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 ءاهدا
 أهدي مثرة عملي هذا اىل أعز ما أملك

 ينبوع الدفء واحلنان ومنبعيف الوجود كله، اىل 

 األمن واألمان، اىل من رسم إيل طريق يف احلياة

 إىل االسم الذي خيفي حقيقة جناحه "أيب" و "أمي"

 أطال هللا يف عمرمها

 اىل أخوايت كل األهل واألقارب

 اىل كل األحباء واألصدقاء عزت هبم صداقايت

 قلمي.وتوسعت هبم أخويت اىل كل من ذكرهم قليب ومل يذكرهم 

 اىل كل من علمين حرفا أو أكسبين علما

 ومنحين رأاي أو قدم يل نصحا.

 اىل كل زمالئي يف دفعة الدكتوراة جبامعة مستغامن.

"ســـاحيي فـــــــؤاد"                                                        



 

 الشكر والتقدير
 يعلم، وبشكره تدوم النعم، أثين عليه مبا هواحلمد هللا الذي علم ابلقلم، علم االنسان ما مل 

أهله أشكره على فضله ونعمه، واحلمدهللا على العون والصرب على إلجناز هذه املذكرة، ويف 
هذا املقام لن أستطيع أن أكافئ أصحاب الفكر الصادق والرأي الصائب والذين جبواري 

ه وجهده، وأتقدم هلم ابلشكر طوال فرتة البحث، اىل كل من وقف جبواري وشارك بعلمه ووقت
 واالعتزاز.

أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل من ساعدين من قريب أو من بعيد على اجناز هذه املذكرة كما 
واألستاذ الدكتور مساليت خلضر  أتقدم بوافر الشكر واالمتنان لكل من األستاذ املشرف

على ما قدماه يل من توجيهات مستمرة  الدكتور عامر عامر حسنيمساعد املشرف 
 .ونصائح قيمة طوال فرتة البحث

بروفسور بن ويقتضي مين واجب العرفان واجلميل أن أعرب عن جزيل شكري وتقديري اىل 
اللذان كان يل سندا طيلة فرتة البحث، الشكر موصول اىل   وبروفسور حجار حممد قوة علي

نة، الشكر موصول اىل فريق البحث الذي  س 17كل رئيس ومدرب شباب عني وسارة حتت 
كانوا معي قلبا وقالبا طيلة أطوار البحث، الشكر موصول اىل أساتذة ودكاترة معهد الرتبية 

 -د. عدة غوال -بروفسور كوتشوك سيدي حممدالبدنية والرايضية جبامعة مستغامن: 
 -د. قاسم خمتارفة: وجبامعة اجلل -مدير املعهد د. ميم خمتار –بروفسور عطاء هللا أمحد 
 د. سعداوي حممد -د. بكلي عيسىوجبامعة الشلف:  د. محيدة خالد

 الشكر موصول اىل كل من كان يل عون من قريب أو بعيد على إمتام
 هذا العمل املتواضع وأخر دعواان أن احلمد هللا رب العاملني
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 :قدمةم
هم يف حتسني األداء الذي حتقق من خالل برانمج خمطط يديره مدرب متخصص االتدريب الرايضي يس   

الكامنة، مما ينتج عنه تطور يف األداء،  والالهوائيةقدراهتم اهلوائية  وتطويرتنمية  والفريقيستطيع من خالله الالعب 
 .(02،1992السيد مقصود،العاملية. )وابلتايل تطور اللعبة ككل للوصول اىل املنافسات 

متمتعا بلياقة بدنية عالية، فقد أصبحت تنمية  احلايلكرة القدم احلديثة تتطلب أن يكون العب الكرة ل إن     
الفرتية والسنوية ولقد  االسبوعية، الصفات البدنية العب الكرة إحدى العمد األساسية يف خطة التدريب اليومية،

اىل العيب الكرة االن وما كانوا من سنوات  ابلنظرارتفعت قدرات العيب العامل يف السنوات األخرية ارتفاعا واضحا 
والرجولة يف  كرة القدم احلالية تتصف ابلسرعة يف اللعب،  إن د صفاهتم البدنية قد تمت بطريقة ملحوةة،، جن

واملهارة العالية يف األداء الفين و اخلططي ، والقاعدة األساسية لبلوغ الالعب للمميزات اليت تؤهله لذلك  األداء،
ويهدف التدريب يف   (،54،1974حنفي حممود خمتار،هي اللياقة البدنية، اي تنمية الصفات البدنية لالعب. )

إلنتاج الطاقة املرتبطة بطبيعة كرة القدم، ويتضح من خالل  حتسني كفاءة أجهزة اجلسم إىلكرة القدم ابألساس 
الدراسات واألحباث أن العيب كرة القدم يعتمدون على قدر متساو تقريبا من كال النظامني اهلوائي والالهوائي 

، غري أن طبيعة العمل تكون أساسا عمال الهوائيا يعتمد على خليفة من العمل اهلوائي، %50ظام يعين لكل ن
الطاقة األساسية لالعيب كرة القدم هي الطاقة الالهوائية، اما الطاقة اهلوائية فان االعتماد عليها يكون أي إن 
املساعدة يف سرعة االستشفاء واليت حتدث خالل املباراة عند اخنفاض معدالت اللعب، ولذلك جيب هبدف 

أن التدريب على جري  على أداء تدريبات بتكرار األداء لفرتة زمنية قصرية وبشدة عالية، كما يالحظ رتكيزال
مع طبيعة تدريبات قصرية وسريعة تتفق املسافات الطويلة ال يؤدي اىل حتسني كفاءة العيب كرة القدم مقارنة أبداء 

أبو اللعب يف كرة القدم مع مراعاة طبيعة العبء الفسيولوجي الواقع على الالعبني تبعا الختالف مراكزهم. )
 (223،1994العالء، شعالن،

من الرايضات اليت تلقي عبئا كبريا على العديد من اجهزة اجلسم وتتطلب طاقة  القدم كما تعد رايضة كرة       
مرتفعة نسبيا، ونظرا لشدة اجلهد البدين املبذول ومدته أصبح من الضروري أن تتضمن تدريبات كرة القدم تطوير 

ة من فرتة جهد عشوائي ويتكون األداء الرايضي الالعبني خالل املبارا النظام الالهوائي واهلوائي لدى الالعبني،
ان استعمال التمرينات التبادلية اي تقاطع  تلف فرتاته وأشكاله من انحية اىل اخرى،وفرتة اسرتجاع، حيث خت

(  (Thibault 2009فرتات العمل مع فرتات الراحة املتنوعة يف تدريبات كرة القدم ليسمح بتحسني االداء
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ربز أمهية كربى الستخدام طريقة التباديل يف التدريب مما ي (13-2016ذكر من طرف خرويب حممد فيصل )
: " أبهنا أسلوب تدرييب حيتوي على شكل مهم جدا لتحسني القدرة  (Dellal,2013,14)وعرفها  ،ديث.احل

اإلجناز عند الرايضي  الرايضات اجلماعية من خالل استثارة طاقوية خمتلطة هوائية والهوائية"،يف  اهلوائية القصوى
مرتبط دائما بكيفية املمارسة ومباذا ميارس وما هو اهلدف منها، فاختيار الطريقة والنوع املالئم من التمارين سوف 

تدريب املداومة  ىاجتاه عل(Dellal.A) يفضل ، (2018وآخرون ، (F. fajrinيدعم جمال املمارس نفسة 
هو التدريب األساسي يف عامل   تبادليةو مترينات  ،(intermittent)تبادلية لالعب كرة القدم عن طريق متارين 

قد قام بتحليل ووصف لنشاط العب كرة  Verheijien (1997) و  )Bangsbo (b1994 كرة القدم،
" ألنه من خالل املباراة يقوم الالعب أبفعال خمتلفة ) املراوغة ، السباق ،  تباديلالقدم على أنه نشاط يدعى " 

 ووصف ،اخلربة ودور اللعب داخل الفريق اللعب،مستوى  املواقف،تغري اجلري....( ختتلف عشوائيا وحسب 
(Dellal.A)  وفرتاتهد لفرتات اجل وعشوائية"، ميكن تعريفها أبهنا مستمرة  تبادليةالقدم أبهنا " رايضة  كرة 

 1200تتميز حبوايل  تبادليةكرة القدم هي رايضة   ،(Dellal.A;140;2008)االسرتجاع النشطة أو السلبية 
 700سرعة، وأكثر من  40اىل  30بني  ثواين(، وحتتوي ما5-3توقعة )لكل املمن تغريات النشاط متوقعة وغري 

اىل ذلك تتطلب اللعبة جمهودات شديدة  وابإلضافةمن قفزات وانزالق )التصدي(  40 و 30اىل  7ة، من ور د
حسب مناصب اللعب يقطع و  (،2009وآخرون (F. Marcello أخرى مثل التباطؤ، الركل، املراوغة والقذف

كلم/سا   21مرت بسرعة قصوى  773.7اىل  398.4كلم، من بينها مسافة   13.8اىل  10بني  الالعبون ما
.جيب اهتمام  (%FCmax)من احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب %90اىل  80مع محولة قلبية ترتاوح بني 
 (Vmax)حسب تصنيفات الشدة ووفقا لشدة الوةيفية لقيم السرعة القصوى  املقطوعة اختالف هذا املسافات

( لكل العب، ومن أجل احلصول على البياانت أكثر الدقة تشري Vmaأو السرعة اهلوائية القصوى )
من امجايل املسافة املقطوعة، لتوضيح ان الالعبني  %12اىل  8أن اجلري بشدة العالية جدا متثل  اإلحصائيات

)اختبار فاميفال(.  (vma) %100من امجايل املسافة املقطوعة من الشدة  %12اىل  8يقطعون ما بني 
(,Dellal,Javier 2017،02.) 

جتريب هذه الطريقة   من خاللالبحث  ءجراإىل إل الفضو  فينا فعتدهذه الطريقة التدريبية حركت اهتمامنا و 
واهلوائي العيب كرة القدم حتت  وضع برانمج تدرييب تباديل لتطوير النظام الالهوائيب ونوعيكمفتاح عملي كمي 
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الذي حيتوي  االطار العام للدراسة مث لدراسات السابقةلحتليل و مناقشة  تشمل دراستنا علىتو على هذا األساس 
 ،سباب اختيار البحث، مصطلحات البحثأاشكالية البحث، الفرضيات، أهداف البحث، أمهية البحث،  :على
يتضمن  ،فصول ثالثتوي الدراسة النظرية على حت ، حيثجانب تطبيقي وجانب نظري :اىل جانبني حبثناقسمنا و 

قدرات الأنظمة الطاقة و  فيتمحور حول فصل الثاينالفصل األول التدريب الرايضي احلديث و طرقه التدريبية مث ال
 اجلانبأما خصوصية تدريب كرة القدم عند املراهقني  الذي يتناول الفيزيولوجية يف كرة القدم مث الفصل الثالث

اىل الدراسة االستطالعية واليت أجريت على  لرابعا، حيث تطرق الباحث يف الفصل تضمن ثالث فصول التطبيقي
حيتوي كل االجراءات امليدانية من طريق و  اخلامسالعبا من نفس اجملتمع البحث، أما الفصل  11عينة قوامها 

عرض نتائج وحتليلها ومناقشتها مث فيه  نااستعرض قد السادساملنهج املتبع وعينة البحث واالختبارات مث الفصل 
 االستنتاجات و التوصيات و اخلامتة . 
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هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع طريقة التدريب التبااديل وتناولتاه الدراسات السابقة: -1
من زوااي خمتلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بني العربية واالجنبياة. وساوف نساتعرض مجلاة مان الدراساات الايت   

واناب االتفااق واالخاتالف وبياان مالحمهاا، معاا تقادع تعليقاا عليهاا يتضامن ج أبارزاالستفادة منها مع اإلشارة اىل 
أغلب الدراساات حديثاة وقاد أجريات كلهاا الفجوة العلمية اليت تعاجلها الدراسة حاليا، ويود الباحث أن يستعرض 

 ، ومشلت مجلة من األقطار والبلدان مما يشري اىل تنوعها الزمين واجلغرايف.2019اىل  2008يف الفرتة املمتدة من 
دراسااات وفااق الاازمن، وفيمااا يلااي نقاادم عرضااا هلااذه الدراسااات، مث نبااني جوانااب االتفاااق وهااذا قااد   تصاانيف ال   

واالخااتالف بينهمااا، مث نوضااح الفجااوة العلميااة ماان خااالل التعاارف علااى اخااتالف الدراسااة احلاليااة عاان الدراسااات 
 السابقة، وأخريا جوانب االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية.

 الدراسات السابقة أوال: استعراض 
 الدراسات ابللغة العربية: -

 (2019شافع واخرون )م.  2019الدراسة: شافع عامر وحممد ملني كريداش  
 أتثري التدريب التباديل على صفة الرشاقة لدى العيب كرة السلة صنف أكابرعنوان الدراسة: 
 هتدف الدراسة اىل: أهداف الدراسة: 

 طريقة التدريب التباديل يف حتسني صفة الرشاقة لدى العيب كرة السلة صنف أكابر.التعرف على أتثري استعمال 
 استعمل املنهج التجرييب منهج الدراسة: 
جمماوعتني،  ابساتخدام( العب كارة السالة   اختياارهم ابلطريقاة القصادية 24بلغت عينة الدراسة )عينة الدراسة: 

 ( العبا.12وعة التجريبية تتكون من )( العبا واجملم12اجملموعة الضابطة تتكون من )
أشارت نتائجه اىل ان استعمال طريقة التدريب التبااديل هلاا أتثاري علاى صافة الرشااقة لادى العايب كارة  أهم النتائج:

 السلة صنف أكابر.
 (2019 )بودواينم.  2019الدراسة: عبد الرزاق بودواين  

الشاادة والتاادريب ابأللعاااب املصااغرة وعلااى بعاا  املؤشاارات أتثااري التاادريب التباااديل قصااري مرتفااع  عنــوان الدراســة:
 البدنية والفيزيولوجية لالعيب كرة القدم.

 أهداف الدراسة:
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يهدف البحث اىل معرفة أتثري كل من التدريب التباديل عاايل الشادة والتادريب ابأللعااب املصاغرة علاى كال مان  -
واألنواع الثالث للنب  القليب )األقصى، االحتياطي والراحة( ومعرفة اي التدريبني يثاري  السرعة القصوى والالكتات

 18لعباة مصاغرة( لادى العايب أقال مان  2 ضد 2تباديل،  10/10القدرات الالهوائية القصوى وأخذان كنوعني )
 سنة.

 .جتريبيتني:   استخدم الباحث املنهج التجرييب مبجموعتني منهج الدراسة
 سنة يف كل جمموعة  18العب كرة القدم أقل من  10: الدراسةعينة 

 توصل الباحث إىل:  أهم النتائج:
ال توجاد فااروق دالااة احصااائيا بااني التاادريبني كمااا أنااه مل تكاان هناااك داللااة احصااائية بااني النااوعني التاادريبني  -

لعااب املصاغرة حيقاق ومناه يؤكاد أبن التادريب ابأل 10/10املقرتحني مع أفضلية يف النساب املئوياة لصاا  
األهداف التدريبية البدنية ويطور القادرات اهلوائياة والالهوائياة عناد الشابان، اضاافة اىل فوائاده يف اجلواناب 

 التقنية والتكتيكية.
 (2019 )منصوريم.  2019الدراسة: عبد هللا منصوري  

 ماان الساارعةقصااري وأثرمهااا علااى كاال دراسااة مقارنااة بااني طااريقيت التاادريب املتقطااع طوياال واملتقطااع عنــوان الدراســة: 
 اهلوائية القصوى والقوة املميزة ابلسرعة لالعيب كرة القدم أكابر.

 أهداف الدراسة:
هاادفت الدراسااة اىل التعاارف علااى ماادى مسااامهة كاال ماان الااربانمج التاادرييب املبااين علااى أساااس التاادريب  -

طاااع قصاااري يف تطاااوير السااارعة اهلوائياااة املتقطاااع طويااال والاااربانمج التااادرييب املباااين علاااى أسااااس التااادريب املتق
 القصوى والقوة املميزة ابلسرعة لالعيب كرة القدم أكابر.

:   اساتخدم الباحااث املانهج التجاارييب ابساتخدام االختبااار القبلاي ذلااك تطبياق الربانجمااني التاادريبني مـنهج الدراســة
 ومث اجراء االختبار البعدي.

وى البطولة الوطنية الثانية هواة أكابر للمجموعة الشرقية واليت تضم : أجرى الباحث دراسة على مستعينة الدراسة
( العباا 20، حيث مشلت عينة الدراساة فرياق شالغوم العياد )20016/2017( العب للموسم الرايضي 400)

العيناة بطريقاة (   اختياار ة الثانياة( العباا )العيناة التجريبيا20)العينة التجريبية األوىل(، وفرياق هاالل شالغوم العياد )
 عمدية.
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 توصل الباحث إىل:  أهم النتائج:
أستخلص الباحاث النتاائج أن الاربانمج التادرييب املباين علاى أسااس التادريب املتقطاع قصاري يسااهم بشاكل  -

أكثر فعالية يف تطاوير كال مان السارعة اهلوائياة القصاوى والقاوة املميازة ابلسارعة مان الاربانمج التادرييب املباين 
 املتقطع طويل لالعيب كرة القدم أكابر. أساس التدريب

 (2017عايدي )م.  2017الدراسة: مراد عايدي  
اقارتاح بارانمج تادرييب فارتي مرتفاع الشادة لتحساني اللياقاة الالهوائياة لادى العايب النخباة يف الكارة عنوان الدراسـة: 

 الطائرة.
 هتدف الدراسة اىل: أهداف الدراسة: 

 ييب الفرتي املرتفع الشدة لتحسني اللياقة الالهوائية لدى العيب كرة الطائرة.الكشف عن أتثري الربانمج التدر 
 اعتمد الباحث على املنهج التجرييب وذلك من خالل إعداد برانمج تدرييب فرتي.منهج الدراسة: 
يااة ( العااب   اختيااارهم ابلطريقااة القصاادية وتقساايمهم إىل جمموعااة جتريب14بلغاات عينااة الدراسااة )عينــة الدراســة: 
 وأخرى ضابطة.
توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات الالعبني يف اللياقاة الالهوائياة باني االختباار القبلاي  أهم النتائج:

 والبعدي تعزى للربانمج التدرييب املقرتح الفرتي املرتكز على أسلوب التدريب البليومرتي.
 (2016 )سرايعيةم.  2016الدراسة: مجال سرايعية  

مارت  400عادائي اساتخدام طاريقيت الفارتي والتكاراري يف تطاوير صافة التحمال اخلاا  لادى  أثارعنـوان الدراسـة: 
 عدوا.

الدمج بني طريقيت الفرتي والتكراري يف فارتة اإلعاداد اخلاا  ومرحلاة ماا قبال املنافساة عان طرياق  أهداف الدراسة:
 مرت. 400حمل اخلا  لدى عدائي سباق برانمج تدرييب مقرتح ومعرفة مدى أثرها يف تطوير صفة الت

 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب مبجموعتني التجريبية والضابطة.منهج الدراسة
مارت فئاة ذكاور صانف أكاابر بان عكناون، وقاد  400: مشلت كل عدائي املنتخاب الاوطين العساكري عينة الدراسة
 ( عداء.14بلغ عددها )
  أهم النتائج:
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لاااة إحصاااائية باااني القياساااات القبلياااة والبعدياااة، ولصاااا  القياساااات البعدياااة للمجماااوعتني وجاااود فاااروق ذات دال -
 )الضابطة والتجريبية(.

حقااق الااربانمج التاادرييب ابسااتخدام طااريقيت التاادريب الفاارتي والتكااراري أفضاال النتااائج يف تطااوير صاافة التحماال  -
 مرت. 400اخلا  لدى عدائي 

اث( اخلاااا  بعااادائي 1-0.9ضااامن اجملاااال ااااادد ملعامااال التحمااال ألزولاااني ) أثبااات اجملموعاااة التجريبياااة تواجااادها -
 مرت املتميزين متفوقة بذلك على اجملموعة الضابطة. 400

ساهم الربانمج التادرييب للمجموعاة التجريبياة يف زايدة القادرة علاى حتمال نسابة تركياز حاام  الالكتياك يف الادم  -
 مج التدرييب للمجموعة الضابطة.ألطول فرتة أثناء األداء أفضل من الربان

 مرت. 400أدى الربانمج التدرييب للمجموعة التجريبية اىل تطور إجناز عدو  -
 ساهم برانمج تدرييب يف زايدة القدرة على حتمل نسبة تركيز حام  الالكتيك يف الدم ألطول فرتة اثناء األداء. - 

 (2016)بوفادن م.  2016الدراسة: عثمان بوفادن  
لاادى العاايب كاارة  واهلوائيااةأتثااري تاادريب الفاارتي خمتلااف الشاادة يف حتسااني عتبااة األياا  الالهوائيااة عنــوان الدراســة: 

 القدم أواسط
 أهداف الدراسة:

 معرفة أتثري التدريب الفرتي خمتلف الشدة يف حتسني القدرة اهلوائية حتت القصوى والقصوى -
  هلوائية حتت القصوى والقصوى والتحمل اخلا تعرف على طبيعة العالقة بني كل من القدرة ا -

 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب مبجموعتني التجريبية والضابطة.منهج الدراسة
العبااا كاارة القاادم ينتمااون اىل فريااق وداد مسااتغامن قسااموا اىل جممااوعتني  34العبااا ماان جممااوع  22: عينــة الدراســة

 الضابطة والتجريبية.
 الباحث أن:توصل  أهم النتائج:

برانمج التدريب الفرتي خمتلف الشدة أدى اىل حتسني القدرة اهلوائية حتات القصاوى والقصاوى والتحمال اخلاا   -
 لدى العينة التجريبية.

ان التدريب الفرتي أفضل من برانمج العينة الضابطة يف حتسني القدرة اهلوائية حتت القصوى والقصوى والتحمل  -
 سنة. 19قدم حتت اخلا  لدى العيب كرة ال
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 توجد عالقة طردية بني كل القدرة اهلوائية حتت القصوى والقصوى والتحمل اخلا . - 
 (2016)بن شتيوي م. 2016الدراسة: بن شتيوي عبد الرزاق  

والقوة االنفجارياة لادى  أثر منهج تدرييب وفق أهم املؤشرات الفسيولوجية يف تطوير صفيت املدوامةعنوان الدراسة: 
 العيب كرة الطائرة.
 أهداف الدراسة:

يف تنمياة كال مان الصافات  متاارين البلياومرتي ابساتعمالفعالية الربانمج التادرييب املقارتح واملتعلاق ابلتادريب املتنااوب 
 البدنية األساسية لالعب كرة الطائرة الكمية والنوعية من خالل تطوير صفيت املداومة والقوة االنفجارية.

