرار يف ) علــى االلعـداءوقــدرة الفرد(ا،وتظهـر هــذه املرحلــة الكفـاءات الفرديــة،مواصـفات املراحــل الســابقة

املســــتوى العــــايل علــــى الــــتخلص مــــن حــــامض عــــدائياألداء يف حالــــة غيــــاب األوكســــجني كمــــا تثبــــت قــــدرة 
.)231ص،1999،(حممد عثمانعدائني

م .400جري ميكانيكية-4
عالقـةهلـاالـيتامليكانيكيـةالسـرعةتطـويريفاإلسـهامعلـىستسـاعدللجـرياملناسـبةامليكانيكيـةفهـمنإ

جيـبالـيتاملهمـةالعوامـلفـأنللعـدائينيوبالنسـبةاجلسـمعلـىاملـؤثرةوالقـوىالطاقـةتـأثرياتمـعمباشـرة
اـا اع وطـول.اجلسـميفالعصـيباجلهـازعـنالصـادرةالعصـبيةاإلشـاراتوتوزيـعالعضـليةالقـدرةهـيمر
وترددهااخلطوةطول:ومهاالسرعةيفمهماً دوراً يؤدياناللذينالرئيسينياجلزئنيعلىتؤثركلهاالرجلني
قـدممتـاسمرحلـةعنـداخلطـوةيفوضـعهاالرياضـييسـتطيعالـيت)القـوة(بالقـدرةعليهمسيطراخلطوةفطول

تكـونوعنـدما)الفعـلزاويـة(األرضمـعالقـوةبزاويـةاخلطـوةطـولوتـأثريالتماسزمنوكذلكاألرضمع
واىلاجلسمثقلحركةعنبعيدااهلبوطقدموضعيكونعندماأواملطلوبالطولمنأكربالرياضيخطوة
الرياضـينيبعـضحيـاولبينماسرعتهممنتقللقدمعيقةقوىلديهمختلقالعمليةفالرياضيوناإلمام،
ـومإطالـة امطـوليفاملبالغـةطريـقعـنخط امتقصـرييفيتسـببوناحلقيقـةيفوهـمخطـو فـأنلـذاخطـو
علـىالقابليـةحتسـنيهـواألفضـللكـنالتكنيـكتنفيـذطريقـةيفلـيسهـو، اخلطـوةلتحسـنيطريقـةأفضـل
ضـدالقـدرةتسـتخدمعنـدمااخلطـوةيفالطبيعيـةالزيـادةتظهـرحيـث(والقـوةالسـرعةمثـل)القـدرةإنتـاج

)اخلطوةترددحتسنيخاللمناألرض
)(Josephl. Rogers  USA2000 36
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اليتاألعصابقابليةمبدىعليهاالسيطرةيتمرياضيلكلالفسيولوجيةالرتكيبةبواسطةحيدداخلطوةفرتدد
أليافـاً الشـخصأمتلـكوكلمـاالسـيقانوطـولالعضـلةمنهـاتتكـونالـيتالعضـليةواألليـافالعضـالتحتفـز

يفأكـربتـرددمتلـكالقصـريةفاألرجـل.خلطواتـهجيـدتـرددعلـىاحلصـولاسـتطاعالـتقلصسـريعةعضـلية
بقـدرةيـركضاعتياديـاالقصـريالـراكضفـأنلـذااخلطـواتيفأبطـأتـردداً متتلـكالطويلـةواألرجـلاخلطـوات

يركضونالقامةطوالوالراكضنيالقامةطوالمنأسرعالقصريةالسباقاتيفركضومعدلاخلطوةيفعالية
Abide)(اخلطـوةواملطاولةالسرعةمنكلإىلفيهاحيتاجحيثاألطولاملسافاتذاتالسباقاتيفأسرع

p: 37

.متر حرة400العوامل الفيزيائية المؤثرة في عدو -5
ل-6 التحّم

ل :وأنواعه،وأهميته،مفهومه،التحّم
ل صفة ضرورية لرياضي يف بعض فعاليات العاب القوى الالجنازإذ يعتمد تطوير القابلية ،يعّد التحّم

،لذلك فهي تعّد صفة بدنية مهمة من بني الصفات البدنية األساسية كالسرعة،عليه بشكل أساسي
إذ أن هذه الصفات البدنية هلا ارتباطها الوثيق والفعال لتلك املكونات األخرى ،والرشاقةة واملرون،والقوة

ل القوة م ل السرعة وحتّم ن الصفات املركبة اليت جاءت أمهيتها من عنصر املطاولة اليت جعلت لذا نرى حتّم
ل يف مفهومه البسيط يعين القدرة على مواجهة التعب،الصفة من العموم إىل صفة اخلصوص ،إن التحّم

ل وأمهيته ضرورية لعداء ،ته لدى الفرد أثناء النشاط البدينمومقاو  إذ يرى(حممد عثمان) إن صفة التحّم
. إذ )379ص، 1999،(حممد عثماناملاراثونملسابقيكما هو ضروري ،القصريةاملسافات 

ل العضلي يشري إىل القدرة على )15ص،1999،(حممد عثمان طويلة من الزمن حيث أن التحّم
أو ،األداء طبقًا لشدة معينة خالل مدة زمنية طويلة ويف بعض األحيان تسمى القدرة على مقاومة التعب

ل جيد ال عداءالعامل الرئيسي الذي حيدد الوقت الذي يؤثر يف كفاءة األداء هو التعب فال الذي لديه حتّم
ل من بني مجيع القدرات البدنية الستمرار يف العمل مع حالة التعب. إن يتعب بسهولة أو ميكنه اال تحّم

.)15ص،1996،القوى للهواةأللعاب(االحتاد الدويل كافية لتنمية مكونات اللياقة البدينة األخرى
ل على  نه احلد األقصى من الوقت الذي يستطيع الالعب اوقد تطرق (عويس اجلبايل) فيما خيص التحّم

االستمرار باألداء خالله وميثل التعب العنصر األساسي لألداء يف هذا النوع من القدرات البدنية إذ ميكن 
ل لدى هذا اإلشارة إىل انه امتالك الالعب القدرة على مقاومة التعب يشري إىل اإلم كانيات العالية للتحّم

ل على عدة قدرات بدنية وكذلك القدرة على األداء احلركي ،والقوة،كالسرعة،الالعب, ويعتمد التحّم
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ل على أنه مقدرة .)386ص،2001،( عويس اجلبايلبشكل جيد وقد عرفّ (مفيت إبراهيم) التحّم
ن هبوط يف كفاءته أو انه مقدرة الرياضي على مقاومة الفرد الرياضي على االستمرار يف األداء بفعالية دو 

ل أنه مقاومة )147ص،2001،مفيت (التعب وقال (عصام حممد أمني وحممد جابر امحد) عن التحّم
التعب مبستوى عالٍ للرياضي مما يؤدي إىل رفع القابلية لألداء مما ميكن أن يستمر ملدة طويلة من الزمن 

ل يعين كف التعب )38ص،1997،(عصام حممد أمني وحممد جابر امحدنسبياً وزيادة مستوى التحّم
ل إذ عرّفه مقدرة الرياضي على االستمرار يف وقد ذهب  (مفيت إبراهيم) ابعد من ذلك يف مفهوم التحّم

األداء العام بفاعلية الذي هلا عالقة باألداء اخلاص يف الرياضة التخصصية إذ يشارك يف اكتساب الفرد 
ل اخلاص ل القابلية .)407ص،1998،مفيت إبراهيم(الرياضي التحّم األوكسجينية أو إن مفهوم التحّم

ل املطاولة العامة يف الركض الدائم فرتكيب العناصر اليت تشارك يف قابلية ،غالبًا ما يسمى املرء التحّم
ل تتعلق خبصائص األلعاب والفعاليات الرياضية ل يعين احملافظة على التوتر العضلي ملدة ،التحّم والتحّم

ل هو القدرة )457ص،1998، (قاسم حسن حسنيزمنية طويلة دون هبوط فاعلية العمل . والتحّم
ل هو ،على أداء األعمال اآللية من دون اخنفاض مستوى األداء ملدة طويلة والعامل احلاسم املميز للتحّم

الزمن الذي يستطيع فيه الفرد احملافظة على درجة نشاطه يف األداء بشدة معينة والتغلب على حالة التعب 
.)195ص،1998،حساننيحممد صبحي (واإلجهاد

)15ص،1999،) و(عصام عبد اخلالق248،ص1985فقد اتفق كل من (بومبا 
ل على ما يلي:173ص،1979،و(عالوي ) على تقسيم أنواع التحّم

ل العام:6-1 التحّم
اجلهازين الذي يتضمن التنمية العامة للجسم من دون الرتكيز على أجزاء معينة منه وحتسني عمل و 

الدوري والتنفسي مبد اخلاليا العضلية العاملة باألوكسجني املستمرة بالعمل ومن وجهة نظر (بسطويسي 
ل العام هو عنصر رئيس ومهم لرفع مستوى القدرات اهلوائية يف اجلسم إىل احلد الذي  امحد) عن التحّم

ل اخلاص وال يتعارض معه وعلى ذلك حيذر أبو العالاليتناسب مع  عن 1997عبد الفتاح تحّم
ل العام عند الرياضيني ذي ختصصات معينة يف اجتاه القوة أو السرعة البالتونوف أن املبالغة يف تنمية  تحّم

،تلك التخصصات كما له تأثري سليب أيضًا على توقيتألداءيعترب ذو تأثري سليب على املكونات الفنية 
ل العام عن اوزولني بأنه القدرة على إجناز عمل بدين ملدة وإيقاع األداء احلركي. ويعّرف نايانتكوفا الت حّم

ويعّرف ،
ل العام هو 1972نايانتكوفا أيضًا عن ماتفيف  إذ أن هناك تشابه مع تعريف اوزولني وكما يأيت: "التحّم

أو اقل من ،كية مهمة تشرتك فيها جمموعات عضلية كثرية ألطول زمن ممكن وبشدة متوسطةخاصية حر 
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ل له عالقة بالتعب لذا يعّرف أكثرأو من خالل االطالع على ،املتوسطة من مصدر علمي نرى أن التحّم
ل العام على أنه قابلية مقاومة التعب أي قابلية األجهزة الوظيفية على العمل عند دوام (جوتان) التحّم

ل الشديد نسبياً واستمرار الطاقة على أداء املستوى احلركي بصورة Jonathn. Circuit tracingالتحّم

rowonit, verbiage, 1989.ل صفة بدنية،حرة اإلنسان وهذه الصفة أساسية لدى وإن التحّم
يعرب عن ذلك بشيء أخر لذا أنوال ميكن ،تعتمد على طبيعة العمل ونوعه ومدته وهو موروث ومكتسب

ل عام ل خاص وحتّم ل يقسم إىل حتّم ل العام هو قدرة الفرد على مواجهة أنحيث ،فالتحّم التحّم
مقاومات متوسطة الشدة ألوقات طويلة نسبيًا حبيث يقع العبء األكرب على اجلهاز العضلي واجلهاز 

ل العام وقال هو )306, ص1995،صبحي(الدوري والتنفسي. وتناول (عبد اهللا حسني الالمي) التحّم
وتشرتك فيه جماميع عضلية كثرية مع متطلبات عالية ألجهزة ،قابلية الرياضي على أداء النشاط لفرتة طويلة

)92، ص2004( الالمي، .القلب والدوران والتنفس وبقة األجهزة األخرى
ل الخاص6-2 :التحّم

العملية التدريبية يف دف
وميكن بلوغ ذلك من خالل مضاعفة حصة تدريبات اإلعداد اخلاص ،هذه املرحلة حنو بناء اللياقة البدنية

اة من تدريبات املنافسات وكذلك تدريبات املنافسات الفردية،القريبة ملش ا ريسان خريبط جميد(و
. وله تأثري كبري جدًا يف تنمية العناصر احلركية اخلاصة يف الفعاليات الرياضية وعلى )59ص،2001،

م حرة ويظهر تأثريه يف تطوير مستوى اإلجناز الرقمي هلذه الفعالية 400وجه اخلصوص يف تدريب فعالية 
ريوفعاليات اجل

ل اخلاص هو العنصر  يف ضوء مكونات احلمل التدرييب ويف ضوء الصفة البدنية اخلاصة حيث أن التحّم
ل اخلاص هو األساسي الذي نتعامل معه وتذكر (فردوس حممد بن دخيل) عن املندالوي انه يرى أن التح ّم

إحدى العناصر املهمة يف حتديد النجاح يف الفعالية الرياضية حبيث ترتاوح الشدة املستخدمة ما بني 
فردوس حممد بن (تشابه الشدة املستخدمة يف املنافسةأحيانا%) من املستوى الالزم للعداء 85-75%(

ل اخلاص يعّد . ولقد أشار حممد عبد احلجامي عن (هاره))16ص،1999،دخيل يف أساساأن التحّم
بناء كل تدريب رياضي حيث تدعم هذه الصفة حتقيق شدة التدريب املثالية من خالل الوقت املطلوب 

إتقانعملية و 
يف حني عرّفها )يبواألعمال الصعبة خالل التدر ،كثري من الواجبات
أا قابلية الرياضي على مقاومة التعب الذي (عبد علي نصيف وف) ب نشك اسم حسن حسني) عن (ديا وق
فقد عرفّ . أما ماتفيف)181- 180ص،1999،بسطويسي (فعالية معينةأداءحيصل من خالل 

ل اخلاص هو قابلية الرياضي على مقاومة التعب يف ظروف األمحال التدريبية عند التحريك أو  التحّم
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األلعابحتقيق نتائج عالية املستوى يف ألجلالتحشيد القصوي لقدرات أجهزته العضوية الداخلية 
مقاومة التعب الذي حيصل من أا الكفاح ضد من قبل ديانشكوف على.والفعاليات الرياضية املختارة

Djatsenkow, W. Der ergot  jer sowjetisenen laufor.inفعالية رياضية معينةخالل

Der L.1972.
أا قدرة الفرد على االحتفاظ بكفاءته البدنية طوال مدة أداء النشاط املعني لى  عالوي ع ا  ّه يعرف .و

ل اخلاص خيدم طبيعة أداء الفعالية التخصصية لذا يرى الباحث أن التحمّ )175ص،1983(عالوي، 
من اجل اجتياز مرحلة هبوط املستوى يف التدريب واملنافسة للفعالية املعينة إذ أن كل أساساأي تكون 

أو العناصر البدنية لكي ختدم االجتاه احلركي ،فعالية تتطلب بضرورة حالة اتزانية ترابطية يف الصفات
ل اخلاص هو الرفع املستمر للحمل   ومتطلبات األداء. "لذا أن الصفة السائدة يف حتسني مستوى التحّم

،1988خريبط ، .(فالبد أن تشري إىل التغريات يف األجهزة العضوية،كصفة مميزة هلذا النوع من التدريب
اشد وهنا وجند شدة العمل العضلي وحتمله يّتم بتوزيع معاكس. وهذا تكون اكرب كّلما كان)250ص

يعين كّلما كان اإلجناز كبريًا كانت الفرتة اقصر لقطع املسافة املطلوبة هذا والبد لنا أن نؤكد أن اجلانب 
ل اخلاص،الرتبوي ) 254ص،1988(خريبط ، كاإلرادة مثًال تكون مهمة يف عملية تدريب التحّم
ل الذي يتطّلب أداء فن األداء احلركي اجليد لفرتة طويلةوهذا  ل يعّد إحدى ،يعين أن تطوير التحّم فالتحّم

فال ميكن ،الصفات املهمة اليت حتتاجها معظم األلعاب الرياضية من حيث تطوير كفاءة األجهزة الوظيفية
الذي ميتلك صفة العداءللعضلة أن تعمل بشكل جيد دون توافر األوكسجني الذي يصلها بواسطة الدم. ف

املطاولة يستطيع أداء السباقات بقدرات فنية وكفاءة دون هبوط املستوى أو دون أن تطرأ عليه عالمات 
)265ص,1998حسني، (.التعب الذي يؤثر على استمرار األداء بالشكل املطلوب

ووفاء ،ومصطفى كامل محد،وهناك جمموعة آراء متفقة على مبدأ اخلصوصية هم(طلحة حسام الدين
ل ،صالح الدين وسعيد عبد الرشيد) على أن هذه اخلصوصية يف التدريب يف العديد من تدريبات التحّم

.)48ص،1997،وآخرونحسام الدين (ملسافات طويلة قد تؤدي إىل ارتفاع مستوى القدرة اهلوائية
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ل الخاص6-3 :تقسيمات التحّم
ل اخلاص كثرية وضعها خرباء التدريب الرياضينإ نابعة أصالوهذه التقسيمات هي ،تقسيمات التحّم

م حرّة 400
اء  ،أو العب القدم،عن العب اهلوكيأيضاوهؤالء خيتلفون ،والقفز،والرمي،املاراثونخيتلف عن عّد

ل اخلاص له تأثري فاعل وأمهية بالغة يف رفع املستوى التطور حىت بلوغ أعلى ،والتجديف وغريها إذ أن التحّم
ل اخلاص الذي املستويات العليا واحملافظة عليها. وبعد هذا العرض املوجز جيب معرفة أقسام التحمّ 

،1999لقد اتَّفق (بسطويسي ،ومدى حاجة الفعالية الرياضية إىل تلك األقسام،يستوضح أمهية أقسامها
).146- 131ص،2000-1999، وجنم العراقي،صريح عبد الكرمي(و،)206ص

Scholich Manfred ل بالنسبة للقدرات البدنية على: أم قسموا التحّم عنب
ل 1 السرعة.ـ حتّم
ل القوة.2 ـ حتّم
ل القوة املميزة بالسرعة.3 ـ حتّم

على:)38ص،1987بينما يقسمه(سليمان وعواطف لبيب
ل السرعة.1 ـ حتّم
ل القوة.2 ـ حتّم
ل التوتر العضلي الثابت.3 ـ حتّم
ل القوة املميزة بالسرعة.4 ـ حتّم

ل اخلاص على)150ص،1999،(عبد اخلالقو،)173ص،1978(عالويوقد اتفق  تقسيم التحّم
:على ما يأيت

ل السرعة.1 ـ حتّم
ل القوة.2 ـ حتّم
ل األداء.3 ـ حتّم
ل التوتر العضلي الثابت.4 ـ حتّم

،أي فعالية رياضية أو لعبة مجاعية هلا حتملها اخلاص الذي يسهم يف حتقيق أعلى مستوى املنافسةنإ
جزء ضروري ما دام اهلدف املنشود منصباً عليه إذ هو نتيجة وإمنا،وال نقول انه جزء تكميلي،والسباق

ل اخلاص  ضمنية يف احملصلة النهائية. إذ يتفق الباحث(صريح عبد الكرمي وجنم العراقي) يف تقسيم التحّم
يف املسافات القصرية اجلريعلى حسب عالقته بالصفات البدنية األساسية واملذكورة آنفاً أن سباقات 
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ل بشكل عام أما يف فعالية تتطّلب صفة اخل ل اخلاص يرتبط 400صوصية يف التحّم م حرة فان التحّم
ارتباطاً وثيقاً بشكل خاص بالفعالية.

ل الخاص6-3-1 :تنمية التحّم
ل اخلاص أن يظهر مزايا انفرادية وقابليات ينبغي على الرياضي من اجل بلوغ مستوى عالٍ للتحّم

قيادية يف تلك الظروف اليت تؤلف مبجموعها مساتًا لنشاط تنافسي حمدد إذ أن األعمال اخلاصة لتنمية 
ل اخلاص إزاء مكونات احلمولة للتمرينات األساسية هي مترينات اإلعداد التخصصي القريبة من  التحّم

ة للجسم أما العامل املهم الذي والرتكيب ومزايا التأثري على األنظمة الوظيفي،التمرينات التنافسية بالشكل
ل اخلاص فهو متازج مترينات ذات فرتات خمتلفة عند تنفيذ وختطيط العمل  يؤثر على كفاءة تنمية التحّم

).150ص،1999(عبد اخلالق، .بطريقة تكون فيها قريبة من األعمال التنافسية
ل القوة املميزة بالسرعةواألدق ل السرعة،واألخص من ذلك أن هذه ترتبط (بتحّم ل القوة) ،وحتّم وحتّم

هذه املكونات تأثرإذ أن هذه املكونات تؤثر تأثريًا فعاًال وكبريًا يف هذه الفعالية فضًال عن ،بشكل خاص
. ومن مث املستوية)األراضيرتفعات،الثالثة (املنحدرات،املاألرضيةتدريبها يف املستويات أوعند استعماهلا 

أما احملافظة عليه وتطويره يعتمد ،إذا ما ارتبطت هذه املكونات مجيعاً سوف حتقق مستوى عالٍ من اإلجناز
على كيفية التعامل الدقيق يف ضوء أحداث علم التدريب احلديث. 