 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب مبجموعتني التجريبية والضابطة.منهج الدراسة
( العب كرة 16ية )العمدية( وتتألف العينة من ): قام الباحث ابختيار عينة البحث ابلطريقة القصدعينة الدراسة

 الطائرة من اواسط اجملتمع الرايضي البرتويل الذي ينشط يف القسم املمتاز.
 ( العبني 8( العبني والثانية ب )8من ) م العينة اىل جمموعتني ابلطريقة العشوائية جمموعة شاهدة تتكوني  تقس

 توصل الباحث أن: أهم النتائج:
ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي على مستوى كال مان اختباارات االرتقااء واملتمثلاة  وجود فروق
وكااذا اختبااار احلجاام األقصااى السااتهالك األوكسااجني واختبااار  (RAS_ RCA .SJ_ CMJ)يف اختبااار 

 السرعة اهلوائية القصوى.
 (2016 )صدوقيم.  2016الدراسة: صدوقي بالل  

ثري التدريب املتقطع والتدريب ابأللعاب املصاغرة علاى السارعة اهلوائياة القصاوى لادى العايب كارة أت عنوان الدراسة:
 القدم صنف أواسط.
 تتمثل أهداف البحث يف معرفة مدى فعالية الربانجمني التدريبني املقرتحني:أهداف الدراسة: 

 طريقة التدريب املتقطع وأتثريه على تطوير السرعة اهلوائية القصوى. -
 طريقة التدريب ابأللعاب املصغرة وأتثريها على تطوير السرعة اهلوائية القصوى. -

 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة.منهج الدراسة
يقاة :   اختيار الباحث فريقني من بني هذه الفرق املمثلة للبطولة الوالئية لوالية اجلزائر كرة القادم بطر عينة الدراسة

 عمدية.
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 قام الباحث بتقسيم عينة الباحث كاليت: 
 العبا كعينة جتريبية أوىل تتدرب بطريقة التدريب املتقطع،  12 -
 العبا كعينة جتريبية اثنية تتدرب بطريقة األلعاب املصغرة.  12 -

 توصل الباحث إىل:  أهم النتائج:
 التدريب املتقطع أتثري إجيايب يف تطوير السرعة اهلوائية القصوى لدى العيب كرة القدم صنف أواسط.  -
التاادريب األلعاااب املصااغرة أتثاار إجيااايب يف تطااوير الساارعة اهلوائيااة القصااوى لاادى العاايب كاارة القاادم صاانف  -

 أواسط.
 (2015 )بكليم.  2015الدراسة: عيسى بكلي  

التادريب التبااديل قصاري قصاري علاى السارعة اهلوائياة القصاوى واالرتقااء عناد انشائ كارة دراساة أثار  عنوان الدراسـة:
 سنة. 18القدم اقل من 

تتمثاال أهااداف البحااث يف التحقااق ماان أثاار التاادريب التباااديل قصااري قصااري علااى تطااوير بعاا   أهــداف الدراســة:
 على: الصفات األساسية يف كرة القدم من خالل خمتلف جماالت الطريقة التبادلية

 السرعة اهلوائية القصوى - 
  االرتقاء -
 أمهية التدريب املتبادل قصري قصري يف كرة القدم. -

 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب.منهج الدراسة
 : قام ابختيار عينة قصديه تتكون من أربع فرق تنشط يف نفس املستوى ومن نفس املنطقة )الشلف(عينة الدراسة
دريب التبااديل يطاور السارعة القصاوى اهلوائياة ملختلاف جماالتاه لكان لتطاوير االرتقااء جياب اختيااار التا أهـم النتـائج:

 التمارين املناسبة كتمارين الوثب.
 (2015 )منصوريم.  2015الدراسة: عبد هللا منصوري  

االنفجارياااة لاطاااراف أثااار التااادريب املتقطاااع قصااري قصاااري علاااى السااارعة القصااوى اهلوائياااة والقاااوة عنــوان الدراســـة: 
 سنة. 20السفلى لالعيب كرة القدم أقل من 

 أهداف الدراسة: 
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 20اهلوائية لدى العيب كرة القدم اقل مان  الكشف عن أثر التدريب املتقطع قصري قصري على السرعة القصوى -
 سنة.
ى العايب كارة القادم الكشف عن أثر التدريب املتقطاع قصاري قصاري علاى القاوة االنفجارياة لاطاراف السافلى لاد -

 سنة. 20اقل من 
 الكشف عن أمهية القدرة اهلوائية والقدرة الالهوائية الاللبنية هلذه الفئة العمرية. -
الكشااف عاان املاادة الاايت نسااتطيع فيهااا اكتساااب اجلانااب الالهااوائي الاللبااين واجلانااب اهلااوائي بواسااطة التاادريب  -

 املتقطع قصري قصري.
الباحااث املاانهج التجاارييب ابسااتخدام اجملمااوعتني املتكااافئتني جمموعااة جتريبيااة وجمموعااة :   اسااتخدم مــنهج الدراســة

 ضابطة ملالئمته لطبيعة الدراسة.
العاب   18العب من فريقني لكرة القدم لبلدية عني رقادة ب  36:   اختيار العينة بطريقة عمدية عينة الدراسة

 العب كعينة ضابطة.  18ب  كعينة جتريبية، وفريق برج صباط
 توصل الباحث إىل:  أهم النتائج:

مدى فعالية الربانمج التدرييب املقرتح حيث حصلت اجملموعة التجريبياة علاى أحسان فاروق يف املتوساطات احلساابية 
 اهلوائية.  وهذا ابلنسبة الختبار القوة االنفجارية واختبار السرعة القصوى

 (2015 )خودير م. 2015الدراسة: خودير صفيان  
علاى قاوة - VMAجاري  20-10و VMAجاري  20-10أثر التادريب املتنااوب القصاري عنوان الدراسة: 
 اهلوائية والقوة االنفجارية لاطراف السفلى لالعيب كرة اليد. السرعة القصوى

 أهداف الدراسة: 
اىل تطااور أكاارب يف القااادرة هاادفت هااذه الدراسااة اىل معرفاااة أي تاادريب ماان هااااذين التاادريبني يساامح ابلوصاااول  -

 اهلوائية والالهوائية، وبذلك ميكن للمدرب أن يستفيد منها من خالل اقتصاده للوقت وحتقيقه لتطورات أكرب.
:   اسااتخدم الباحااث املاانهج التجاارييب ابسااتخدام اجملمااوعتني املتكااافئتني جمموعااة جتريبيااة وجمموعااة مــنهج الدراســة

 ضابطة ملالئمته لطبيعة الدراسة.
 -متليلي -شباب القصر احتاد:   اختيار العينة بطريقة عمدية على فريق كرة اليد " النادي الرايضي عينة الدراسة

 والذي   تقسيمه اىل جمموعتني جتريبيتني.
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 توصل الباحث إىل:  أهم النتائج:
( وجااود فااروق ذات داللااة معنويااة Vma) جااريالااربانمج التاادرييب املقاارتح األول تاادريب متناااوب قصااري  

ومل  (VMA)وهااذا ياادل علااى أن الااربانمج التاادرييب املقاارتح أثاار علااى خاصااية الساارعة القصااوى اهلوائيااة 
تسفر على وجود فروق ذات داللة معنوية ويعين ان الربانمج املقرتح ليس له أي أثر على القوة االنفجارية 

 لاطراف السفلية. 
قاوة( وجاود فاروق ذات داللاة أي  -VMAح الثاين )تدريب متناوب قصري جاري الربانمج التدرييب املقرت  

أما اختبارات القوة  (VMA)ان الربانمج التدرييب املقرتح أيضا أثر على خاصية السرعة القصوى اهلوائية 
 االنفجارية لاطراف السفلية واليت أسفرت على وجود فروق ذات داللة معنوية.

 بية: الدراسات ابللغة األجن -
 (2018خرويب، وآخرون ) 2018الدراسة: خرويب فيصل حممد واخرون  

 التدريب البدين يف كرة القدم )بني الفرتي والتباديل( أوجه التشابه واالختالف.عنوان الدراسة: 
هتاادف الدراسااة معرفااة االجاااابت الاايت طرحهااا املاادرب والباااحثون حااول اختيااار طريقااة التاادريب أهــداف الدراســة: 

. ودراسااة تطااور العلمااي لطااريقتني وأتثاارياهتم علااى اجلانااب الباادين فاارتيو اخلااا  يف كاارة القاادم بااني تاادريب تباااديل 
 لالعيب كرة القدم.
ث قاام مبساح الدراساات الايت تتنااول طاريقيت :   اساتخدم الباحاث املانهج الوصافي )املساحي(، حيامنهج الدراسة

 الفرتي والتباديل العيب كرة القدم.
 النتائج املتوصل إليها: 

أمهيااة اسااتخدام طريقااة التاادريب التباااديل أو الفاارتي لاادى العاايب كاارة القاادم ممااا يساامح هلاام بتطااوير بعاا  الصاافات 
وبع  املتغريات الوةيفية مثل معدل ضرابت القلب أو مدة العمل )اجلهد( التبااديل تتلاف ماع اهلوائية والالهوائية 

 الفرتي.
 (2018،وآخرون  (F. fajrin. 2018واخرون  (F.fajrin)الدراسة: فاجرين  

علااى الرشااااقة،  (High-Intensity Trainingالتاادريب التبااااديل بشاادة عاليااة ) أتثاااريعنــوان الدراســة: 
 السرعة والقوة االنفجارية لدى العيب كرة القدم.
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علااى اجلانااب الباادين  (HIIT)هاادفت الدراسااة اىل ماادى أتثااري التاادريب التباااديل بشاادة عاليااة أهــداف الدراســة: 
 ومتطلب يف القوة االنفجارية والسرعة والرشاقة.

 طبيعة هذه الدراسة.:   استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمة منهج الدراسة
سانة. تطبياق الاربانمج التادرييب ملادة  23-18العاب كارة السالة تارتاوح أعماارهم  30كانت العينة عينة الدراسة: 

 حصص كل أسبوع. 3أسابيع مع  06
 النتائج املتوصل إليها: 

 %15.9إىل  %3.8من  القوة االنفجارية بنسبة زايدة -
 %5.9إىل  %1.3يف السرعة من حتسني  -
  %6.3إىل  %1.5يف الرشاقة من حتسني  -

 (2015بن سامل ). 2015الدراسة: سامل بن سامل  
)الفارتي( مان أجال تطاوير القادرة اهلوائياة والالهوائياة لالعايب كارة  تطبياق منهجياة التادريب املتقطاععنوان الدراسة: 

 القدم أكابر.
 أهداف الدراسة: 

الالهااوائي لالعاايب كاارة القاادم اجلزائريااة  والقاادرةاهلاادف ماان هااذه الدراسااة هااو تطااوير علااى العماال الباادين اهلااوائي  -
 ابستخدام طريقة التدريب املتقطع )الفرتي(.

:   اسااتخدم الباحااث املاانهج التجاارييب ابسااتخدام اجملمااوعتني املتكااافئتني جمموعااة جتريبيااة وجمموعااة مــنهج الدراســة
 مته لطبيعة الدراسة.ضابطة ملالئ
 العبا من فريق أمل بوسعادة لاكابر الكرة القدم.  24:   اختيار العينة بطريقة عمدية عينة الدراسة
 توصل الباحث إىل:  أهم النتائج:

مدى فعالية الربانمج التدرييب املقرتح حيث حصلت اجملموعة التجريبياة علاى أحسان فاروق يف املتوساطات احلساابية 
 سبة الختبار القوة االنفجارية واختبار السرعة اهلوائية القصوى. وهذا ابلن
 (2012، مبوطبة، شغلو ) 2012بوطبة مراد وشلغوم هشام  الدراسة: 

 طريقة التباديل لدى العيب اجليدو. ابستخدامحتضري البدين عنوان الدراسة: 
 هتدف الدراسة اىل معرفة عمل تدريب تباديل يف حتسني األداء. -الدراسة: أهداف 
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 تقييم قوة التحمل وأتثريات البيولوجية والفيزيولوجية  -                   
 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة.منهج الدراسة

 النتائج املتوصل إليها: 
تساهم يف تطوير القدرة اهلوائية عند العيب  15/15، 25/10، 45/15عمل طريقة التدريب التباديل:  -

 اجليدو
الاااادم احلمااااراء عاااان طريااااق تفعياااال  وخااااالايتااااوع العماااال التاااادريب التباااااديل يزيااااد ماااان مسااااتوى اهليمااااوغلبني  -

 إرثروبويتني.
 Hervé Assadi 2012 .(2012Hervé )الدراسة:  

 التدريب التباديل لعدائي اجلري.جاابت الفسيولوجية خالل ستاالعنوان الدراسة: 
 أهداف الدراسة: 

 VO2max, VMA, FC)" املقارناة باني أثار التادريب التبااديل والتادريب املساتمر علاى اللياقاة اهلوائياة -
max, Lactames)" 

( جاااري بسااارعة 15-15، 30-30، 60-60مقارناااة مااادة دوام اجلهاااد األقصاااى خاااالل متاريناااات التبادلياااة ) -
 (.VMAاهلوائية القصوى )مماثلة للسرعة 

 ( يف امليدان وفوق البساط املتحرك.5-15و 30-30مقارنة بني تدريبني متبادلني ) -
 اثبات ان املؤشرات الفسيولوجية والعصبية العضلية هي حمددة ملدة التمارين التبادلية املختارة. -

 :   استخدم الباحث املنهج ملالئمته لطبيعة الدراسة.منهج الدراسة
ـــة الدراســـةعي : قاااام الباحاااث جتجاااراء جتاااارب علاااى أرباااع أفاااواج مااان طلباااة قسااام الرتبياااة البدنياااة والرايضاااية جبامعاااة ن

Bourgogne ساعات أسبوعيا مع بعضهم. 05يتدربون . وتتميز العينة بكون أفرادها 
 طالب. 17طالب، الفوج الرابع:  13طالب، الفوج الثالث:  18طالب، الفوج الثاين:  20الفوج األول: 
 إليها:النتائج املتوصل  أهم النتائج:

والاااايت كااااان هاااادفها املقارنااااة بااااني أثاااار التاااادريب التباااااديل والتاااادريب املسااااتمر علااااى النظااااام اهلااااوائي الفــــوج األول: 
"(VO2max, VMA, FC max, Lactams)" 
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( يف امليادان واختباار مساتمر فاوق البسااط املتحارك 45-15قام أفراد هذه العيناة أبداء اختباارين: اختباار تبااديل ) 
 :يما يل(. وبذلك توصل الباحث اىل VMAبسرعة )

1. (VMAيف االختباااار التبااااديل أكااارب مااان ) (VMA يف االختباااار املساااتمر بوجاااود فاااروق ذات داللاااة )
 معنوية.

 اللكتيك خالل االختبار التباديل، على عكس االختبار املستمر. ال وجود لرتاكم مح   .2
3. "VO2max يف االختبار املستمر أكرب من "VO2max  االختبار التباديل بوجود فروق ذات داللة

 معنوية.
4. "FC max"يف االختباار املساتمر أكارب مان "FC max االختباار التبااديل بوجاود فاروق ذات داللاة "

 معنوية.
خمتلاف متاارين  خاالل (Temps Limite) األقصاىوالايت كاان هادفها مقارناة مادة دوام اجلهاد الفـوج الثـاين: 

 (.VMA)القصوى تباديل جري بسرعة مماثلة للسرعة اهلوائية 
( وبني كل مترين وأخر مدة أسبوع، 15-15، 30-30، 60-60قام أفراد العينة أبداء ثالث متارينات متبادلة )

 يلي: وتوصل بذلك اىل ما
( أكارب مان مادة دوام اجلهاد األقصاى خاالل التمارينني 15-15دوام اجلهاد األقصاى خاالل التمارين التبااديل )مدة 

 ( وذلك بوجود فروق ذات داللة معنوية.30-30، 60-60التباديل )
( يف امليادان وفااوق البساااط 5-15و 30-30والايت كاناات هاادفها مقارناة بااني تادريبني متبااادلني )الفـوج الثالــث: 

 املتحرك.
جري فوق البساط املتحرك،  15-5جري يف امليدان،  15-5قام أفراد هذه العينة أبداء أربعة متارينات تبادلية )  

كال متارين   وباني(، VMAجاري فاوق البسااط املتحارك( بسارعة مماثلاة ل ) 30-30جري يف امليدان،  30-30
 مدة أسبوع. وبذلك توصل الباحث اىل ما يلي:

جاري فاوق البسااط املتحارك( أكارب مان مادة  30-30ل التمارين التبااديل )مدة دوام اجلهاد األقصاى خاال .1
جري يف امليدان( وذلك  30-30جري يف امليدان،  15-5دوام اجلهد األقصى خالل التمرين التباديل )

 بوجود فروق ذات داللة معنوية.
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مادة دوام اجلهاد جاري يف امليادان( أكارب مان  30-30مدة دوام اجلهد األقصاى خاالل التمارين التبااديل ) .2
 جري يف امليدان( وذلك بوجود فروق ذات داللة معنوية. 15-5األقصى خالل التمرين التباديل )

جاااري يف امليااادان(  30-30" التمااارين التبااااديل )VO2maxال توجاااد فاااروق ذات داللاااة معنوياااة باااني" .3
 30-30)" التماارين التباااديل VO2maxجااري يف املياادان( علااى عكااس " 15-5والتماارين التباااديل )

 جري فوق البساط املتحرك(. 15-5" التمرين التباديل )VO2maxجري فوق البساط املتحرك( و "
جاري يف امليادان(  30-30جاري يف امليادان، 15-5نسبة احلموضة عند هناية مدة دوام اجلهد األقصى للتمرين )

-5فاوق البسااط املتحارك، جاري  30-30أكرب من نسبة محوضاة عناد هناياة مادة دوام اجلهاد األقصاى للتمارين )
  جري 15

 (2009،وآخرون  (F. Marcello. 2009واخرون  (F. Marcello)مارسيلو  الدراسة: 
 على العيب كرة القدم. (High-Intensity Trainingالتدريب بشدة عالية )عنوان الدراسة: 

الدراسااة اىل معرفااة التااأثريات الفساايولوجية واألداء العااايل بشاادة العاليااة للتاادريب اهلااوائي  هاادفتالدراســة: أهــداف 
 ومداومة السرعة على العيب كرة القدم، وكذا اكتساب نظرة اثقبة حول تنفيذ خطة التدريب البدين املتعلق ابملباراة.

سااح الدراسااات الاايت أجرياات علااى :   اسااتخدم الباحااث املانهج الوصاافي )املسااحي(، حيااث قااام مبمــنهج الدراســة
 من أقصى نب  القلب. %85بشدة  أسبوعا من التمارينات التبادلية 12اىل  8العيب كرة القدم ابلتدريب من 

 النتائج املتوصل إليها: 
 %11إىل  %5من  VO2maxحتسني من احلد األقصى االستهالك األوكسجني  -
 %7إىل  %3زايدة يف االقتصاد اجلري من  -

 = اخنفاض تراكم مح  الالكتات أثناء التمرين.
 (Dellal.A 2008)(. Alexander Dellal 2008)دالل الدراسة: أليكساندر  

ــوان الدراســة:  حتلياال النشاااط الباادين لالعااب كاارة القاادم ونتائجااه يف توجيااه التاادريب: تطبيااق خااا  للتاادريب عن
 التباديل بشدة عالية واأللعاب املصغرة.

 من الدراسة:  اهلدفالدراسة: أهداف 
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 اجلزء األوىل من الدراسة:
( مااان خاااالل مقارناااة هاااذا التااادريب Navetteتغياااري االجتااااه يف التااادريب التبااااديل ذهااااب وإايب ) أثااار معرفاااة -

 (.En Ligneابلطريقة التباديل يف نفس االجتاه )
 :   استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة.منهج الدراسة
العايب   3والعايب كارة القادم  7رايضايني ممارساني لرايضاات مجاعياة ) 10: تكونت عينة البحث من عينة الدراسة

 كرة اليد( يف البطولة الوطنية للهواة يف فرنسا.
 النتائج املتوصل إليها: 

 VO2max En Ligneو VO2max Navetteاي فروق ذات داللة معنوية بني  مل يالحظ -
- FC réserve وإايب أكرب يف التدريب التباديل ذهاب  نب  القلب االحتياطي(Navetteمقارنة ) FC 

réserve  نب  القلب االحتياطي يف التدريب التباديل يف نفس االجتاه(En ligne.) 
 اجلزء الثاين من الدراسة:

 jeux) املصااغرة( أثناااء التاادريب التباااديل وأثناااء األلعاااب FCmax)األقصااى مقارنااة معاادل نااب  القلااب  -
réduits).  

 (.Ligue 1العبني كرة قدم حمرتفني يف الرابطة األوىل الفرنسية ) 10هذه العينة من  تتكونعينة الدراسة: 
  أهم النتائج:

 توجد فروق ذات داللة معنوية بني أثناء التدريب التباديل واأللعاب املصغرة. ال
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 السابقة:اثنيا: أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات 
بنااء بارامج تدريبياة لتنمياة القادرات البدنياة اتفقت الدراسات العربية السابقة علاى هادف مشارتك هاو  

تغااريات الدراسااات السااابقة ابسااتثناء دراسااة منفس فااأو الوةيفيااة أو املهاريااة، أمااا الدراسااات األجنبيااة 
( والايت تطرقات اىل املتغااري النظاام الالهااوائي واهلاوائي كمتغااري 2015سااامل)بان  2015ساامل بان سااامل 

 اتبع.
كااارة القااادم   العبااانيتطبياااق الدراساااة علاااى عيناااة مااان   اتفقااات الدراساااات الساااابقة يف عينتهاااا حياااث  

العايب   7رايضيني ممارسني لرايضاات مجاعياة ) 10من تكونت  (Dellal,2008)دراسة  ابستثناء
( علاى 2015كرة الياد( يف البطولاة الوطنياة للهاواة يف فرنساا، ودراساة )خاودير العيب   3وكرة القدم 

 -متليلي -شباب القصر احتادفريق كرة اليد " النادي الرايضي 
ختتلااف العينااة ماان دراسااة اىل أخاارى حسااب طبيعااة الدراسااة والظااروف اايطااة هبااا فكاناات طريقااة     

فارد باني  42-07أحجاام العيناات باني  تراوحاتو اختيار العيناة بطريقاة عمدياة يف اغلاب الدراساات 
 العبني والفئات العمرية.

ختباارات البدنياة واملهارياة جلماع البيااانت ابساتثناء دراساة )عايادي االاساتخدمت الدراساات الساابقة  
 ( استعملت االختبارات الوةيفية )امليدانية(.2017

 اثلثا: الفجوة العلمية اليت تعاجلها الدراسة احلالية: 
تتفااق مااع  أن دراسااتنا احلاليااةنشااري اىل  ،خااالل اسااتعراض أوجااه االتفاااق واالخااتالف بااني الدراسااات السااابقةماان 

تدرييب ابساتخدام طريقاة التبااديل إال أهناا ختتلاف عنهاا يف الربانمج الالدراسات السابقة يف املتغري املستقل وهو أتثري 
 اسة وهي: عدة جوانب متثل الفجوة العلمية اليت تعاجلها هذه الدر 

مان خاالل املتغاري التاابع مثال الصافات البدنياة او الوةيفياة  عان دراساتنا احلالياةختتلف الدراساات الساابقة  
 اتباع (، والايت تطرقات اىل متغاري2015)بان ساامل 2015املهارات األساسية ماعدا دراسة ساامل بان ساامل 

نظم الطاقة يف اجملال  النظام الالهوائي واهلوائي إال ان دراستنا ختتلف عن سابقتها حيث   فيها استخدام
 ونظاام الالكتيكااي ATP-PCالرايضاي مان ضامنها أنظمااة الطاقاة: نظاام الالهاوائي بشااقيه الفوسافا  

 رة. والنظام اهلوائي من حيث القد (puissance)والقدرة  (Capacite)من حيث السعة 
 ربط املشكلة البحثية ابملتغريات املعاصرة )النظام الالهوائي واهلوائي( دراستناتضمنت  



 اإلطار العام للدراسة
     

18 
 

االختبارات البدنية الوةيفية )امليدانية( وذلك من أجال مجاع البيااانت بدقاة أكارب للانظم  دراستنااستعملت  
 الطاقة. 

اإلشاكالية، مماا يسااعد يف بنااء عاجلات فجاوة علمياة متعاددة اجلواناب  دراساتناومن العارض الساابق يتضاح أن 
نظام الالهاوائي بشاقيه التالية )من ضمنها أنظمة الطاقة  اليت تطرق لنظم الطاقة يف اجملال الرايضيمن خالل ال
والقاااااااااااااادرة  (Capacite)ماااااااااااااان حيااااااااااااااث السااااااااااااااعة  ونظااااااااااااااام الالكتيكااااااااااااااي ATP-PCالفوساااااااااااااافا  

(puissance) واستعملت االختباارات الوةيفياة )امليدانياة( واساتخدامها (من حيث القدرة والنظام اهلوائي ،
 املنهج التجرييب.

 االستفادة من الدراسات السابقة:  -2
 صياغة موضوع الدراسة وضبط متغرياهتا 
 حتديد أمهية التدريب التباديل لالعيب كرة القدم. 
املعلوماات واملعطياات الواساعة املساتخدمة يف الدراساات الساابقة وخاصاة يف اجلااانيب  ةاساتغالل قاعاد 

 املفاهيمي والنظري. 
ن أغلااب الدراسااات تااربط أذ إاالسااتفادة ماان الدراسااات األجنبيااة يف كيفيااة معاجلااة مشااكلة البحااث  

 اخلا  به. اإلطاراملتغري املستقل ابلواقع وتتناوله يف 
 بيعة الدراسة وحتديد اجملتمع وعينة الدراسة. تباع املنهج املناسب لطإ 
 االستعانة يف بناء بع  وحدات الربانمج التدرييب املقرتح.  
 الستفادة من نتائج الدراسات السابقة وربطها بنتائج الدراسة احلالية. ا 
 جتنب الوقوع يف أخطاء وصعوابت الدراسات السابقة  
 اقرتاح بع  التوصيات  
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 الدراسة:شكالية إ-3
ن التطاور اهلائاال احلاصال يف املسااتوايت الرايضاية واألرقااام القياساية خااالل التظااهرات العامليااة املختلفاة يرجااع إ      

أساساااا اىل الطفااارة العلمياااة الااايت أصااابحت هاااي السااامة األساساااية يف السااااحة الرايضاااية )أباااو العاااالء عباااد الفتااااح 
انشااطة الرايضااة مقرتنااة أبهاام التطبيقااات والتجااارب العلميااة ( الاايت كاناات وسااائلها التحلياال احلركااي ل2003،27

((AlexendareDellal,2013,04 ذ أصبح التادريب الرايضاي مان العلاوم احلديثاة يف جماال املعرفاة بصافة إ
عامة ويف جمال رايضة املستوايت العليا بصفة خاصة، حيث حقق تقادما كباريا مان خاالل ارتباطاه ابلعلاوم األخارى 

نظرايهتا وقوانينهاا ونتاائج حبوثهاا ومان هاذه العلاوم علام الفزيولوجياا فالتادريب مان العملياات الرتبوياة  واالستفادة من
امليدانيااااة الاااايت ختضااااع يف جوهرهااااا لقااااوانني و مباااااداي علميااااة هتاااادف اىل إعااااداد الرايضااااي للوصااااول بااااه اىل أعلااااى 

ملستوى كان دون التدريب، فالالعاب علياه يف أي او ذ ال ميكن اليوم ألي رايضي املشاركة يف املنافسة إاملستوايت، 
يف حاد  ختصاا االن هاذا ألأن يتدرب من أجل التحضري ملتطلباات املنافساة، كاذلك ابلنسابة لالعاب كارة القادم 

ذاتاه عباارة عان منافساة مساتمرة ذات أداء عاايل، عباارة عان مصاارعة مساتمرة بوجاود اخلصام وماا دام التادريب هااو 
علاى خصاائص املنافساة ساواء مان الناحياة الكمياة أو الكيفياة وهاي جمهاودات  ئهحتضريا ملنافسة فإنه البد من احتوا

 (BernardTurpin1995,11) تواجااد اخلصاام شااديدة قصاارية وطويلااة، ساارعة التنفيااذ، املهااارة ابلاارغم ماان
حتمااا البااد ماان توصاايف  (Optimisation De L'entrainement)وللوصااول اىل التاادريب املثااايل

(caractérisation) داء لكل نشاط رايضي تمارس من أجال تطاويره علاى وجاه اخلصاو ، العوامال عوامل األ
وكاذا حتدياد  يت تعاد ضارورية للوصاول اىل املساتوى العاايل.التقنياة والتكتيكياة، النفساية وبعا  اخلصاائص البدنياة الا

حدى العوامال اهلاماة يف األداء الرايضاي الايت يساتخدمها املادرب لرفاع إالطرق و الوسائل املالئمة ألهنا كذلك متثل 
تطاورت طارق التادريب حاديثا و  وقاد  de la performance)  (Optimisationداء مان مساتوى األ

هتدف أساسا اىل رفع مستوى قدرة العضلة على انتااج الطاقاة، وتغاريت لغاة ومساميات  حتمازالت تتطور و أصب
طرق التدريب: التدريب اهلوائي، الالهاوائي و تادريب املداوماة الالكتيكياة و التادريب العتباة الفارقاة الالهوائياة )أباو 

                .(2003،28العالء عبد الفتاح 
فالتحليل احلركي خالل املنافسة يبني أن اجلاناب الكماي لالعايب كارة القادم يتغلاب عناه اجلاناب اهلاوائي             

جمهاودات أكثاار مان سااعة زمان( ولكان حتلياال أعماق ودقياق يفضاي أبن جمهاودات كاارة -)عادة كيلاومرتات مقطوعاة
هودات كرة القادم ال تقتصار فقاط القدم تعد جمهودات قصرية وشديدة، تتخللها فرتات راحة متنوعة، وعليه فإن جم
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عن اجلري املستمر جتيقاع الثابت بل هاي عباارة عان جمموعاة مان جاري السارعة ملساافات قصارية، القفاز الصاراعات 
(، تظهار أنظماة حتليال املباارايت أناه مان Martin Buchreit,2005,28) الثنائياة، اجملهاودات االنفجارياة
قصرية وشديدة ابإلضاافة اىل العدياد مان األنشاطة الصاعبة األخارى، مثال  جهوداتمبخالل املباراة، يقوم الالعبون 

الدوران، انزالق، القفاز، القاذف، اسارتجاع، فياتم توزياع اجلهاد ااادد حساب مناصاب اللعاب املشاغول كماا ياؤدي  
جااري قصااري وجااري مسااافات طويلااة ماان  220جمهااودات قصاارية، بينمااا  1400 و 1000كاال العااب مااا بااني 

اىل  79ن بااني بااو التغيااريات يف االجتاااه، ماان خااالل املباااراة يتسااارع الالعو  الساارعة التباااطء، التسااارع، الشاادة العاليااة
وصااول اىل اعلااى ساارعة الاايت تصاال اىل الكلم/سااا، ميكاان لالعبااني   33اىل  22ماان ساارعة قصااوى تصاال اىل  146
ما سااجل اهلاادف اخلااامس كلم/سااا ابلكاارة عنااد37وصاال اىل ساارعة  أريــني روبــنكلم/سااا أثناااء املباااراة، مثاال   37

كلم/سااا باادون كاارة.   30وصاال  ســريجيو رامــوس، بينمااا 2014هلولنادا ضااد اساابانيا يف كااأس العااامل ابلربازياال عااام 
(,032017Dellal,Javier, اذن فالتحليل احلركي ملنافسة يف كرة القدم ال يسمح لنا فقاط ابلتعارف علاى ،)

لالعاب )نبضاات القلاب، محا  الالكتياك، السارعة القصاوى اهلوائياة لالعاب ....( واخلارجياة  الداخلية املؤشرات
بال يسااعد املادربني يف توجياه التادريب  او   )نوعية اجملهودات، مدة العمل، وقات فارتات راحاة ونوعيتهاا...(مثل 

 .استعمال الوسائل وانتهاج الطرق األكثر مالئمة لنشاط كرة القدم

ننصااح عادة ماادربني عناد برجمااة احلصاص التدريبيااة بتوجياه التاادريب يف كارة القاادم اىل التمريناات ماان وعلياه          
حااأ أن بعضااهم صاانف نشاااط كاارة القاادم علااى أهنااا نشاااط تباااديل  (intermittent)نااوع التمرينااات التباااديل 

(Bengsbo 1940)  ذكاار ماان طاارف(Della.A 2008,140)ي ، ان اسااتعمال التمرينااات التبادليااة ا
 تقاااااااطع فاااااارتات العماااااال مااااااع فاااااارتات الراحااااااة املتنوعااااااة يف تاااااادريبات كاااااارة القاااااادم ليساااااامح بتحسااااااني االداء

(Thibault,2009)  فاالساتجاابت الفساايولوجية  ،(13-2016ذكار مان طاارف خارويب حمماد فيصاال )جملاة
أي ختتلف لطريقة التدريب املستمر عن طريقة التدريب التباديل، حيث يسمح هذا األخري جتجهاد استقاليب أطول 

 ATPات العضاالت صاوتقل، 2Oلفرتات طويلة مع أقل تعب وضوحا، على سبيل املثال زايدة وأسرع امتصا  
، التادريب  املساتخدمةناوع مان األليااف  حسابر التماارين، وحيادث أكثار عناد تكارا (CP) وفوسفات الكارايتني

أخارى للتادريب التبااديل يف كارة القادم هاي أن التنسايق  ةوساريعة. ومياز التباديل يقوم ابلتقلصات كل األلياف بطيئة 
 ن، وآخاارو (F. Marcello واملهااارات التقنيااة والتكتيكيااة يااتم تاادريبهم يف ةاال ةااروف مرهقااة أقاارب اىل املباااراة

2009) 
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إذن التاادريبات التبادليااة هلااا أثاار تاادرييب مهاام مقارنااة ابلتاادريبات املسااتمرة حبيااث : حتساان قاادرة النظااامني اهلااوائي و  
 اوكسااااااجنيلخااااااالل نفااااااس التماااااارين وحتساااااان االسااااااتهالك االقصااااااى  الالهااااااوائي، ختلاااااايص الاااااادين األوكسااااااجيين

Vo2max هناياة التمارين التبااديل ، زايدة األنشاطة االنزميياة اهلوائياة و الالهوائياة عنادJérôme,sordella) 
 (Reiss (acidose)، زايدة الساااعة و القااادرة اهلوائياااة و حتساااني العمااال يف حالاااة احلمضاااي 2015,129)

,Pascal Prévost,2013,158-159 " وأيضا يذكران )Dellal et Javier  " أمهياة التادريب تكمان
أتخر ةهور التعب وسرعة االسرتجاع بني احلصص، استخدام كل ألياف العضلية مع استعمال كارايتني التباديل يف 
امليوغلااوبني واهليموغلااوبني، حتسااني رد الفعاال وعماال  (O2)مااوازي مااع اسااتعمال االوكسااجني  (PCr)فوساافا  

ذا النااااوع ماااان (، وأيضااااا هاااا,Dellal,Javier201704 ,05,النفسااااي )املثااااابرة، حتقيااااق الااااذات، ....أ ( )
التدريب يسمح للرايضي ابلعمل ملدة أطول وهذا ابللعب على عدة متغريات: شدة املثري، مدة وطبيعة االسرتجاع، 

اسااتخدام طريقااة التاادريب  كااذا،  (Ferre.J Et Leroux 2009.363)  عاادد التكاارارات واجملموعااات
بتطاااوير بعااا  الصااافات اهلوائياااة والالهوائياااة  مماااا يسااامح هلااام هلاااا أمهياااة التبااااديل أو الفااارتي لااادى العااايب كااارة القااادم

(Billat, 2011 Bangsbo, 2008)  (2018خرويب،وآخرون )ذكر من طرف 

 ابالهتمام البالغ هلاا مان طارف املادربني اجلزائاريني التدريب التباديل إال أهنا مل حت   لطريقةكبرية الرغم األمهية       
يف ختطايط الااربامج التدريبياة لاادى األندياة اجلزائريااة ماان   -التباااديلطريقاة التاادريب - اغيااب اسااتعماهل تالحظاا وقاد

فيهاا أن طريقااة التاادريب  تطارق األكثاار اسااتعماال والايت توصااللل إحصااائيةباه يف  مااتكافاة املسااتوايت، وهاذا مااا ق
ماوع مان جم %10.13التباديل من أقل الطرق استعماال يف التحضري البدين العيب كارة القادم اجلزائاريني بنسابة ب 

فاارتة التحضاريية والتنافسااية، علاى الاارغم مان أن هااذه الطريقاة تعااد مان أكثاار الطارق جناعااة يف الالطارق املساتعملة يف 
تادريب اللعاب واملساتمر مهاا األكثار اسااتعماال يف  :إىل إن طاريقيت تاإلعاداد البادين لالعايب كارة القادم، وقاد توصال

و علاى التاوايل،  %87. 22و %26.38القدم اجلزائرية بنسبة فرتتني التحضريية والتنافسية من قبل مدريب كرة ال
علااى ضااوء هااذه املعلومااات أردان أن نتعاارف أكثاار علااى ماادى فاعليااة باارانمج تاادرييب ابسااتخدام طريقااة التباااديل يف 

التساؤالت التالية اليت ستشكل لنا  ، فطرحناسنة 17تطوير النظام الالهوائي و اهلوائي عند العيب كرة القدم حتت 
 يف:إشكالية حبثنا واملتمثلة 

تدرييب ابستخدام طريقة التباديل يؤدي اىل تطوير القدرة والسعة الالهوائياة الفوسافاتية لادى الربانمج الهل  -3-1
 سنة؟ 17العيب كرة القدم حتت 
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الالكتيكياة لادى تدرييب ابستخدام طريقة التباديل يؤدي اىل تطوير القدرة والسعة الالهوائياة الربانمج الهل  -3-2
 سنة؟ 17العيب كرة القدم حتت 

تدرييب ابستخدام طريقة التباديل يؤدي اىل تطوير القدرة اهلوائية لدى العيب كرة القدم حتت الربانمج الهل  -3-3
 سنة؟ 17
  الدراسة:أهداف -4
تتمثاال أهااداف البحااث يف التحقااق ماان أثاار الااربانمج التاادرييب التباااديل يف تطااوير النظااام الالهااوائي واهلااوائي لاادى  -

 سنة  17العيب كرة القدم حتت 
 لالعيب كرة القدم اجلزائريني وذلك ابستخدام طريقة التباديل. والالهوائيةدراسة تطوير القدرات البدنية اهلوائية  -
   وحدودها.أشكاهلا  خصائصها،طريقة التدريب التباديل من انحية  دراسة وكشفتوضيح  -
      البحث:فرضيات -5
  العامة:الفرضية -5-1
تدرييب ابستخدام طريقة التباديل يؤدي اىل تطوير النظام الالهوائي واهلوائي عند العيب كرة القدم حتات الربانمج ال -

 سنة 17
  الفرعية:الفرضيات -5-2
تادرييب ابساتخدام طريقاة التبااديل ياؤدي اىل تطاوير القادرة والساعة الالهوائياة الفوسافاتية لادى العايب  الربانمج ال -1

 .سنة 17كرة القدم حتت 
تادرييب ابساتخدام طريقاة التبااديل ياؤدي اىل تطاوير القادرة والساعة الالهوائياة الالكتيكياة لادى العايب  الربانمج الا -2

 .سنة 17كرة القدم حتت 
 17تاادرييب ابساتخدام طريقااة التباااديل ياؤدي اىل تطااوير القاادرة اهلوائياة لاادى العاايب كارة القاادم حتاات الربانمج الا -3
 .سنة
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 أمهية البحث:-6

يف حتساااني  وأمهيتهاااامااان القصاااوى يف مرحلاااة التحضاااري  واالكاااربمرجاااع علماااي يثاااري التااادريب ابلشااادة القصاااوى  -
 لالعيب كرة القدم والالهوائيةالقدرات اهلوائية 

الرتكيز على أمهية الربجمة املناسبة للتدريب التباديل وذلك للتطلع اىل خمطاط مساتقبلي يف إعاداد الاربامج التدريبياة  -
 احلديثة.

 والالهوائيةالتأكد من أمهية طريقة التدريب التباديل على تنمية عناصر البدنية اهلوائية  -

  البحث:مصطلحات -7

هاااو اخلطاااوات  انقصاااا، فاااالربانمجهاااو أحاااد عناصااار اخلطاااة وبدوناااه يكاااون التخطااايط  التـــدرييب:الـــربانمج -7-1
هاو  (102   2003،وعبااس )ألبياكالتنفيذية يف صورة انشطة تفصيلية من الواجب القيام هبا لتحقيق اهلادف 

 ترتكااز علااى التمرينااات بطريقااة التباااديل بغاارض حتسااني والاايتخطااة مربجمااة تتضاامن جمموعااة ماان احلصااص التدريبيااة 
 القدم.لدى العيب كرة  واهلوائيةاللياقة الالهوائية 

يتدرج الالعب يف االرتفااع بسارعة أو قاوة التمارين مث يتادرج يف اهلباوط ابلقاوة أو  التباديل:طريقة التدريب -7-2
 (344   2002لطفي السيد، دالفاتح، حممابلسرعة مث يكرر التمرين مرة أو أكثر )وجدي مصطفى 

هااو جهااد باادين تباااديل يااتم ماان خاللااه تبااادل بااني فاارتة العماال وفاارتة الراحااة تكااون نشااطة أو غااري نشااطة، يكااون -
 (.Dellal, Javier,2017,04)حمددة. التدريب مضبوط يف وحدة زمنية 

هااي القاادرة علااى أداء عماال عضاالي يعتمااد علااى انتاااج الطاقااة باادون اوكسااجني )أبااو  الالهــوائي:النظــام -7-3
 ( 70   1993نصر الدين السيد ، وأمحدد الفتاح العالء عب

كفاااءة اجلساام يف اساتهالك األوكسااجني تعتاارب ماان القاادرات اهلوائيااة الاايت يتطلبهااا النشاااط  اهلــوائي:النظــام -7-4
يعاين كفااءة  VO2maxبكفاءة حيث أن استهالك االوكسجني  طويلة،البدين الذي يتطلب حتمل األداء لفرتة 
 ( 65   1997انتاج الطاقة )أبو العالء عبد الفتاح 
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 ة: هااي كميااة الطاقااة الكليااة املتاحااة الاايت يقااوم جتنتاجهااا نظااام طاقاا(capacité)الســعة )االســتطاعة(-7-5
 (.111   1997)نصر الدين رضوان ، بدين.إلجناز شغل  ونشيط وفعال

 (.هاااااااو امجاااااااايل كمياااااااة الطاقاااااااة املخزوناااااااة يف هاااااااذا التمااااااارين أو يف النظاااااااام )أقصاااااااى حمتاااااااوى للخااااااازان -
(Ferre,J,2009,p332) 

هي أقصى كمية ميكن إنتاجها من الطاقة أثناء بذل أقصاى جهاد منساواب اىل  :(puissance)القدرة -7-6
 (111   1997الدين رضوان ، )نصر األداء.زمن 

 (Ferre,J,2009,p332) هي كمية الطاقة القصوى اليت يستطيع النظام انتاجها يف الوحدة الزمنية. -
هي رايضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف، كما تلعب بني فريقني يتألف كل منهماا  :القدمكرة -7-7

ل طارف مان طرفيهماا العباا، تلعاب بواساطة كارة منفوخاة فاوق أرضاية مساتطيلة، يف هناياة كا 11مان إحادى عشار 
مرمى، ويتم حتريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمى بلمسها ابليادين، ويشارف علاى حتكايم هاذه 

 دقيقة. 90املباراة حكم وسط وحكمان على التماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو 
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 متهيد:
أثناء عملية التحضري البدين، هي اختيار طريقة التدريب اليت تتناسب  إن أكثر الصعوابت اليت تواجه املدرب     

  مع ةروف وخصائص العمل واليت جيب أن تراعي أهداف معينة وليس كل طرق التدريب ذات أهداف واحدة.
ومن هنا كان الواجب على املدرب الرايضي اإلملام جبميع جوانب التدريب، ومن مث اختيار الطريقة التدريبية 

وجدي مصطفى الفاتح وحممد لطفي السيد )املناسبة والفعالة لتحقيق ما يصبوا إليه، الذي أشار اليه كل من 
يف أي لعبة على العملي املخطط، أبن ( " يتوقف تقدم وتطور األداء الرايضي لالعب أو الفريق 2002،190

يكون هناك هدفا )أو أكثر( يصنعه املدرب ويسعى للوصول إليه أبنسب الطرق والوسائل اليت حتقق هذا اهلدف" 
وعلى هذا األساس تنوعت طرق وأساليب التدريب للرفع من مستوى األداء لدى الرايضي وعلى املدرب كذلك 

 ا كل طريقة وامكانية استخدامها بشكل سليم يتناسب واجتاهات التدريب. معرفة املتغريات اليت تعتمد عليه
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 طرق التدريب الرايضي:-1
 Méthode de l' entrainement continuطرق التدريب املستمر -1-1
ملسااافة طويلااة يقصااد هبااذا النااوع ماان الطاارق تقاادع محولااة للرايضاايني تاادور شاادهتا حااول املتوسااط لفاارتة زمنيااة أو    

( فيعتاارب إحاادى الطاارق الرئيسااية لتنميااة القاادرات البدنيااة. وعلااى ذلااك ميكاان 210-1997)مفاايت إبااراهيم محاااد 
استخدام هذه الطريقة يف موسم اإلعداد العام كعالقة مميزة لتشكيل محولة التدريب للموسم الرايضاي. وتتمياز هاذه 

مان الشادة القصاوى للرايضاي وتازداد تلاك النسابة  %25أ مان الطريقة بعدم وجود راحة بني التمرينات وبشدة تباد
. أمااااا ابلنساااابة حلجاااام التاااادريب فيتحاااادد ابلنساااابة لرايضااااي السااااباحة واجلااااري أو 75%إىل أن تصاااال إىل حاااادود 

عادد ااااوالت. أماا هدفاه بالدراجات بعدد الكيلومرتات واألزمنة )الوقت( بينما يتحدد عند الرمااة والقفاازين ماثال 
 (.274, 1999هو حتسني وتطوير القدرة اهلوائية )بسطويسي األساسي: 

 interval- training طريقة التدريب الفرتي: -1-2
إحادى الطارق الرئيساية الايت اساتخدمت مناذ مادة زمنياة والايت   interval- trainingالتادريب الفارتي تعريفاه: 

كان هلا مردود اجيايب ليس فقط على االختصاصات الرايضة الفردية بل على مجيع الفعاليات الرايضية، وهي طريقة 
(. كما يقصد به 287 – 1999تعتمد على حتقيق التكييف بني فرتات العمل والراحة البينية الالزمة )بسطويسي 

 – 1997دع محولة تدريبية يعقبها راحة بصورة متكاررة أو التباادل املتتاايل للحمولاة والراحاة )مفايت إباراهيم محااد تق
212.) 