ل السرعة2- 6-3 :تحّم
حيث ،او شبه قصوى،وهو عنصر مهم جداً يف كثري من الفعاليات الرياضية اليت تتطّلب شدة قصوى

Clody & Others ,1986, p342.
أاإذ عرّفها (عادل عبد البصري) " عند أداء أمحال بدرجة سرعة قبل القصوى ،قاومة التعبالقدرة على مب

أا ريفعالية اجلإىل(مكاروف) نسبة أيضاوعرّفها .)12ص،1999،عبد البصري("حىت القصوى "ب
عن كون السرعة على ملسافة بأقصى ما ميكن من املعدل الوسطي للسرعة وبغض النظرريالقابلية على اجل

)19ص،1988،حسني ومجيل(وترية واحدة ومتغرية"
ل السرعة نسبة من للجرينسبة أيضاوعرّفها(صاحل شايف ساجت) ل السرعة اخلاصة أو حتّم "بأنه حتّم

).203،ص1995ساجت، (.القصوى"السرعة 
ل السرعة هي قدرة الالعب على االحتفاظ بالسرعة العالية  وهذا ما أكد عليه (عصام عبد اخلالق) أن حتّم

%) 100- %95يف ظروف العمل املستمر نتيجة مقدرة مقاومة التعب عند محل ذي درجة عالية شدته (
)176ص ،1999عبد اخلالق، (من قدرة الفرد والتغلب على التنفس الالهوائي الكتساب الطاقة
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ل السرعة هو "املقدرة على الصراع ضد التعب أما(حممد عاطف األحبر وحممد سعيد عبد اهللا) فريون أن حتّم
ص،1984حممد سعيد عبد اهللا،،األحبر("يف ظروف العمل الفعلي الذي يتطّلب إظهار السرعة املتزايدة 

112(
ل السرعة وتطويرها3- 6-3 :تنمية تحّم

ل وتطويره حيث أنه مرتبط بكل أنواع  هناك عدة طرق ووسائل تؤدي إىل تنمية أنواع خمتلفة من التحّم
وقد تناول علم التدريب الرياضي الكثري من املواضيع املختصة يف أمهية تنمية ،الفعاليات الرياضية املختلفة

ارامي)ويتفق ك،السرعة اخلاصة وتطويرهاحتملArnhem, 1985, p147)صفة من ( (ل 
Wilmer, H.3, 1982, p96.(ويلمور)و

Connsilman, 1998,p23(كونسلمان)و
ل السرعة أفضلعلى أن طريقة التدريب الفردي تعّد من  الطرائق التدريبية اليت تؤدي إىل تطوير صفة حتّم

ل السرعة اخلاصة جيب أن نضع يف  اخلاصة يف كثري من الفعاليات واألنشطة الرياضية فعند تدريب حتّم
احلسبان زيادة عدد مرات التكرار إىل جانب ذلك ارتفاع بدرجة شدة احلمل.وذكر(حممد حسن عالوي)" 

ل السرعة وتطويرها أن يتم يف البداية حجم التدريب من خالل استخدام عدد كبري أن األفضل لتنمية حتمّ 
من التكرارات مث بعد ذلك االرتفاع بدرجة احلمل مع تقدير أزمان الراحة بني التمرينات أو بني أجزاء 

).19ص،1992(عالوي، التمرين الواحد "
الشدة اليت ترتاوح بني الشدة األقل من القصوى .ويشري (عصام عبد اخلالق) أن "األمحال التدريبية ذات 

%)من أقصى مقدرة الالعب تعد شدة 100- %90%) ومن(90-%75إىل الشدة القصوى أي من (
ل السرعة اخلاصة وتنميتها" ل السرعة يف .)163ص،1987(عبد اخلالق، مناسبة لتطوير حتّم إذ جند حتّم

ل السرعة يف معادلة العداّء واحملافظة ،املرحلة النهائية للسباق وقبل الوصول إىل النهاية جند مدى أمهية حتّم
،على سرعته عند بداية االنسياب

.إجنازأفضلوحتقيق 

ل السرعة أمهية كبرية للرياضي فقد أكد(ماتفي ) على استخدام 1988ف ل.أ .  ولذلك  لتنمية حتّم
مسافة السباق للتدريب وأضاف بان هناك طريقة خاصة استعملها األبطال يف االحتاد السوفييت سابقًا هي 

ما تفيف ل. () قدم عن سطح األرض2000-1800التدريب يف املناطق اجلبلية بارتفاعات ما بني(
.)147ص،1988،(ترمجة قاسم حسن حسني

ل السرعةوسائل4- 6-3 :تدريبات تحّم
ل السرعة بدرجات متفاوتة ،والطويلة،واملتوسطة،املسافات القصريةمسابقينإ حيتاجون إىل حتّم

والطويلة من ،حبسب متطّلبات الفعالية إذ يتطّلب األمر بعض األحيان أن يزيد متسابق املسافات املتوسطة
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ويتطّلب هذا مراعاة مـا ،وعند أدائهم التدريبات أطول مسافة السباق،،سرعته
).219-210ص،1993عبد الفتاح نصر الدين سيد،(:يأيت
ـ أن يكون تكرار األداء يف اجلري بالسرعات األقل من القصوى أو القريبة من القصوى.1
افة األصلية مرتني.ـ التدريب بالسرعة القصوى أو اقل من القصوى مسافة تزيد عن املس2
%) عن املسافة األصلية.20- %10ـ زيادة مسافة التدريب بالسرعة القصوى يف حدود(3
،م سرعة ثابتة50مث ،م سرعة متزايدة50ـ استخدام أسلوب السرعات املتغرية يف أثناء قطع املسافة مثل 4

وهكذا.
لدي تدريبات وتؤ ،) مرتاً 60- 30ـ أداء تكرارات مرتفعة الشدة مسافات قصرية(5 -2السرعة بواقع(حتّم
ل) مرات أسبوعياً وتستخدم فيها القوة املميزة بالسرعة وتدريبات ال3 ة (بيك آب) للمسافات القصري تحّم

والطويلة لتنمية القدرة الالهوائية.

وسـائل المسـاعدة على زيادة السـرعة :ال6-3-5
العاليـة دائمـا مبعـىن أن تكـون شـدة أداء التمرينـات إمـا بالسـرعة األقـل لتنمية السرعة عادة تسـتخدم الشـدات

بالسرعة القصوى ،أو بإستخدام وسائل تساعد على األداء بأسرع مـن السـرعة القصـوى ، ومن القصوى ، أ
ـايلي بعض الطرق املستخدمة لذلك و هذا يساعد على تدريب اجلهاز العصيب على األداء السريع . وفيمـ

:1972طـريقة راتـوف 5-1- 6-3
ميكن استخدام جهاز خاص ميكن بواسطته تقليل مقاومة وزن اجلسم برفع 1972بناء على دراسة راتوف 

% أثناء العدو، 7-5الرياضي ألعلى أو الشد يف اإلجتاه األمامي،حبيث تساعد زيادة سرعة العداء من
حيث تزداد السرعة على حساب زيادة طول اخلطوة .

طـريقة التـأثيرات المتغيرة :5-2- 6-3
و تعين هذه الطريقة تدريب الرياضي على اإلحساس بإختالف سرعة األداء بإستخدام تأثريات متغرية 

مث مبعىن أن يؤدى الرياضي املهارة أو األداء التنافسي يف الظروف العادية و بالشكل الطبيعي ،متتالية ،
يلي ذلك األداء يف ظروف أكثر صعوبة .
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ل القوة-7 :تحّم
لأو ال،يفضل بعض خرباء الرتبية الرياضية استخدام مصطلح القوة العضلية العضلي(كبديل) تحّم

لملصطلح  القوة. ويعين من وجهة نظرهم مقدرة الفرد على االستمرار يف بذل جهد متعاقب مع وجود حتّم
لالقوة املميزة بال أا القدرة على تحّم "ب

) أن 1983) عن (وايت وآخرون. أما (قاسم املندالوي )99ص،1999عبد البصري علي،(ومكوناته" 
على تأخري مرحلة هبوط السرعة اليت أيضاعداءتساعد الوإمنافحسب القوة ليست مقّيدة لتحسني السرعة

)35ص،1999،وآخرون(املندالوي حتدث يف األمتار األخرية من السباق
لمن القوة والأيضاعن قدرة مركبة أيضاوهي  تلك القدرة تنشأ قدرة خاصة أووتبعاً ملدى ثقل هذه ،تحّم

اا بذ ة  ،1997،عبد املقصود(.واملنافسات،وتكون هذه القدرة مهمة لكل من التدريب،مستقل
ليف . أما (أبو العال) يرى)46ص القوة أنه "القدرة على احتفاظ مبستوى عالٍ من القوة ألطول مدة حتّم

اجهة زمنية ممكنة يف مواجهة التعب وأداء اكرب عدد ممكن لتكرارات التمرين االنقباض العضلي الثابت ملو 
مقاومة خارجية مبستوى عالٍ من القوة ألطول مدة زمنية ممكنة. 

ل القوة المميزة بالسرعة7-1 :تحّم
لو ،تتحد مستويات اإلجناز يف كثري من األنشطة الرياضية تبعاً ملستوى سرعة القوة القوة ويف بعض حتّم

م عدو ويف أنشطة رياضية 400األنشطة الرياضية يكون هلما تأثري مشرتك على سبيل املثال يف سباق 
ويف التجديف ،فعلى سبيل املثال يف الوثب الطويل(سرعة القوة)،أخرى تؤثر كل منهما بصورة منعزلة

ل( لوباالرتباط مع ،القوة)حتّم لتظهر سرعة القوة أيضًا على شكل(حتّم (عبد البصري سرعة القوة)حتّم
أا " . )99ص،1999علي، لى  لسرعة ع يزة با ملم ا لقوة  يف ا تعر اسم حسن حسني  نظر ق من وجهة  ا  أم

،قاسم حسن حسني(قابلية اجلهاز العصيب ـ العضلي يف التغلب على مقاومة انقباضات عالية للعضالت "
أا القدرة على التغلب على مقاومات بسرعة توتر عضلي عالٍ أيضاوتفهم. )173ص،1998 لى  ع

(عبد احلميد على مستويات األداء يف أنواع الرياضة اليت تتطّلب القوة املميزة بالسرعةأساساوهي تؤثر 
يف حني يضيف(جاري) أن القوة املميزة بالسرعة تزيد من سرعة عداء .)185ص،1997وحسانني، 
قوة لديهموان العدائني الذين،وتزايد السرعة،لقصرية من خالل قدرة تردد اخلطوات وطوهلااملسافات ا

فكلما كان العداء قوياً ،سرعة أقدام جيدة هم األسرع قياسًا إىل اآلخرين الذين ال يتمتعون بتلك الصفة
.Jary.w. Lc).اجلريبسرعة واحملافظة على اخذ اخلطة والرتدد املثايل أثناء  جلريافبإمكانه

Entatnetils, 1984. p130).
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للذا فان وسائل التدريب احلديث واليت تعمل من خالل مفهوم ضرورة تنمية  القدرة(القوة املميزة حتّم
واملقاومة حىت يتحقق ،جيب أن تعتمد على زيادة عدد مرات التكرار لتمرينات األثقال التقليدية،بالسرعة)
لعنصر امل %) من احلد األقصى وتؤدي التكرارات 30- %20األثقال يف حدود من  (على أن هذهتحّم

).97ص،1997،وآخرون( حسام الدين تكراراً 30جموعات كل منها مب
:التدريب الهرمي7-2

وميكن القول بان هذا ،يعد التدريب اهلرمي أحد أشكال التدريب املستخدمة والشائعة يف تطوير القوة
إذ يتم هنا التعامل مع ،الشكل يدخل حتت نطاق القواعد املستخدمة يف طريقة اإلعدادات والتكرارات

هذا الشكل من أشكال التدريب على انه 1977ويعّرف روفيج ،شدة عالية وحىت الشدة القصوى
من خالل عملية تعاقب يف "شكل خاص من أشكال التدريب يستهدف االرتقاء مبستوى القوة العضلية

وبني ،وهناك عالقة وثيقة بني هذا الشكل من أشكال التدريب،زيادة احلمل واخنفاضه يف التدريب الواحد
ى باحلد األقصى الشخصي إذ ميكن تشكيل برنامج تطوير القوة العظمى ألحد العيب العاب القوى  ما يسّم

وبتكرار ،لعداء% من احلد األقصى الشخصي ل80أو التغلب على ثقل يعادل ،باستخدام رفع ثقل
راحة كاملة يتم بعدها إعادة التمرين نفسه باستخدام رفع عداءبوعد ذلك يعطى هذا ال،مرات5يعادل 

مث بعد ذلك ،مرات4وبتكرار لعداء% من احلد األقصى الشخصي ل85ثقل أو التغلب على ثقل يعادل 
مث بعد 4مرات بدًال من 3% إذ ينخفض عدد التكرار إىل 90دريب باستخدام محل يصل إىل إعادة الت

% من احلمل األقصى, وتكرار يصل 95االنتهاء من الراحة الكاملة ميكن تكرار التدريب نفسه باستخدام 
ل % ويكرر مرة واحدة فقط ويسمى هذا الشك100مث الصعود بعد ذلك باحلمل ليصل إىل ،إىل مرتني

استخدام هذا الشكل من أشكال التدريب بطريقة أيضاوميكن لنا ،من أشكال التدريب(التدريب اهلرمي)
مث يستمر احلمل يف اهلبوط يف ،% ويكرر التمرين مرة واحدة100عكسية إذ يتم البدء باستخدام احلمل 

احلالة يسمى هذا الشكل كل مرة يقابله زيادة يف عدد التكرارات أي عكس الشكل السابق متاماً ويف هذه
بني الشكلني أيضامن أشكال التدريب (التدريب اهلرمي بطريقة اهلبوط) باحلمل وميكن للمدرب املزج 

اهلبوط باحلمل تسمى يف هذه احلالة لمث مرة من خال،السابقني حبيث يصبح مرة من خالل الصعود
خمتلفة من أساليب أنواعاوهناك ).67، ص1990(عثمان،التدريب اهلرمي بطريقة (الصعود واهلبوط)

التحميل ميكن أن حيتويها منهاج تدريب القوة اجليد وهي كما يأيت مفصًال:
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100%   1RM
95%       2RM

90%           2-3RM
85%               6RM

،وبناء األجسام،أساليب التحميل شيوعاً يف تدريب القوةأكثروهو من الهرمي:األسلوب7-3
ااميع بصورة ،ويعتمد هذا األسلوب على زيادة التحميل بصورة تدرجيية قل عدد  يل  تحم اد ال لما ز أي ك

).28ص،1990، وآخرونمنصور مجيل (متناسبة

اهلرمياألسلوبيبني ):13م(شكل رق
من األسلوبويف هذا األخرهرمني أحدمها عكس األسلوبميثل هذا الهرمي المزدوج:ألسلوبا7-4

%) من القوة القصوى بعدها 95التحميل تكون البداية من األسفل حبيث يزداد بصورة تدرجيية حلد(
والعكس بالعكس ويرى ،وكلما زاد احلمل قل عدد التكرارات،

: اآليتقًا ويف الشكل املتغري(املتموج) الذي ذكره ساباألسلوبينطبق متامًا على األسلوبالباحث هذا 
).29، صوآخرون(مجيل 

80%                  4RM
85%               3RM

90%            2RM
95%         1RM

95%   1RM
90%       2RM

85%          3RM
80%               4RM
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اهلرمي املزدوجاألسلوبيبني :)14شكل رقم(

بأداء اإلمحاء األسلوبميكن حتقيق فوائد التدريب القصوى من خالل هذا المسطح:األسلوب7-5
مبجموعة واحدة مقدارها (1RM) 1) وبعدها يثبت ويستقر عندRM 70% يف مجيع التمرينات

بعمل)(وميكن أداء جمموعة 1RM 60%) األسلوبوهذا ،
التحميل الثابت مع استخدام نسبة مئوية اقل من الشدة املتبعة يف بداية الوحدة التدريبية أسلوبنفس 

.)31- 30، صوآخرونمجيل (

التحميل املسطحأسلوبيبني :)15شكل رقم(

ويف ،اهلرمي الزوجياألسلوبنوعاً من األسلوبميثل هذا الهرمي المائل(المنحرف):األسلوب7-6
فان ،

هو توفري التغيري والتحفيز الن األخرية
-31، صوآخرونمجيل ()16

32(.

70%       70%      70%      70%     70%

60%                                                         60%

95%
90%

85%
80%                     80%
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الهرمي المائل(المنحرف)األسلوب).16شكل رقم(
32–31ص،( مجيل وآخرون

:اتمةخـــــــ
نستنتج من خالل هذا الفصل أن عنصر السرعة من أهم العناصر يف أي نشاط بدين لذلك له أمهية كبرية 

غريهم .
موازاة مع ما هلذا العنصر من إن مفهوم السرعة لدى الكثريين هو السباق مع الزمن و هذا مفهوم ناقص

خرى تناولناها يف هذا الفصل و لقد أوضحنا من خالهلا أمهية هذا العنصر يف مجيع األنشطة األاجلوانب 
الرياضية اجلماعية منها أو الفردية من خالل اخلوض يف اجلزئيات املتعلقة به .

منها :و السرعة هامة جدا يف لياقة العب كرة اليد و تتأثر بعدة عوامل
.و احلالة الفيسيولوجيةمرونة املفاصل الوراثة و التكوين العام للجسم ( وزن ، طول ) ._  

.كونات املتعلقة بهاملالسرعة أوسع مما يعتقد الكثريين لكننا أخذنا فيه أهم 
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المراهقة:- 1
تغريحدوثإىلتشري،حياتهيفجديدةمرحلة إىلمرحلةمنينتقلبأنهمنوهمراحلإحدىيفالفردحيس

،مواليةجديدةمرحلةإىلالطفولةمنتدرجييةعمليةإالهومااإلحساسوهذا،لهالبنيويالتكوينيف
،جديدةمشاعرحنوواملشاعراإلحساساتمستوىعلىوتغرياجلسمشكليفبارزتغريللعيانوسيبدو
،احلياةجوانبكلمنبهحييطونالذينوخاصةالكبارحياةمنيقرتببأنهحيساملراهقأوفالطفل

املرحلةوهذه،اجلديدةالسلوكاتخاللمنتتجلىواليت،نفسهحنوعمليةبانبثاقتوحياملشاعروهذه
.املراهقةمرحلةهي
اخل.....خصائصهاهيومادراستهاأمهيةما،مفهومهاهوفما
:وي للمراهقةـــــــــــالتعريف اللغ1-1

راهققوهلميفاملعىنهذا،اللغةفقهعلماءيؤكدوبذلك،احللممنالدنوأواالقرتابمعىناملراهقةكلمة
متامإىليصلحىتالنموفيهاينطلقاليتالزمنيةالفرتةتعينفاملراهقةإذنمنهدىنأواحللممناقرتبمبعىن

)14ص،1998،(الزعبالوي.النضج
:للمراهقةالتعريف االصطالحي1-2

وهي،الشيخوخةإىلالطفولةمنحياتهيفاإلنساناميراليتالثالثةالنمائيةاملرحلةتلكهياملراهقة
االجتماعي،النفسي،البدينالنمواجتاهاتمجيعيفالسريعبالنمووتتميز،والشبابالصبابنيتتوسط
.والعقلي
يكتملالذيالناشئبهميرالذيالطورايةمرحلةفهي،الفردحياةيفالنمومراحلمنمرحلةفاملراهقة

21سنحىتومتتد12سنيفعامبوجهتبدأوواالجتماعيالعقلي،االنفعايل،اجلسمينضجهفيها
دلتوقد،ونصفسنةأوبسنةالبننيقبلاملراهقةإىلالبناتتصلحيثاجلنسنيبنيفرقفهناك،

سنيبلغونالأمعلى،األمريكيةاملتحدةتالواليايفالبننيمن اآلالفعلىأجريتاليتالدراسات
دلتالبناتمنخمتلفةجمموعةعلىأجريتاليتالدراساتأنحنييف1214-سنيفإالاملراهقة

.)209ص،1974(رفعت.13- 12املراهقة يف سن إىليصلنأنعلى
نفسية،جسميةتغرياتمنحتملهملاوذلك،اإلنسانحياةيفتعقيدااألكثراملرحلةهيفاملراهقة

املرحلةهذهيفونالحظ،دوءاهلوالاالستقرارهلايعرفالوتقلباتتناقضاتيعيشاملراهقجتعلوفكرية
اجلسمهلايتعرضقويةطفرةمبثابةالفيزيولوجيةاجلنسية،النفسيةاملراهقأجهزةيعمجيفمفاجئاتغريا

حياتهيفعنيفااضطرابااملراهقفيهايشهدحيثاجلسماميراليتاملراحلأعقدمنوهي،اإلنساين
.)209ص،1974،رفعتحممد(.أحوالهمجيعيفيواجههالذيالدائموالقلقاليومية
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:المراهقةمرحلةدراسةأهمية-2
تلكدراسةمينعالذلكناإال،صرفةمدرسيةالعتباراتاملراهقةدراسةضرورةالباحثوناعتقدرمبا

وفهمفهمهوعلىطرفمناملراهقمعالتعاملعلىاقدرجتعلنانفعيةعلميةالعتباراتالنمائيةاملرحلة
:إىلاملراهقةملرحلةدراستناأمهيةترجعكما،آخرطرفمنذواتنا

االجتماعيةاملسؤولياتحتملاملراهقفيهايتعلمإذاالجتماعيةالناحيةمنفاصلةدقيقةمرحلةإا.1
.اتمعيفكمواطنوالواجبات