 :الفرتي التدريب أنواع-1-2-1
 :(Extensive)التدريب الفرتي منخفض الشدة  -1-2-1-1

 منخف  الشدة إىل تنمية القدرات البدنية اخلاصة التالية: يهدف التدريب الفرتي
 وشدة منخفضة. املداومة العامة، مداومة القوة، مداومة السرعة وتتص هذا النوع حبجم كبري -
 :(Intensiveالتدريب الفرتي مرتفع الشدة )-1-2-1-2

 القدرات البدنية اخلاصة التالية:يتميز هذا النوع حبجم منخف  وشدة مرتفعة، وهتدف هذه الطريقة إىل تنمية 
 مداومة السرعة القصوى. 
 مداومة القوة القصوى. 
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( فهاي متغارية حساب املساافة املقطوعاة le repos utileوأهام ماا ميياز الطريقاة الفرتياة هاي الراحاة املستحسانة )
 j.wم. )1000م إىل 100دقاائق علااى شااكل جاري خفيااف ماان 5اث و30وحالاة التاادريب فهااي تقاع عامااة بااني 

2001  ,133.) 
: تسااتخدم طريقاااة التاادريب التكااراري مااع املسااتوايت العلياااا ملااا تتميااز بااه شااادة طريقــة التــدريب التكــراري-1-3

وتنمي هذه الطريقة اخلصاائص احلركياة مثال القاوة املميازة ابلسارعة والقاوة العظماى والسارعة  %90قصوى تصل اىل 
ز هااذه الطريقااة بعاادم اسااتمرار التاادريب علااى وتاارية واحاادة باال القصااوى والقاادرة االنفجاريااة والتحماال اخلااا  وتتمياا

 (.2015،102 التغري يف محل التدريب. )مروان عبد اجمليد، حممد جاسم الياسري،  
 :طرق التدريب احلديث-2
( أن هاذا األسالوب Jérôme Sordello 2015،261يذكر املؤلاف )طريقة التدريب البليومرتي: -2-1

 يف حتضااااري رايضااااي القفااااز العااااايل يف أورواب الشاااارقية. وغالبااااا مااااا يساااامى "ابلتاااادريب أدخاااال يف الساااانوات الساااابعني
ي )رد فعااال( " التااادريب املركااازي". كاااذلك يعااارف باااا " التااادريب ابلقفاااز  اااو األسااافل ز املطااااطي" التااادريب االرتكاااا

-stretchالتقلصاااية ) –( أو الااادورة التمطيطيااة Jürgen Weineck 2001،212"طريقااة الصاادمة" )
shortening cycle( )Didier Reiss، Pascal Prévost 2017،314 هاذه الطريقاة ترتكاز .)

 Jürgen Weineckعلاااى املزاوجاااة باااني التااادريب الاااديناميكي االجياااايب والتااادريب الاااديناميكي الساااليب. )
أبناه نظاام االنقبااض العضالي الاذي يساتعمل يف " Pascal Et Didier" الباحثاان( وكما ذكار 2001،212

 ،Didier Reissاللحظااة النظااام املركاازي )تقلاايص عضاالي(، الثاباات والالمركاازي )تطوياال عضاالي( )نفااس 
Pascal Prévost2017،314) 

إن التدريب البليومرتي يتمثل أساسا يف القفز، تسلسل واملزج   بني أنواع القفز. أشكال البليومرتي -2-1-1
 ويذكر بع  الباحثني أبن هناك:

اخلفيفة أو الطبيعية عندما تنفذ القفزات بدون أثقال وبدون لوازم اثنوية )حواجز البليومرتي البسيطة أو  
...( وال يتم اجتياز إال موانع ذات ارتفاع خفيف والقفز على احللقات. وميكن أن يكون هذا ااتوى 

 موجه لاطفال واملبتدئني 
ا عن أسلوب البليومرتي ابلنسبة الجتياز احلواجز وأشياء أخرى)كراسي( بعلو متوسط، نتكلم هن 

 املتوسط. فهو موجه للرايضيني املتدربني.
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البليومرتي الكبرية أو البليومرتي الشديدة املخصصة للقفز على احلواجز أو أجهزة ذات ارتفاع عايل، بعلو  
 مرت وابستعمال األثقال فانه موجه إىل الرايضيني املتقدمني يف التدريب، رايضي املستوى العايل. 1يفوق 

 La             وميكن الزايدة من صعوبة التدريب البليومرتي ابستعمال الطريقة التضادية أو التعاكسية  
méthode contrastée  من أجل جلب مسامهة كبرية لتحسني فعالية التدريب وبذلك زايدة قوة

 –تغري يف الطريقة ابألثقال وبدون أثقال اثنوية أو عن  –السرعة. والتعاكسية تنتج عن تغريات األثقال 
 مركزي، بليومرتي. 

 Gilets plombésوميكن كذلك زايدة الشدة يف البليومرتي عن طريق لبس صدرية معبئة ابلرصا   
من وزن  ٪13أن وزن هذه الصدرايت يكون حوايل  Bosco 1985أثناء تنفيذ التمرينات وكما يبني 

 La forceجسم الرايضي. ويقول نفس الباحث أبن مثل هذا التدريب يزيد من القوة احلركية 
motrice( .Jürgen Weineck 2001 ،214،215) 

 أنواع التمرينات البليومرتية-2-1-2
  Le saut en contrebasالقفز حنو األسفل -2-1-2-1

هو التمرين التقليدي لاسلوب البليومرتي للرجلني. انه مترين سهل التنفيذ ال حيتاج إىل وسائل  األسفلالقفز إىل 
ومعدات خاصة. فقط يسقط الرايضي من فوق كرسي أو درجة سلم ومبجرد أن تلمس القدمني األرض يقوم 

 بتنفيذ ارتقاء إىل األعلى بسرعة قصوى.
  Le saut avec contre-mouvement القفز مع حركة مضادة-2-1-2-2

يقوم °( 90يقف الرايضي قائما، الرجلني ممدودتني اليدين مرتكزتني على اجلسم، وبعد انثناء سريع للركبتني )
 انقباض العضالت. -بتنفيذ قفزة عمودية بقوة قصوى. فالقفز املضاد يسمح بتدخل الدورة متطيط

  Les sauts multiples القفز املتعدد-2-1-2-3
اث( أو عدد  60إىل  5هذا التمرين يتم إعادة القفز مع حركة مضادة املذكور أعاله خالل مدة متغرية ) خالل

 حمدود من القفزات.
 Les bondissements avec des التنطيط ابستعمال احلواجز أو ألواح خشبية-2-1-2-4

haies ou lattes  
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هذا النوع يعين تنفيذ قفزات موجهة عموداي وأفقيا هتدف إىل اجتياز خمتلف هذه املوانع. وعمل التنطيط بني 
، Jérôme Sordello 2015األلواح اخلشبية مهم جدا ألنه يقرتب كثريا من نشاط اجلري على األقدام. )

262) 
مما ° 150، 90، 30الرجلني  Flexion)ميكن أن تنفذ متارينات البليومرتي مبختلف زوااي ثين )مالحظة: 

يسمح بزايدة الفعالية يف حالة إذا ما كان كل مرة توجه التمرينات إىل قطاع عضلي خمتلف. فحسب زاوية ثين 
الركبتني فان العناصر االنقباضية )خيوط األكتني وخيوط امليوزين( ختتلف يف الرتاكب )التناضد( وكذلك املثري 

 (Jürgen Weineck 2001 ،214الروابط املثالية ليس نفسه. ) الضروري للحصول على إقامة
 : القواعد املنهجية للتدريب البليومرتي-2-1-3

البد من ممارسة هذا النوع من التمرينات يف غياب التعب أو تكسر يف األلياف العضلية  
(Courbatures؛) 
 القفز إىل األسفل؛البداية تكون مع القفز املضاد للحركة أو القفز املتعدد قبل اجناز  
 برجمة هذه احلصص اخلاصة ابلبليومرتي خارج فرتة أو مرحلة املنافسة؛ 
أسابيع  8إىل  4ابلنسبة للرايضي اجلري على األقدام يسطر برانمج تدرييب بليومرتي على فرتة متتد من  

 حبصة واحدة أو حبصتني كل أسبوع؛
 ٪70-65أو  VMAمن  ٪65-60ة د عن طريق اجلري بشد 20البد من التسخني اخلا  ملدة  

 متارينات مرونة؛ د10 اىل 5من نبضات القلب مث من 
 االسرتجاع الكامل بني التمرينات؛ 
 تنفيذ التمرينات حبذر شديد خاصة إذا كان الرايضي شاب؛ 
قبل البداية يف متارينات البليومرتي البد من ختصيص شهر كامل للتحضري البدين العام وشهرين على  

 إذا كان الرايضي مبتداي؛ األقل
سم؛ 60سم إىل غاية 20ابلنسبة للقفز إىل األسفل البد من التدرج يف علو السقوط: البداية تكون با 

(Jérôme Sordello 2015 ،264) 
 حذار من عدد القفزات، ابلنسبة للتنفيذ االنفجاري  

 تكرارات، 10إىل  6من  -
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 جمموعات. 10-6مستوى عايل جمموعات،  5-3جمموعات، متقدمني  3-2مبتدئني  -

 دقيقتني. 2راحة بني اجملموعات  -

 ال ميارس هذا التدريب إال يف لياقة بدنية جيدة وبعد تسخني جيد. -
 حماسن أسلوب البليومرتي -2-1-4

بدون  عضلي على الزايدة يف القوة السريعة-بفعل احلمولة القوية، نتحصل من خالل حتسني التوافق الضمو -    
الزايدة يف احلجم العضلي وال حأ وزن اجلسم. انه عنصر مهما لكل االختصاصات الرايضية اليت تكون فيها القوة 

 االنفجارية تلعب دورا مهما مثال: القفز العايل والطويل. 

تقلص " ااددة يف عدد  -إهنا طريقة تسمح بتنمية مثلى من خالل عدد التمرينات املالئم للدورة " متدد -
 كبري من االختصاصات.

إمكانية التدرج يف الصعوبة: البليومرتي البسيطة، املتوسطة والشديدة، تسمح بتأقلم هذه الطريقة مع  -
 (Jürgen Weineck 2001 ،215مجيع مستوايت األداء وجلميع مستوايت األعمار. )

تنمي  - ( أبن هذه الطريقة:Didier Reiss، Pascal Prévost 2017 ،314) ويضيف الباحثان
 قوة أكرب من القوة القصوى اإلرادية.

 تقليل وقت املزاوجة بني املركزي والالمركزي. -
 : التدريب الدائري-2-2

أسلوب يهدف إىل حتسني النظام الالهوائي للفرد ويتمثل يف اجناز جمموعة من التمرينات حمددة ابلتناوب مع 
العضلية العامة أو التقوية العضلية اخلاصة ابختصا  ما ، فرتات للراحة وغالبا ما يكون هدف التمرينات التقوية 

  Jean-Michel Palauوميكن أن تكون طبيعة التمارين خليط من عدة اختصاصات ) مسلك مجبازي( .)
مترين على شكل حمطات أو ورشات وميكن للمدربني  12( وميكن اجناز عدة مترينات تصل إىل  173، 1985

يار التمرينات وحتديد زمن التمرين الواحد وحتديد العادات وعدد اجملموعات وذلك مع تصميم مترينات الدورة ابخت
، 2013متطلبات واحتياجات الرايضيني . كما ميكن برجمة استخدام األثقال واألدوات )أبو العال عبد الفتاح 

242) 
Gosta Holmer (1891- 1983 ): مصطلح يرجع أصله للعداء السويدي التدريب الفارتالك-2-3

لعبة( هذا الريتم يبقى إلحساس العداء، يعين أن العداء جيري  :lek: سرعة و fartوالذي يعين اللعب ابلريتم )
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 -W.Mcardle-F. Katchخارج امللعب )مسلك طبيعي( من أجل مواصلة تنمية وتطوير القدرة اهلوائية )
V.Kath 2001  ،384) 
 ،Didier Reissاث ) 30اىل  10دقائق ملدة 3تتخللها زايدة يف السرعة كل  د50جري  :1مثال 

Pascal Prévost 2017 ،130) 
 د جري املداومة 1م مع اسرتجاع يقدر 5000د إيقاع 1×  15: 2مثال 

 حماسن الفارتالك: -2-3-1
 التحضري للتدريب املتقطع املقنن  
 العمل على التغريات اإليقاعية  
 طبيعيةتقوية عضلية  
 عمل االرتكازات  
 تنوع احلصص  
 حرية ومرونة  
 متعة يف التصدي إىل امللل  
 تعلم التدريب ابإلحساس 
 Le fractionné: طريقة التدريب املتجزئ -2-4

اشتقاقا كلمة " املتجزاي" أت  من كلمة جزء، واجلزء هو حاصل القسمة. إذن البد من االنطالق من مبدأين 
 اجملهود الكلية أو جتزئة الوقت الكلي للمجهود.رئيسني إما قسمة مسافة 

م لكل جزء 2000أجزاء أي  5كلم ابملتواصل ولكن قررت جتزئتها اىل 10أستطيع اجلري ملسافة  :1مثال 
 مرات. 5د راحة بني كل جزء. الكل يعاد  3مصحوبة 

احة للتمكن من د للر  5د جمهود و10د، ولكن قررت التدرب ابلتناوب  40جمهودي اليوم هو  :2مثال 
 Didier Reiss، Pascal Prévost 2017 ،132( ،)Jean-Michelزايدة الشدة. )

Palau 1985 ،173( ،)Guy Thibault 2011 ،33) 
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 طريقة التدريبات اهليبوكسيك: -2-5
هو مصطلح يطلق على الظروف اليت حيدث فيها تعرض اجلسم لنقص األوكسجني )نقص حمتوى      

دم(، وحيدث ذلك نتيجة لتعرض اجلسم لبيئة غري طبيعية كاالنتقال للعب يف األماكن اليت األوكسجني يف ال
تعلو سطح البحر أو صعود املرتفعات حيث اخنفاض الضغط اجلزئي لاكسجني يف اهلواء اجلوي ومن مث 

ات أثناء حدوث نقص يف كمية األكسجني اليت يستنشقها الالعب أثناء أداء النشاط البدين، وأداء التدريب
 Hypoxicتعرض أنسجة وخالاي اجلسم لنقص األكسجني هو ما يطلق عليه تدريب اهليبوكسيك 

training  .)من خالل التدريب بكتم التنفس أو التحكم يف التنفس )تقليل عدد مرات التنفس أثناء األداء
 (99،   1998)أمحد البساطي، 

التدريب الرايضي " نقص يف األكسجني عند قيام الالعب يعين يف جمال هيبوكسيك وبذلك فمصطلح      
أبداء جمهود بدين متواصل حيث يؤدي ذلك اىل زايدة الدين األكسجني حيث يقل توتر األوكسجني نتيجة 

 (.  322،   1999اخنفاض سرعة انتشاره يف الدم اىل أنسجة العضالت" )بسطويسي أمحد، 
 (:Intermittentطريقة التدريب التباديل )-2-6
 (:Intermittentتطور اترخيي لطريقة التدريب التباديل )-2-6-1

ةهرت الطرق األوىل  م1910هذه الطريقة اليت مير عليها اليوم حوايل مئة عام من التواجد، حيث أنه يف عام 
واليت تقرتح تغريات يف اإليقاع داخل نفس احلصة وكان بذلك أول من وضع اللبنة األساسية هلذه الطريقة هو 

م بستوكهومل، والذي أراد أن جيزاي عشرة 1912الفنلندي كوليمان صاحب امليدالية الذهبية يف األلعاب األوملبية 
 "ابفو نريمي"كيلومرت. وبعدها بسنوات عداء فلندي أخر   2إىل  1رتات كيلومرتات مقطوعة بريتم املنافسة إىل ف

ذهبية( والذي أمل هبذه الطريقة حيث قام جتجناز حصص حتتوي على فرتات  9صاحب اثنا عشر ميدالية أوملبية )
ينات م بريتم يفوق ريتم املنافسة مقطوعة بفرتات راحة نشطة.  وبعدها ويف السنوات الثالث400 –م 200قصرية 

واألربعينات قام طبيب القلب هانس ريندل واملدرب، األستاذ اجلامعي قريشلر ابلتعاون معا إلجياد وسيلة لتحسني 
إعادة التأهيل ملرضى اجلهاز القليب الوعائي وبعد األحباث اليت قاما هبا ألكثر من ثالثة أالف شخص استخلصا 

ائي هي إعادة جمهودات قصرية املدة مقطوعة بفرتات راحة أبنه أحسن وسيلة لتنمية وةيفة اجلهاز القليب الوع
قصرية.. وبعد احلرب العاملية الثانية، عرفت طريقة التدريب الفرتي نقلة نوعية بواسطة العداء التشيكوسلوفاكي 

م واملراطون هذا األخري الذي كان قادر على 10000م، 5000زاتوابك اميل صاحب الثالث ميداليات ذهبية: 
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م. 200كلم/ سا( مع فرتات راحة مساقة 20اث بسرعة هوائية ) 12د و 1م( مقطوعة يف 400× 100اجناز )
اجته التدريب الفرتي اىل ألعاب جري ) بولونية(  كبرية وأخرى صغرية مع  1965اىل غاية  1950ويف السنوات 

م مقطوعة بسرعة 200سرعات خمتلفة وأحجام خمتلفة فألعاب الصغرية حتتوي على جمهودات قصرية قريبة من 
م بريتم 1000و 400مرتفعة تفوق السرعة اهلوائية القصوى بينما اللعبة الكبرية تقرتح مسافات تنحصر بني 

يقرتب من السرعة اهلوائية القصوى والراحة تكون غري كاملة ) نشطة( . ويف سنوات السبعينات عممت طريقة 
بدين ألفراد اجليش والعدائيني ورايضيني آخرين وإعادة التدريب الفرتي وأصبحت أكثر شعبية يف التحضري ال

التأهيل الطيب. بينما يف السنوات الثمانينات فالتدريب الفرتي يصبح التدريب التباديل )التناويب( إن صحت 
والذي أطلق اسم التباديل على الفرتي. واالختالف  George Gaconاألخبار على يد املدرب الفرنسي 

 120والتباديل يكمن يف الراحة. فإذا كانت الراحة يف الفرتي يتوقع برجوع نبضات القلب إىل  الكبري بني الفرتي
 Jérômeن/د على األكثر. ) 15إىل  10ن/د فان التدريب التباديل يتوقع هببوط النبضات القلبية فقط با: 

sordello ،2015 ،130،131،132(و )Didier Reiss ; Pascal Prévost 2017 ،
137،136) 

 الطبيعة التدريب التباديل للجهد البدين العب كرة القدم احلديثة: -2-6-2
كلم، من   13.8اىل  10بني  أن الالعب خالل مباراة كرة القدم وحسب مناصب اللعب يقطعون الالعبون ما

اىل  80كلم/سا مع محولة قلبية اليت ترتاوح بني 21مرت بسرعة قصوى  773.7اىل  398.4بينها مسافة 
 Dellal,Javier,02,2017)) .(%FCmax)من احلد األقصى ملعدل ضرابت القلب  90%

غري أن هذا اجلهد البدين أصبح عبارة تناوب لفرتات جهد تعقبها فرتات راحة، الشيء الذي دفع الكثري على 
 ,bangasboاختيار التمرين التباديل كوسيلة فعالة لتحضري الالعب، حيث قام كل من )

(verheijen,1994,1997  (، بتحليل النشاط البدين خالل مقابلة يف  2019ذكر من طرف )منصوري
كرة القدم على أنه ذو طبيعة تبادلية )تناوبية(، الن الالعب حسب هذه الدراسة يقوم يف مباراة كرة قدم حبركات 

 متنوعة جتمع بني اجلري لامام واخللف، املشي، املراوغة، السرعة يف اجتاهات خمتلفة.
 1400و 1000توزيع اجلهد اادد حسب مناصب اللعب املشغول كما يؤدي كل الالعب ما بني يتم 

جري قصري وجري مسافات طويلة من الشدة العالية، التسارع، التباطء السرعة،  220جمهودات قصرية، بينما 
اىل  22ى تصل اىل من سرعة قصو  146اىل  79التغيريات يف االجتاه، من خالل املباراة يتسارع الالعبني بني 
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كلم/سا أثناء املباراة.   37كلم/سا، ميكن لالعبني وصول اىل اعلى سرعة اليت تصل اىل   33
((Dellal,Javier,p03,2017 
يتكون األداء الرايضي الالعبني خالل املباراة من فرتة جهد عشوائي وفرتة التدريب التباديل:  أمهية-2-6-3

من انحية اىل اخرى، مما يربز أمهية كربى الستخدام طريقة التباديل يف  اسرتجاع، حيث ختتلف فرتاته وأشكاله
 Dellal,Javier,p04-05,2017)التدريب احلديث. )

 حتسني قدرة النظامني اهلوائي والالهوائي  
 Vo2maxختليص الدين األوكسجني خالل نفس التمرين وحتسني االستهالك االقصى االوكسجني  
 Jérôme sordella)هلوائية والالهوائية عند هناية التمرين التباديل زايدة األنشطة االنزميية ا 

2015,129) 
 أتخر ةهور التعب وسرعة االسرتجاع بني احلصص. 
 زايدة يف قدرة التخزين للعضالت )حتمل البقااي األيضية(  
موازي مع استعمال االوكسجني  (PCr)استخدام كل ألياف العضلية مع استعمال كرايتني فوسفا   

(O2) .امليوغلوبني واهليموغلوبني 
 استخدام اقل عملية حتلل الالهوائي ومما يعين توفري خمزون اجلليكوجني وأقل تراكم الالكتات. 
 أداء عملها أطول من العمل املستمر  
 حتسني رد الفعل  
 Dellal,Javier,p04-05,2017)) عمل النفسي )املثابرة، حتقيق الذات، .... ا ( 
 (Reiss، Pascalلقدرة اهلوائية وحتسني العمل يف حالة احلمضي زايدة السعة وا 

Prévost,2017,147)  
يسمح للرايضي ابلعمل ملدة أطول وهذا ابللعب على عدة متغريات: شدة املثري، مدة وطبيعة  

  (Ferre.J Et Leroux 2009.363)االسرتجاع، عدد التكرارات واجملموعات. 
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: من انحية العملية ميكن لكل مستخدمي تقنية تعامل مع هذه اخلصائص ابلتباديل التدريب منهجية-2-6-4
املختلفة لطريقة التدريب التباديل، مثل: مدة وقت العمل ووقت االسرتجاع بني التكرارات واجملموعات، طبيعة 

تقيم(، عدد االسرتجاع )االجيابية أو السلبية(، مدة االمجالية لتمرين، شكل عمل )مكوكي ابلكرة، خط مس
(، ستسمح هذه اخلصائص املختلفة التوازن VMAاجملموعات وشدة العمل )حسب السرعة القصوى اهلوائية 

من أجل تشكيل حصة تدريبية بطريقة   Dellal,Javier,p05,2017)مبكوانت اهلوائي او الالهوائي )
 Jérôme)( ثالث خصائص )الشدة، الكثافة، االتساع( بينما م1976وآخرون )Saltin التباديل اقرتح 
Sordello 2015 ،132 متغريات: مدة فرتات العمل، شدة فرتات العمل،  5( ذكر أن الدراسات حددت

 Didier Reiss- Pascalمدة فرتات الراحة، والوقت الكلي للعمل أو عدد التكرارات. بينما أضاف )
Prévost ،2017 ،141خرى حيث حدد ما يلي: كثافة " ( متغريات أRatio “ شدة اجملهود، شدة ،

 الراحة )راحة نشطة أو سلبية(، مدة فرتة العمل، مدة فرتة الراحة، االتساع، عدد اجملموعات والتكرارات.
التمرين يعترب أمهية ابلغة عند بناء حصة تدريبية  كثافةمفهوم   :"Ratio" كثافة التمرين التباديل-2-6-4-1

(billat et all,1996)  ،هذا املفهوم ميكن حتديده من خالل العالقة ما بني فرتة العمل وفرتة االسرتجاع
فكثافة التمرين التباديل يعود اىل نوع التمرين التباديل، فمعايرة مدة العمل ومدة االسرتجاع جيب أن يكون حبذر  

ابألحرى للدورة التدريبية من خطأ يف برجمة  كبري )خطأ يف برجمة شدة العمل يكون أقل ضررا لفعالية التمرين أو
على أنه عالقة  Dellal,Javier,p05,2017). كما يعرفه )(Ferre,J,2009,p363)مدة االسرتجاع( 

( 30-30، 20-20، 15-15، 10-10النسبية بني وقت اجلهد وقت االسرتجاع وميكن ان يكون متوازن )
كون كثافة احلمولة يف أصل تعاريفها خمتلفة (. ت30-15، 20-10، 25-5، 15-5أو غري متوازن )

ومنسوبة اىل العمل التباديل، وكما ميكننا اختيار وقت االسرتجاع أطول من وقت اجلهد وفقا فرتة املوسم، استعداد 
 الالعب، درجة التعب وحالة األرضية ..... ا 

 (Pascal Prévost -Didier Reiss 2017 ،142حسب الباحثان ) مثال:
  1/  1( فإن كثافته تكون 30:30اث راحة )30اث عمل و30القدرة اهلوائية: تباديل با  -

  1/ 2( فإن كثافته تكون 30:15اث راحة )15اث عمل و30تباديل با                
   0.5( كثافته=10:20اث راحة )20اث جمهود و10القدرة الالهوائية والسرعة: تباديل  -

 0.2( = كثافته 5:25اث راحة )25اث جمهود و5باديل ت                         
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، Assadiعدة نتائج لدراسات لعدة ابحثني منهم  Jérôme Sordelloويذكر الشدة: -2-6-4-2
Billat  وآخرون حول شدة اجملهود اليت تعد العامل األكثر أمهية يف زايدة تدخل االستهالك األقصى

( يف أربعة مستوايت 30/30-20/20-10/10دة أنواع )لاوكسجني. ويذكر أن هذه األحباث قارنت ع
 . VMAمن  ٪115، ٪110، ٪105، ٪100للشدة 

 VMAمن  ٪140، 130، 120، 110منجز بشدة  15/15ونوع أخر 
 VMAمن  ٪120، ٪ 110، ٪105، ٪100بشدة  30/30وذكر نوع 

املناسبة للتباديل ( إىل أن الشدة Didier Reiss- Pascal Prévost 2013 ،153وتلص الباحثان )
 .٪ 120دقيقة هي  1أقل من 

 : شدة فرتات الراحة 
االسرتجاع ميكن أن يكون السليب، نصف النشطة )املشي( أو االجيايب، عندما ما يكون االسرتجاع االجيايب     

جيب ان تؤدي فيها املهارات احلركية أو العمل التقين او اجلري بر  واحد، والبدا من حتديد املسافة املقطوعة خالل 
ليب يف احلقيقة انه يؤدي اىل أقل تراكم الالكتات وكما عمل فرتة االسرتجاع، اختيار االسرتجاع االجيايب عن الس

يسمح لالعب حمافظة على الدورة الدموية مما تساعده على ختلص بقااي األيضية وحتسن القلب، ويف الواقع اختيار 
االسرتجاع االجيايب أو السليب يعتمد مدة اجلهد ،شدة اجلهد وأهداف التدريب 

(Dellal,Javier,p06,2017)  من ٪50احة يف حدود إن الر VMA  القريبة من احلد اهلوائي حتدث
. والوقت الذي يبقى فيه الرايضي يف ٪ 90، النب  القليب والتنفسي يبقى يف VO2MAXاستقرار يف 

VO2MAX  يظهر أبنه وقت كبري )وهذا هو اهلدف املسطر(، استهالك الطاقة يبقى كبري كذلك، إذن البد
 Jérôme( Didier Reiss- Pascal Prévost 2017 ،143) من إبعاد هذه احلصة عن املنافسة.

Sordello) 2015،136.) 
 10-10ب، بينما عمل نوصي االسرتجاع يكون االجيايب لضمان صيانة ضرابت القل 30-30: عمل نوع مثال

 ,Dellal) يكون االسرتجاع نصف النشطة اىل حد ما وهذا كل يعتمد على أهداف التدريب وعمل بعناية.
Javier, p06,2017) 

 
 



بيةالتدريب الرياضي الحديث وطرقه التدري               الفصل األول                     
     

38 
 

 حساب شدة املتوسطة حسب نوع االسرتجاع )السليب او اإلجيايب(:  -
VMA( :120+0 )( من٪ 0مع راحة سلبية ) VMAمن ٪120باشدة  30/30: ابلنسبة لتمرين 1مثال 
 .٪60إذن الشدة املتوسطة  60٪=2/

( 50+120أي ) VMA( من ٪50مع راحة نشطة ) VMAمن ٪120بشدة  30/30: 2مثال
 .٪85إذن الشدة املتوسطة  85٪=2/

: VMA( من٪ 0مع راحة سلبية ) VMAمن ٪120باشدة  30/15: ابلنسبة لتمرين 3مثال
 .٪80إذن الشدة املتوسطة  80٪=3( /2+0×120)

: VMA( من٪ 50) نشطةمع راحة  VMAمن ٪120باشدة  30/15: ابلنسبة لتمرين 4مثال
 .٪96.7إذن الشدة املتوسطة  96.7٪=3( /2+50×120)
 تكون حسب االختيار وحسب اهلدف.املدة:  -2-6-4-3

واألحسن هو  VO2MAXدقيقتني تظهر أبهنا تتأقلم مع تنمية  2: فرتات ملدة مدة فرتة اجملهود 
 .Tlimنصف الوقت اادود 

دقيقة  1ابلنسبة للرايضات اجلماعية والرايضات اليت يغلب فيها النظام الالهوائي يفضل التباديل أقل من 
Didier Reiss- Pascal Prévost) 2017 ،143) 

تشرك بقوة النظام اهلوائي واجلهاز  اث 30( أبن مدة اجملهود Jérôme Sordello 2015،134بينما يرى )
العصيب العضلي وهذه املدة تالءم أكثر رايضي األلعاب الرايضية اجلماعية، وابلنسبة لرايضي اجلري على األقدام 

 اث.30األفضل أن يتجهوا  و أوقات تساوي أو تكرب عن 
( أن Jérôme Sordello،2015،135ذكر من طرف ) Assadi: يشرح الباحث الراحة فرتات مدة 

، فان أوقات الراحة املنصوح هبا تساوي أو VMAخالل حصص التباديل القصري والشديد من نوع الا 
املتوسط الذي حيتوي على  Fractionnéتنقص قليال عن أوقات اجملهود. مث يذكر أبنه خالل اجملزاي 

ني النصف فان مدة الراحة تنحصر عامة ب VMAمن  ٪94 - 88دقائق با  10إىل  3جمهودات من 
فالراحة  VMAمن  ٪85-80د كمجهود با 10وثلثي وقت اجملهود. وأخريا خالل اجملزأ الطويل أكثر من 

 VO2MAXميكن أن تساوي ثلث أو ربع وقت اجملهود. إذن ومن أجل مشاركة ألقوى نسبة ممكنة من 
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ل: حتفيظ وقت الراحة إىل خالل احلصة من األفضل حتفيظ وقت فرتة الراحة على الزايدة يف شدة التمرين. مثا
 . VO2MAXمن  ٪100-80م، يزيد من املشاركة اهلوائية من 400لا  VMAد يف حصة 1.20

مع فرتة  VMAمن ٪100اث با 60اث و30أحباث أخرى بينت كيف أن حصص تدريبية مبجهودات فرتية با 
مقارنة حبصة  VO2MAXمن  ٪ 90اث فقط تسمح ابلبقاء ملدة كبرية يف حدود 15راحة تقدر با 

والنبضات القلبية القصوى ااافظ عليها خالل احلصة كانت هي  VO2MAX. إن نسب الا 15/15
 .60/15و 30/15األخرى مهمة جدا يف هذا النوع من احلصص 

مع فرتة راحة نشطة  VMAمن ٪100اث بشدة 30إذن استنتج الباحثني أبن احلصة التدريبية مبجهودات 
( هي حصة فعالة لتنمية النظام اهلوائي 2:1,نسبة 30/15)نوع  VMAمن ٪50اث يف حدود 15

 والالهوائي.
دقيقة عندما تكون شدة العمل  12دقائق اىل  02تكون من املدة اخلاصة ابجلهد يف اجملموعات:  

100% VMA( دقائق تنخف  لتصل 08-05، بينما كرة القدم تكون حمصورة بني )دقائق  04
 VMA%. (Cometti,1999,144) 130عندما تتجاوز الشدة 

 د10د اىل 07تكون مدة الراحة بني اجملموعات من املدة اخلاصة الراحة يف اجملموعات:  
وهو االختالف بني شدة التمرين والراحة ابلنسبة للشدة  :(Amplitude)احلصة السعة -2-6-4-4

× شدة الراحة( / الشدة املتوسطة  –)الشدة القصوى للتمرين يساوي =  السعةاملتوسطة للتمرين. أي أن 
: (VMA من ٪ 0راحة سلبية ) مع VMA من ٪120باشدة  30/30: ابلنسبة لتمرين 1مثال. 100

شدة الراحة(  –)الشدة القصوى للتمرين  للسعةابلنسبة . ٪60إذن الشدة املتوسطة  60٪=2( /120+0)
 .٪200هنا  السعة احلصةإذن  ٪200=100×60( /0-120: )100× /الشدة املتوسطة 

( 50+120أي ) (VMA ٪50مع راحة نشطة ) VMAمن  ٪120بشدة  30/30: 2مثال
/2=85٪( ،120-50/ )85٪  ×100 =82.4 ٪   

وابلنسبة للتباديل األقل من  .٪ 60: ابلنسبة للتباديل أكرب من األقصى فان االتساع البد وأن يفوق مالحظة
  بني اجملهود والراحة. ٪30إىل  20( البد من PMAأو  VMAاألقصى )قريب من 

(2013، 155، Didier Reiss- Pascal Prévost) 
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أن عدد التكرارات  Jérôme Sordello2015 ،133: يرى عدد التكرارات واجملموعات-2-6-4-5
 واجملموعات تكون على النحو التايل:
احلصص(: التكرارات واجملموعات حسب نوع 01جدول رقم )  

 عدد اجملموعات عدد التكرارات نوع احلصص
طويل -الطويل 5إىل  3من    1 
متوسط–املتوسط  12إىل  5من   3إىل  1من    
قصري –القصري  15إىل  10من   5إىل  3من    

 

 (Dellal,A,2008,39) يوضح خصائص التمرين التباديل( 02اجلدول )

 التمرين
 )اسرتجاع/جهد(

 الشدة
(VMA%) 

 نوع الراحة
عدد 

اجملموعات 
 والزمن

عدد 
 زمن 
 اجلهد

عدد 
 زمن 
 الراحة

مثال 
املسافة 
قطع 
 تباديل

60- 60 
 30-30أو

 و 100%
110%,105% 

 نشطة
(0%5(vma 

 م42 11 12 '14-'10×2

15- 15 
 30-15أو

 و 105%
115%,110% 

 م30 19 20 '12-'10×2 غري نشطة

10- 10 
 10-20 

 و 110%
120%,115% 

 م21 20 21 '8-'5×1-2 غري نشطة

5- 5 
 5-25 

 م13 20 6 '7-'4×1-2 نشطة  %140  
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 ختطيط للتدريب الرايضي-3

: ختطيط التدريب الرايضي هو "التنبؤ ابملستوايت التنافسية يف مفهوم ختطيط التدريب الرايضي وأمهيته-3-1
على توقعات وعمل الربامج التنفيذية لتحقيق نتائج حمدودة أو مرغوب فيها" )عبد اجلبار  األنشطة الرايضية بناءا

 (.2017،110سعيد،

كما يعرفه أنه " االجراء العقالين إلجراءات العمليات مبوجب التسلسل املنطقي لغرض احلصول على هدفني" 
 (2016،61)حممد ابراهيم أبو حلوة،

البدين ملنتخب الفرنسي الركيب، أن مفهوم التخطيط يشمل الربجمة، حمضر (M.godemet 2004)  يوضح 
 األهداف، املراحل، لكن حبسبان جلميع الظروف البيئة للتدريب وهو العنصر األساسي يف السياسة الرايضة.

(j.ferre et p.leroux,460,2009) 

 أمهية التخطيط:-3-2

 أهدافنا.التخطيط هو جسر الذي نعرب من خالله للوصول اىل  -
 يساعد التخطيط على سرعة اجناز العمل بشكل املطلوب. -
 يؤدي التخطيط اىل املعرفة واملتابعة الصادقة ملا سيتم تنفيذه. -
 حيافظ على الوقت واجلهد واملال من الضياع. -
 يقضي على الفوضى. -
 يساعد على ترتيب األولوايت لدى العاملني والقائمني على الربانمج. -
 اعيد زمنية بضبط بدء األنشطة وإهنائها. يساعد يف حتديد مو  -
 يساعد على استمرارية اجلهود. -
 يساعد يف حتديد مهام العاملني يف الربانمج وطريقة أدائهم. -
 يزيد من الفعالية وإنتاجية القائمني على الربامج واخلطط. -
 يساعد على جعل الربامج واخلطط أكثر مشولية وتكامال. -
 ام مسؤوليات حمددة.يضع التخطيط مجيع العاملني أم -
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يساعد على معرفة مواقع الضعف سواء يف اخلطة والربانمج أو العناصر القائمة على تصميم الربامج  -
التدريبية الالزمة لالرتقاء ابلكفاءات من كافة اجلوانب العملية واإلدارية والقيادية. )حممد ابراهيم أبو 

 (2016،62حلوة،
 األهداف املوضوعة، جيب أن تتوافر فيه عدد من األمور منها:ولكي يكون التخطيط فعال وحيقق 

 العمل على حتقيق األهداف. 
 الواقعية. 
 الشمولية. 
 املرونة. 
 التدرج. 
 الوضوح والبساطة. 
 الكفاءة والدقة. 
 (112،111،2017توفري املوازانت واإلمكانيات. )عبد اجلبار سعيد، 

لنجاحه وعلى املدرب إدراك األمهية القصوى يعتمد التخطيط على أسس خاصة أسس التخطيط: -3-3
 للتخطيط السنوي للتدريب وان يركز على االمور االتية:

 معرفة جدول املبارايت ومواعدها حأ تعطى للمدرب احلرية يف التصرف يف وضع اخلطة. -
 معرفة إمكاانت وقدرات كل العب وكذلك الفريق. -
 (2016،65نها املدرب. )حممد ابراهيم أبو حلوة،معرفة ما هو متوفر من إمكاانت تدريبية يستفاد م -

 هناك أنواع متعددة من خطط التدريب الرايضي ومن األهم األنواع هي: أنواع التخطيط: -3-4

 التخطيط طويل املدى )متعدد السنوات(: -
 التخطيط ألربعة سنوات )األلعاب االوملبية( -
 التخطيط السنوي )سنة واحدة( -
 التخطيط الكربى )الفرتي( -
 التخطيط املتوسطة )الشهري( -
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 التخطيط التدريبية الصغرى )األسبوعي( -
 (2016،67التخطيط اليومي )الوحدة التدريبية( )حممد ابراهيم أبو حلوة، -

 التخطيط طويل املدى )متعدد السنوات(: -3-4-1

 خطة متعدد السنوات )خطة الوةيفية( يتكون من هيكل التدريب املنظم على مدى تعريفه:-3-4-1-1
 سنة(  12-10اىل  8عدة السنوات )

اقرتاح نظام تدريب متماسك وذو صلة ويهدف اىل اكتساب تدرجيي ملستوى اهلدف: -3-4-1-2
القدرات واملهارات احلركية )الرايضية(، مما يسمح ابلوصول وحتقيق مستوى أقصى للقدرات والوةيفية الرايضي 

 اسب )هدف حمدد(وفقا املتطلبات الرايضة التنافسية يف الوقت املن

 تتكون خطة من مؤشرات التالية:هياكل التخطيط طويل املدى )متعدد السنوات(: -3-4-1-3

 املشروع النادي الرايضي )أغراض، أهداف، مواضيع( 
 12اىل  10 القدم:عدد السنوات املطلوبة للرايضة التنافسية للوصول اىل النتائج املثلى، مثال )كرة  

 سنة( 22-20و 10سنوات بني 
 إعادة تنظيم الفئات العمرية  
الصفات الفردية للرايضيني )الالعبني(: جيب احلر  على عدم اخللط مابني العمر البيولوجي والعمر  

 (j.ferre et p.leroux,489,2009) الزمين.

يرى بع  العلماء أن خطط التنمية الرايضية الطويلة املدى مراحل التخطيط طويل املدى: -3-4-1-4
 اىل املراحل األساسية التالية: تنقسم 

: هتدف هذه املرحلة إىل اإلعداد الشامل املتزن للناشئني املرحلة األولية ملمارسة النشاط الرايضي -أ
متهيدا النتظامهم فيما بعد يف مرحلة التدريب الرايضي التخصصي وممارستهم لنوع معني من األلعاب 

وية ملرحلة التخصص الرايضي. وميكن تلخيص الرايضية وعلى ذلك تشكل هذه املرحلة حجر الزا
 أهم الواجبات هذه املرحلة مبا يلي: 

 تنمية الصفات البدنية األساسية -
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 تعليم املهارات احلركية الرايضية والقدرات احلركية. -

 اكتساب املعارف النظرية. -

 االشرتاك يف املنافسات. -
ية وتطوير املهارات احلركية هتدف هذه املرحلة إىل تنممرحلة التدريب الرايضي التخصصي:  -ب

والقدرات والصفات البدنية للرايضي يف نوع النشاط الرايضي املختار كخطوة متهيدية  و الوصول 
 به اىل املستوايت الرايضية العالية.

هتدف مرحلة تدريب املستوايت العالية إىل حماولة مرحلة تدريب املستوايت الرايضية العالية:  -ت
مبستوى الرايضي يف نوع التخصص بطريقة مباشرة وذلك لتقوع وإةهار االرتقاء ألقصى درجة 

 (116،117،121،2017أحسن املستوايت واالرقام. )عبد اجلبارسعيد،

 التخطيط ألربعة سنوات )األلعاب االوملبية(: -3-4-2

سنوات  4-2أن خطط اإلعداد للبطوالت الرايضية تتمثل يف ختطيط التدريب الرايضي ملدة ترتاوح ما بني 
استعدادا لبع  البطوالت املهمة مثل البطوالت اإلقليمية واالوملبية والعاملية ومن املعروف أن هذه البطوالت 

ويل، االمر الذي يسمح ابلتبكري بعملية أو الدورات الرايضية حتدد مواعيدها واماكنها قبل بدايتها بزمن ط
 (126،2017التخطيط لضمان تنمية املستوى بصورة مستمرة وجتنب الوقت الضائع. )عبد اجلبار سعيد،
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  (j.ferre et p.leroux,492,2009) التدريبية( يوضح التخطيط لصفات الرايضي والدورة 03اجلدول )

 التكوين األداء األولية )االبتدائية( 
   18          17           16          15 14             13         12      11       10       9      8 العمر

 املهارة 
 التنسيق العام        الرشاقة....

     ++                 ++ 
 تكتيكية-تكتيكية   تقنيو-تقنيو

 ........التنسيق اخلا  .......
                 ++ 

 تكتيكية -تقنيو           

......................................... 
               ++           +++ 

 تكتيكية                 -تقنيو                   

 اهلوائي 

 ..(AR capacité).. السعة 
 ....SL1...مداومة قاعدية...

 متنوعة................ألعاب 
، VMAفاميفال، : اختبارات

، SL1نبضات القلب احتياطي، عتبة 
 ....ا SL2عتبة 

.............................. 
.......................SL2... 

 ....................فارتالك..
                         ↓ 
 طويل                        

 ( ........ AR puissance..... القدرة )
...................VMA ............. 

 تدريب تباديل..........
    ↓                      ↓  

 طويل                  قصري 
 الالهوائي احلمضي →                   

 

 القوة 

 .......تعلم القوة..........→
 ......استقبال احلواس......→

↑ 
............... 
 

 ......مسار حركي.........→
 

 تكرار قصوى  اختبار:

 ................ تقوية العضالت 
................................ 

 
 ... التحضري العام   →.........

. 
 ................رايضي.........

 
 بليومرتي قاعدي )أفقي(

 ...القوة العامة................القوة اخلاصة
......................................... 

 التكيف............... قوة القصوى.→
 قوة املميزة ابلسرعة/القدرة...............→
 قوة مدوامة ...........................→

 تدريب دائري + وإضافة احلموالت
 طريقة تقوية العضالت 

 بليومرتي عايل )عمودي(

 السرعة

 العام.................التنسيق 
 .........السرعة اجلري →     

 السرعة .......→            
           →............... 