االجتماعيوالدوراملهنيةوكذلك،األسريةواحلياةج الزوا علىأفكارهاملرحلةهذهيفاملراهقيكون.2
.املهنةوهذهالدورهلذانفسهويعداملستقبليفبهسيقومالذي

اخلصائصعلىيقفحىتاملراهقمعيتعاملمنولكلواملربنيللوالدينأمهيتهاتأيتذلكإىلباإلضافة. 3
)192- 191ص،2001،(منسي.املراهقنيوتوجيهتربيةيفويراعيهااملرحلةهلذهالنفسيةواألسس

:المراهقةمرحلةومميزاتخصائص-3
،العقليةالنواحييفبالنموترتبطاليتوالفيزيولوجي،اجلسميالنمويفتغرياتللمراهقحتدث

.األخرىتكملمنهاواحدةكلحبيثواالنفعاليةاالجتماعية
:الفيزيولوجيةصائصالخ3-1

هذاخيتلفأنوتتوقعاجلنسيالنضجظاهرةهي،املراهقةيفالفيزيولوجيالنمومظاهرأهموأولإن
،اجلنسنيمنكلعندالنضجهذايؤديهااليتللوظيفةنظرا،الذكورعندعنهاإلناثعنداألخري

عنللرجلاخلارجيالشكلمتيزاليتالثانويةاجلسميةاملميزاتظهورالبناتعندالنضجهذاويصاحب
اهلضمياجلهازأجزاءوتكربالدمضغطويزداد،بسرعةالقلبينموكذلك،للمرأةاخلارجيالشكل
منوويزداد،الغذاءهضمعلىمقدراوتزداداملعدةتكربحيث،الغذاءعلىاملراهقإقباليفهذاويتضح
)155ص،1985،(زيدان.والسمكالطولناحيةمناملخيفالعصبيةاأللياف

:رفولوجيةو المصائصالخ3-2
الطفرةهذهوحتدث’’طفرةشكلعلىاملظاهرهذهوحتدث،اجلسميالنموبسرعةاملراهقةمرحلةمتتاز

بعضوتضخم،الساقنيوطولفطرااألوحميطاجلذعوطولالكتفنياتساعيفوتتمثلوالوزنالطوليف
،صاحلزآيأمحد(والعضالتالعظاممنومعاملراهقعندالوزنويزداداأليديواستدارةالعرضأجزاء

1965،156(.
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:العقليةصائصالخ3-3
أاالنفسيةالناحيةمناملراهقةفرتةتتميز أنلناو ،عموماالعقليالنمويفنضجوفرتة،ومتايزمتيزفرتةب

.والتغريالنضجهذافيهايظهراليتالوظائفبعضنذكر
:والنفسيةاالنفعاليةصائصالخ3-4

وبني،انوالثور اهلدوءبنيوتتذبذبمستقرةوغريمتقلبةاملراهقانفعاالتأنجنداملرحلةهذهيف
للمثرياتسريعاتأثرايتأثراملراهقأنيقاللذا،والسعادةبالرضاالشعوروبنيواالنقباضاالنشراح
ويذوبأمرهبعضيفاحلسمرهفذاوهو،الداخليالغددياتزانهالختاللنتيجةاملختلفةاالنفعالية

)47ص،1991، محودة(حممدونه قدتنيالناسحينماوأسىحزنا
يف باكورة عالقته املراهقيشعرحبيث،تطورهيفاجلنسيالتالفاملراهقانفعاالتيفاملؤثرةالعواملومن

،جديدةبصبغةويصبغها،اآلخريناملراهقنيمثرياتعلىيؤثرالذيفالتالف اجلنسياألخرباجلنس 
.استجابتهمعلىويؤثر

:االجتماعيةصائصالخ3-5
والرشدالطفولةمرحليتعنماحدإىلمتيزهوخصائصرئيسيةمبظاهرللمراهقاالجتماعيالنمويتصف

:خاللمناملظاهرهذهوتبدو
الف:الت3-5-1

نظرجللبمبظهرهوالعنايةوألفاظهأحاديثهيفويبالغ،بنفسهويفخرمبكانتهويشعرشخصيتهيؤكد
.سنة18)- 12(مابنيتدرجييحتولوحيدث،الرفاقجلماعةاملراهقخيضعكما،لهاآلخرين

يعرفماوهوالناحيةهذهمنتدرجيياأمهيتهمتقلالذينالوالدينمنجاذبيةأكثرالرفاقيصبححبيث
.النفسيبالفطام

:النفو2- 3-5
اليتواجلماعاتاألفرادوبني،املراهقشخصيةبنياحلدودإقامةإىلجوهرهايفالنفورمظاهردف

القائمةالنظمبعضمنوسخريته،الراشدينعلىاملراهقمترديفاملظاهرهذهوتتخلصإليهاينتميكان
اميفلزمالئهأحيانامبنافستهمكانتهاملراهقيؤكدكما،أقرانهوأراءألرائهوتعصبه لع وحتصيلهمأ

.السويللنضجالصحيحةاملعايريإىلالوصولوبنيبينهحيولالفرديةاملنافسةيفواملغاالةونشاطهم
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لمرحلة المراهقة:النموخصائص3-6
فمرحلة،النمومراحلمنغريهاعنمتيزهااليتخصائصهااملختلفةالعمرمراحلمنمرحلةلكل
.الشيخوخةوالكهولة،الرجولة،الشبابوالطفولةملرحلةرةياغاملخصائصهاهلااملراهقة

والتصرفالسلوكعلىالفردقدرةختتلفوهلذا،فردلكلبالنسبةومطالبهاروفهاظمرحلةلكلإنكما
.أخرىإىلمرحلةمنالواحداملوقفإزاء
:الجسميالنمو1- 3-6

عندمقبولغريشكاليعطيقدوالذياألطرافمنويفالطويلاالضطراباملرحلةهذهمييزماإن
هذا،املراهقةمنالثانيةاملرحلةيفذلكخيتفيماوسرعانللجذعالطويلالنموتباطؤمع،الشباب
.الوزنيفملحوظةزيادةعنهينتجوالذيالعضالتحجميفكبريمنوإىلباإلضافة

وانسجامهاتضالالععملإعاقةعلىيعملاملرحلةتلكيفواجلذعاألطرافنسببنيالتناسقعدمإن
.والزائدةالغريبةاحلركاتتظهروبذلك،انسياببدوناحلركةبدوتحيث،احلركاتبنيوخصوصا،

.)178ص،1996،(بسيوطي
:الحركيالنمو2- 3-6

املراهقميلنالحظأخرىجهةمن،عامةبصفةاحلركيةوالقوةالقدرةمنواحلركيالنمومظاهرمنإن
النموطفرةذلكيفوالسبب،دقيقةغرياملراهقةحركاتتكونوهلذاوالرتاخيواخلمولالكسلبني

،املنتظمغريالسريعللنمونظرااجلسمأبعادواختالفالتناسقبنقصيتصفجيعلهالذياجلسمي
بثقلهااحلركةتتميزكمااملرونةعنصريفاألوالدعلىالبناتمتيزمعالرشاقةعنصريفقصورونالحظ

ااوعدم تز .ا
:العقليالنمو3- 3-6

اردةاألفكارمعوالتعاملللتعلمقابليتهفتقوى،املتنوعةالعقليةفعالياتهمراهقتهأثناءالناشئيطور
تتعمق،العقليةقابليتهتنميةاملراهقيتابعالذيذاتهالوقتويف،املشكالتوحلالعالقاتوإدراك
إىل،املراهقةبدايةيفكبريةسرعةفتكونالعقليالنموويستمر،املختلفةااالتيفوتتسعمعرفته

واخليالالفكريالنشاطوازدياداللغويالتعبرييفكبريةقدرةاملراهقيكتسبحيثالثانويةاملرحلةسنوات
يراهااليتالعامةاتمعتقاليدضدمعينةمواقفواختاذوالشخصيةكاحلريةاملفاهيمإدراكعلىوالقدرة
مجعإىلوامليلاالطالعحبعلىزيادةالنواديإىلاالنضماميفوالرغبةتغيريهاوحيبصاحلةغرياملراهق

واملستقبليةواحلاضرةاملاضيةاألحداثإدراكعلىقدرتهوتزويداتمعومشكالتظواهرعناملعلومات
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قدبلاالحنرافمنشيءفيهاجتاهااستطالعهيتجهفقدسليماتوجيهايوجهملولذا،والبعيدةالقريبة
.اإلجرامإىلأحيانايتجه

.)221ص،1967،إبراهيمفؤاداللطيف(عبد

:االجتماعيالنمو4- 3-6
فيبدوالواضحاالجتماعيالنمويفالنضجهذاينعكسحيثالنضجمرحلةيبلغاملرهقةمرحلةيف

كماامرأةأوكرجليتقبلهإناتمعمنيتوقعوبالتايل،اتمعيفمكانهأخذيفيرغبإنسانااملراهق
علىاجلمعياتأواألحزابأوالنواديإىلاالنضمامحيثمناالجتماعيةالرغبةبإظهاراملراهقيبدو

اااختالف لو للنظرامللفتالشيءأما،فعالةقيمةذاكإنساناتمعإىلباالنتماءالشعورلهيؤمنمماأ
مهتمااملراهقترىلذلك،البشرياجلنسبقاءيتوقفامليلهذاعلىألنهعكسهإىلاجلنسميلهو

.األخرمن اجلنس اآلخريناهتمامجلبأجلمنيرتتبمماشخصيتهحولوذاتهاخلارجيمبنظره
جلبحياولهجيعلماوهذامستقبلهبناءعلىقادراإنساناه ألنبعدفيماللمشاركةجيداجتماعيميل-

.الطرقبكلانتباهه
يفاألفرادعلىالتفوقحياولكما،واملعاملةالكالميفواللباقةاألناقةمثلوالوسائلاستعمال كل الطرق 

األدبيةالالمعةبالشخصياتيعجبكما،املدرسيةاجلمعياتيفواالشرتاك،الرياضيةواملبارياتالكالم
)265ص،2000،خوريجورج.(توماوالرياضيةالفنية،والسياسية

:العالقات3-6-4-1
تلكتشعببسببوذلك،املراهقةإىلالطفولةمنبتقدمهللناساالجتماعيةالعالقاتأمهيةتتزايد

باعتبارهافاملراهقة،ثانيةجهةمنالشخصوسلوكحياتهجممليفتأثريهاوازديادجهةمنالعالقات
عامةبصورةاالجتماعيةوعالقتهبإقرانهالناسعالقاتيكسبالشبابإىلالطفولةمناالنتقالجسر
كلويصبح،الكبارالرشدمرحلةإىلواالنتقالاملراهقةوبانتهاءوعمقامشوالأكثروجتعلهاخاصاطابعا

.لهأقراناالراشدين
)395ص،2000، خوريجورج(توما
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لي:االنفعاوـــــــــــالنم4-2- 3-6
وضروريةهامةدراسةويعترب،الشاملةالنموعمليةيفأساسياجانبااملراهقةيفاالنفعايلالنمويشكل

إىلوالغوصككللشخصيتهالنمائياملساروتوجيهلتحديدبلللمراهقاالنفعاليةاحلياةلفهمفقطليس
.السلوكوأمناطالفعلضروبمنوحتققه،واألفكارالعواطفمنحتملهمابكلاملتحولةذاتهأعماق

وميثلاالنفعاليةحياتهمالمحإبرازمنثانيةجهةمناآلخرينوحنوجهةمننفسهحنواملراهقشعوريعد
توفيقآدمسالمةحممد(.بالعارواإلحساسالفخر،اخلوف،الغضب،األمل،احلقدباحلب
).1973،76،حداد
:يليماللمراهقاالنفعاليةاملظاهرأهمومن

.غايتهوبنيبينهوحتولنشاطهيفوقمبايشعرعندماويكون:الغضب- 
الوالدينمعاملةوكذلكاجلسدياملستوىعلىحتدثاليتالتغرياتهياملرحلةهذهيفأسبابهأهم:القلق- 

شعورإىليتحولهذاكل،رغباتهحيرتمونوالبرأيهيأخذونالفهموبالتايل،صغريايزالالأنهعلىله
1982،تاليسوبورالبالش(مع . اتومنوالديهقبلمنوالتهميشباإلمهالاملراهق ترمجة،)1981–

).حجازيمصطفى
العدوانية:

جمملأوالنزاعاتتلكهياليتالعدوانيةدرجةيفالزيادةعلىاملساعدةالعواملمناملراهقةتعد
وبإكراههومتيزخرينباالاألذىإحلاقإىلترميومهيةأوحقيقيةتصرفاتيفتتجسداليت،النزاعات

.إذالله
:النفسيالنمو4-3- 3-6

عليهاطرأنتيجةوذلكللمراهقبالنسبةالذاتحنواالجتاهمنطانتباههيثريالفرتةهذهيفواملتتبعاملالحظ
يصبحكمامطالبهتلىبملإذاغضبهسرعةكذلك،بنفسهيهتميدعهوذلكوجنسيةجسميةحتوالتمن

يغلباليتاألبويةاملعاملةألساليبانتقاداتهوكذلك.للغريسرهإفشاءحيبذالاملرحلةهذهيفاملراهق
،للمراهقنيمساتأوصفاتعدةتظهرالفرتةهذهويفنظرهيفحقهيفاحفةيلالطفوالطابععليها

الكباررضاعدمعنكالتعبريوالضيقوالتذمرومشاغلهمالهتمامهماآلخرينمشاركةعدمأوكالرتكيز
صسابق،مرجع:منسياحلليمعبد.(حممودمبشاكلهمشاعرينوغري،لوضعيتهمتفهمهموعدمعليهم
223(.
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:الرياضةممارسةوالمراهق- 4
يلجأحيثالفيزيولوجي،والسيكولوجياملستوينيعلىكبريةتغرياتاملراهقةمرحلةيفالتلميذيعيش
بصراعاملراهقيتصفاملرحلةهذه،ففياألساسيةمتطلباتهحتقيقإىلأوغرائزهورغباتهإشباعإىلاملراهق
وتهمكبوتاكللتفريغالوحيدامللجأالتلميذ،وجيداحمليطةاملشاكليفالتفكريإىلمييلوحادنفسي
عنذاتهحتقيق
ومشاعرهعنفيهيعربالذيالواسعالفضاءللتلميذبالنسبةتعترباليتالرياضيةوالبدنيةالرتبيةحصةطريق
تعلمه،اليتوالرياضيةالبدنيةالرتبيةحصةبفضلوذلككبريحدإىلاألقلعلىأومكبوتاتهكليفرغ
)94،ص1992بسيوين و ياسني الشاطئ،(.التكيفعلىتساعدهجديدةاجتماعيةعالقاتبناءأيضا
سلوكيةاضطراباتهناكأنفاملالحظاملراهقيعيشهااليتاجلسميةواحلركيةاالضطراباتذلكعلىزيادة

:عكيبنالدكتوريشريالصددهذايفوالفرتةهذهمتيزواجتماعية
منمتكنهمالشبابعندحتسينهاإىلالرياضيوالبدينالنشاطيطمحاليت–السويةالشخصيةأن"

إجيادتتطلباليت،خاصةاملستقبليةمهنتهميفهلايتعرضوناليتاملصاعبمواجهةوالتأقلموالتكيف
Ben Aki (M.A)) ""العاطفيلسلوكهمتغريات

التكيفلعدمحدلوضعكوسيلةالرياضةأمهية،فإنالنظريةالناحيةمنأنه" :السالبالفجونيؤكدو
ومتغرياتعنتبحثتزالالالنظرةهذه،لكنمدةمنذمستقرةاإلجيابيةنتائجهاكانتللنجاحبالنسبة
منقائاليضيف،واجلاحننيلدىاحلاصلالتكيفلعدمحداتضعواالجتاههذالناتبنيعلميةأحباث
االجتماعيةاألنشطةخمتلفإىلاجلانحللفردكتهيئةاعتبارهاخاللمنعامبشكلالرياضةممارسةحسن

.
( Jean -Yves lassaile : sans annèe – p.12)

ضمنوحمددةأوقاتضمنقهاملراميارسهااليتاألنشطةفائدةأن":عدسالرمحانعبدالدكتورويقول
ممارسةعلىإقبالهاحتمالقلكلماوهويتهكيانهبهيشعرمالهتوفرأاهيهلاخمططومرسومةحدود
يفليسفهو،الشخصيةهويتهيعززوذاته،حيققأوكيانهيثبتأنأجلمنللخطرفيهيتعرضسلوك
ذلكإثباتأجلمنبتصرفاتالقيامواملغامرةواملخاطرةطريقعن(ذلكإلثباتاحلالةهذهيفحاجة

.)301،ص2000(عبس،.فحسب
:المراهقةمشكالت-5
:التاليةاملشاكليفالباحثنيمنالعديدحددهاوقدمشاكل،بعدةاملراهقةفرتةمتر
:والنموبالصحةتتصلمشكالت-
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،قبحالنفسياالستقرارعدماألظافر،،قضموالغثيانواملعاناتسريعةبصورةوالتعبباألرقاملراهقويشعر
سخريةمصدرجعلتهماإذاوخاصةقلقمصدريكونهذاكلاجلسم،أعضاءبنيالتناسقوعدماملظهر

.اآلخرينجانبمن
:بالشخصيةخاصةمشكالت1- 5

جانبمناحملبةبعدم،الشعوربالنفسالثقة،نقصاملسؤوليةحتمل،عدمالنقصمبركبالشعوروأبرزها
اادلةباستمراراليقظةألحالمالرضوخاألمور،أتفهحولالدائم،القلقاآلخرين التعرضلتفاديالكثرية،
.واالنتقادللصخرية

:األسريبالجوتتعلقمشكالت2- 5
وبنيبينهحواجزووجوددارهيفنفسهإىلاخللواستطاعتهعدمالبيت،يفبهخاصحملتوفرعدم

وأخواته،خصامإخوانهمعوالعراك،التشاجرنفسيةحاالتمنيأتيهماعلىإطالعهمايستطعوالديه،فلم
.أصدقائهباختيارلهالسماح،عدمكطفل،معاملتهبينهمفيماالوالدين

:االجتماعيةبالمكناتتتعلقمشكالت5-3
غريآخرينأفرادمقابلةمن،اخلوفأخطاءيفالوقوعخشيةاالجتماعيةاحلياةيفاالنطالقمناخلوف

بأنه،الشعوريكومكيفيعلمالولكنهألصدقائهحباجةالشعوراخلارجي،باملظهراخلاصاألبوين،القلق
.اآلخرينلدىحمببايكونال
:اآلخرالجنسمعالتواصلمشكالت4- 5

بوجوباجلهلاآلخراجلنسإىلالتحدثعندواالرتباكبالعثلمة،اإلصابةاالستجابةعدممنالتخوف
.اآلخراجلنسعنداألخالققواعدتقرهااليتاحلسنةاالجتماعيةالعالقةإقامة

:اإلنجازدوافع-6
رياضةيفاجلهدقصارىبذلحماولةوالفوزوالنجاححتقيقباألخصيستدعيالتنافسيالسلوكأنمبا

)تريسريوTreasureدافعAmes1995أمس(لالجنازجماالأساساتكون،العايلاملستوى
Roberts,،1992سروبرت )(.