 
 سرعة+++عضلي               

 م30/40م _ 10اختبار: 
 م5.5×4سرعة ذهااب وااياب 

  قفزات وثبات: )سارجانت،خطوات،

................................ 
............................... 

 ......تردد..رد الفعل ...........
 ضرابت.................سرعة 

→..... 
 سرعة عصيب++عضلي+ 

 التنسيق اخلا ............................
......................................... 
 ...........انفجارية......................

 ...........التسارع/قمة الذروة............
 ضرابت خاصة............................

                 سرعة عصيب+عضلي++           
 ......مداومة سرعة   →

 السعة. الالهوائي الفوسفا                
 ...... القدرة. الالهوائي الفوسفا →      

 

 املرونة 
 الرشاقة -(mobilitéتنقلية )

 تليني ديناميكي  .........…
 املرونة العامة ....................
 ..........................تقنيات 

 املرونة اخلاصة............................
 متديدات.................................
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 التخطيط التدريب السنوية:-3-4-3
 عقالين وبنائي لنظام التدريب ملوسم الرايضي.املخطط السنوي يعين تنظيم  تعريفه:-3-4-3-1
 (Ferré et Philippe,2009,494) 
متواصاال يتأسااس علااى اخلااربة امليدانيااة  (prévisionnel)هااو نظااام تقااديري خطــة التــدريب الســنوي: -

 .(Jurgen wienek,2001,31)واملعارف العلوم الرايضية 
 أهداف التخطيط السنوية: -3-4-3-2
 فسة:من زواية املنا -
 حماولة حتصل على األداء العالية يف وقت معني. -أ

 البحث وااافظة على اللياقة البدنية لرايضي. -ب
 ابلنسبة من زاوية التكوين: -

 تعليم وحتسني القدرات الفردية لكل رايضي ابلتنسيق مع أهداف كل مرحلة من التدريب متعدد السنوات.
 الربانمج السنوي من مؤشرات التالية: السنوية: يتكونهياكل التخطيط التدريب  -3-4-3-3

 خصائص االختصا  الرايضي  -1
 رزانمة املنافسات، أهداف حمددة، نتائج مرتقبة  -2
 احرتام مباداي التأقلم للمجهود اجلسم  -3
 نظام التقييم واملتابعة -4
  (ferré et Philippe 2009.495) اايطةعوامل  -5     

 تنظيم اخلطة السنوية حول ثالث فرتات رئيسية )دورات متوسطة( انظر الشكل رقم...بشكل عام، يتم 
ــدورة التدريبيــة الكــربى-3-4-3-3-1 : الاادورات التدريبيااة الكااربى )فرتات/مراحاال( تتكااون ماان الاادورات ال

والايت تعتماد علاى املتوسطة لازمنة قصرية، يتم تنظيمها من دورات صغرية اليت جبمع احلصة متثل الوحادة التدريبياة، 
التمااارين ماان مكااوانت التاادريب العااام )احلمولااة، االستشاافاء(، لااذا حيااث املاادرب علااى تصااميم وبناااء الااربانمج عاان 

 طريق كل من )خطة التدريبية السنوية، دورات التدريبية الكربى( مع الوحدة التدريبية )احلصة(. 
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 احلصة   احلصة                احلصة                                                                                
          

     

 

 ((: خطة التدريبية السنوية )من انحية املنافسة كرة القدم01الشكل رقم )

(j.ferre et p.leroux,496,2009) 

 

 خطة السنوية

 فترة األولى 

يريةدورة تدريبية كبرى التحض  

 

 

 

الثانيةفترة   

افسةكبرى المن دورة تدريبية  

 

 

 

 فترة الثالثة

قاليةدورة تدريبية كبرى االنت  

 

 

 

ية دورة تدريب
 متوسطة_أ_

ة دورة تدريبي
 متوسطة_ب_

 

ة دورة تدريبي
 كبرى _أ_

 

ية دورة تدريب
 كبرى _ب_

 

ية دورة تدريب
_أ  متوسطة  

 

ة دورة تدريبي
 متوسطة_ب_

متحضير عا   تحضير خاص 
 حخاص

ةدورة متوسط دورة متوسطة  

غيرة
ص

ورة 
د

  
غرية

 ص
دورة

  

دورة 
ص
غي
 رة
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االوىل ماان اخلطااة الساانوية، يقااوم ابلتطااوير العااام للقاادرات الرايضااي وتنقساام يعتاارب املرحلااة فــرتة التحضــري:  
 هذه الفرتة اىل قسمني:

 فرتة التحضري العام: 
 اهلدف: تطوير تدرجييا لوسائل الرايضي ومساح ابلتنظيم عمال كميا:

 _ العمل على املدى الطويل 
 _ منع حدوث اإلصاابت 
 _ حتسني املستوى الصحي 

  ااتوى:
 والديناميكية االجتماعية الوجدانية للمجموعة التقنية، التكتيكيةحتسني املتطلبات الرايضي للقدرات  
 معاجلة النقاط الضعف  ←حجم العمل مهما، شدة احلمولة املعتدلة  
 القوة العام  ←تقوبة العضالت  
  (PMA)حتسني القدرة اهلوائية القصوى  ←سرعة  ومداومةتطوير السرعة  ←اجلهد الطاقة  
 حبث واستخدام مترينات عامة يف احلصص موجه  و أهداف 
 اجراء التقوع )تقييم القدرات( وكذا املقابلة الفردية واجتماع لفريق  

 فرتة التحضري اخلا : 
 اهلدف: رفع قدرة األداء عن طريق زايدة كمية التدريب اخلا .

 ااتوى: 
 عمل جتيقاع وتغري يف إيقاع. ←اخنفاض يف حجم أمحال التدريبية وزايدة يف الشدة 
 محوالت التدريبية اخلاصة يتخللها فرتات االسرتجاع  
 استعمال مترينات اخلاصة خبصوصيات االختصا  يف احلصة هدف مراد حتقيقه. 
برجماااة عمااال املواقاااف املشااااهبة للظاااروف املنافساااة ←اختباااار حالاااة الرايضاااي يف ضاااوء املنافساااات 

 )إجراء مقابالت الودية(.
 املتابعة )اختبارات، نتائج....(إعداد  
 حر  على إجراء االسرتجاع 



بيةالتدريب الرياضي الحديث وطرقه التدري               الفصل األول                     
     

49 
 

   فرتة املنافسة: 
اهلدف: املرحلة األساسية من انحية املنافسة، فإنه حياول ضمان الشبكة من املنافسات مع أقصى قدر النجاح )يف 

 النتائج(.
 ااتوى: 
أساساي يف الرايضاات اجلماعياة ابحلفاا  اقرتاح ديناميكية لامحال التدريبية اليت تسمح للرايضايني بشاكل  

 على حالة اللياقة أبكرب قدر ممكن من مستوى العايل، مع جتنب التعب املزمن الواقع من التدريب الزائد
التكياف احلماال وفقااا احلالااة الرايضااي والنتااائج املنافساة: انتقااال ماان منافسااة إىل أخاارى )خاصااة الرايضااات  

لسابقة بينما عالج العيوب وأوجه القصاور الظااهرة مان احلفاا  علاى اجلماعية( يفضل اسرتجاع املنافسة ا
 املستوى.

 زايدة اهتمام حول الرعاية واالسرتجاع 
 تقييمات الشخصية ←ان يكون املدرب منتبه ومتابعة النتائج  
 مكافحة العادات والروتني 

 فرتة االنتقالية )االستشفائية(:  
 ية(، اكتشاف لذة واملتعة.اهلدف: التجديد خصوصا خلطة الذهنية )العقل

 ااتوى: 
 اجتاهات جديدة ممكنة ←النتائج←تقارير الشخصية 
 تتميز ابالسرتجاع البدين االسرتخاء النفسي، ممارسة الرعاية )البيولوجية(. 

 تنظم على فرتتني: 
 أايم( 10اىل  8)فرتة الراحة الكاملة  
  )اإلجيابية( تتميز بتدريب خفيف )ممارسة النشاطات أو الرايضات أخرى( الراحة فرتة 

(j.ferre et p.leroux,495 ,497,498,2009) 
تشاااااااااكيالت اهليكليااااااااااة  هااااااااااي (Mesocycle)الـــــــــدورة التدريبيـــــــــة املتوســــــــــطة-3-4-3-3-2

(V.N.platonov ,1988)  أسابيع. 06اىل  03يوضح أهنا عملية التدريبية تتكون من 
 يسمح ب:_ وأيضا 



بيةالتدريب الرياضي الحديث وطرقه التدري               الفصل األول                     
     

50 
 

السارعة، التساارع والقاوة )القاوة القصاوى( أو  مان:لضمان اتزان وتطوير الصفات، وتتكون هذه الصفات  
 العديد من الصفات املختلفة من خالل التحكم والتوجيه أتثريات التعوي  الزائدة وإدارهتا.

 املستمر واإلرهاق. تنظيم وتوزيع دورات العمل االسرتجاع والتجديد: للسيطرة على التعب، جتنب التعب 
 :متييزها: ميكن أنواعه

 تكون يف فرتة التحضري مع األهداف النمو املنطقية والقدرات التصاعدية.دورة متوسطة قاعدية: 
   مستوى العايل الرايضي أو الفريق. املنافسة:من زاوية  
النفساي  او األداء  اكتساب الصفات الوةيفياة، التقنياة، التكتيكياة وتوجاهمن زاوية التكوين)التدريب(:  

 الفردي على املدى الطويل.
: يتم حتديد عاددهم وتنظايمهم حساب خصاائص االختصاا  وجادول املساابقات املرتبطاة دورة متوسطة املنافسة

 هبم وكذلك مبستوى التحضري الرايضي.
 يف املنطق املنافسة: احلفا  واالستقرار ملختلف الصفات  
 املنطقي ملختلف الصفات واالنتقال اىل مستوى االعلى. التطوريف املنطق التكوين)التدريب(:  

 (j.ferre et p.leroux,p500,2009)فرتة االنتقالية. دورة متوسطة األستشفائية: 
( كماا أن النماوذج األكثار 10اىل  4تتكاون مان جمموعاة احلصاص التدريبياة )دورة الصغرى: -3-4-3-3-3

 .ورة متوسطةشيوعا )ألنه األكثر عملية( الذي بدوره يكون د
 تعترب واحدة من أهم دورات التدريبية ألهنا تسمح:

 أوال: املشكلة )التطوير، احلفا ، االستشفاء( تصحيح ووضع فرتة بتدقيق من برانجمه.
 استغالل حجم احلمولة التدريبية بدقة أكرب.

 تنظيم وتقنني محوالت التدريب من خالل حتقيق أهداف معينة لدورة متوسطة.
 :رات الصغرىأنواع الدو 

 : احلفا  )التصحيح( التدرجيية للصفات الرايضي:الدورة اإلعدادية
 _ فرتة التحضري العام، االنتقالية 

 _ مترين عام: حصة مع األهداف العامة.
 _ اخنفاض مستوى املطلوب: إعداد اجلسم للتدريب أكثر الشدة )كثافة(.
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 الدورة التطويرية:  
  اخلا :من زاوية املنافسة: خالل التحضري 

 قبل املنافسة ومافرتات حتضري اخلا   
 متارينات اخلاصة: احلصص ذات أهداف حمددة )اخلا (  
 حجم كبري من العمل: حتفيز عمليات التكيف بعمل احلموالت القصوى. 

صغرية تدرجيية هي اإلعداد التدرجيي من زاوية التكوين )التدريب(: وةيفة املهمة يف الدورة املتوسطة، وكذلك دورة 
 للرايضي يف لظروف املنافسة يف املستقبل.

 الدورة املنافسة:
 يف املنطق املنافسة: 

 تنظيمها وفقا رزانمة املنافسات والنتائج اليت يود احلصول عليها. 
 تنظيم بشكل خمتلف وفقا ألنواع الرايضة اليت متارس: 

 متارينات تنافسية  -
 إجراءات استشفاء  -
 مع األخذ بعني االعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف -

 يتم اخنفاض كمية العمل      
 يف املنطق التكوين )التدريب(: دمج املنافسة كأداة التدريب يف النظام واألهداف خمتلفة دورات متوسطة وصغرية. 

 والتجديد:  الدورة االستشفائية
  ف:التكييسمح هبا هذا النظام ابستعادة قدراته على * 

 اخنفاض درجة احلمولة تدرجييا  
 اجراء الراحة النشطة  

فإن الدورة الصغرية وةيفتها ختلص من احلالة التعب وتكون يف مكان داخل  تعيني الربجمة على فرتات منظمة،
 (j.ferre et p.leroux,505,504,2009) بني دورات املتوسطة.
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األصاغر خلطاة التادريب السانوية، أي أهناا تعتارب  : هي اخللياة األوىل أو اجلازءالتخطيط اليومي-3-4-3-4
اخللية األساسية لعملية التخطيط فهي اجلزء األهم، ففيه يعمل املدرب على حتقيق هدف أو أكثر من أهداف 

 اخلطة التدريبية العامة من خالل جمموعة من التمارين.
 :يما يلوينبغي أن حتتوي الوحدة التدريبية على   

 عملية التهيئة واإلعداد )اإلمحاء(حتديد وسيلة وجرعة  
 ترتيب وتسلسل متارين اجلزء الرئيسي. 
 حتديد محل التمارين )كشدة التمرين ودوامها وعدد مرات التكرار وفرتة الراحة( 
 حتديد أهم النقاط التعليمية للمهارات احلركية أو اخلططية. 
 حتديد أزمنة كل جزء وكل مترين يف الوحدة. 

 نذكر منها ما يلي:حدات التدريبية: أنواع الو -3-4-3-4-1
 الوحدات التدريبية اليت هتدف أساسا لتطوير الصفات البدنية املختلفة. -
 الوحدات التدريبية اليت هتدف إىل تعليم واكتساب وإتقان املهارات احلركية. -
 الوحدات ذات األهداف املشرتكة والوجبات املتعددة. -
 قوع حالة التدريب.الوحدات التدريبية اليت هتدف الختبار ت -

 تتكون الوحدة التدريبية من األجزاء التالية:أجزاء الوحدة التدريبية: -3-4-3-4-2
 اجلزء املعريف. -
 اجلزء اإلعدادي )التهيئة واإلمحاء(. -
 اجلزء الرئيسي. -
 (142،2017اجلزء اخلتامي. )عبد اجلبار سعيد، -

 بناء الربامج التدريبية يف اجملال الرايضي:-3-5
بناء الاربانمج مان أهام األعماال الايت يهاتم هباا العااملون يف جماال التادريب الرايضاي الن الاربامج العلمياة املقنناة يعترب 

 هي الضمان الوحيد إلحداث النمو املطلوب.
: ويعرفه )إبراهيم أبو حلاوة( " هاو التادريب املانظم وفاق خطاة موضاوعة بشاكل علماي مفهوم الربانمج-3-5-1

حلماال التاادرييب مبااا يناسااب لفئااة العمريااة واألهااداف املخطااط الوصااول إليهااا ابسااتخدام كاال مراعيااا فيهااا مكااوانت ا
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الوسائل واألساليب والطرق التدريبية اليت جيدها املدرب مناسابة لتحقياق مفاردات الاربانمج التادرييب. )حمماد اباراهيم 
 (145،2016أبو حلوة،
" أن القواعاد والتنظيماات  (J.W. Verchos-chanski 1992)تنبثق من التخطيط، كماا يؤكاد  -

 j.ferre et) يف وقااات واحاااد، تعطاااي حمتاااوايت التااادريب وفقاااا لاهاااداف واملبااااداي اخلاصاااة.
p.leroux,460,2009 وعناادما يباادأ املاادرب ابلتخطاايط لبناااء وتنظاايم الااربانمج التاادرييب عليااه ان ،)

 يطلع ويتعرف على: 
 طريق اجراء االختبارات والقياساتمستوايت وامكانيات الالعبني البدنية واملهارية عن  -
 احلالة الصحية لالعبني وذلك أبجراء الفحوصات الطبيعية والتحليالت املختلفة. -
 هتيئة وتوفري املستلزمات الضرورية واليت تتطلبها العملية التدريبية.  -
 مراحل التدريب.  -
 أغراض وأهداف التدريب.  -
 مج التدرييب.الطرق واالساليب اليت يتبعها املدرب خالل الربان -
 أمهية البطولة املقبلة. -
 (147،2016مستوى الفرق األخرى اليت تشارك يف البطولة. )حممد ابراهيم أبو حلوة، -

 املدرب يضع برانجمه من خالل خطوتني:  علىالتدريبية: مبادئ تصميم الربامج -3-5-2
قيام برسم خطة العمل حول عدد معني من فرتات العمل )املراحل، الدورات...( وكذا رسم اخلطة  الفرتة: 

 متعدد السنوات للتدريب.
تصميم حمتوايت التدريب من خالل املباداي التدريب، مع تكيف احلمولة العمل ومكوانهتا وفقاا  التنظيم: 

 (j.ferre et p.leroux,460,2009) هلا.للطرق والوسائل 
أن بنااء وتصاميم الاربانمج التادرييب بشاكل صاحيح وفاق خطوات تصميم وإعـداد الـربانمج التـدرييب: -3-5-3

 السياقات العلمية احلديثة يف التدريب الرايضي يتطلب االعتماد على املقومات التالية: 
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 االسس واملبادئ اليت يعتمد عليها الربانمج:  -أ
العلوم اليت سامهت بشكل كبري يف تطوره، ان برامج التدريب تبين علاى يرتبط التدريب الرايضي بشكل عام ببع  

األسااس واملباااداي العلميااة املرتبطااة بعلاام وةااائف األعضاااء وعلاام الاانفس الرايضااي وعلاام احلركااة وامليكانيكااا احليويااة 
 .. ا والطب الرايضي والتحليل احلركي...

 االهداف العامة والفرعية للربانمج التدرييب:  -ب
الاربانمج التاادرييب يؤخاذ ماان االهاداف ااااددة يف ختطايط التادريب وحتديااد هاذه االهااداف يساهل مهمااة ان هادف 

املدرب يف وضع مفردات وحمتوايت الوحادات التدريبياة املكوناة للاربانمج التادرييب وكاذلك جيعال املادرب قاادرا علاى 
 هداف العامة والفرعية املخططة للربانمج. اختيار الوسائل والطرائق التدريبية املناسبة واليت تساعد يف حتقيق اال

 للربانمج التدرييب:  اإلطارحتديد  -ت
لكااي يكااون الااربانمج واضااحا جيااب حتديااد املفااردات والتمرينااات والواجبااات الاايت يتضاامنها الااربانمج وحتديااد اإلطااار 

 العام هلا من خالل أقسام الوحدة التدريبية اليت يبين عليها الربانمج وهذه األقسام هي:
 القسم اإلعدادي )االمحاء(. 
 القسم الرئيسي.  
 القسم النهائي.  
 جناح الربانمج التدرييب على تنظيم : يتوفرالتدرييبتنظيم وترتيب النشاطات يف الربانمج  -ث

عناصاااره وحمتوايتاااه وبنائهاااا وفاااق االساااس واملبااااداي الصاااحيحة لتصاااميم الاااربانمج مااان خاااالل عناصاااره 
 األساسية التالية:

 محل التدريب وجدولتها. تنظيم مكوانت  .1
 تنظيم درجات مجل التدريب  .2
 تشكيل محل التدريب.  .3
 تنظيم عملية التحكم بدرجات محل التدريب.  .4
 تنظيم مفردات الربانمج التدرييب حسب تسلسلها وأمهيتها وهدف الوحدة التدريبية.  .5



بيةالتدريب الرياضي الحديث وطرقه التدري               الفصل األول                     
     

55 
 

الااربانمج التاادرييب املعااد ماان أجاال حتقيااق النجاااح يف اخلطــوات املتبعــة لتنفيــذ الــربانمج التــدرييب: -3-5-4
والوصول إىل األهداف اليت من اجلها وضع الربانمج وضمان جناحه لالرتقاء مبستوى الالعباني يعتماد املادرب 

 على تنفيذ اخلطوات التالية:
 املدرب بشرح وتوضيح مضمون وحمتوى الوحدة التدريبية وأهدافها. .1
 حتديد وهتيئة وإعداد امللعب )مكان التدريب(. .2
 مستلزمات التدريب )أجهزة وأدوات(.هتيئة  .3
 االلتزام ابلوقت اادد لبدء الوحدات التدريبية. .4
االلتاااازام بتطبيااااق عناصاااار الااااربانمج التاااادرييب حسااااب تسلساااالها )القساااام اإلعاااادادي والقساااام  .5

 الرئيسي والقسم النهائي(.
يب تسجيل وتدوين املالحظات مان قبال املادرب حاول أتثاري احلمال ومفاردات الاربانمج التادري .6

 على الالعبني.
 (150،151،152،2016االهتمام ابإلعداد النفسي لالعبني. )حممد ابراهيم أبو حلوة، .7

 ختطيط التدريب التباديل: -3-5-5
-30، 10-10، 25-5، 15-5، 20-10،15-15فبشاااااااكل عاااااااام التااااااادريب التبااااااااديل عااااااادة أناااااااواع )  

قصااى، أمااا فاارتة املنافسااات يستحساان أداء حصااة يف األساابوع كحااد األ 3اىل  2....ا ، فعااادة مااا يااتم أداء 30
حصااة واحاادة فقااط، كمااا أنااه ال ينصااح أبداء حصااتني متتاااليتني ماان التاادريب التباااديل قااوة، الن هااذا النااوع جينااد 

وذلاك بادافع  (Beranrd Turpin,2002,33) بشاكل كباري اجلاناب العصايب العضالي، وأيضاا املفاصال
 La Bible) دة اصاالح خمتلاف االنساجة وتفاادي االصااابتسااعة السارتجاع الاالزم إلعاا 48إعطااء الوقات 

Du Rining,2015,138)  . 
دقيقاة، أماا ابلنسابة لشادة األداء  12اىل  6جمموعاات مان  5اىل  2فوحدة التدريب التباديل عاادة ماا تتكاون مان 

( أو أكارب، ماع أخاذ فارتات اسارتجاع VMAمان السارعة القصاوى اهلوائياة ) %100إذا كانت متارينات اجلاري: 
 دقيقة   10اىل  7)اجيابية( بني اجملموعات واليت تقدر حبوايل 

 العناصر الواجب مراعاهتا لتكوين الوحدة التدريبية التبادلية:
 حمتوى اجملموعات
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 عدد التكرارات يف اجملموعة الواحدة. 
 مدة الراحة بني التكرارات. 
 طبيعة الراحة )إجيابية، سلبية( 
 كمية العمل. 
 تبادل اجلهد والراحة 

 كالتايل:  (Dellal, Javier)و (cometti): وفق فلسفة التدريب التباديل العمل-3-5-6
خالل أوقات اجلهد ميكن ان تكون التمرينات مسارا خطياا وايضاا تكاون  (:طبيعة العمل )اجلهد-3-5-6-1

تلط )ساباق ومهاارات حركياة علاى سابيل (، عمل حركي، عمل تقين أو أخاريا عمال خماnavetteسباق مكوكي )
( تتطلاب كفااءة العضاالت، تعاد des demi-toursاملثاال(. ساباقات مكوكياة )ذهاااب وااياب( ماع انعطافاات )

( أكثر صعوبة من اجللسات ذات السباقات اخلطية وجيب navetteهذه احلصص اليت حتتوي على ذهااب وااياب )
والعيب الفريقني )نضع الالعبني نقاط القوة والضعف وفقا االختبارات من  ان نوليها اهتماما خاصا وفق املسافات

 demi-tours)املنعطفااات ) حيااث كفاااءهتم( جيااب الااتحكم يف املسااافات متامااا ماان اجاال ضاامان نفااس عاادد
(Dellal, Javier, p06,2017) 

 تدريب تباديل قوة: -
 ( زائد عمل عضلي.bondissement varies( زائد قفزات خمتلفة )vmaسرعة هوائية قصوى)

 

 ( ميثل تدريب تباديل قوة )عمل عضلي(02الشكل رقم )
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 تدريب تباديل سرعة: -

 ( من وضعيات خمتلفة.vma( حسب سرعة قصوى هوائية )sprintجمموعات من اجلري )

 ( ميثل تدريب تباديل سرعة03الشكل رقم )

 (: mixteقوة( )-تدريب تباديل خليط )جري

 املتمثل يف جمهودات ذو شدة عالية.وفيه يتم املزج بني العمل اهلوائي املتمثل يف اجلري اىل جانب العمل العضلي 

 
 قوة(-( ميثل تدريب تباديل خليط )جري04الشكل رقم )

10 s 

3 s 
sprint 7 
s 
course 

moyenne 

 

10 s 10 s 

3 s 
sprint 7 
s 
course 

moyenne 

3 s 
sprint 7 
s 
course 

moyenne 

20 s 
trotting 

20 s 
trotting 

20 s trotting 
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 (: حتديد اخلصائص اجلهد التدريب التباديل05الشكل رقم )

ويف األخري جهود مترينات التبادلية مهمة لالعب الناشئ كرة القدم، كما ينصح هبا أيضا استخدامها الفئات    
 (.Dellal,Javier ،2017(18,سنة 19و 17حتت 

 

 
 
 
 

 خمتلف أشكال طريقة التدريب التباديل

 

 طبيعة درجة احلمولة االسرتجاع

 قصري
 جدا

 الوقت

 قصري 

 الوقت

  متوسط

 الوقت

 طويل 

 الوقت

 اجلري خمتلط

ةمع املهارات احلركي لكرةاب اخلاص   

يةالسلب يةاالجياب   
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 خالصة: 

حاولنااا ماان خاااالل هااذا الفصاال التطااارق اىل التاادريب الرايضااي احلاااديث والااربامج التدريبيااة كماااا قمنااا بتحدياااد     
املفهااوم الواسااع لطريقااة التاادريب التباااديل ماان خااالل خصااائها ومنهجيتهااا وماادى أمهيااة اسااتخدامها، مااع التشااكيل 

تدريبياة خاالل مسارية الرايضاي حياث تطرقناا اىل حلمل التدريب املناسب لعينة البحث، والدور الفعاال يف العملياة ال
خمتلف املراحل التدريبية وطارق التادريب وخمتلاف اخلصاائص والقواعاد الايت يرتكاز عليهاا التادريب الرايضاي احلاديث 
بصااافة عاماااة والتااادريب الرايضاااي يف كااارة القااادم بوجاااه اخلصاااو  وحاولناااا قااادر اإلمكاااان أن نتحااادث عااان الاااربامج 

تلااف األسااس واملباااداي والقواعااد الاايت ترتكااز عليهااا الااربامج التدريبيااة احلديثااة يف كاارة القاادم ويف التدريبيااة احلديثااة وخم
األخري تطرقنا التخطيط التدريب الرايضي اليت تقودان للوصول اىل األهداف املرجوة ابإلضافة اىل التكيف املناساب 

 ألجهزة اجلسم املختلفة.
 
 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

       :الثاينالفصل 

   أنظمة الطاقة 

   ية الفيزيولوج وقدرات

      ميف كرة القد
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والالهوائياة لالعاب كارة القادم العامال ااادد للياقاة البدنياة والفسايولوجية، حياث أنااه  : تعتارب القادرات اهلوائياة متهيـد

كلما زادت هذه القدرات حتسن األداء وتتمتع بكفاءة عالية على مقاومة التعب، وقد ركز العلماء والباحثني كثاريا 
ريب أو ابألداء أثناء املباراة، كما على دراسة هذه القدرات رغبة منهم يف حل كثري من املشاكل املتعلقة سواء ابلتد

يعترب موضوع انتاج الطاقة لدى الرايضيني أحد االهتمامات من طرف العديد والكثري من علماء التدريب الرايضي 
سواء مدربني أو رايضيني حمرتفني كانوا أم هواة، والتدريب الرايضي يعد جماال خصبا والذي بادوره اساتفاد ويساتفيد 

للوصاول اىل قماة  ققات فهم الطاقة احليوية لدى الرايضي وجعلها تفعل عملياتاه ومتهاد لاه الطريامن نظرايت وتطبي
 األداء احلركي اإلنساين. 

ومن خالل هذا الفصل سنحاول التطرق اىل أهم املواضيع املرتبطاة ابلطاقاة احليوياة لادى الرايضايني بشاقيها اهلوائياة 
 ريبات مع أمثلة ميدانية تساعد على التحكم يف هذا اجلانب.والالهوائية وأيضا اىل طرق حتديد شدة التد
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الطاقاة الايت تتحارر خاالل انشاطار املاواد الغذائياة ال تساتخدم بطريقاة مباشارة يف أداء أي أنظمة انتاج الطاقـة: -1
وتاازن هاذا املركاب يف مجيااع خاالاي اجلسام، وماان خاالل ذلااك  (ATP)عمال حركاي ولكنهااا تساتخدم يف تكاوين 
مااان األدنيوساااني ابإلضاااافة اىل ثالثاااة أجااازاء أقااال تركيباااا تسااامى  (ATP)تقاااوم خاااالاي اجلسااام بوةائفهاااا ويتكاااون 

املخزونااة يف العضاالة قليلاة جاادا ال تكفاي إلنتاااج طاقااة تزياد بضااعة ثااوان  (ATP)اجملموعاة الفوساافاتية، وإن كمياة 
يف اخللياااة العضااالية فلاان تكاااون هنااااك طاقااة وابلتاااايل لااان تكااون هنااااك حركاااة أو  (ATP)بااادون وجااود وهنااا فإناااه 

، 2015)ماروان عبداجملياد، جاسام الياساري،  (ATP)انقباض عضلي، ولذا فإنه ياتم بصافة مساتمرة إعاادة بنااء 
 211،) 
 ة.سوف نتطرق هلا ابلتفصيل يف نظم الطاق (ATP)وهناك ثالثة أنظمة إلعادة بناء  

 النظام الفوسفا  
 النظام الالكتيكي )احلمضي(  
 النظام األوكسيجيين  

كماا هاو موضاح يف الشاكل   ATP-PCهاو النظاام (: ATP-PCالالهـوائي الفوسـفايت ) النظـام-1-1
 .w) )أو ماا يسامى )الكارايتني فوسافا  PCرقم )(، حتوي اخلالاي العضالية علاى مصادر الطاقاة فوسافوكرايتني 
Larry, H.wilmore, L. costill, p55.2012)  ويعتارب فوسافات الكارايتني ،PC  مان املركباات
( وعناد انشاطاره تتحارر كمياة كبارية مان ATPالكيميائية الغنية ابلطاقة ويوجد يف اخلالاي العضالية مثلاه يف ذلاك )

، 2015اسااري، ( مقاباال انشااطار مااول. )مااروان عبااد اجمليااد، جاساام اليATPالطاقااة تعماال علااى اسااتعادة بناااء )
 212) 

 وفقا:  ADPاىل  ATPبعد استقالب تتحول 
ATP ⏐→ ADP + Pi + Énergie (Billat.v, p25,2017)   

 ثنائي فوسفات األدنوزين + فوسفات الكرايتني          ثالثي فوسفات األدنوزين + كرايتني.
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Creatine 

 

                                    
 ATPإعادة انشاء  ATP-PCالنظام  :(06الشكل رقم )

مول للرجال وهي كمية قليلة جدا  6.0مول للسيدات و 0.3يف العضلة  PCو ATPتقدر كمية خمزون 
نصر أمحد م أبقصى سرعة لينتهي خمزون العضلة من هاتني املادتني )100يكفي ألن يعدو الالعب مسافة 

 (، ويتميز هذا النظام مبا أي : 118،  2014الدين، 
تقريبا منعدما وهاو نظاام كارايتني فوسافات واملتمثال  durée d’interventionوقت التدخل  

العضاالي فهااو يساامح  ATPيف تفكااك هااذه املااادة وهااو يسااتجيب منااذ بدايااة التماارين لنقصااان تركيااب 
ة للمجهاودات القصارية وذات الشادة القصاوى )نااوع ابنطالقاة النشااط العضالي ويسامح وجتماداد ابلطاقاا

 السرعة(
/دقيقاة يف املتوساط وميكان أن يتضااعف 100kcalمرتفعا جدا تقادر ب  :(Puissance)القدرة  

 هذا الرقم عند رايضيني املتقدمني يف التدريب.
 ثوان. 5إىل  3القدرة القصوى هلذه النظام يف حدود         

 اثنية  Capcité(: 30(السعة  
 العوامل احملددة هلذا النظام:  
  (PCr) إهناك خمزون الفوسفات -          
عدد ألياف العضلية البيضاء أو األلياف سريعة االنقباض املوجودة يف العضلة واليت حتمل االهام االنزمياات -       

 (Dider reiss ,Pascal Prevost 2017 ,72)الالهوائية وحتتوي على الفوسفوكرايتني 
 

Free 
energy 

Pi 

ATP 

Phosphocreatine 
(PCr) 

ADP 
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 Dider reiss ،(Pascal حسب (:تدريب النظام الالهوائي الفوسفايت )الالمحضي-1-1-1
(Prevost 2017  

 (: حمتوى وطرق التدريب من خالل األنظمة الطاقوية )النظام الالمحضي(04)جدول 
Didier Reiss- Pascal Prévost) 2017 ،133) 

طبيعة  وقت الراحة مدة اجملهود شدة اجملهود
 الراحة

 كمية العمل

 الالمحضي النظام سعة
إعطاء األقصى يف كامل 

 الوقت املقرتح
-7من 
 اث15

د حسب مدة 8-3من
د 7د ابلنسبة لا3اجملهود 

 اث15ابلنسبة 8و

سلبية إذا 
كانت 

د 3
ونشطة 
إذا كان 
 أكثر 

اعادات ميكن  4-6
وقف العمل إذا ةهر 

هناك تراجع   واضح يف 
 الشدة

 الالمحضي النظام قدرة
د حسب مدة  3-1 اث7-3 األقصى

 اجملهود
إعادة قطع  12-6 نشطة

العمل مبجرد ةهور نقص 
 يف الشدة
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 اثنية  14: خالل ATP رسوم بيانية توضح التغيريات األدينوسني ثالثي الفوسفات
                60  

 
                40      

                20 
        

 الزمن
                        0     2     4        6     8     10     12       14  

 يف الثواين األوىل لتمارين السرعة  Pcو ATP( منحين تغري معدل 07الشكل رقم )
(w. Larry, H.wilmore, L. costill, p55.2012)   

  النظام الطاقة الالهوائي الالكتيكي:-1-2
الهوائيا بواسطة عملية اجللكزة الالهوائية، تتلف هنا مصدر  ATPيعتمد هذا النظام أيضا على إعادة بناء 

رة بسيطة يف شكل الطاقة حيث يكون مصدرا غذائيا أي  من التمثيل الغذائي الكربوهيدرات اليت تتحول اىل صو 
سكر جلوكوز ميكن استخدامه مباشرة إلنتاج الطاقة، كما ميكن أن تزن يف الكبد أو العضالت على هيئة 

 جليكوجني الستخدامه فيما بعد.
اليت ميكن استعادهتا من انشطار السكر مقارنة حبالة إمتام  ATPومن عيوب نظام حام  الالكتيك قلة كمية 

جراما تؤدي نفس  180 وجود األكسجني، حيث أن كمية من اجلليكوجني مقدارها التفاعالت الكيميائية يف
فقط يف حالة وجود األكسجني )هوائي( ويتميز استخدام نظام  ATPمول 3هذه الكمية اىل استعادة بناء 

، 2014. )نصر الدين، ATPحام  الالكتيك يف انتاج الطاقة بسرعة إمداد العضلة ابملصدر املباشر للطاقة 
 118،) 

 ( الذي ترونه أمامكم يوضح خطوات متسلسلة املتضمنة يف هذه العملية، 08يف الشكل رقم )
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 ( عن طريق حتلل السكر ATP(: تفكيك الطاقة )08الشكل رقم )

(w. Larry, H.wilmore, L. costill, p57.2012) 
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 (:مميزات النظام الالهوائي الالكتيكي )احلمضي-1-2-1
 اث10سريعة نوعا ما وفعالة، انطالقا من  التدخل:مدة  
 اث 40-20مرتفعة  (:Puissanceقدرة قصوى ) 
 دقائق  Capcité( :2-3( السعة 
 العوامل احملددة هلذا النظام مرتبطة ب: 
 عدد االلياف السريعة موجودة يف العضلة  -           
 فات اىل الالكتاتو االنزميات اليت متسح مبرور البري  النشاط االنزميي الغلكزة-           

              (Dider reiss, Pascal Prevost 2017 ,81) 
 تدريب النظام الالهوائي الالكتيكي )احلمضي(:-1-2-2

 (: حمتوى وطرق التدريب من خالل األنظمة الطاقوية )النظام احلمضي(05جدول )
Didier Reiss- Pascal Prévost) 2017 ،133) 

طبيعة  وقت الراحة مدة اجملهود شدة اجملهود
 الراحة

 كمية العمل

 سعة النظام احلمضي
إعطاء األقصى يف كامل 

 الوقت املقرتح
 نشطة  د 8-3من د2-30من 

 مشي
 تكرارات  4-6

 قدرة النظام احلمضي
اث 30-15 األقصى

مع إمكانية 
 جتزئة املدة

د حسب بني   1-3
 كل فاصل عمل 

د بني كل 30-5ومن 
 جمموعة

 صعب التحديد سلبية
 يظهر أهنا األدىن  4

أحياان يكون التعب هنا  
 كبري
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 (Christophe Frank,2016)حسب  :تطوير النظام الالهوائي-1-3
  يوضح تطوير النظام الالهوائي الالمحضي واحلمضي(: 06جدول رقم )

 الالهوائي
 السعة احلمضي احلمضيالقدرة  السعة الالمحضي القدرة الالمحضي  

 مقاومة الشدة مقاومة الشدة  مداومة السرعة سرعة رد الفعل اجلهد
 طريقة التدريب التباديل نوع التدريب

 ثواين 45اىل  20 ثواين 20اىل  8 ثواين 10اىل  3 الوقت العمل
 3ثواين اىل  45

 دقائق

 الشدة العمل

أكرب أو = 
من  100%

 سرعة قصوى

 %95اىل  85
 من سرعة قصوى

شدة من  100%
الوقت املختار 

(135PMA%) 

 %95اىل  85
شدة من الوقت 

 %120املختار )
PMA) 

 5اىل  3 5اىل  3 عدد التكرارات

 6اىل  4
مالحظة: جيب 

قطع التمرين إذا مل 
تعد الشدة القصوى 

 مبا فيه الكفاية

 5اىل  3

وقت اسرتجاع أثناء 
 التكرارات

 وقت اجلهد
مرات  3اىل  1

 من وقت جهد
مرات من  3اىل  1

 وقت جهد 
 30و1اىل  1

 اثنية

 شدة االسرتجاع
نصف النشطة أو 
السليب، أصغر أو 

 اثنية 30= 

نصف النشطة أو 
 السليب

 غري النشط أو السليب

نبض القلب بعد 
 االسرتجاع

 120أصغر 
 نب /دقيقة

 160أكرب 
 نب /دقيقة

 نب /دقيقة 130اىل  120
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 3اىل  1 4اىل  1 3اىل  2 5اىل  3 عدد اجملموعات

الوقت الراحة أثناء 
 اجملموعات

دقيقة  10اىل  5
 )كاملة(

دقيقة  7اىل  3
 )كاملة(

دقيقة  5اىل  4
(3) 

دقيقة أو  5اىل  3
دقيقة  12حأ 

اذا كان اجلهد = 
 (2دقائق ) 3

 PMA %40النشطة  الشدة الراحة
كيفية 
استعماله 

يف 
الوقت 
 املناسب

متعدد 
 السنوات

 بعد فرتة البلوغ مرحلة الطفولةمن 

 تزايد األمهية عند اقرتاب املوعد املنافسة على مدار العام املوسم

 بعد التمرين التقنية يف البداية احلصة

وقت االسرتجاع 
 )التعويض(

 ساعة 72اىل  24 ساعة 24اىل  12

عدد احلصص يف 
 األسبوع

 2اىل  1 2 2
حسب  4اىل  1

 الشدة واملدة
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يتميز هذا النظام عن النظامني السابقني إلنتاج الطاقة بوجود األكسجني كعامل النظام الطاقة اهلوائي: -1-4
 39وكما ذكران فإنه وجود األكسجني ميكن استعادة يناء  ATPفعال خالل التفاعالت الكيميائية إلعادة بناء 

بواسطة التكسري الكامل جلزيء من اجلليكوجني ليتحول اىل اثين أكسيد الكربون وماء، وتعترب هذه  ATPمول 
ومثل هذا يتطلب مئات التفاعالت الكيميائية ومئات من النظم األنزميية اليت تزيد  ATPأكرب كمية إلعادة بناء 

ابقني، ويتم نظام األكسجني بداخل اخللية يف تعقيدها بدرجة كبرية عن إنتاج الطاقة الالهوائي يف النظامني الس
 العضلية يف حيز حمدد هو امليتوكوندراي والشكل التايل يوضح تقسيم نظم إنتاج الطاقة:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (119،  2014)نصر الدين، ( يوضح نظم انتاج الطاقة 09شكل )
 

 ( عرب ثالث عمليات رئيسيةATPيتم تقسيم التفاعالت الكيميائية لنظام األكسجني )األكسدة 
 (a -10الشكل)  Glycolysesاجللكزة الالهوائية  -أ

 (b -10الشكل) The Krebs Cycleدائرة كربس  -ب
 (c -10الشكل) The Electron Transport Systemنظام النقل االلكرتوين  -ت

 
 

 نظم انتــــــاج الطـــــــاقة

 الالهوائيالنظام  .1

 

 . النظام الهوائي2

 النظام الفوسفاتي

ATP-PC 

 النظام األوكسجين النظام الحمضي



القدم الفصل الثاني                          أنظمة الطاقة وقدرات الفيزيولوجية في كرة  
  

72 
 

 :  Glycolysesاجللكزة الالهوائية -أ
الالهوائيااة يف أهناا ال تااتم إال يف وجاود األوكسااجني مماا يعماال علاى عاادم تااراكم  ختتلاف اجللكاازة اهلوائياة عاان اجللكازة

محاا  الالكتيااك ويف ذات الوقاات فإنااه يعاااد بناااء جزئيااات ثالثااي فوساافات االدينوسااني، وخااالل اجللكاازة اهلوائيااة 
عااادة بناااء ينشاطر جاازيء اجلليكااوجني اىل جاازئني ماان حااام  البريوفيااك، وبااذلك تتااوافر كميااة كافيااة ماان الطاقااة إل

 ,w. Larry)( a-10( )انظااااار الشاااااكل120،  2014. )نصااااار الاااااادين، ATPماااااول مااااان 3
H.wilmore, L. costill, p59.2012)  

 :The Krebs Cycleدورة كربس  -ب
هاي دورة تاتم عارب سلسالة مان التفااعالت الكيميائياة الايت حتادث يف امليتوكونادراي وتسامى كاذلك نسابة اىل العااامل " 

، ياتم يف هاذه 1953الذي انل جائزة نوبال بفضال اكتشاافها يف العاام  sir Hans krebsالسري هانس كريس 
صاورنه النهائياة اىل اثين أكسايد الكرباون  الدورة احرتاق جزئيات من حام  البريوفيك الناجتة مان حتلال الساكر يف

واملاااااء، وقباااال دخااااول يف دائاااارة كااااربس يتحااااول حااااام  البريوفيااااك اىل مركااااب فعااااال ابحتاااااده مااااع مساااااعد اإلناااازع 
Coenzyme A  أساتيل كاوإنزع( ويعارف النااتج ابسامA )Acetyl Co-A  ومان انتاج عملياة االحارتاق

 ADPمان عادد مماثال هلاا مان  ATPجزئياة مان  30تكاوين  تلك تتحرر كمية مان الطاقاة تكاون كافياة إلعاادة
 .Citric Acidوتعرف هذه الدورة أيضا ابسم دائرة حام  السرتيك 

 إنتاج اثين أكسيد الكربون، -1وهناك تغريات أساسيان حيداثن خالل هذه الدورة، مها:     
 كسدة مبع ى عزل اإللكرتوانت.األ -2                                                              

كسيد الكربون اىل الدم الذي حيمله اىل الرئتني لياتخلص مناه اجلسام، بينماا تاتم عملياة األكسادة بعازل أ ينتقل اثين
الايت ياتم عزهلاا عان ذرات الكرباون ليتكاون منهاا حاام  البريوفياك  (H)االلكرتوانت يف شكل ذرات اهليدروجني 

 (120،  2014نصر الدين، أمحد واجلليكوجني. )
 (w. Larry, H.wilmore, L. costill, p59.2012)( B-10)انظر الشكل 
حتاوالت اجلليكاوجني  تتاواىل: The Electron Transport Systemنظام النقل االلكـرتوين -ج

طة دائاارة  حاأ أتخاذ الشاكل النهاائي هلااا يف صاورة مااء بواساطة أياوانت اهلياادروجني واإللكارتوانت الايت عزلات بواسا
كربس وأكسجني هواء التنفس وتسمى سلسالة التفااعالت الكيميائياة الايت تشاكل املااء نظاام النقال اإللكارتوين أو 

 السلسلة التنفسية.
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جتاادر اإلشااارة اىل أناااه ماان خاااالل العاارض الساااابق   لنااا مناقشاااة النظااام اهلاااوائي إلنتاااج الطاقاااة بواسااطة تكساااري   
الربوتينااات( ميكاان أن تنشااطرا ابلنظااام -وعاان أخااران ماان املااواد الغذائيااة )الادهوناجلليكاوجني فقااط، إال أنااه يوجااد ن