لألوائلبالنسبةاملمارسةحنوالرياضيتوجهشدةعنالتعبرييفاألساساملصطلحيعترباإلجناز
)لولوكالرك،ملكند،1957أتكسون(الباحثني
واملهمةإتقانحياولعندماالفرديظهرالذيبالسلوكيتميزاإلجنازدافع) ( 1938مري،1953
،التعليم(معينةظروفيفالسلوكهذا،عاليةفاأهدحتقيقإىلالطموحواألداءحتسنيعنيبحث

،االجتاهاتالالعبعندالذاتيةاخلربات،التعلموالتعليممناملكتسبةوالوراثية)املنافسةالتدريب
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عنأساساناتجالدافعwhileهارت،Harte 1959الراهنةاحلالةوالتوقعاتالطموحمستوى
املعايريطبيعةعنناتجاالجنازدافع1985لنيكسونبالنسبةلكن،( 1978)ويلبالكفاءةاإلحساس
.كفاءتهلتعتيمالفردطرفمناملستعملة

املهمةحتقيقأوالذايتالتحسنحنويتجهالفردانتباهفإن،الضبطذاتيةاملعايريهذهتكونعندماو
الالنتائجواالجتماعيةاملقارنةعمليةإىلتؤديالضبطاجتماعيةاملعايريتكونعندمالكن،الرياضية
:تسمحكانتإذاإالحمفزةتصبح

C. Gernigon , et coll)اآلخرينمنأحسنقدراتبإبراز. : 2001, P 5-1)
:الدافعيةعلىاإلنجازأهدافآثار6-1

مننوعنيحيددأنللفردميكناألداءلتقييمعليهاملعتمد)اخلارجيوالداخلي(الضبطوجهةحسب
الفرديتجهاخلارجي(L'ego)،األهدافنوعالضبطوجهةحالةيف،)( 1984نيكولساألهداف

التأثريإىليؤدياهلدفهذابتحقيقتوقعمستوىمعتفاعلهيفاملتبعةباألنامتعلقةأهدافحنوأساسا
مكيفسلوكإبرازإىليسعىمعينةظروفيفاهلدفحتقيقعلىقادرانفسهيعتربشخص،الدافعيةعلى

يكونعندما(األناحنوأواملهمةحنو)املتبعةاألهدافنوعكانمهماهذاالصعوباتأماممثابرة،جهد(
جتنبدافعلديهيتكونوالتكيفعدماسرتاتيجياتاحلالهذايفيستخدمكفاءتهيفشكيفالشخص

يفقدالفيهااإلخفاق،جداصعبةمهام،النجاحتؤكدسهلةمهامباختيار،باالعتزالإماهذاوالفشل
.املهارةنقصإىلاهلزميةانتسابلتفادياجلهدتقليصأو،الذاتقيمةالفرد
:اإلنجازأهدافنشوء6-2

1989نيكولسعنهيعربنسبيامستقراعاماليعترباملهمةحنوأواألناحنوموجهةأهدافالفرداعتماد
.الدافعيبالتوجه
العوامل،مامبجتمعاخلاصةالثقافيةالعوامليفاسدةاالجتماعيالتطبيععمليةعنناتجالدافعيالتوجه
فإذافينغن)إليهااملنتمياجلماعاتWeingand 2000)واألصدقاء،املدرسة،كالعائلةاالية
،الرياضةيفاإلجنازدافعيةتوجهأساساتدعناألساتذة،األصدقاء،العائلةمثلااليةالعواملكانت
فمجال،اإلجنازأهدافتوجيهإىلالدافعالوسطحتضرييفأساسياعامالبنفسهيكونالرياضياال

.الرياضياإلجنازأهدافتوجيهيفاملباشرالدافعالوسطيبقىاملنافسة،التدريب
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:الدافعالوسط6-3
،الوضعهذاأماماالجتماعيةاملقارنةطبيعياحترضالعايلاملستوىرياضةأكرببدرجةوالتنافسيةالرياضة
روبرت)خاصةRobertتيسريوTreasure 1999).أمهيةيكتسياملهمةحنوالتوجهتطوير

،الداخليةالدافعيةاملهمةحنوالتوجهمعاجيايبارتباطلهاملهمةحنوموجهبوسطالرياضيعندالشعور
والرياضةيفللنجاحوسيلةأحسنهواجلهدبأناإلميان،إليهاملنتميبالفريقالرضى،املمارسةيفاملتعة

املثابرةعلىالتصميم
. (1993) DudaدوداوNewtonمعسليبارتباطلهاملهمةحنوموجهبوسطالشعورنيوتن

من،قلقمصدراملدربأنالشعورأواملمارسةجتنب،األداءاجتاه،القلق،التوتر،األناحنوالتوجه
بالفريقالرضاوبالنشاطاالهتماممعاملهمةحنوالتوجهمعسليبارتباطلهالشعورهذاأخرىجهة

حنوالتوجهيبقىحبيثاملهمةحنوموجهالتدريبيفالدافعالوسطيكونأنضروريايبدو.إليهاملنتمي
ماإذاالدافعيةعلىسلبيايؤثرأنميكنهالاألناحنوالتوجه،الرياضيةاملنافسةتفرضهطبيعيشيءاألنا
(2000)حنوموجهوسطمعمتكاملكان Gernigonجرينقاناملهمة.

خاتمة:
مستوى و لكن بأعلىاألهدافسنة مرحلة جوهرية مهمة بغية حتقيق 17- 16تعترب مرحلة املراهقة 

أمههااملدرب بالنواحي العلمية املتعلقة بالتدريب الرياضي ومن إملاميستوجب ذلك مدى معرفة و 
و احرتام قواعد التدريب األجنعللوحدات التدريبية  املالئمة لتلك املرحلة و التخطيط األمثلاالستخدام 

من خالل أحسنمستوى صحي إىلاملنشودة و كذلك الوصول بالرياضي األهدافالرياضي و ذلك لبلوغ 
متتازالفردحياةمنفرتةهياملراهقةأنالقولميكنسبقمما.تنمية خمتلف متطلبات النمو يف هذه املرحلة

منمتتدأاعلىالعلماءاتفقوقدحمدد،لزمنتستمرواجتماعيةجسمية،عقلية،انفعاليةتغرياتبعدة
،فرمبااحلياةيفوأرائهتفكريهوطريقةواجتاهاته،املراهقسلوكعلىتؤثرالتغريات،وهذهالرشدإىلالبلوغ
اعدوانًيافيصبحعنهاينحرفأووأسرتهحميطهمعمتكيفايكون فيهيعيشالذيوللمجتمعللناسكارًه

يفصحيحةعالقاتويكون،بسالماملرحلةهذهليتخطىإليهحيتاجماكلتوفريمنالبدهذا،ولتفادي
،وأناإلرشاداتوالنصائحبإعطائهموهذامشاكلهمحليفنساندهمأنجيبكما،الرشدمرحلة
اااملرحلةهذهيتفهم تطلب ،ألاحتدثاليتوالصراعاتوم اهق لمر ،كذلكهلاالالحقةاملراحليفتؤثرل
تالمذمأبنائهموبنيبينهموالتفاهمالثقةمنٵجوخيلقواأنواملعلمنياآلباءعلىجيب احرتامكذلكو

املراهقلتجعلكفيلةاملناسبةوالرعايةوالنصائحالتوجيهاتبعضمعلكنواالستقاللالتحرريفرغبتهم
.كليواطمئناننفسياتزانيفيعيش
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مدخل:
أنلهبدالحيث،العلميالبحثيفخطوةأهمبهاخلاصةامليدانيةواإلجراءاتالبحثمنهجيةتعترب

ااويتقنيدركهاأنالباحثعلىجيباليتاخلطواتخمتلفبنياالنتقالمنيتمكن طريقةو خطو
ختلفملباستعمالهومنسقةمنظمةدراسةحبثهمنجتعلومنسقةمنطقيةبطريقةكيدر أنوعليهااستعماهل
الفصلهذايفوحننالبحثهدفخدمةيفواستغالهلاصياغتهاكيفيةوكذاالعمليةاخلاصةاألدوات

وسنوضحالوصول إىل اهلدفأجلمنعليهااالعتمادعليناجيباليتاإلجراءاتهذهخمتلفسنبني
إلجنازاملتبعاملنهجونوعالبحثملشكلةحلإىلالوصولاجلمنفيهاالبحثإجراءسيتماليتااالت

وسيحتوىوزماينمكاينك من جماللذلاملختارةوالعينةالدراسةجمتمعمنكلوسنحددهذا البحث 
املرجواهلدفوحتقيقاملوضوعذاهلمعاجلتهاوكيفيةاملستعملةالدراسةألدواتمفصلعرضعلىالفصل

.نتائجهاوتسجيلمنها
إىلوحتويلهاالنتائجهذهملعاجلةاملستعملةوالوسائلالطرقخمتلفضبطيفالفصلهذاسيساعدناكما

ملشكلةحلولإجيادوكذاعلميةمعاجلةالبحثوافرتاضاتأراءخمتلفوتربيرتفسريعلىتعملمعطيات
بالدراسةاخلاصاهلدفحتقيقإىلتسعىواليت،البحث

:قدمةم
اقمنااليتالفرضياتخطأأوصحةمنالتأكيدعليناجبو يستحبثنايطرحهااليتاملشكلطبيعةإن

حبثكلألنالنظريةالدراسةإىلباإلضافةميدانيةبدراسةالقيامعلينااستوجبلذاالدراسةبدايةيف
.للدراسةقابالكانإذاميدانياتأكيدهيشرتطنظري

واملوضوعضبطيفتساهماليتاإلجراءاتببعضالقيامالباحثعلىيتوجبامليداينبالبحثللقيامو
.علميةقيمةذوومنهجياجعله

العلميةواألسساألوليةالدراسةمنكلمعاجلةإمناوفقط،باالختباراتالقياميعينالامليداينفالبحث
.تغرياتمللاإلجرائيالضبطوختباراتالل

تنوه عن املنهج التدرييب وأخرى لالختبارات املوضوعة للتجانس والتكافؤ. :استمارة االستبيان
.املصادر واملراجع العربية واألجنبية

:االستطالعية لدراسةا-1- 1
م و 400عدائي أشبالعلى العينة من 16/02/2011قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية يف 

ابة وحدة تدريبية ويهدف الباحث من ذلك إىل معرفة حصص مبثعدة متارين أووإعطائهم04عددهم 
األخطاء اليت قد ترافق العمل وكيفية جتاوزها ومعرفة مدى صالحية األجهزة واألدوات املستخدمة يف 
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وكذلك معرفة الوقت الالزم اموعاتالبحث ومدى صالحية االختبارات املستخدمة مع واقع إمكانية 
اً إمكانية أداء فريق العمل املساعد.لتنفيذ االختبارات ومعرفة أيض

االختباراتواالنرتوبومرتيةتالقياساقيتطبومتمقصودة(عمدية)بطريقةاموعات الثالثاختيارومت
.البعديوالقبليم جري400و اختبار االجناز لالبدنية 

متاماعزهلاأوفيهاالتحكمقصداملتغرياتلضبطاإلجراءاتة منمبجموعالباحثقاماألساسهذاعلى
:التايلالنحوعلىكانتو

لقداالختبارات،إجراءتوقيتضبطيفاملتمثلاملتغريضبطنالحاو امليدانية،االختباراتخيصفيما
طبقتفقد،توقيتوعتادوملعبمنبالتجربةاملرتبطةالظروفمجيعتوحيدعلىاإلمكانقدرحرصنا

فريقمبساعدةهذاو،األسبوعبدايةيفأيواحدةزمنيةفرتةيفتقريباالبحثجمموعاتألفراداالختبارات
.*عمل

*فريق العمل املساعد:
بوقندول حسني:مستشار يف الرياضة ،مدرب العاب القوى ،بنادي سريع العاب القوى لسوق االثنني.- 
مدرسة العاب القوى لسوق االثنني.:مستشار يف الرياضة،مدرب العاب القوى،بنادي إبراهيمعاشور - 
أكمالية سوق - رياضة و دراسة–عنزي عبد الكرمي:تقين سامي يف الرياضة،مدرب العاب القوى - 

االثنني.
أكمالية سوق - رياضة و دراسة-معزوز عبد احلكيم:تقين سامي يف الرياضة،مدرب العاب القوى- 

االثنني.
الرياضية،مدرب العاب القوى،أكمالية تيزي الواد.الرتبية البدنية و أستاذخالف العيد:- 
الرتبية البدنية و الرياضية ،مدرب العاب القوى ،بنادي سريع بلدية سوق االثنني.أستاذمقراين حكيم:- 
:املستعملةاألجهزة- 
)(chronomètreساعة توقيت- 
.الوزنقامة وجهاز قياس ال- 
.صافرة- 
.ثقل قابل للسحب- 
.سم50حواجز خشبية بارتفاع - 
حبل للسحب.- 
م.400ملعب - 
م.200منحدر طوله - 
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كلغ.5ثقل بوزن - 
:األساسيةالدراسة 1-2

اموعات املتكافئة ذات االختبار القبلي والبعدي  يم  تصم ام  تخد اس مت 
) وكما يأيت :395ص،1977(فان دالني ، 

اختبار بعدي)1متغري مستقل (قبلي)(اختبار المجموعة التجريبية األولى 
اختبار بعدي)2متغري مستقل ((اختبار قبلي)المجموعة التجريبية الثانية 
اختبار بعدي)3متغري مستقل ((اختبار قبلي)المجموعة التجريبية الثالثة 

املسالك املستوية.) التدريب على3) التدريب على املسالك املرتفعة (2التدريب على املسالك املنحدرة (
:منهج البحث2-1- 1

ويف هذا البحث تضمن التصميم التجرييب ثالث جمموعات جتريبية ، ونفذ االختبار القبلي أوًال مث نفذ 
إذ استخدمت كل ةو املستويةوعلى املرتفعةاملنحدر املسالكعلىالربنامج التدرييب اخلاص بتدريبات 

مسلكجمموعة جتريبية 
البعدي ألجل احتساب نتائج الفرق بني االختبارين (القبلي والبعدي) لكل جمموعة على حدة و نتائج 

ووضعحتديدهاواملشكلةاختباريساعدالذيوتجرييبالاملنهجإتباععلينافرضيالبحثمشكل
.الدراسةموضوععلىتؤثراليتالعواملمعرفةواتهفرضيا

البحث و ذلك ملالئمة هذا املنهج وطبيعة الدراسة و هو لتحقيق موعات
،حيث يؤكد عمار بوحوش و حممودالبحث و التحقق من فروضه بإتباع خطوات منهجية علمية أهداف

ذنيبات أن "املنهج التجرييب هو اقرب مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة العلمية ، و التجربة سواء مت 
يف املعمل أو يف القاعة أو جمال أخر حملاولة التحكم يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري 

)107، ص 1995."(بوحوش و حممودواحد يتناوله الطالب بالدراسة
و هم عدائني مشاركني يف البطولة م أشبال400مشلت عينة البحث عدائي مجتمع البحث:2- 1-2

عدائني يف كل 04عداء مقسمني إىل ثالث جمموعات مبعدل 12الوطنية أللعاب القوى إذ كان عددهم 
لقسم الوطين األول وهم نادي سريع جمموعة مت اختيارهم من ثالث نوادي أللعاب القوى تنشط ضمن ا

جباية و جنم نادي جباية.ةبلدية سوق االثنني و مشعل مولودي
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مجاالت البحث:3- 2- 1
م جري حرة أشبال ذكور من ثالث نوادي رياضية أللعاب 400عدائي المجال البشري:3-1- 1-2

القوى لوالية جباية.
املركب الرياضي أللعاب القوى لدائرة سوق االثنني والية جباية.المجال المكاني :3-2- 1-2
.2011جويلية19إىل غاية   2011/ 23/02المجال الزمني:3-3- 1-2

من هذا التاريخ سوف تبدأ 2011مارسسوف تبدأ الدراسة اجلدية بعد حتديد الدراسة يف بداية شهر 
االختبارات البدنية فسوف تكون كاأليت:الدراسة النظرية أما بالنسبة للربنامج التدرييب و

.فيفرياالختبارات القبلية تكون يف أواخر شهر 
.2011جويلية17إىل غاية 2011جوان1تطبيق الربنامج التدرييب يكون يوم 

.2011جويلية19
:متغيرات البحث-4- 1-2
حبثناويفا،بهيتأثروالاملتغريينبنيالقائمةالعالقةيفيؤثرالذيهو:المستقلالمتغير4-1- 1-2

تطبيقهامتحيث.،و املستوية)املسالك الثالث(املنحدرة،و املرتفعةالتدريب على هواملستقلاملتغريهذا
.من املستويات الثالثة مسلكة تتدرب يف جمموعكل الثالثةموعاتاعلى

هذاحبثناويففيها،يؤثروالاملتغريينبنيالقائمةبالعالقةيتأثرالذيهو:التابعالمتغير4-2- 1-2
.م 400االجناز الرقمي لعداء هو التابعاملتغري

لمتغيرات البحث:اإلجرائيالضبط 5- 1-2
:التايلالنحوعلىضبطهامتوالبحثهذايفمتعددةهيو
انفسيفيتمالبحثكامليفاالختباراتإجراءوقت- يع  وف جلم لظر يفواملدروسة،تموعاا

.،ومكان إجراء االختباراتسنة17- 16األعمارو احلرارةدرجةحيثمنمتقاربةمناخيةظروف
هذامنبالرغموعليها،احملصلالقبليةاالختباراتبنيتمتاملقارناتفاناملورفولوجيةللفروقبالنسبة-
.القياساتحيثمنمتقاربةكانتموعاتلمجافان
).الوزن،قامةالالعمر،(اجلوانبمجيعمنة متجانسموعاتا-
ولقدالظروفنفسحتتوتمجموعاللتوقيتالنفسيفالبعديةوالقبليةالبدنيةاالختباراتإجراءمت-

.الزمنيةواملكانيةالظروفنفسيفعملفريقمبساعدةالعمليةهذهعلىأشرفنا
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البحث:أدوات2-6- 1
استمارة االستبيان:

ات دف احلصول على  حث معدة جلمع البيان ب ات ال أدو من  اة  أد ارة عن  هي عب ان  االستبي ارة  تم اس إن 
)71ص، 1999عويس، إجابات.( 

عدة اختبارات للتجانس والتكافؤ 
واألخرى لبيان مدى صالحية فقرات املنهج التدرييب ومكوناته والذي يسعى الباحث لضبط العامل التدرييب 

عرضه على جمموعة من اخلرباء متو و على املسالك الثالثالبحثجمموعاتمن اجل تطبيقه على أفراد 
.واملختصني

البحث يف املتغريات اجلسمية والبدنية حيث استخدم معامل ةلعينوأجرى الباحث التجانس والتكافؤ
.اموعاتااللتواء لتجانس وتكافؤ 

االختبارات البدنية:- 
ل القوة:-ا حتّم

ل القوة): سم حيث يقوم 50وهذا االختبار عبارة عن مصطبة قوة على ارتفاع اختبار هارفورد(لتحّم
املخترب بالصعود على املنصة بشكل متكرر للرجلني ويف هذا االختبار يقاس الزمن املستغرق والتكرار 

للرجلني.
ل القوة)  اختبار اجللوس من الرقود من وضع ثين الركبتني يف هذا االختبار تقاس املطاولة العضلية(حتّم

.عضالت البطن وحساب الوقت املستغرق والتكرار لالختبار حىت استنفاذ اجلهدل

اختبار حتمل القوة القفز على املنصة):17شكل رقم (
ل السرعة-ب :اختبارات حتّم

.م حرة من الوقوف وحساب الزمن املستغرق600جرياختبار 
م:600: جرياختبار 
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هدف االختبار: قياس املطاولة.
ساعة ،600ساحة أو ملعب مؤشر عليه مسافة : األدوات واإلمكانيات- 

.توقيت
طريقة إجراء االختبار :- 

خلف خط البداية ( وضع البدء العايل ).عداءيقف ال
لقطع املسافة احملددة .ريباجلعداءعند مساع إشارة البدء يقوم  ال

طريقة التسجيل:- 
م .600الزمن املستغرق الذي قطع فيه مسافة لعداءلحيتسب  
حماولة واحدة فقط.لعداءتعطى ل

م لتحمل السرعة600جري اختبار :)18رقم(شكل
:اختبارات القوة االنفجارية- ج 

.م من البداية املنخفضة أي من بلوك البداية وقياس الزمن املستغرق لالختبار20العداءجرياختبار 
:اختبارات السرعة القصوى-د

.م من البدء املنطلق لقياس السرعة القصوى يف اجلري حتت الظروف املتغرية30اختبار العدو 

القصوىم من البدء املنطلق لقياس السرعة 30اختبار العدو :)19شكل رقم (
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لكلالتدريبيةللربامجالعاماإلطارتوحيدمراعاةمعاملقرتحالتدرييبالربنامجبتخطيطالباحثقام-
عددوزمنوتوقيتواألسبوعيفالتدريبمراتعددوالتدريبفرتاتحيثمناتموعلمجا

التدريب،مكانواليوميةالتدريبيةالوحدات
للربنامجاألوساط التدريبيةأدخلناكماداخل نواديهم ،وضع الربنامج التدرييب لباقي احلصص املتبقية 

.اتموعلمجاعلىاملقرتح
جمموعة تدرييب لكل مسلكبعد تعيني كل املقرتحالتدرييبالربنامجنفس الثالث اموعاتعلىطبقكما

.)املنحدرات و املرتفعات ،و املستوية(
.الوطنداخلالرياضيالتدريبجماليفوخمتصنيخرباءقبلمنومناقشتهمث مت عرض الربنامج 

جماميع البحث  :،3ت موعااتكافؤوجتانسمدىالباحثراعىحيث
التكافؤ بني جمموعات البحث الثالث يف املتغريات اليت اعتمدت يف البحث واليت مشلت القوة أجري

االنفجارية لعضالت األطراف السفلى و السرعة القصوى،و حتمل القوة(القفز املتبادل على املنصة)،و 
ضًال عن ، فم400لعدائيم، ملا هلا أمهية كبرية بالنسبة 400م ،واختبار 600اختبار حتمل السرعة

مواصفات العينة يف (العمر والقامة والوزن) وقام الباحث بتوزيع استمارة استبيان املرفقة على السادة اخلرباء 
املتخصصني يف جمال علم االختبارات واملقاييس ألجل التعرف على أفضل اختبار لقياس كل صفة بدنية 

.خمتارة واليت مت ذكرها آنفاً 
)2جدول (

.األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المعتمدة في التكافؤ بين مجموعات البحث 
ااميع واملعاليم
اإلحصائية

املتغريات

وحدة 
القياس

)1اموعة (
4ن=

)2اموعة (
4ن=

)3اموعة (
4ن=

ع±- سع±- سع±- س
16.50.57716.660.516.50.577سنةالعمر

1.722سمقامةال
0.0171.7350.0191.760.021

64.9572.83965.901.09167.583.532كغمالوزن

ل القوة القفز  اختبار حتّم
املتبادل على منصة 

ثا.القوة
82.8451.66581.970.52782.471.170
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ل السرعة  اختبار حتّم
م حرة 600جري 

ثاالعالية)(البداية 
78.410.77479.660.67179.930.822

اختبار السرعة القصوى 
م (البداية 30جري 

العالية) وحساب الزمن 
م10من بعد قطع ال 

ثا.األوىل

2.8670.0592.8420.0712.9610.049

اختبار القوة االنفجارية 
م من وضع 20جري 

2.5620.1152.5050.1132.5350.137ثااجللوس

51.4170.77452.660.67152.180.332ثام 400اختبار جري 

) .3(رقم
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)3اجلدول (
الثالثة.

مصدر التبايناملتغريات
درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

(ف) 
(ف) اجلدوليةاحملسوبة

العمر 
اموعات 20.1670.0830.273بني 

8.021

اموعات اخل  92.7500.306د
112.9170.389اموع الكلي

القامة
اموعات 20.00330.0113.888بني 

اموعات اخل  90.00330.000د
110.00660.011اموع الكلي

الوزن
اموعات 214.1077.053بني 

0.974
اموعات اخل  965.2067.245د

1179.31314.298اموع الكلي

ل القوة القفز  اختبار حتّم
.املتبادل على منصة القوة

اموعات 20.6940.3470.236بني 
اموعات اخل  913.2631.473د

1113.9571.820اموع الكلي
ل السرعة جري  اختبار حتّم

م حرة (البداية 600
العالية)

اموعات 25.2172.608بني 
4.536 اموعات اخل  95.1760.575د

1110.3932.183اموع الكلي
اختبار القوة االنفجارية 

م من وضع 20جري 
.اجللوس

اموعات 20.00660.00330.219بني 
اموعات اخل  90.13560.0150د

110.14220.0183اموع الكلي

اختبار السرعة القصوى 
م (البداية العالية) 30جري 

وحساب الزمن بعد قطع 
.األوىلم10ال 

اموعات 20.03060.0153بني 

4.135 اموعات اخل  90.03350.0037د
110.06410.0190اموع الكلي

اموعاتم حرة400اختبار جري  23.1421.5714.061بني 
93.4810.386اموعاتداخل 
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116.6231.958اموع الكلي

) و 3.888) و (0.273) يتضح أن قيم (ف) احملسوبة بلغت (3من خالل مالحظتنا للجدول (
على التوايل وكل قيمة من )4.061)و(4.135و()0.219) و (4.536) و(0.236) و(0.974(

) 0.05) وأمام مستوى معنوي (9، 2عند درجة حرية (هذه القيم هي أصغر من قيمة (ف) اجلدولية
) مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني جمموعات البحث التجريبية8.021واليت بلغت (

هذا يف املتغريات املعتمدة يف التكافؤ والثالثة
:األسس العلمية لالختبارات1-2-7
:ثبات االختبارات2-7-1- 1

اة نفسها" تش إذ ،إذ مت إجياد معامل الثبات بطريقة إعادة االختبارات)203ص،2001.( حمجوب، امل
أي ،) أيام6ختبارات بعد (ومت إعادة اال2011/ 22/02يف يومم 400ئنيعدا04على طبقت 
ثبات هذه االختبارات من خالل إجراء عالقة االرتباط بني إلجياد.28/02/2011يف يوم 

التايل:دول اجلاالختبارات يف 
يبني ثبات االختبارات:)4جدول رقم (

معامل الصدقمعامل الثباتاملتغريات
ل القوة القفز على مصطبة القوة 0.9970.987حتّم

ل السرعة الطويلة  0.9640.992م600جرياختبار حتّم
0.9910.993م20جريارية يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختبار القوة االنفج

م من الوقوف 30جرياختبار السرعة االنتقالية يف 
.أمتار األوىل10وحساب الزمن بعد قطع 

0.9970.995

:صدق االختبارات7-2- 1-2
أو .)165ص،1999،وآخرونالعنزي ("هو قدرته على قياس ما أعدت من اجل قياسه فعًال "

صدق االختبار إلثباتويستعمل التحليل املنطقي والتجرييب ،هو: اختبار فعلي ملا وضعه الباحث لقياسه
م بعض االختبارات على اخلرباء لرتتيب احلقائق،بوصفه وسيلة صادقة للقياس (حمجوب وامحد بدري ويقّو

ألنه يعطي قيمة حقيقية وداللة ،. إذ متكن الباحث من إجياد معامل الصدق الذايت)90ص،2002،
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إحصائية لصدق االختبارات املوضوعية من خالل استخدام الثبات حتت اجلذر الرتبيعي الذي من خالله 
.يعطي صدقاً لالختبارات املوضوعة

االختبار:موضوعية1-2-7-3
من خالل عرض االختبارات من قبل الباحث على جمموعة من اخلرباء مت إجياد املوضوعية هلذه 

املراد قياسها اتإذ امجع اخلرباء على أن االختبارات املستخدمة تعكس الواقع احلقيقي للصف،االختبارات
أا واقعية ومناسبة مع إمكانيات أفراد عين بحث على درجة وهي ذات أمهية بالغة يف ال،البحثةو

للرتبية ب ر.ا.د/رياض الراوي جامعة مستغامن- 
د/بن لكحل منصور ،جامعة مستغامن للرتبية ب ر.- 
للرتبية ب ر.د/رمعون حممد،جامعة مستغامن- 
للرتبية ب ر.جامعة مستغامنعبد القادرد/بن ناصر - 
للرتبية ب ر.مستغامند/بن قوة علي،جامعة - 

:االختبار القبلي 2-8- 1
املركب الرياضييف .زواال16يف متام الساعة28/02/2011مت إجراء االختبار القبلي يف يوم 

البحث جمموعاتوهذا االختبار املستخدم يف البحث متّ إجراؤه على االثننيلبلدية سوقأللعاب القوى
عد اية و يكون تطبيق املنهج التدرييب مباشر قبل البدء يف املنهج التدرييب املوضوع من قبل الباحث ب ة 

هلؤالء العدائنيالعامةالبدنية املرحلة التحضريية 
مهمة تطبيق نفس الربنامج إليهماسند تحيث احلصص املربجمة يف البحثإطاراحلصص التدريبية خارج 

.للمجموعات الثالثةاملعد يف البحث
المنهج التدريبي:9- 1-2

:أقساميضم املنهج التدرييب املطبق ثالثة 
القسم التحضريي- 1
القسم الرئيسي- 2
القسم اخلتامي- 3

) 280دقيقة مقسمة على    () 480وقد بلغ جمموع الوقت الكلي للقسم التحضريي للمنهج التدرييب (
) 1440وقد بلغ القسم الرئيسي الكلي للمنهج التدرييب (،خاصإمحاء) دقيقة 200عام و(إمحاءدقيقة 
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فقد بلغ ،القسم اخلتاميأما،يف املنهج التدرييبأعطيتدقيقة مقسمة على التمارين البدنية املتنوعة اليت 
.بالنسب املئويةالتايلكما هو موضح يف الشكل ) دقيقة.240جمموعه (

ملنهج التدرييبا:النسب املئوية ألقسام )20(الشكل رقم 

يف املنهج التدرييب هي:إتباعهاوهناك نقاط من الواجب 
اإلعداد اجليد.ل إىل متطلبات و ـ أن تكون الوحدات التدريبية ذات أهداف بدنية ونفسية متكاملة للوص1
.)228ص،1987قاسم حسن حسني: (
أي عندما يكون الرياضي ،واخلاص،ـ مترينات السرعة تكون يف بداية الوحدة التدريبية بعد اإلمحاء العام2

.)317ص،1998مفيت إبراهيم محاد: (غري جمهد من الناحيتني النفسية والبدنية 
عد اية ـ 3 اق ائيبو االختبارات البعدية خيتماملنهج التدرييب املقرتح ب سرعة داخل م400ملسافة سب

إذ أن التدريب املنظم واملربمج واستخدام أنواع الشدة املقننة يف التدريب الرياضي ،ملعب العاب القوى
).401ص،1998(ريسان خريبط جميد: واستخدام الراحة املثلى بني التكرارات يؤدي إىل تطور اإلجناز.

:الختبار البعديا10- 1-2
الذي مت إجراؤه بعد االنتهاء من تطبيق املنهج التدرييب 21/07/2011مت إجراء االختبار البعدي يف 

اموع لى  ولقد جرى هذا االختبار مثلما جرى قبل بدء املنهج التدرييب بشكل مشابه ملا ،،التجريبيةات ع

احماء عام
13%

احماء خاص
9%

تمارین بدنیة
67%

القسم الختامي
11%
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جرى عليه يف االختبار القبلي املذكور آنفًا مراعيًا بذلك الظروف(املكانية والزمانية) ومن خالل االختبار 
البعدي مت احلصول على بيانات ونتائج هذا االختبار بشكل صحيح.

الوسائل اإلحصائية :1-3
والتحليللىعتساعدناكميةمؤشراتإىلالتوصلهواإلحصائيةالوسائلاستعمالمناهلدفإن

يقولحيثالدراسةهلدفتبعاواملشكلةنوعباختالفاملشاكلخمتلفعلياحلكموالتأويلوالتفسري
والبياناتمجعيفيبحثالذيالعلمذلكهواإلحصاءعلمإن"وآخرونصالحأبوصبحيمحمد

،1989،اخرونوصاحلأبوصبحيحممد("عليهابناءاالقراراتاختاذوحتديدهاوعرضهاوتنظيمها
:التاليةاإلحصائيةالوصائلعلىالبحثهذايفاالعتمادمتاملنطلقهذامنو،)09ص

الوسط احلسايب .
االحنراف املعياري .

معامل صدق الثبات.
) لفروق األوساط احلسابية .T-testاختبار (ت) (

حتليل التباين باجتاه واحد .
) .L.S.Dأقل فرق معنوي (

) إذ SPSSبعد تفريغ البيانات للقياسني القبلي والبعدي عوجلت إحصائياً باستخدام احلزمة اإلحصائية (
) حلساب الفروق بني T-testاستخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) (

اموعات القياسني القبلي والبعدي كما استخدم اختبار حتليل التباين األحادي وذ بني  لفروق  لك ملعرفة ا
) .0.05الثالث عند مستوى داللة (

( خريي، ص .: هو عبارة عن حاصل مجع مفردات القيم مقسوم على عددها املتوسط احلسايب- 1
242.(

سحيث :         مج
ن = ) .132، ص 1995(شربيين، س

املتوسط احلسايب .س : 
لكلمة جمموع .اختصارمج : 

س : درجات املفحوصني .
ن : عدد أفراد العينة .

: حيسب كالتايل : املعيارياالحنراف- 2

2
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س س مج
ن = ).133. ص 1995(شربيين : ع

حيث :
.ع : اإلحنراف املعياري
.س : الدرجات اخلام 
.س : املتوسط احلسايب
ن : عدد أفراد العينة.

النسبة املئوية  : - 3

x= %حتسب :         جمموع درجات كل القيم
جمموع درجات 100املفحوصني

.الثبات=اإلختبارصدقمعامل- 4
التباين-5

-مج ف                                                ف

ن×    =    ـــــــــــــــــــــــ                              ت =   ـــــــــ    -ف
ن                                                  ع ف

الفرق بني املتوسطاتLSDاقل فرق معنوي 6
:ةاتمخ

االيتاألرضيةألاامليدانيةإجراءاتهوالبحثيفاملتبعةاملنهجيةبإبرازالفصلهذايفالباحثقاملقد
الدراسةمنانطالقاذلكوالبحثأمهيةىعلاحلكمميكنمنهاوميدانيا،للدراسةاحلسنالسريمنضن

البحثمنهجإىلاجليدةللنتائجمنطلقوالعلميةالبحوثعليهاتبينقاعدةتعترباليتاالستطالعية
حتضريهاكيفيةواألساسيةالدراسةإىلوصوالالبحثأهدافحتقيقشأنهمنالذيواملالئمواملناسب

فرضياتحتققعليااحلكموإحصائيامعاجلتهاميكناليتلوماتعاملمنباخلامخروجاتنفيذهاطريقةو
.عدمهمنالبحث
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:تمهيد
إن ملهلاقيمةفالامليدانيةالدراسةخاللمنعليهااملتحصلاملعلوماتمناخلاموالنتائجتكنمهما
طالبالعاجلفقداملنطلقهذامنو.االستنتاجمثاملناقشةوالتحليلأجلمناإلحصائيةللمعاجلةختضع
متأيناإلحصائيةاملقاييسمنجمموعةطريقعناالختباراتبواسطةعليهاحتصلاليتاملعلوماتمناخلام

أحكامإصدارميكنبذلكواالستنتاج،واحلكممثالتفسريوللتحليلقابلةدرجاتإىلحتويلها
.الفصلهذايفبالتفصيلإليهالتطرقسيتمالذياألمرمعتمدةعلميةموضوعية

:عرض النتائج
كان عرض النتائج على شكل جداول ،لقد جتلى هذا الباب بعرض نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها

،وما يتمخض عنه من نتائج،ألا تعطي صورة توضيحية بشكل دقيق
. )35ص،1974:روودي شتملر(.ومتنحها قوة،وتعزز األدلة العلمية،املراحل الالحقة من البحث

ليتسىن لنا معرفة صحة النتائج ودقتها مبا يتناسب وحتقيق هدف ،ولذلك يتم حتليل النتائج ومناقشتها
أي بشكل ،مع جمريات العمل البحثييتالءمالبحث وفرضه من خالل عرض نتائج البحث بشكل 

.علمي
ل القوة القفز املتبادل عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعات الثالث يف اخت بار حتّم

:.على منصة القوة
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)5(رقم:اجلدول
يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية

ل القوة القفز املتبادل على منصة القوة .لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لعنصر حتّم
املعاليم اإلحصائية

ااميع
قيمة (ت) االختبار البعدياالختبار القبلي

احملسوبة
قيمة (ت) 

اجلدولية ع±- سع±- س

82.651.6691.255.3596.016

2.35
اموعة الثانية 

81.970.527103.884.9388.821

اموعة الثالثة 
82.471.17088.6021.6673.721

)9، 2() أمام درجة حرية0.05نسبة خطأ (معنوي عند 
) وجود فروق معنوية بني املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية 5(رقميتضح من اجلدول

وللمجموعات مجيعها ولصاحل االختبار البعدي إذ بلغت قيمة (ت) احملسوبة للمجموعات الثالث 
;) 2.35التوايل وهي أكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة () على 3.121) ، (8.821) ، (6.016(

وهذا حيقق فرضية البحث .هناك فروق دالة ما بني االختبار القبلي و البعدي أنوهذا ما يدل 
)59- 53، 1999(عريضة، دراسة ه العديد من الدراسات مثل وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلي

بعد مثانية أسابيع من مستوى حتمل القوة) واليت توصلت إىل وجود حتسن معنوي يف 1993(عادل ، و
كرمي عبد احلسني دراسة:وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثلتدريبات  ال

.م1500ر مستوى اجناز تطو إىلوجود تأثري كبري لتدريبات املرتفع على تنمية حتمل القوة مما أدى لاجلبار
) و (فيالريل ، 1987(بول ومانيفال ، ) و 1984ز ، كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من (آدم

زيادة السرعة يعطي نتائج إجيابية يف حتمل القوة) واليت توصلت نتائجها إىل استخدام تدريبات 1994
) .153، 1997(عبد العزيز ، 

ل القوة التطور يف طالبويعزو ال تعد فعالة حتمل القوةحتّم
التحملوهذا يؤثر يف زيادة نةوهذا يهدف إىل إنتاج أكرب قوة ممكاجلريلعضالت الرجلني املشاركة يف 

) .259ص،1997،(حممدسرعة اجلري.العضلي مما يسهم يف تنمية القوة لعضالت الرجلني وزيادة 
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تعمل على حتسني وتطوير خزن الطاقة املطاطية داخل األلياف حتمل القوةعن ذلك فأن تدريبات فضالً 
، 1999العضلية وحتسني رد الفعل املطي هلذه العضالت مما يؤدي إىل حتسني اإلجناز الرياضي (عائد ، 

لقوة احتمل) أن تنمية1989) ويف هذا الصدد يؤكد كل من سليمان حجر وعويس اجلبايل (165
) 1991للرجلني مسة مطلوبة وحتتل مكانة مهمة للسباقات كآفة ، كما أكد ذلك كل من عثمان رفعت (

) أن عامل القوة للرجلني ميثل األمهية األوىل للعناصر البدنية (علي ، 1991وحممد حسن عالوي (
) .21ص، 1999

اجلريًا كبريًا يف حتسني مستوى ) يف أن لتلك التدريبات تأثري WiltوويلتEecrأيكرويتفق هذا مع (
ويضيف توماس آدمز )40ص،1996(بسطويسي، للرجلنيمن خالل أثرها يف حتسني القوة 

Thomas , Adams ةيعد طريقة موثوقحتمل القوة أن
القوة حتمل)13ص، 1998العضلية (درويش ، 

ستخدمت عملية حتليل التباين اختبار (ف) .باختالف مسالك التدريب ا
)6(رقم:الجدول

ل القوة القفز المتبادل  يوضح تحليل التباين لالختبارات البعدية للمجموعات الثالث في عنصر تحّم
.على منصة القوة

مصدر التباينرالمتغي
درجة 
احلرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة (ف) 
احملسوبة

قيمة (ف) 
اجلدولية

ل  اختبار حتّم
القوة القفز 

املتبادل على 
.منصة القوة

اموعات 2533.22266.61بني 

14.3094.26 اموعات اخل  9167.6918.633د
1170.00285,243اموع الكلي

.) 2،9) أمام درجة حرية (0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وهي أكرب من قيمة (ف) اجلدولية 14.30) أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت (6يتضح من اجلدول (

) وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات البعدية للمجموعات 4.26والبالغة (
ل القوة القفزالثالث يف عنصر  وهذا يعين أن ،موعات البحث الثالث ،املتبادل على منصة القوةحتّم
يف عنصر موعات اوعمل على حتسن ،املسالك التدريبيةالبحث باختالف جمموعاتالربنامج قد أثر يف 

ل القوة حت ).القفز املتبادل على منصة القوة(ّم
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لجأ إىل وسيلة إحصائية أخرى ناألفضل ، ةونظرًا لعدم معرفة أي جمموعة من جمموعات البحث الثالث
.)7(رقم) وكما موضح يف اجلدولL.S.Dأقل فرق معنوي (حساب تتمثل يف 

)7(رقمالجدول
) بين االختبارات البعدية للمجموعات الثالثL.S.Dيوضح أقل فرق معنوي (

ل القوة القفز المتبادل على منصة القوةفي عنصر  .تحّم
.الثالثةلمجاميع البحث 

91.25سَ = ااميع
اموعة الثانية

103,88سَ =
اموعة الثالثة

88,60سَ = 

91.25/12.632.65سَ = 

اموعة الثانية
15.28//103,88سَ = 

اموعة الثالثة
88,60سَ =

///

.)0.05الفرق معنوي عند نسبة خطأ (
وجود فروق بني الوسط احلسايب للمجموعة األوىل والثانية إذ بلغ الفرق هناكأن) 7يتضح من اجلدول (

لثانيةااموعة أما.) 2.65) 12.63بني الوسطني (
.)15.28(هما والثالثة فبلغ الفرق بني وسطي

.ك املرتفعلعلى املسة اليت تدربتنيذات فروق معنويةهذه القيمأن و
تعطي واالنقباض الالمركزيحتدثاملسالك املرتفعةعلىتدريباتالسبب ذلك إىل أن طالبويعزو ال

ون الطاقة للعضلة ، فضًال عن ذلك فأن آلية التقلص العضلة مرونة إىل طاقة مطاطية عالية وزيادة خمز 
على زيادة التحفيز العصيب العضلي وذلك بزيادة تقد عملالتدريب على املسالك املرتفعةالعضلي أثناء 

ملتحركالتمطية العضلية للعضالت املادة بوساطة التقلص العضلي الالمركزي وصوًال إىل التقلص العضلي ا
ة التحضريية لتحويل الطاقة الكامنة إىل طاقة حركية عن طريق التقلص العضلي املركزي والذي يعرب عن الفرت 

القوة تزيد من سرعة عداء حتمل حني يضيف(جاري) أن ) .99ص،2000(احلجار وعبد الباقي ، 
قوة لديهموان العدائني الذين،وتزايد السرعة،املسافات القصرية من خالل قدرة تردد اخلطوات وطوهلا
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فكلما كان العداء قوياً ،سرعة أقدام جيدة هم األسرع قياسًا إىل اآلخرين الذين ال يتمتعون بتلك الصفة
.Jary.w. Lc )والرتدد املثايل أثناء    الركضوةالركض بسرعة واحملافظة على اخذ اخلطفبإمكانه

(1984. p130 لم ضرورة تنمية لذا فان وسائل التدريب احلديث واليت تعمل من خالل مفهو حتّم
.القوة

ل السرعة جري عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعات الثالث يف اختبار  حتّم
.م600

)8(رقم:الجدول
الجدوليةيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة و

ل السرعة جري لعنصر لنتائج االختبارات القبلية والبعدية .م600اختبار تحّم
املعاليم اإلحصائية

ااميع
االختبار البعدياالختبار القبلي

قيمة (ت) 
احملسوبة

قيمة 
(ت) 

اجلدولية ع±- سع±- س

78.4170.91974.1150.7234.724

2.35
اموعة الثانية 

79.660.67175.98751.4023.232

اموعة الثالثة 
79.9320.82278.4270.8082.610

)9، 2) أمام درجة حرية (0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وجود فروق معنوية بني املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية 8يتضح من اجلدول (

إذ بلغت قيمة (ت) م جري.600فيما خيص اختبار وللمجموعات مجيعها ولصاحل االختبار البعدي
وهي أكرب من قيمة ) على التوايل2.610) ، (3.232) ، (4.724احملسوبة للمجموعات الثالث (

) وهذا حيقق فرضية البحث .2.35(ت) اجلدولية البالغة (
جود لو احلسني اجلبارعبد كرمي وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة

من تدريبات التثقيل يف أفضلمن خالل تدريبات املرتفع واملنحدر .م1500تطور يف اجناز ركض 
. اجلري للمجموعات الثالثةاملضمار وذلك من خالل زيادة معدل سرعة 
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استخدمت عملية حتليل م600حتمل السرعة
تباين اختبار (ف) .ال

)9الجدول (
ل السرعة جري يوضح تحليل التباين لالختبارات البعدية للمجموعات الثالث في عنصر  اختبار تحّم

.م600

درجة مصدر التباينالمتغير
احلرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة (ف) 
احملسوبة

قيمة (ف) 
اجلدولية

ل  اختبار حتّم
السرعة جري 

م600

اموعات 215.097.545بني 
5.5854.26 اموعات اخل  912.151.351د

1127.248.896اموع الكلي

) 2،9) أمام درجة حرية (0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وهي أكرب من قيمة (ف) اجلدولية 5.585) أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت (9يتضح من اجلدول (

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات البعدية للمجموعات )4.26والبالغة (
ل  وهذا يعين أن الربنامج قد أثر ،موعات البحث الثالث ،م600السرعة جري الثالث يف عنصر حتّم

يف عنصر الثالثةموعاتاوعمل على حتسني .املسالك التدريبيةأنواعباختالف جمموعات البحثيف 
ل السرعة جري  ،و هذا حيقق فرضية البحث.م600حتّم

لجأ إىل وسيلة إحصائية أخرى نونظراً لعدم معرفة أي جمموعة من جمموعات البحث الثالث هي األفضل ، 
) .10) وكما موضح يف اجلدول (L.S.Dتتمثل يف أقل فرق معنوي (
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)10(رقمالجدول
) بين االختبارات البعدية للمجموعات الثالثL.S.Dيوضح أقل فرق معنوي (

ل السرعة جري في عنصر  م600اختبار تحّم
.لمجاميع البحث الثالثة

74,11سَ = ااميع
اموعة الثانية

75,98سَ = 
اموعة الثالثة

78,42سَ =

74,11/1,874,31سَ = 

اموعة الثانية
2,44//75,98سَ = 

اموعةالثالثة
78,42سَ = 

///

) 0.05الفرق معنوي عند نسبة خطأ (
إذ بلغ الفرق و الثالثةو الثانيةاألوىل) وجود فروق بني الوسط احلسايب للمجموعة 10يتضح من اجلدول (

.)على التوايل2.44)و (4.31و() 1.87(وساطاألبني 
) 2.44) ، (4.31احلسايب مع بقية األوساط على النحو اآليت (اناتج الفرق لوسطهظهر األوىلاموعة 

املسلك اليت تدربت على األوىلهذه القيموأن 
.املنحدر

لقد فيزيد من طول اخلطوة و ترددها على املسلك املنحدرويعزو الباحث سبب ذلك إىل أن تدريبات 
عوامل كثرية تساعد يف حتقيق التكامل احلركي لتكنيك أمهيةحبوث عديدة يف الركض السريع على أكدت
تتعلق بطول و أخرىو ،يفيهظو تتعلق بنواحي أخرىانثروبومرتية و بنواحيو منها عوامل تتعلق اجلري

إما" العداء يستطيع من رفع سرعة الركض أنSCHMOLINSKYأكدتردد اخلطوات فلقد 
قاسم حسن العنصرين معا " (أسلوبتغيري يف الوأ،رفع ترددها أي تكرار اخلطوةأوبزيادة طول اخلطوة 

و بالرغم من العياء الذي يصاحب العداء إال أن املسلك املنحدر يساعده ) 46، ص 1976حسني ، 
اليت تعترب من بني العوامل الضرورية لعدائي ،ب حتمل السرعة و بالتايل يكتس،على احلفاظ مبعدل سرعته
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أنجند"). 21، ص1998و حسب (حممد ناجي شاكرم يف حتسني االجناز الرقمي هلذه الفعالية.400
ل السرعة يف املرحلة النهائية للسباق، وقبل الوصول إىل النهاية أمهية   يف معادلة العداّء واحملافظة كبريةحتّم

على سرعت
وحتقيق أفضل إجناز".  

اختبار القوة االنفجــــــــارية عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعات الثالث في 
م20في جري 

)11الجدول (
ضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة والجدوليةيو 

.م20اختبار القوة االنفجــــــــارية في جري لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لعنصر 
املعاليم اإلحصائية

ااميع
قيمة (ت) االختبار البعدير القبلياالختبا

احملسوبة
قيمة (ت) 

اجلدولية ع±- سع±- س

2.560.1152.410.0782.177

2.35
اموعة الثانية 

2.430.0592.5550.1084.942

اموعة الثالثة 
2.530.1372.510.1392.477

)2،9أمام درجة حرية ()0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وجود فروق معنوية بني املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية 11يتضح من اجلدول (

وللمجموعات مجيعها ولصاحل االختبار البعدي إذ بلغت قيمة (ت) احملسوبة للمجموعات الثالث 
) 2.35اجلدولية البالغة () على التوايل وهي أكرب من قيمة (ت) 2.477) ، (4.942) ، (2.177(

وهذا حيقق فرضية البحث .

أثر استخدام ارتفاعات خمتلفة للقفز دؤ دراسة إمساعيل عبد اجلبار صاحل داكما اتفقت هذه الدراسة مع 
عطي تالبليومرتية تدريبات الأنالعميق يف بعض أوجه القوة العضلية ومهارة التهديف بالقفز عالياً بكرة اليد 

.زيادة القوة االنفجارية للرجلني لدى عدائي السرعةنتائج إجيابية يف 
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تعد املسالك املرتفعةالقوة االنفجاريةويعزو الباحث التطور يف 
وهذا يؤثر وهذا يهدف إىل إنتاج أكرب قوة يف أقصر زمن ممكن "اجلري فعالة لعضالت الرجلني املشاركة يف 

سرعة اجلري يف زيادة سرعة االنقباض العضلي مما يسهم يف تنمية القوة االنفجارية لعضالت الرجلني وزيادة 
.محدي حممد علي حممودو هذه تتفق مع دراسة"خاصة يف بداية السباقات 

تعمل على حتسني وتطوير خزن الطاقة املطاطية داخل األلياف العضلية القوةفضالً عن ذلك فأن تدريبات 
) 165ص،1999وحتسني رد الفعل املطي هلذه العضالت مما يؤدي إىل حتسني اإلجناز الرياضي (عائد ، 

) وسليمان حجر 1989(Lopes) ولوبيز Ried)1986ويف هذا الصدد يؤكد كل من ريد 
القوة االنفجارية للرجلني مسة مطلوبة وحتتل مكانة مهمة للسباقات  ) أن تنمية1989وعويس اجلبايل (

) وحممد حسن 1991) وعثمان رفعت (Pollock)1990كآفة ، كما أكد ذلك كل من بولوك 
، 1999) أن عامل القوة االنفجارية للرجلني ميثل األمهية األوىل للعناصر البدنية (علي ، 1991عالوي (

21. (
تعد طريقة خاصة من أجل تنمية القوة القوة) بأن تدريبات Gambettaبيتا (وهذا ما أكده جام

.) 62ص،1989االنفجارية (جامبيتا ، 
االنفجارية استخدمت عملية حتليل التباين اختبار (ف) .

)12اجلدول (
اختبار القوة االنفجـــــــــــارية يف جري البعدية للمجموعات الثالث يف عنصر يوضح حتليل التباين لالختبارات 

.م20

درجة مصدر التباينالمتغير
احلرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة (ف) 
احملسوبة

قيمة (ف) 
اجلدولية

اختبار القوة 
االنفجــــــــــــــــارية 

م20يف جري 

اموعات 20.0180.009بني 
5.234.26 اموعات اخل  90.1050.012د

110.1230.021اموع الكلي

.) 2،9) أمام درجة حرية (0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وهي أكرب من قيمة (ف) اجلدولية 5.23) أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت (12يتضح من اجلدول (

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات البعدية للمجموعات )4.26والبالغة (
.م20اختبار القوة االنفجــــــــارية يف جري الثالث يف عنصر 
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وعمل على اختالف من 
. ونظراً لعدم معرفة ةثالثللمجموعات ال..م20ــارية يف جري اختبار القوة االنفجـحتسني للمجموعات

لجأ إىل وسيلة إحصائية أخرى تتمثل يف أقل فرق نهي األفضل ، ةأي جمموعة من جمموعات البحث الثالث
) .13) وكما موضح يف اجلدول (L.S.Dمعنوي (

)13اجلدول (
للمجموعات الثالث ) بني االختبارات البعديةL.S.Dيوضح أقل فرق معنوي (

.م20اختبار القوة االنفجـــــــــــارية يف جري يف عنصر 
.اميع البحث الثالثة

ااميع
2.5سَ = 

اموعة الثانية
2.43سَ = 

اموعة الثالثة
2.51سَ = 

2.5سَ = 
/0.070.07

اموعة الثانية
2.43سَ = 

//0.08

اموعة الثالثة
2.51سَ = 

///

) 0.05الفرق معنوي عند نسبة خطأ (
) عدم وجود فروق بني الوسط احلسايب للمجموعة األوىل والثانية إذ بلغ الفرق بني 13يتضح من اجلدول (

) .0.07الوسطني (
) ، 0.07أما
اليت تدربت على الثانيةذه) وأن ه0.08(

.املسلك املرتفع
تعطي و االنقباض الالمركزي بتسمحفعةى املسالك املرتعلتدريباتالويعزو الباحث سبب ذلك إىل أن 

العضلة مرونة إىل طاقة مطاطية عالية وزيادة خمزون الطاقة للعضلة ، فضًال عن ذلك فأن آلية التقلص 
قد عمل على زيادة التحفيز العصيب العضلي وذلك بزيادة اجلري على املسلك  املرتفعالعضلي أثناء 

املتحركالتقلص العضلي الالمركزي وصوًال إىل التقلص العضلي التمطية العضلية للعضالت املادة بوساطة 
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والذي يعرب عن الفرتة التحضريية لتحويل الطاقة الكامنة إىل طاقة حركية عن طريق التقلص العضلي املركزي 
) .99، 2000(احلجار وعبد الباقي ، 

يف جري القصوىاختبار السرعةعرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعات الثالث يف
األوىل.م10م من الوقوف وحساب الزمن بعد قطع 30

)14اجلدول (
يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية

م من الوقوف وحساب 30يف جري القصوى اختبار السرعة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لعنصر 
األوىل.م10الزمن بعد قطع 

.
املعاليم اإلحصائية

ااميع
قيمة (ت) االختبار البعدياالختبار القبلي

احملسوبة
قيمة (ت) 

اجلدولية ع±- سع±- س

2.8670.0592.50.0777.518

2.35 2.4820.0712.4370.0867.202اموعة الثانية 

2.960.0492.5150.1396.005اموعة الثالثة 

)2،9() أمام درجة حرية0.05نسبة خطأ (معنوي عند 
) وجود فروق معنوية بني املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية14يتضح من اجلدول (

وللمجموعات مجيعها ولصاحل االختبار البعدي إذ بلغت قيمة (ت) احملسوبة للمجموعات الثالث 
) 2.35) على التوايل وهي أكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (6.005) ، (7.202) ، (7.518(

وهذا حيقق فرضية البحث .
Josephl. Rogers  USA2000)(ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة وتتفق هذه النتيجة مع 36

اجلهـازعـنالصـادرةالعصـبيةاإلشـاراتوتوزيـعالعضـليةالقـدرةهـيجيـبالـيتاملهمـةالعوامـلأن
السـرعةيفاً مهمـدوراً يؤديـاناللـذينالرئيسـينياجلـزئنيعلـىتـؤثركلهـاالـرجلنيوطـول.اجلسميفالعصيب

ونتيجـة البحـوث حـول العالقـة املشـرتكة بـني طـول و تكـرار اخلطـوة و تعجيـل .وترددهـااخلطـوةطـول:ومهـا
تعجيــل الــركض ينــتج مــن طــول اخلطــوة و تكــرار اخلطــوة لــذلك عنــد ارتفــاع التعجيــل نــرى أنالــركض وجــد (( 
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التغيــري املهــم لكــال الصــفتني )) . ((قاســم حســن أوتصــاعد التكــرار أواخلطــوات توســيع إمــامــن الضــروري 
)) .83،حسني
قـدممتـاسمرحلـةعنـداخلطـوةيفوضـعهاالرياضـييسـتطيعالـيت)القـوة(بالقـدرةعليـهمسيطراخلطوةفطول

أفضـلفـأنلـذا)الفعـلزاويـة(األرضمـعالقـوةبزاويـةاخلطوةطولوتأثريالتماسزمنوكذلكاألرضمع
إنتـاجعلـىالقابليـةحتسـنيهـواألفضـللكـنالتكنيـكتنفيـذطريقـةيفلـيسهـو، اخلطـوةلتحسـنيطريقـة
مـناألرضضـدالقـدرةتسـتخدمعنـدمااخلطوةيفالطبيعيةالزيادةتظهرحيث(والقوةالسرعةمثلالقدرة
.)اخلطوةترددحتسنيخالل
اليتاألعصابقابليةمبدىعليهاالسيطرةيتمرياضيلكلالفسيولوجيةالرتكيبةبواسطةحيدداخلطوةفرتدد
أليافـاً الشـخصأمتلـكوكلمـاالسـيقانوطـولالعضـلةمنهـاتتكـونالـيتالعضـليةواألليـافالعضـالتحتفـز

.خلطواتهجيدترددعلىاحلصولاستطاعالتقلصسريعةعضلية
استخدمت عملية حتليل التباين القصوىالسرعة 

اختبار (ف) .

)15اجلدول (
يف جري القصوىاختبار السرعةيوضح حتليل التباين لالختبارات البعدية للمجموعات الثالث يف عنصر 

األوىل.م10م من الوقوف وحساب الزمن بعد 30

مصدر التباينالمتغير
درجة 
احلرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة (ف) 
احملسوبة

قيمة (ف) 
اجلدولية

اختبار السرعة
يف القصوى

م من 30جري 
الوقوف 

وحساب الزمن 
م10بعد قطع 

األوىل.

اموعات 20.0140.0075.374.26بني 
اموعات اخل  90.0990.011د

110.1130.018اموع الكلي

.) 2،9درجة حرية () أمام0.05معنوي عند نسبة خطأ (
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) وهي أكرب من قيمة (ف) اجلدولية 5.37) أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت (15يتضح من اجلدول (
) وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات البعدية للمجموعات 4.26والبالغة (

م10م من الوقوف وحساب الزمن بعد قطع 30يف جري القصوىاختبار السرعةالثالث يف عنصر 
اتجمموععلى اثر بدرجات متفاوتةاملطبق ،األوىل

.التدريبمسالكباختالفالبحث
م من الوقوف وحساب الزمن 30يف جري القصوىاختبار السرعة يف وعمل على حتسني للمجموعات 

.األوىلم10بعد قطع 
لجأ إىل وسيلة إحصائية أخرى نونظراً لعدم معرفة أي جمموعة من جمموعات البحث الثالث هي األفضل ، 

) .16) وكما موضح يف اجلدول (L.S.Dتتمثل يف أقل فرق معنوي (
)16اجلدول (

بني االختبارات البعدية للمجموعات الثالث)L.S.Dيوضح أقل فرق معنوي (
األوىل.م10م من الوقوف وحساب الزمن بعد قطع 30يف جري القصوىاختبار السرعةيف عنصر 

اميع البحث الثالثة

2.41سَ = ااميع
اموعة الثانية

2.48سَ = 
اموعة الثالثة

2.5سَ = 

2.41/0.070.09سَ = 

اموعة الثانية
0.02//2.48سَ = 

اموعة الثالثة
2.5سَ = 

/

.)2،9و أمام درجة حرية() 0.05الفرق معنوي عند نسبة خطأ (
) وجود فروق بني الوسط احلسايب للمجموعة األوىل والثانية إذ بلغ الفرق بني 16يتضح من اجلدول (

).007الوسطني (
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) ، 0.09أما
اليت تدربت علىاألوىلذه) وأن ه0.02(

.املسلك املنحدر
رعة القصـوى مـن خـالل فقـرات املـنهج أن هنـاك تطـوراً يف مسـتوى صـفة السـإىل ،ويعزو الباحث سبب ذلك 

التـدرييب املقــرتح الــذي وضــعه الطالـب علــى خمتلــف املســالك للمجموعــات الثالثـة وهــذا التحســني جــراء تــأثري 
لــذا يــرى الطالــب أن التــدريب ،املتدربــة علــى املســلك املنحــدراألوىل

،هـذا ممـا يـؤدي إىل حتسـني أو رفـع املسـتوى لـدى املتسـابقنيالقصوىينمي صفة السرعة،على هذا املسلك 
اثر فاعـل يف (التـدريب علـى املنحـدر)ومن هنا نرى أن هلذه الطريقة التدريبيـة ،الرياضي وتطور مستوى اإلجناز

م و أمهية كبرية يف حتسني مستوى اإلجناز الرقمي .400تطوير السرعة القصوى لدى عدائي 
)17(:جدول رقم

يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية
.م حرة400اختبار جري لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لعنصر 

املعاليم اإلحصائية
ااميع

قيمة االختبار البعدياالختبار القبلي
(ت) 

احملسوبة

قيمة (ت) 
اجلدولية ع±- سع±- س

51.410.77450.4470.4142.714

2.35 52.660.67150.160.7494.724اموعة الثانية 

52.180.33251.4070.4092.536اموعة الثالثة 

)2،9) أمام درجة حرية (0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وجود فروق معنوية بني املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية 17يتضح من اجلدول (

وللمجموعات مجيعها ولصاحل االختبار البعدي إذ بلغت قيمة (ت) احملسوبة للمجموعات الثالث 
)2.35) على التوايل وهي أكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (2.536) ، (4.724) ، (2.714(

وهذا حيقق فرضية البحث األوىل .
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امحــــــد شــــــاكر فرمــــــانوتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع مــــــا توصــــــلت إليــــــه العديــــــد مــــــن الدراســــــات مثــــــل دراســــــة
الربنـــامج التـــدرييب م400مســـتوى االجنـــاز لفعاليـــةويعـــزو الباحـــث التطـــور يف 

(املســـالك) مسحـــت األخـــريةهـــذه أن
م و هــي حتمــل الســـرعة و حتمــل القــوة باإلضـــافة إىل 400لفعاليـــة بتطــوير بعــض الصـــفات البدنيــة الضــرورية 

مــن خــالل ،م400رقمــي لفعاليــة القــوة االنفجاريــة و كــل هــذه الصــفات تعتــرب ضــرورية لتحســني املســتوى ال
م حــــرة 400جــــريالتحســــني يف إجنــــاز فقــــرات املــــنهج التــــدرييب املقــــرتح الــــذي وضــــعه الطالــــب ممــــا أدى إىل 

لـذا يـرى الطالـب للمجموعات التجريبية وهذا التحسني جراء تأثري املنهج التدرييب الذي مارسته 
ــل اخلــاص) بالنســبة لل ــل الســرعة،فعاليــة أن الرفــع مــن صــفة (التحّم ــل القــوة وحتّم و القــوة يعــين تطــور يف (حتّم

وتطـور مسـتوى اإلجنـاز ،) هـذا ممـا يـؤدي إىل حتسـني أو رفـع املسـتوى الرياضـيو السرعة القصـوىاالنفجارية
أمهيـة كبـرية هلـذه الطريقـة التدريبيـة ،ومـن هنـا نـرى أن و ذلك من خالل إدراج  املسلكني املنحدر و املرتفع ،

علـى املسـلك حتسني مستوى اإلجناز الرقمي وهذا مثبت يف اجلـداول آنفـاً ومـن هنـا تكمـن أمهيـة التـدريب يف 
.إجناز ممكن ورفع املستوى الرياضي أفضليف حتقيق املنحدر 

وحتملهــا ،التجريبيــةاتهــو انــدماج املــنهج التــدرييب الــذي وضــع للمجموعــ،هــذا التطــورأنطالــب ويوّضــح ال
إىل مـــردود إجيـــايب فيمـــا خيـــص النتـــائج النهائيـــة يف تولقـــد توصــل،مـــن جـــراء املســـالك التدريبيـــةأعبــاء التعـــب

وكــذلك يرجــع الفضــل إىل األســلوب التــدرييب املســتخدم لــه مــردود إجيــايب بالفعــل لفعاليــة،االختبــار النهــائي
.م400

إذ طالباملعد من قبل ال،لتدرييب وهذا يرجع أيضًا إىل مدى ونوع الطريقة التدريبية املستخدمة يف املنهج ا
ومتوج الشدة بني ،أي هرمي بني أسابيع املنهج التدرييب ،استخدم طريقة التدريب اهلرمي من متموج الشدة

اموع لى  تخدمه ع اس ذي  ل ية ا بوع األس ية  تدريب ات ال لوحد التجريبية مما أدى إىل حتقيق إجناز ملموس اتا
أنفااجلداول املذكورة الذي جرت وعرضت نتائجها يف ،والبعدي وملحوظ من خالل االختبارين القبلي 

الثالثةالتجريبيةات،وجود فروق معنويةب،م حرة400جريإلجناز 
اليت من خالهلا ،أثناء أداء العملية التدريبية هاوهذا من خالل التطور احلاصل والواضح الذي حصل ألفراد

.بني االختبارين القبلي والبعدي،البحث اتجمموعن هناك فروقاً يف األوساط احلسابية ألفراد قد تبني أ
استخدمت عملية حتليل التباين ،

اختبار (ف) .
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)18الجدول (
.م حرة400اختبار جري للمجموعات الثالث يف عنصر يوضح حتليل التباين لالختبارات البعدية

مصدر التباينالمتغير
درجة 
احلرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة (ف) 
احملسوبة

قيمة (ف) 
اجلدولية

اختبار جري 
.م حرة400

اموعات 23.9021.951بني 
6.5264.26 اموعات اخل  92.6910.299د

116.593اموع الكلي

) أن قيمة (ف) 18يتضح من اجلدول (.) 2،9) أمام درجة حرية (0.05معنوي عند نسبة خطأ (
) وهذا يدل على وجود 4.26) وهي أكرب من قيمة (ف) اجلدولية والبالغة (6.526احملسوبة بلغت (

.م حرة 400اختبار جري فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات البعدية للمجموعات الثالث يف 
املسالك البحث باختالف جمموعات

.م حرة400اختبار جري يف وعمل على حتسني للمجموعات التدريبية
لجأ إىل وسيلةنثالث . ونظرًا لعدم معرفة أي جمموعة من جمموعات البحث الثالث هي األفضل ، لذا 

) .19) وكما موضح يف اجلدول (L.S.Dإحصائية أخرى تتمثل يف أقل فرق معنوي (
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)19اجلدول (
) بني االختبارات البعدية للمجموعات الثالثL.S.Dيوضح أقل فرق معنوي (

.م حرة400اختبار جري يف عنصر
اميع البحث الثالثة

ااميع
50,44سَ = 

اموعة الثانية
50,16سَ = 

اموعة الثالثة
51,48سَ = 

50,44سَ = 
/0.281,04

اموعة الثانية
50,16سَ = 

//1,32

اموعة الثالثة
///51,48سَ = 

) 0.05الفرق معنوي عند نسبة خطأ (
للمجموعة األوىل والثانية إذ بلغ الفرق بني ) عدم وجود فروق بني الوسط احلسايب 19يتضح من اجلدول (

) .0.28الوسطني (
1.04 ، (

اليت و الثانيةاألوىل1.32(
.املسلك املنحدر و الثانية على املسلك املرتفعتدربت على

400لفعالية 
الثالثة.

رى (التـــدريب علـــى املســـلك املرتفـــع) نوعـــاً مـــن أنـــواع طـــرق التـــدريب األخـــذلـــك أن التدريبويعـــزو الباحـــث 
باإلضــافة إىل التــدريب علــى املنحــدرات حيــث أن هــذان النوعــان مــن التــدريب يعتــربان أكثــر مالئمــة مقارنــًة 

املســلك املســتوي) ممــا يــؤدي هــذا إىل تطــور مســتوى اإلجنــاز علــىببقيــة الطــرق التدريبيــة األخــرى (التــدريب 
اء حتســـني مســـتوى صـــفة يـــأيت مـــن جـــر خاصـــة للمجموعـــة الثانيـــةم حـــرة وذلـــك التطـــور احلاصـــل400جلـــري 

ل اخلاص) للفعالية وهذا مردود يف فعالية  م حرة .400(التحّم
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:تاالستنتاجا2-8
أظهرت النتائج بوجود فروق معنوية بني االختبارين القبلي و البعدي ولصاحل البعدي، وللمجموعة املتدربة 

م حرة.400على املسالك املرتفعة يف عدو 
400عنوية يف االختبارات البعدية لعدو كما أظهرت أيضا وجود فروق م

400
م. أما التدريب على املسلك املنحدر يؤدي إىل تطوير صفة حتمل السرعة، و سعة اخلطوة اليت 400

م.400تسمح بتحسني االجناز الرقمي جلري 
اموعة قت  مستوي حتمل السرعة نتيجة يفاليت تدربت على املسلك املنحدر تقدم بسيط األوىلحق

التدريب ونتيجة تطبيق تدريبات لتنمية الصفات البدنية اخلاصة مبساعدة املسلك املنحدر مما يفاالنتظام 
م جري.400أدي إيل حتسن املستوي الرقمي ملسابقة 

اموعة الثانية تقدمًا ملحوظًا  قت  مستوي حتمل القوة نتيجة لتطبيق تدريبات لتنمية الصفات يفحق
و ذلك من يق تدريبات لتنمية القوة االنفجارية لعمل الرجلني بصورة أكربالبدنية اخلاصة باإلضافة إيل تطب

م 400اخلاصة لفعالية البدنيةالقدرات يفذلك إيل حتسن ملحوظ ىمما أداملسلك املرتفع ،تأثريخالل 
م جري.400واملستوي الرقمي ملسابقة 

و الثانية يف مستوى االجناز الرقمي األوىل
تحسني االجناز لوحدهغري كاف،التدريب يف هذا املسلك املستويأنهذا ما يعين ،م400لفعالية 

م جري.400الرقمي لسباق 
:مناقشة الفرضيات- 2-9

ي و لصاحل البعدي لقد حتقق الفرض القائل بان هناك فروق متباينة بني االختبار القبلي و االختبار البعد
إمناو ،

وتوصلنا إىل اإلجابة على تساؤلنا إىل أن اإلعداد يف املسالك املرتفعة يؤدي إىل ،تدربت يف املسلك املرتفع
تطوير إىلالتدريب يف املنحدر يؤدي أنإىلو يعزى الطالب ذلك .م400حتسني االجناز الرقمي لفعالية

حتمل السرعة بينما التدريب يف املرتفعات يسمح بتطوير حتمل القوة و تطوير القوة االنفجارية للرجلني كما 

ا اليت توصلت إىل:و الثالثة و استنادا يف ذلك لدراسة  كرمي عبد احلسني اجلباراألوىلموعتني ب
. م 1500تطور مستوى اجناز إىلوجود تأثري كبري لتدريبات املرتفع على تنمية حتمل القوة مما أدى -
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يف من تدريبات التثقيل أفضلم من خالل تدريبات املرتفع واملنحدر 1500وجود تطور يف اجناز ركض - 
.األوىلاملضمار وذلك من خالل زيادة معدل سرعة الركض للمجموعة 

:االقتراحات
نرى انه ميكن جعل هذه الدراسة نقطة الشروع إىل عمل جديد لباحثني آخرين يف فعاليات أخرى من 

خلدمة احلركة الرياضية. وكما نوصي بضرورة لتحقيق أفضل املستويات اإلجنازية الرياضية،،العاب القوى 
التدريب على املسالك املنحدرة و املسالك املرتفعة، ملا يؤديان إىل تطوير صفيت حتمل السرعة، وحتمل مزج
، وهاتان الصفتان تؤديان إىل حتسني االجناز دون االعتماد فقط على التدريب يف املسالك املستويةالقوة

.م جري400الرقمي لسباق 
ملا هلا من تأثري مرت بتنمية بعض أجزاء املناهج التدريبية على املرتفعات400ضرورة عناية مدريب جري - 

يف تطوير حتمل القوة و القوة االنفجارية أكثر مقارنة بالتدريب على املسلك املستوي.
و ل السرعة مرت لبعض الوقت على املنحدرات لتنمية عنصر حتم400جريضرورة تدريب عدائي- 

.لديهم والذي هو مهم يف هذه الفعاليةالسرعة القصوى ،
:مةالخالصة العا

نتيجة لتحسني القدرات البدنية لتطبيق تدريبات تنمية ،م جري400املستوي الرقمي لعدائي ن حتس
ذه القدرات يسامهن يف وكل هيف املسلك املرتفع،وتطوير حتمل السرعة وحتمل القوة  و القوة االنفجارية

املرحلة األخرية من يفوكذلك ،منهىلم األو 75- 50بداية السباق من يفم،400مساعدة متسابقي
م.300-200وهي من،السباق

حتسني قدرات يفتأثري إجيايب مهلو القوة االنفجارية،تدريبات تنمية وتطوير حتمل السرعة و حتمل القوة
م جري. 400عدائي 

م من حتسني املستوى الرقمي لديهم كما أن املزج بني 400التدريب يف املسلك املرتفع يساعد رياضيي إن
التدريب على املسلك املرتفع واملسلك املنحدر يساعد أكثر يف حتسني هذه الفعالية على حساب التدريب 

على املسلك املستوي.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

عبد الحميد بن باديسجامعة 
للتربية البدنية و الرياضية

مستغانم

استمارة استبيان
األستاذ الفاضل ...............................................................احملرتم

.عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم 
علـــى (المنحدرة،المرتفعة،المســـتوية)تـــأثير التـــدريب علـــى المســـالكإجـــراء حبـــث حتـــت عنـــوان:((إطـــاريف 

ونظـراً للمكانـة العلميـة الـيت تتمتعـون )) سـنة) 17-16ذكـور(أشـبالم حـرة 400قمـي لـدى عـدائي ر االنجاز ال
لتضــعون اللمســات الســديدة عليهــا املناســبةاالختبــارات البدنيــةحــول الســديد 

املوجودة يف امللحق مع التقدير واالحرتام.

طالبال
فارس بوقندورة 

اسم اخلبري أو املختص:
الدرجة العلمية:

التاريخ:
التوقيع:



امللحق
ل القوةت غري صاحلةصاحلةاختبارات تحّم
1

2

ل القوة)-  وهذا االختبار عبارة عـن مصـطبة قـوة اختبار هارفورد(لتحّم
ســــم حيــــث يقــــوم املختــــرب بالصــــعود علــــى املنصــــة 50علــــى ارتفــــاع 

ـــار يقـــاس الـــزمن املســـتغرق  بشـــكل متكـــرر للـــرجلني ويف هـــذا االختب
والتكرار للرجلني.

اختبــار اجللــوس مــن الرقــود مــن وضــع ثــين الــركبتني يف هــذا االختبــار - 
ل القــــوة) ل ــــة العضــــلية(حتّم ــــبطن وحســــاب تقــــاس املطاول عضــــالت ال

.الوقت املستغرق والتكرار لالختبار حىت استنفاذ اجلهد

ل السرعةت غري صاحلةصاحلةاختبارات تحّم
1
2

م حرة من الوقوف وحساب الزمن املستغرق لالختبار.300اختبار ركض 
.م حرة من الوقوف وحساب الزمن املستغرق لالختبار 600اختبار ركض 

غري صاحلةصاحلةالقوة االنفجاريةاختباراتت
1
2

اختبار الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة العضلية للرجلني.
م من البداية املنخفضة أي مـن بلـوك البدايـة وقيـاس 20اختبار ركض املخترب 

الزمن املستغرق لالختبار.
غري صاحلةصاحلةاختبارات السرعة القصوىت
1
2

ثوان من البدء العايل لقياس السرعة القصوى يف اجلري.4اختبار العدو 
م من البدء املنطلق لقياس السرعة القصوى يف اجلـري حتـت 30اختبار العدو 

الظروف املتغرية.
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خاص

د مـع 12جري خفيـف ملـدة 
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والرجلني.
متارين)3أجبديات اجلري (

التأكيـــد علـــى مرونـــة الســـاقني 
بشـــــكل اكـــــرب ومـــــن مث القيـــــام 
ــــــــــــــــل)  باالنطالقــــــــــــــــات (تعجي
لينتقــــــــل اجلســـــــــم إىل القســـــــــم 

الرئيسي

م 30*3مرة3
لكل مترين

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م100جري ملسافة 
م150جري ملسافة 
م200جري ملسافة 

مرة3
مرة2
مرة1

م300
م300
%50م200

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

االسرتخاءد10



الشهر:األولاألسبوع:األول                       
د90الزمن:03/06/2011التاريخ:2الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء عام

إمحـــــــــــــــــــــــــاء 
خاص

د مـــع 12جــري خفيــف ملــدة 
أداء متــــارين الــــذراعني واجلــــذع 

والرجلني.
ـــد علـــى مرونـــة الـــرجلني  التأكي
بشـــــكل اكـــــرب ومـــــن مث القيـــــام 
ــــــــــــــــل)  باالنطالقــــــــــــــــات (تعجي
لينتقــــــــل اجلســـــــــم إىل القســـــــــم 

الرئيسي.
القســـــــــــــــــــــــم 

الرئيسي
د60

ل قوة حتّم

م مع رفع الركبة30جري 
م ضــــــــرب الــــــــورك 30جــــــــري 
للخلف.

متــارين تقويــة عضــالت الــبطن 
والظهر

مرة ضغط أمامي.10

مرة4
مرة4

مرة3
مرة3
مرة3

م120
م120

مرة90
مرة90
مرة30

60%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

االسرتخاءد10



الشهر:األولاألسبوع:األول                    
دقيقة90الزمن:05/06/2011التاريخ:3الوحدة التدريبية: 

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحـــــــــــــــــاء 
عام

إمحـــــــــــــــــاء 
خاص

أداء متــارين د، 12جــري ملــدة 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
بشـــــــــكل يؤهلـــــــــه إىل القســـــــــم 
الرئيســي مــن الوحــدة التدريبيــة 
وبعـــــدها اعطـــــاء االنطالقـــــات 

(تعجيل)

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60
ل  حتّم
السرعة

م حرة100اجلري ملسافة 
م حرة120اجلري ملسافة 
م حرة150اجلري ملسافة 

مرة3
مرة3
مرة2

م300
م360
م300

50%

الراحـــــــــــــــــــــــــــــــة 
عنــدما يصــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــبض  الن

/ن/د135
القســـــــــــــــــــــــم 

اخلتامي
متارين مرونة،وغايته التهدئةد10



الشهر:األولاألسبوع:الثاين                    
د90الزمن:07/06/2011التاريخ:4التدريبية:الوحدة

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحـــــــــــــــــاء 
عام

إمحـــــــــــــــــاء 
خاص

د مــــــــــع أداء 12جــــــــــري ملــــــــــدة
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
ـــد علـــى مرونـــة الـــرجلني  التأكي
بشـــــكل اكـــــرب ومـــــن مث القيـــــام 
ــــــــــــــــل)  باالنطالقــــــــــــــــات (تعجي
لينتقــــــــل اجلســـــــــم إىل القســـــــــم 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل   حتّم
القوة

اجلـــــــــــــــــري باســـــــــــــــــتعمال أوزان 
غ300إضافية يف القدمني.

م80اجلري ملسافة 
م100اجلري ملسافة 
م120اجلري ملسافة 

مرة2
مرة2
مرة1

م160
م200
م120

40%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار منطية ومت ين  ار مت



الشهر:األولاألسبوع:الثاين                     
د90الزمن:09/06/2011التاريخ:5الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحـــــــــــــــــاء 
عام

إمحـــــــــــــــــاء 
خاص

د مــــــــــع أداء 12جــــــــــري ملــــــــــدة
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
أجبديات اجلري.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطـــــــــــــــــــــــــاء االنطالقـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــل) ــــــــــــــــــات 2(تعجي انطالق
م.80مسافة 

مرات3
لكــــل متــــرين 

م60ملسافة
متارين4

مرة12

القســـــــــــــــــــــــم
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م100اجلري ملسافة 
م150اجلري ملسافة 
م200اجلري ملسافة 

مرة3
مرة5
مرة2

م300
م750
م400

50%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار منطية،ومت ين  ار مت



الشهر:األولاألسبوع:الثاين                      
د90الزمن:11/06/2011التاريخ:6الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــــع أداء 12جــــــــــري ملــــــــــدة
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطـــــــــــــــــــــــــاء االنطالقـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــل) ــــــــــــــــــات 2(تعجي انطالق
م100مسافة 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ــــــــكد60 تكني
السرعة

و تطـــوير 
الســـــــــرعة 
القصوى

انطالقات من مكعب البدء
تكنيك السرعة.

)م40*5(*3اجلري ملسافة 
م60اجلري ملسافة 
م80اجلري ملسافة 

م20*2

مرة1
مرة2
مرة2

م40

م240
م120
م160

40%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار منطية، ومت ين  ار مت



الشهر:األولاألسبوع:الثالث                 
د90الزمن:13/06/2011التاريخ:7الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــــع أداء 12جــــــــــري ملــــــــــدة
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
ـــد علـــى مرونـــة الـــرجلني  التأكي
بشـــــكل اكـــــرب ومـــــن مث القيـــــام 
باالنطالقـــــات مـــــن مكعبـــــات 
البــــــــــدء باســــــــــتعمال خمتلــــــــــف 

املؤثرات.
القســـــــــــــــــــــــم 

الرئيسي
ـــــــــــــــــل د60 حتّم

السرعة
م100اجلري ملسافة 
م150اجلري ملسافة 
م200اجلري ملسافة 

مرة4
مرة3
مرة2

م400
م450
م400

50%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية ومت يد ين سو ار مت



الشهر:األولاألسبوع:الثالث                    
د90الزمن:15/06/2011التاريخ:8الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتعليمي

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطـــــــــــــــــــــــــاء االنطالقـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــل) ــــــــــــــــــات 2(تعجي انطالق
م100مسافة 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
القوة

القفز على - 
سم50حواجز6
التنطيط على الرجلني - 

م15ملسافة
كلغ5اجلري مع جر اوزان - 

مرة5

مرة5

مرة5

قفزة30

م20*5

60%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية, ومت يد ين سو ار مت
دقائق.5جري خفيف ملدة 



الشهر:األول:الثالث                      األسبوع
د90الزمن:17/06/2011التاريخ:9الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطـــــــــــــــــــــــــاء االنطالقـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــل) ــــــــــــــــــات 2(تعجي انطالق
م100مسافة 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م100جري ملسافة 
م150جري ملسافة 
م200جري ملسافة 

مرة3
مرة2
مرة1

م300
م300
م200

50%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:األولاألسبوع:الرابع                     
د90الزمن:19/06/2011التاريخ:10الوحدة التدريبية: 

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطـــــــــــــــــــــــــاء االنطالقـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــل) ــــــــــــــــــات 2(تعجي انطالق
م 100مسافة 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
السرعة

م150جري ملسافة 
50سريع،50بطيء،50

أسرع
م200جري ملسافة 
م200جري ملسافة 

مرة3

مرة3
مرة2

م450

م600
م400

60%

تقسيم 
املسافة 

بقامعة كل 
م.50

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار يدية،ومت ين سو ار مت



الشهر:األول:الرابع                     األسبوع
د90الزمن:21/06/2011التاريخ:11الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطـــــــــــــــــــــــــاء االنطالقـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــل) ــــــــــــــــــات 2(تعجي انطالق
م 100مسافة 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
قوة

م مـــــــع ســـــــحب 100جـــــــري 
كغ .5ثقل 

حـــــــــــــواجز بارتفـــــــــــــاع 6قفـــــــــــــز 
.سم40
مرة ضغط أمامي10

مرة3

مرة5

مرة2

م300

مرة30

مرة20

70%

القســـــــــــــــــــــــم
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:األولاألسبوع:الرابع                    
د90الزمن:23/06/2011التاريخ:12الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــع أداء 12جــــــــري ملــــــــدة 
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
ـــد علـــى مرونـــة الـــرجلني  التأكي
بشـــــكل اكـــــرب ومـــــن مث القيـــــام 
ــــــــــــــــل)  باالنطالقــــــــــــــــات (تعجي
لينتقــــــــل اجلســـــــــم إىل القســـــــــم 

الرئيسي
القســـــــــــــــــــــــم 

الرئيسي
ل د60 حتّم

السرعة
املميزة 
بالقوة

م ســــــــــــــــــــحب 100جــــــــــــــــــــري 
كلغ.5ثقل

حـــــــــــــواجز بارتفـــــــــــــاع 6قفـــــــــــــز 
مــــــــــــــــــع اجلــــــــــــــــــري ســــــــــــــــــم40

م.20ملسافة
مرة ضغط أمامي10

مرة3

مرة5

مرة2

م300

م100

مرة20

60%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:اخلامس                   
د90الزمن:25/06/2011التاريخ:13الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــع أداء 12جــــــــري ملــــــــدة 
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع متـــــــــــارين  ال
والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م100اجلري ملسافة 
م150اجلري ملسافة 
م200اجلري ملسافة 

مرة3
مرة2
مرة1

م300
م300
م200

70%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:اخلامس                   
د90الزمن:27/06/2011التاريخ:14الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــع أداء 12جــــــــري ملــــــــدة 
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي 

75%-
80%

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
قوة

م سحب ثقل100جري 
م رفع الركبة50
م ضرب الورك50

حـــــــــــــواجز بارتفـــــــــــــاع6قفـــــــــــــز 
سم40

مرة3
مرة3
مرة3
مرة5

م300
م150
م150

مرة30

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:اخلامس                     
د90الزمن:29/06/2011التاريخ:15الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

أداء متــارين جــري خفيــف مــع 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م حرة80جري مسافة 
م حرة100جري مسافة 
م حرة150جري مسافة 

مرة3
مرة2
مرة1

م240
م200
م150

70%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:السادس                   
د90الزمن:01/07/2011التاريخ:16الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جري خفيف مع أداء 
واجلذع متارين الذراعني 

والرجلني.
التأكيد على إمحاء اجلسم 

لالنتقال إىل القسم 
الرئيسي إعطاء 

االنطالقات (تعجيل) 

الرئيسي 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

تكنيك 
السرعة

م20*5*3جري ملسافة 
مبختلف وضعيات جري 

م 20االنطالق.
وضعيات)6(

مرة2

لكل مرة2
وضعية

م300

%60م240

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

متـــــــــــــارين ســـــــــــــويدية،ومتارين د10
دئة



الشهر:الثايناألسبوع:السادس                 
د90الزمن:03/07/2011التاريخ:17الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
والرجلني.الذراعني واجلذع 

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
قوة

حـــــــــــــواجز بارتفـــــــــــــاع 6قفـــــــــــــز 
سم40
م رفع الركبة50
م ضرب الورك50
مرة ضغط أمامي10

مرة5

مرة3
مرة3
مرة2

م30

م150
م150

مرة20

70%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:السادس                  
د90الزمن:05/07/2011التاريخ:18الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــع أداء 12جــــــــري ملــــــــدة 
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي 

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م حرة100جري مسافة 
م حرة150جري مسافة 
م حرة200جري مسافة 

مرة2
مرة2
مرة1

م200
م300
م200

60%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار يدية،ومت ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:السادس                     
د90الزمن:07/07/2011التاريخ:19الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
الشدة احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

للتمرين
املالحظات 

العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
الذراعني واجلذع والرجلني.

علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم التأكيـــــد 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

لد60 حتّم
القوة

املميزة 
بالسرعة

م 100جري مسافة 
كلغ.5جبر

م120جري مسافة 
.كلغ4جبر

م150جري مسافة 
.كلغ3جبر

مرة3

مرة2

مرة1

م300

م240

م150

75%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:السادس                   
د90الزمن:09/07/2011التاريخ:20الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مــــــــــع أداء 12جــــــــــري ملــــــــــدة
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
قوة

م حــــــرة ســــــحب 100جــــــري 
ثقل
م رفع ركبة50
م ضرب الورك50

حـــــــــــــواجز بارتفـــــــــــــاع 6قفـــــــــــــز 
سم40

مرة3
مرة3
مرة3
مرة2

م300
م150
م150

مرة12

80%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:السابع                    
د90الزمن:11/07/2011التاريخ:21الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

د مـــــــع أداء 12جـــــــري ملـــــــدة 
ـــــــــــذراعني واجلـــــــــــذع  متـــــــــــارين ال

والرجلني.
التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

تكنيكد60
السرعة

مع 
السرعة 
القصوى

م 30،م60جري مسافة 
.م بسرعة قصوى30ببطء،

م 20،م40جري مسافة 
م بسرعة قصوى.20ببطء،
بسرعة قصوى.م 20جري 

مرة3

مرة2

مرة2

م180

م80

م40

75%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:الثامن                    
د90الزمن:13/07/2011التاريخ:22الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

أداء متــارين جــري خفيــف مــع 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م حرة80جري مسافة 
م حرة100جري مسافة 
م حرة200جري مسافة 

مرة2
مرة3
مرة2

م160
م300
م400

80%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:الثامن                    
د90الزمن:15/07/2011التاريخ:23الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
واجلذع والرجلني.الذراعني

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

د60

ل  حتّم
قوة

حـــــــــــــواجز بارتفـــــــــــــاع 6قفـــــــــــــز 
.سم40

م بســــــــــــــــــــــحب 50جــــــــــــــــــــــري 
كلغ.4ثقل
بسرعةم رفع ركبة40
م ضرب الورك بسرعة40
مرة ضغط أمامي10

مرة5

مرة5

مرة3
مرة3
مرة3

مرة30

م250

م150
م150

مرة30

85%

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار ية، ومت يد ين سو ار مت



الشهر:الثايناألسبوع:الثامن                     
د90الزمن:17/07/2011التاريخ:24الوحدة التدريبية:

أقسام 
الوحدة 
التدريبية

الزمن/ 
دقيقة

اهلدف 
احلجمالتكرارالتمرينات املستخدمةالتدرييب

الشدة 
للتمرين

املالحظات 
العامة

القســـــــــــــــــــــــم 
التحضريي

د20
د12

د8

إمحاء 
عام

إمحاء 
خاص

جــري خفيــف مــع أداء متــارين 
الذراعني واجلذع والرجلني.

التأكيـــــد علـــــى إمحـــــاء اجلســـــم 
لالنتقـــال إىل القســـم الرئيســـي 
إعطــاء االنطالقــات (تعجيــل) 

الرئيسي

القســـــــــــــــــــــــم 
الرئيسي

ـــــــــــــــــل د60 حتّم
السرعة

م100جري مسافة 
م150جري مسافة 
م200جري مسافة 

مرة2
مرة3
مرة2

م200
م450
%80م400

القســـــــــــــــــــــــم 
اخلتامي

ين دئةد10 ار يدية،ومت ين سو ار مت



العمر القامة الوزن القفز على المنصة م600اختبار م20اختبار القوة االنفجاریة  م400اختبار  م30اختبار  السرعة القصوى
16 1,72 65,7 80,66 77,59 2,67 50,59 2,78
17 1,74 68,63 83,44 78,2 2,57 51,2 2,88
17 1,73 63,2 81,6 78,43 2,4 51,43 2,9
16 1,7 62,3 84,3 79,45 2,61 52,45 2,91
17 1,73 67,1 82,11 78,91 2,39 51,91 2,76
16 1,75 64,7 81,2 79,28 2,47 52,28 2,82
17 1,71 65,32 82,35 80,17 2,5 53,17 2,86
17 1,75 66,5 82,25 80,28 2,66 53,28 2,93
16 1,73 62,42 83,33 78,71 2,37 51,71 2,89
17 1,78 70,1 82,27 80,22 2,5 52,22 2,96
16 1,77 69,6 83,4 80,32 2,57 52,32 2,99
17 1,76 68,2 80,9 80,48 2,7 52,48 3

القبلیة االختبارات 



االختبارات 
البعدیة

المجموعات القفز على المنصة م600اختبار
اختبار  السرعة 

م30القصوى م400اختبار  م20اختبار القوة االنفجاریة 

1المجموعة

85,13 75,33 2,31 50,3 2,53
90,41 75,2 2,4 51,06 2,57
91,31 76,13 2,43 50,2 2,39
98,18 77,8 2,5 50,23 2,51

2المجموعة

100,11 74,31 2,38 50,03 2,33
99,9 75,35 2,45 50,08 2,41
110,31 77,11 2,48 50,17 2,48
105,21 77,18 2,61 51,11 2,53

3المجموعة 

88,21 77,6 2,34 51,02 2,35
86,67 78,18 2,5 51,8 2,47
88,83 78,4 2,48 51,86 2,56
90,7 79,53 2,68 51,27 2,68



ملخص البحث:
املقدمة وأمهية فصول ،تضمن الفصل التمهيديأربعةاحتوى الباب األول على،بابنيتتضمن الرسالة 

إىل التطورات السريعة يف امليادين املختلفة يف فعاليات العاب القوى على طالبالبحث إذ تطرق ال
املستوى الدويل من جراء املناهج التدريبية املفتوحة وما هلا من تأثري على تطوير اإلجناز الرقمي 

على احملاور الرئيسية اليت هلا تحيث اشتمللقد مت تقسيم هذا الباب إىل أربعة فصول ،،للرياضيني
تعالقة مبوضوع البحث إذ تناول

فالفصل األول خصص إىل التدريب الرياضي و التخطيط لإلعداد البدين ،وذلك من خالل التطرق إىل 
التدريب الرياضي و خصوصيات التدريب و أهدافه ومبادئه و متطلباته مع اإلملام بأشكال وطرق

م أما الفصل الثاين فتطرق 400املبادئ الفسيولوجية لتدريب السرعة و عملية التخطيط الرياضي لفعالية
و كيفية تطويرها و ،،عناصرهاو اللياقة البدنية فيه الطالب إىل

مدى صالحية كل منها يف حتقيق مستوى رياضي معني.
العالقات الرتابطية للعناصر م سرعة  و 400أما الفصل الثالث  فخصصناه  إىل املراحل الفنية لرياضة 

العوامل الفيزيائية املسافات القصرية كم حرة تكني400البدنية األساسية واملراحل الفنية يف سباق 
مرت حرة.400املؤثرة يف عدو 

-16ام بكل ما يتعلق خبصائص ومميزات هذه املرحلة (الفصل الرابع فشمل املرحلة العمرية وذلك باإلمل
.) سنة ( اجلسمية و احلركية و الفسيولوجية والعقلية و النفسية االجتماعية ).17

و م400امليدان وخصوصاً سباقاتيف عدائنيأما مشكلة البحث فقد تبلورت من اخنفاض مستوى ال
على حتسني االجناز الرقمي لفعالية فعة و املستوية)ما مدى تأثري املسالك التدريبية(املنحدرة و املرت

منهج تدرييب لطالبالسريعة والصعبة حيث اعد االسباقاتمنهذه الفعاليةواليت تعتربم 400
.مستعمال بذلك املسالك الثالثةهلذه الفعاليةلتطوير االجنازمقرتح 

م 400ملسافةاالجناز الرقمييف تطوير الثالثةاملسالك التدريبيةهدف البحث: التعرف على تأثري 
.سنة17- 16أشبال ذكورو البالغ أعمارهم لفئةحرة 

ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل متباينةالبحث: وجود فروقضفر 
.الثالثةالبحثالبعدي 

لقد تناول هذا ،ملنهجية البحث وإجراءاته امليدانيةاألولنا فيه يف الفصل رقط: تينلثاأما الباب ا
وأدواتهاستخدام املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة املشكلة وتضمن وصفًا لعينة البحث الفصل

إذ استخدم ،املستخدمة والتجربة االستطالعية الرئيسية والوسائل اإلحصائية املستخدمة يف البحث
وهذا باستعمال م حرة 400لفعالية االجناز الرقمينوعًا من أنواع التدريب املقرتح لتطوير طالبال

وملا هلا من تأثري إجيايب على إجناز هذه الفعالية. ثالث مسالك تدريبية



قاً : يتضمن عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها إذ أظهرت الدراسة بان هناك فرو الفصل الثاينوكان 
قد ظهرت من خالهلا فروق ذات داللة إحصائية لمعنوية يف نتائج االختبارات بعد معاجلتها إحصائياً 

ومستوى اإلجناز يف االختبارات القبلية والبعدية مستوى على
لبعدي.ولصاحل البعدي وذلك من خالل نتيجة املقارنة بني االختبارين القبلي وا

: تضمن االستنتاجات والتوصيات وكانت االستنتاجات املهمة هي:الفصل الثالثأما 
النتائج بوجود فروق معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل البعدي ظهرتألقد - 

م حرة.400يف عدو املتدربة على املسالك املرتفعةوللمجموعة 
املتدربة 400أظهرت النتائج وجود فروق معنوية يف االختبارات البعدية لعدو - 

.على املسلك املرتفع
وهذا ما أظهرته نتائج اختبارات اثر واضح يف تطور سلك املرتفعأن للمت النتائجاثبت- 

400
تطوير صفة حتمل القوة اليت تسمح إىلالتدريب على املسالك املرتفعة يؤدي أنالنتائج أثبتت- 

م.400بتحسني االجناز الرقمي جلري 
تطوير صفة حتمل السرعة اليت تسمح إىلالتدريب على املسلك املنحدر يؤدي أنالنتائج أثبتت- 

م.400بتحسني االجناز الرقمي جلري 
:ا يلي ملقد تضمنتالقرتاحاتأما من حيث ا

جعل هذه الدراسة نقطة الشروع إىل عمل جديد لباحثني آخرين يف فعاليات أخرى من العاب - 
املستويات اإلجنازية الرياضية خلدمة احلركة الرياضية.أفضللتحقيق القوى 

تطويرإىلخلط التدريب على املسالك املنحدرة و املسالك املرتفعة ملا يؤديان أوضرورة استعمال - 
م 400حتسني االجناز الرقمي لسباق تعمالن علىالصفتان هاتانصفيت حتمل السرعة وحتمل القوة و 

.         جري



Résumé de l'étude:
Titre de notre étude est l'impact  de l’entrainement  dans les parcours (descendent,
ascendant, plat) sur le développement de la performance  des coureurs de 400 mètres plat
cadets garçons.
L'étude vise à identifier l'impact des trois parcours d’entrainement dans le développement de
la performance  numérique sur l’épreuve  de 400 m plat dans la catégorie des cadets de
sexe masculin, âgés de 16-17 ans. Le moyen le plus efficace d'une préparation dans les
trois parcours (pentes descendante , et ascendante et un terrain plat) sur le développement
de la performance des coureurs de 400 m. Et les facteurs qui contribuent à développer la
performance de l’épreuve de 400 m. Nous avons donc décidé de mettre l'hypothèse
suivante, les différences ont été différenciés statistiquement significative, entre pré et post
tests, et pour le poste, les trois groupes de recherche, et pour le bénéfice du groupe entrainé
sur les trois parcours, en utilisant l'échantillon de 12 coureurs spécialiste en épreuve de 400
m, cette échantillon ont été choisis dans trois clubs, sont actifs au sein de la première
division de la nationale une, divisé en trois groupes expérimentaux, taux de quatre coureurs
de chaque groupe, ont été utilisés entrainement du premier groupe sur la pente
descendante, tandis que le second groupe ont été utilisées un entrainement sur une pente
ascendante, tandis que le troisième groupe a utilisé un entrainement  sur le plat, après
l'harmonisation et l'équivalence entre les groupes, nous avons utilisé des tests initiaux, et en
les comparant avec les tests dimensions, et ce, après l'application du programme
d’entrainement  sur l'efficacité de 400 m pour une période de huit semaines dans les trois
parcours différents pour ces coureurs, pour voir comment le développement de  la
performance de l'efficacité de l’épreuve de 400 m dans les moyens statistiques et les écarts-
types des variables, et l'analyse des tests de variance a posteriori pour les trois groupes et la
différence moins importante entre Ces groupes (LSD)
L'étude a montré qu'il existe des différences significatives dans les résultats des tests, après
avoir été traités statistiquement, et est apparue dans laquelle les différences statistiquement
significatives au niveau du groupe entrainé sur le parcours ascendant, et le niveau de
réalisation dans les tests avant et après et pour le poste, par le résultat de la comparaison
entre pré et post tests.
Parmi les principales conclusions et recommandations, les résultats ont montré que la
présence de différences significatives entre les tests et post tribales et pour le poste, et pour
le groupe entrainé sur le parcours ascendant  pour l’épreuve de 400 m plat.
Comme le montre également l'existence de différences significatives dans les tests a

posteriori les 400 mètres et en faveur du groupe entrainé sur le parcours ascendant. Et que
le comportement de l'impact élevé est évidente dans l'évolution du groupe, et ceci est
démontré par les résultats des tests de 400-mètres plat  dans le groupe. Et elle conduit au
développement de la capacité de la puissance de déplacement, ce qui permet d'améliorer le
rendement pour le résultat de 400 m. le programme d’entrainement sur le parcours
ascendant mène à l'élaboration et collaboration de caractère avec la vitesse, la capacité et
permettre à l'étape de l'amélioration du rendement pour le résultat  de l’épreuve de 400 m.
En termes de suggestions, nous croyons qu'il peut faire de ce point l'étude de commencer un
nouveau travail d'autres chercheurs dans le domaine de l'athlétisme, pour atteindre de
meilleurs résultats soit en athlétisme ou d’autre  sport, pour servir le mouvement sportif. Et
nous recommandons également la nécessité de mélanger l’entrainement  en pente
ascendante et l’entrainement en pente descendante, ce qui conduira à l'élaboration des
effets positifs avec la vitesse, et la force portante, ces qualités mènent vers une amélioration
du rendement pour la performance de  course de 400 mètres plat.





ملخص الدراسة:
م 400لدى عدائي ،تأثري التدريب يف املسالك (املنحدرة،املرتفعة،املستوية) على تطوير االجناز الرقميعنوان دراستنا هو 

أشبال ذكور.
لفئة أشبال ،م حرة 400التعرف على تأثري املسالك التدريبية الثالثة يف تطوير االجناز الرقمي ملسافة إىلدف الدراسة 

على أجنع الطرق الفعالة لإلعداد يف املسالك الثالثة ( املنحدرات و املرتفعات و و سنة.17-16أعمارهم ،ذكور
هلذهالعوامل املساعدة على تطوير االجناز الرقميو م.400األراضي املستوية) على تطوير االجناز الرقمي لدى عدائي 

،بني االختبارين القبلي والبعدي،فروق متباينة ذات داللة إحصائيةوجود وهو،لذا ارتأينا إىل طرح الفرض التايللفعاليةا
ك املنحدر، مستخدمني يف ذلك عينة من لة املتدربة على املس،موعات البحث الثالثة،ولصاحل البعدي

من ثالث نوادي تنشط ضمن القسم الوطين األول وقد اختريوا بطريقة عمدية،األشبالم فئة400ملسافة ءعدا12
حيث ،عدائني لكل جمموعة أربعمبعدل متكافئة ومتجانسة ثالث جمموعات جتريبية إىلمقسمني ،أللعاب القوى

اموعة  مت  تخد اموعة الثانية فقد استخدمت التدريب على املسلك أما،التدريب على املسلك املنحدراألوىلاس
اموعة الثالثة التدريب على املسلك املستوي،املرتفع مت  تخد اس نما  اموعات ،بي بني  فؤ   تكا نس و ال تجا يق ال عد حتق ب ف

اخلاص لفعالية بعد تطبيق الربنامج التدرييبو هذا مث مقارنتها باالختبارات البعدية ،األوليةقمنا باستخدام االختبارات ،
م400ملعرفة مدى تطور االجناز الرقمي لفعالية ،الء العدائنيؤ هلاملختلفةالثالثةيف املسالك ملدة مثانية أسابيع،م400

حتليل التباين لالختبارات و أوساط حسابية واحنرافات معيارية للمتغريات،اإلحصائية منالوسائل يف ذلكمستعملني
(L.S.D)

ظهرت من خالهلا فروق و ،بعد معاجلتها إحصائياً ،أظهرت الدراسة بان هناك فروقًا معنوية يف نتائج االختباراتإذ 
اموعة املتدربة على املسذات داللة إحصائية على وى  ت ومستوى اإلجناز يف االختبارات القبلية ،ك املرتفعلمس

وذلك من خالل نتيجة املقارنة بني االختبارين القبلي والبعدي.،والبعدية ولصاحل البعدي
البعدي بوجود فروق معنوية بني االختبارين القبلي والنتائجأظهرتانه ،االستنتاجات والتوصيات أهمو من بني 

م حرة.400ك املرتفع يف عدو لوللمجموعة املتدربة على املس،ولصاحل البعدي
400وجود فروق معنوية يف االختبارات البعدية لعدو أيضاأظهرت كما 

وهذا ما أظهرته نتائج اختبارات ،املللربنامج التدرييب املطبق يفأنواملرتفع.
بتحسني االجناز انتسمحلتانالو ،ة االنفجاريةلقو االقوة و يؤدي إىل تطوير صفة حتمل و 400

و والسرعة القصوى،إىل تطوير صفة حتمل السرعةسعى،التدريب على املسلك املنحدرأمام.400الرقمي جلري 
م.400بتحسني االجناز الرقمي جلري اناليت تسمحسعة اخلطوة 

جعل هذه الدراسة نقطة الشروع إىل عمل جديد لباحثني آخرين يف انه ميكن فنرى،أما من حيث االقرتاحات
وكما نوصي خلدمة احلركة الرياضية.،لتحقيق أفضل املستويات اإلجنازية الرياضية،فعاليات أخرى من العاب القوى 

وحتمل ،سرعةملا يؤديان إىل تطوير صفيت حتمل ال،ضرورة خلط التدريب على املسالك املنحدرة و املسالك املرتفعةب
م جري.             400الصفتان تؤديان إىل حتسني االجناز الرقمي لسباق هاتانو ،القوة