غاري أن الربوتاني عاادة  ATPاهلوائي لتتحوال اىل اثين أكسيد الكربون واملااء ماع إنتااج الطاقاة الالزماة إلعاادة بنااء 
على املواد الدهنية اليت ياتم ال يستخدم كمصدر للطاقة إال يف الظروف ضيقة للغاية، لذا فإن الرتكيز فقط سيكون 

حتويلهااا اىل أمحاااض دهنيااة تاادخل ضاامن دائاارة كااربس ونظااام التحااول اإللكاارتوين إلنتاااج الطاقااة، غااري أن أكساادة 
لارت يف حاال إذا   3.5حياث حتتااج اىل  او  ATPالدهون تتطلب كمية كبرية مان األوكساجني إلعاادة بنااء ماول 

لارتات يف حاال إذا كااان مصادر الطاقاة هااو  4بلاغ كميااة األوكساجني كاان مصادر الطاقاة هااو اجلليكاوجني، بينماا ت
ملليلاارت أوكسااجني يف 300اىل  200الاادهون، يالحااظ أبن اسااتهالك األوكسااجني أثناااء الراحااة يكااون يف حاادود 

يف الدقيقاة، وسارعة  30-12لرتات خالل  4-3,5اىل  ATPالدقيقة، وبذلك حتتاج عملية إعادة بناء جزيء 
زيااد مااع تزايااد ساارعة اسااتهالك األكسااجني أثناااء النشاااط الرايضااي، حيااث ميكاان إعااادة بناااء ت ATPإعااادة مااول 

كال دقيقاة   ATPماول  3.5كل دقيقة لدى معظم األشخا ، بينماا ميكان زايدة هاذا املعادل اىل   ATPجزاي 
ة وجاود لدى الالعباني املادربني علاى أنشاطة التحمال، وال ياؤدي اساتخدام النظاام اهلاوائي اىل حادوث التعاب نتيجا

لفاارتة طويلااة يف  ATPخملفااات مثاال حااام  الالكتيااك، وابلطبااع فااإن هااذا النظااام يصاالح عنااد احلاجااة اىل انتاااج 
ساعة ليتمكن مان إنتااج 2,5خالل  ATPمول150أنشطة التحمل، وعلى سبيل املثال فإن الالعب حيتاج اىل 

( C-10( )انظار الشاكل121،  2014كيلومرت( )نصار الادين،   42.2الطاقة الالزمة جلري سباق املارثون )
(w. Larry, H.wilmore, L. costill, p59.2012) 
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 ( عرب ثالث عمليات رئيسيةATP(: التفاعالت الكيميائية لنظام األكسجني )األكسدة 10الشكل )

(w. Larry, H.wilmore, L. costill, p59.2012) 
 مميزات النظام اهلوائي: -1-4-1

 د 3اىل  2: متأخرة انطالقا من مدة التدخل 
 دقائق 8-4متوسطة مقارنة مع النظامني السابقني (: Puissanceالقدرة ) 
 )أقصى استهالك ألوكسجني(. VO2Maxيكون حسب نسبة  (:capacitéالسعة ) 
 moussard 2006)منتجة يف خالل هذا النظام ) ATP 31اىل  29.5 
 ,Dider reiss) اازون وكذلك االنزميات حلقة كريبس.استنفاذ العوامل احملددة هلذا النظام:  

Pascal Prevost 2017 ,94) 
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 (Christophe Frank,2016)حسب  :تطوير النظام اهلوائي-1-4-2
 (Christophe Frank,2016)يوضح تطوير النظام اهلوائي (: 07جدول رقم )

 اهلوائي 
  السعة القدرة 

 اجلهد
قدرة قصوى اهلوائية 

 )مقاومة(
املداومة عند 
  منطقة العتبة

مداومة قصوى 
 هوائية 

 مداومة القاعدية

 طريقة التدريب املستمر  طريقة التدريب التباديل نوع التدريب

الوقت/ اهلدف من 
 اجلهد

 دقائق 6/7
حفا  وقت اجلهد 

يف اقصى شدة 
اهلوائية وتطوير 

التكيف الفسيولوجي 
 اإليقاعوفقا التغريات 

 دقائق 3/5
السعة زايدة 

ألطول فرتة ممكنة 
مع االحتفا  
 ابلشدة العالية

 دقيقة 30/60
تطوير الصفات 

اهلوائية 
)االنزميات 

والقلب واجلهاز 
التنفسي( مع 

استخدام 
السكرايت 

والقضاء على 
مح  الالكتيك 

)يف غضون 
دقائق أثناء 

 اجلهد( 

 دقيقة 10/20
االمحاء أو 

االسرتجاع يف 
 احلصة 
 دقيقة 20/40

رتجاع حصة االس
 أو االنتقالية

 دقيقة 40أكثر 
استخدام الدهون 
 وصيانة وجتديد

 شدة العمل
90%-120% 

PMA 
85%-90% 

PMA 
75 %-85% 

PMA 
40%-70% 

PMA 

 عدد التكرارات
 تكرارات طويلة

دقيقة(  3/7)
اىل 1: % 90/95

 5اىل  3
اجلري  1

اخلفيف او 
تبادل اإليقاع 

1 
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3 
التكرارات قصرية 

د( 2" اىل 45)
95-100% :5 
 10اىل 

تكرارات قصري 
اث( 30-10)قصري 

 36اىل  12(: 1)
اث 10اث/10×36-

100-120%  
اث 15/15×24-

100-120%  
اث 20اث/20×18-

100-110%  
اث 30اث/30×12-

100-110%  
اث 15اث/30×12-

100-110% 

اجلري السريع 
واملتوسط السريع 
يف التكرارات 
الطويلة )حوايل 

 دقيقة(15

وقت اسرتجاع أثناء 
 التكرارات 

 وقتمرة ½ اىل  1
  اجلهد

نصف ½ 
الوقت اجلهد أو 

 أقل
 

 شدة االسرتجاع

 PMAمن  %50نصف النشطة 
بشكل عام، سليب للتكرار قصري قصري 

 30/30و  20/20ابستثناء عمل 
 واليت تكون نصف نشطة.
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نبض القلب بعد 
 الراحة

  نبضة /دقيقة 130اىل  120

  1 4اىل  1 اجملموعاتعدد 

وقت الراحة أثناء 
 اجملموعات

من ½ اىل  1
جمموع الوقت 
 (seriesاجملموعات)

 

  السليب  شدة الراحة 

مىت 
استعماله 

يف 
الوقت 
 املناسب

متعدد 
 السنوات

 أثناء فرتة البلوغ

دائما التدريب اهلوائي يطور عناصر 
القلب واألوعية الدموية واجلهاز 

ابحلفا  على الوزن التنفسي ويسمح 
 أو إنقاصه.

 املوسم
فرتة التحضري البدين 
 العام أو اخلا 

فرتة التحضري 
البدين العام 

وفرتة االستشفاء 
او طوال العام 

للرايضات 
 اهلوائية 

استئناف التدريب، االنتقايل، 
 االسرتجاعي

 حصة خمصصة ابلكامل او يف هناية احلصة  احلصة
الوقت االسرتجاع 

 )التعويض(
 ساعة 48اىل  24

عدد احلصص يف 
 األسبوع

  6اىل  2
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 ( (Didier Reiss- Pascal Prévost حسب تدريب النظام اهلوائي-
 (: حمتوى وطرق التدريب من خالل األنظمة الطاقوية )النظام اهلوائي(08جدول )

Didier Reiss- Pascal Prévost) 2017 ،134) 
 كمية العمل طبيعة الراحة وقت الراحة مدة اجملهود شدة اجملهود

 املداومة القاعدية :  سعة النظام اهلوائي
من  %70-60حوايل 

PMA 
 يف األسبوع 03 متطيطي ال يوجد سا30-1

 سعة النظام اهلوائي : جمهود متواصل بشدة مرتفعة

 مرتني يف األسبوع 02 متطيطي ال يوجد د40-20 األقصى

 اهلوائي : جمهود متواصل قدرة  النظام
من   % 80-100

VAM 
د إذا كانت شدة  4-6

ومن  %100اجملهود 
د عندما 20-30

 تنقص الشدة

   ال يوجد

 قدرة النظام اهلوائي :  تباديل طويل املدة
95-110%PMA 1-3 د ميكن التبادل  3-2 د

بني وقت العمل ووقت 
 الراحة

نشطة من أجل احلفا  
 على نبضات مرتفعة

تكرارات على  5-6
 األقل

 قدرة النظام اهلوائي : تباديل قصري املدة
   من 105-120%

   PMA  أو
VMA 

د ميكن أن 1-اث10 د  1-اث10
 تكون أكثر

إعادة على  15-12 نشطة
 األقل

 قدرة النظام اهلوائي موجه حنو السرعة : تباديل قصري املدة
ال ننتظر حأ يصبح  نشطة اث50-25 اث10-5 األقصى

 التعب مهما 
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 اخلصائص أنظمة الطاقة:-2
 ميكن متييز بني كل نظام الطاقة بسعة اليت تسمح بتحديد مدة العمل،السعة والقدرة: -2-1
واليت تعتمد على معادل التادفق، كلماا كاان التمارين أكثار قاوة كانات مادة العمال قصاري والعكاس صاحيح، وميكان  

  (.11متثيل كل نظام خبزان مزود بصنبور. انظر الشكل رقم )

 
 .(Ferre,J,2009,p332)( يوضح عمل الطاقة من انحية السعة والقدرة لكل نظام 11الشكل رقم )

 وابلتايل يعترب لكل نظام انتاج الطاقة يف جانبني:
هو امجايل كمية الطاقة املخزونة يف هذا التمرين أو يف النظام )أقصى حمتوى : (capacité) السعة-2-1-1

 (Ferre,J,2009,p332) للخزان( .
 توليفها )إعادة صياغتها(. ATP:هي الكمية األمجالية من الطاقة  (V.Billat, p31,2017)وتعرفه 

 هي كمية الطاقة القصوى اليت يستطيع النظام انتاجها يف الوحدة الزمنية.: (Puissance) القدرة-2-1-2
(Ferre,J,2009,p332) 

والااادهون( والااايت تسااامح يف هناياااة  : سااارعة التااادهور املكاااوانت )الفوسااافوكرايتني، الكربوهيااادارات(billat) وتعرفاااه
 (V.Billat, p31,2017) لكل وحدة زمنية. ATPاملطاف لضمان إعادة تركيبة 

 لكل نظام يتميز: 
 السعة 
 القدرة  

Puissance 
 القدرة

 capacitéeالسعة
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 مدة متساوية: السعة/ القدرة 
 هلاااذين املفهاااومني هلماااا نتاااائج إجياااايب علاااى التااادريب، السااايما يف اختياااار املاااريب )املااادرب( لتماااارين العمااال، يتكاااون
التاادريب ماان التماااس لكاال نظااام حيااث مياانح القاادرة القصااوى يف أساارع مااا ميكاان، وأطااول ماادة ممكنااة، إهنااا السااعة 
القصوى      أو أقصى التمااس لكال نظاام )شادة ومادة التمارين(، وكماا يتطلاب مان املادرب معرفاة خمتلاف الطارق 

دف، لاايس فقااط لتحسااني مااردود لتطااوير هااذه أنظمااة الطاقااة حيااث يقااوم املاادرب بتنظاايم تدريبااه علااى حسااب اهلاا
 .اخلليااة، لكاان ماان خااالل اللعااب علااى معلمااات املاادة، الشاادة، االساارتجاع فإنااه يااؤثر إمااا علااى السااعة أو القاادرة

((Ferre, J,2009, p332-333  ونفاس الساياق تاذكر الباحثاة(Billat.V, p31,2017)  تشاري اىل
الاواط واجلاول للقادرة، أماا الساعة الايت متثال العمال الاذي  املفهومني )السعة والقدرة( هلاا الوحادات الطاقاة الايت تعاين

 سيعتمد عليه امجايل من الطاقة املستهلكة )اجلول، السعرات احلرارية(.
 

 (: يوضح مدة زمنية للسعة والقدرة لكل نظام الطاقة09اجلدول رقم )
(Ferre, J,2009, p333) 

. 

 القدرة السعة

      + 
   اث15 -اث20

++++ 
                      0 

 الفوسفايت
 اث 15 - 0

  ++++ 
 دقيقة2

          ++ 
 15اث -اث  20            

 احلمضي
 دقيقة 2 –اث 15

     ++...+ 
 نفاذ املخزون

 + 
 دقيقة   2                    

 اهلوائي
 دقيقة اىل .....2

 
 
 

ثا 15  

ثا 45  

دقيقة 6....  
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تلعااب دورا رئيساايا مهمااا يف كااارة القاادم ماان خااالل تنميااة هاااذه القــدرات الفســيولوجية لالعــيب كــرة القـــدم: -3
 القدرات اهلوائية والالهوائية وتكيف أعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة واليت تكون كاال :

ان نظااام انتاااج الطاقااة اهلااوائي األساسااي الااذي ياادعم نظااام الطاقااة الالهااوائي لالعاايب كاارة القــدرة اهلوائيــة: -3-1
القاادم كااون ان هااذه اللعبااة تتفاااوت وتريهتااا بااني ارتفاااع اللعااب أثناااء اجلااري السااريع اترة والبطاايء اترة أخاارى ويعتاارب 

VO2MAX انتااج مان تعاااون   دلايال دقيقاا عاان مادى قابلياة جساام الرايضاي علاى اسااتهالك األوكساجني وهاذا
   (2014، 22 كبري بني الرئة والقلب والعضالت العاملة. )أمني خزعل،  
" ومن انحية أخارى يتوقاف مساتوى القادرة اهلوائياة  تعريق القدرة اهلوائية: " هي العامل اادد حتمل األزمنة الطويلة

" الشادة الايت نسااتطيع  Dellal( ويشاري 223  ، 1992علاى أقصاى قادرة امتصاا  األكساجني )املقصاود،
بواسااااااطتها رفااااااع مسااااااتوى التحماااااال والقااااااادرة علااااااى االسااااااتمرار ابجلااااااري أبقصاااااااى ساااااارعة ألطااااااول فاااااارتة ممكناااااااة" 

(Dellal,A,2013,p30)  . 
 أمهية القدرة اهلوائية لالعب كرة القدم: -3-1-1

 ( ملي مول/ل.16-7.5القدرة على العمل يف وسط عايل احلموضة حيث تبلغ نسبة مح  اللنب ) -

 ايدة كفاءة عمل انزع األكسدة واجللكزة ز  -

 مضاعفة خمزون الغاليكوجني. -

 زايدة حجم االستهالك األقصى لاكسجني والسرعة اهلوائية القصوى.  -
 القدم:معامل تطوير القدرة اهلوائية لالعب كرة -3-1-2

 من السرعة اهلوائية القصوى  % (120-90شدة اجلهد جيب أن تكون من ) -

تربمج حصص القدرة اهلوائية مع هناية األسبوع الثاين للتحضري البدين حبمولة متدرجة الشدة  -
  (Wilmore et costill, 2006,334) التدريبيةوالوحدات 

 بكل أنواعه. التباديلتعتمد كثري على طريقة التدريب   -

ئي. )منصوري، تساهم حصص القدرة اهلوائية يف تطوير اجلانب اهلوائي وحأ اجلانب الالهوا -
2019،65) 
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 العوامل املرتبطة ابلقدرة اهلوائية للرايضيني: -3-1-3
( اىل وجود بع  العوامل املؤثرة على القدرة اهلوائية ومستوى أداء التحمل اهلوائي 2001) وآخرونيشري توماس 

 : للرايضيني

 .Vo2maxاحلد األقصى الستهالك االكسوجني  -

 .Latate thresholdعتبة الالكتات  -

 .Exercise economyاقتصاد التمرين  -

 .Fuel utilizationاستخدام الوقود  -

 (.124  ، 2008، وآخرونخصائص نوع األلياف )أمرية حسن حممود  -
 :vO2MAXاملستهلك األقصى األكسجيين -3-1-3-1

الدالة عليه فزايدة يرتبط التحمل اهلوائي ابحلد األقصى الستهالك األكسجني لذا فهو يعترب أهم املؤشرات 
،   2008استهالك األكسجني تعكس بشكل مباشر كفاءة العضلة يف انتاج الطاقة )مفيت محاد إبراهيم، 

159.) 
: هو كمية األوكسجني القصوية اليت تعريف احلد األقصى االستهالك االكسجني-3-1-3-1-1

واحلركي للرايضي. )مروان عبد اجمليد، يستخدمها الرايضي أو أنسجته، خالل أقصى جهد ينفذه اجلهاز العضلي 
 (221،  2015جاسم الياسري، 

 تطوير احلد األقصى االستهالك األوكسجني: -3-1-3-1-2
مرتبط  (VO2Max)إىل أن تطوير احلجم األقصى الستهالك األكسوجني  (Dupon,2003)فقد أشار 

من  %100رار ابلعمل بشدة مبدة االستمرار يف العمل بشدة معينة، كلما الرايضي استطاع االستم
(VO2Max)  خالل التمرين التباديل، كلما زادة كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي، وكلما زاد احلجم األقصى

 .(VO2Max)الستهالك األكسوجني 
وذكر كما أشار أيضا اىل ان بعد تدريب متناوب، معدل حجم استهالك األكسوجني يبقى مرتفع لعدة ساعات، 

(Gaesser et Brooks,1984)  استعمال مصطلح(EPOC)  والذي يعرب عن االستهالك الزائد
اىل مرحلتني فاملرحلة األوىل قد متتد حأ  (Bahr, 1992)بعد التدريب، والذي قسمه  (O²)لاكسجني 

 دقيقة، أما املرحلة الثانية فتمتد لعدة دقائق بعد املرحلة األوىل 60
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ساعة ابلنسبة  24ساعات اىل  3قد متتد من  (EPOC)بني أن  (Laforgia et al.2006)أما 
واليت تدوم  (VO2Max)من احلجم األقصى الستهالك األكسوجني  %105للتمارينات بشدة أكرب من 

 (Dellal.A,2008,p45)دقيقة  6أكثر من 
 : هناك طريقتان أساسيتان لقياس االستهالك األوكسيجني مها:vo2maxطرق قياس 

 : VO2Maxالختبارالطريقة املباشرة  .1
من خالل قيام املخترب أبداء جهد بدين  يف هذه الطريقة يتم قياس احلجم األقصى الستهالك األكسوجني

متدرج الشدة متواصل األداء حأ مرحلة التعب أو حأ عدم القدرة على االستمرار يف اجلهد والتوقف 
عن األداء، غالبا ما يستخدم يف ذلك وحدة قياس متكاملة تشتمل على جهاز لتقنني اجلهد البدين مثل 

يتصل بوحدة التحليل املباشر لغازات التنفس أثناء األداء، ومن  السري املتحرك أو الدراجة األرجومرتية،
ابإلضافة اىل  VO2Maxخالل اجلهاز األخري تؤخذ قراءة احلجم األقصى الستهالك األكسجني 

 (182،  2014نصر الدين، أمحد ( )12بع  مؤشرات اللياقة الفسيولوجية األخرى، انظر شكل )

 
 حم األقصى الستهالك األكسجني وبعض متغريات ( القياس املباشر للج12شكل رقم )

 (183،  2014)نصر الدين، اللياقة القلبية الوعائية والتنفسية 
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 VO2maxالطرق غري املباشرة الختبار  .2
تعااد االختبااارات غااري املباشاارة ملعرفااة أقصااى اسااتهالك لاكسااجني الطريقااة املالئمااة ملعرفااة مسااتوى القاادرة 
اهلوائيااة لالعاايب كاارة القاادم يف غياااب األجهاازة املختربيااة املتطااورة ملااا تتطلبااه ذلااك ماان جهااد ودقااة وتكلفااة 

ن خالهلاااا تقااادير ولااايس قيااااس أيضاااا، وهلاااذا يكثااار اساااتخدام الطااارق غاااري املباشااارة أو امليدانياااة الااايت ياااتم مااا
االستهالك األقصى لاكسجني، ومعظم االختبارات غري املباشرة لتقدير االستهالك األقصى لاكسجني 
مبنية علاى افارتاض أن هنااك عالقاة خطياة باني ضارابت القلاب واساتهالك األكساجني أثنااء اجلهاد البادين 

 ض أمهها وهي: ومن خالل اطالع الباحث وجد أن االختبارات كثرية إذ نعر 
يعرف هذا االختبار ابسم اختبار كوبر ياتلخص هاذا االختباار : Cooper ¨Testاختبار كوبر  -أ

دقيقاة وحماولاة الشاخص قطاع أطاول مساافة ممكناة حبساب درجاة لياقتاه ومساتواه،  12يف اجلري ملادة 
ن، مث حتسااااب املسااااافة املقطوعااااة للشااااخص ابلكيلااااومرتات عنااااد انتهاااااء الوقاااات اااااادد. )نصاااار الاااادي

2014  ،183) 
 luc Léger :(Léger L 1982)اختبار  -ب

( والساااارعة اهلوائيااااة MAX2VOهااااو اختبااااار متاااادرج يهاااادف إىل قياااااس اسااااتهالك األقصااااى لاوكسااااجني )
(، يعتمد أساسا على القياام ابلعادد األكارب مان اجلاري ذهاااب وإاياب باني خطاني يبعادان عان VMAالقصوى )
ياااتم ضااابطها بواساااطة شاااريط تساااجيل يصااادر صاااوات ذا نغماااة قصااارية  وبسااارعة تصااااعدية م، 20بعضاااهما 

(cassette audio ينبغااي عنااد مساعهااا أن يكااون املختاارب عنااد طاارف ،)8يباادأ االختبااار بساارعة  م، 20  
 كلم/سا مع زايدة متدرجة 

م جماارات سارعة إيقااع النغماات. ياتم ويساتمر االختباار حاأ الوصاول إىل التعاب وعاد كلم /سا كل دقيقة،  0,5با 
 حساب املستهلك األقصى األوكسجيين وفقا للمعادلة:

 
 VO2MAX(دقيقة.كلغ/ملل=)(السرعة×العمر)0,1536(+ابلسنوات العمر×3,248)-(سا/كلم اجلري سرعة×3,238+)31,025 
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 luc Léger( يوضح اختبار 13الشكل رقم )

 vamval  :(Cazorla G 1993, 132)ِاختبار  -أ
حيث يتطلب هذا االختبار مضمار  MAX2VOيهدف االختبار إىل تقدير أقصى استهالك لاكسجني 

م حيث يقوم املخترب ابجلري يف املضمار بسرعة متدرجة بزايدة  20م مقسم إىل مسافات قدرها  400طوله 
 Cassette)قصرية ا ريتما يتم ضبطه بواسطة شريط تسجيل يصدر صوات ذا نغمة كلم/ سا متبع  0,5قدرها 

audio حينما االختبار دقيقة، يتوقف( كل 
 20م عن أقرب 2ال يستطيع املخترب جمارات الريتم املفروض حيث جيب التوقف إن كان التأخر أكثر من 

 أقصى استهالك لاكسجني تستعمل اجلدول )أنظر امللحق رقم( ولتقدير

 
 VAMEVAL( يوضح قياسات مضمار أداء اختبار 14الشكل رقم )
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 :Minute Step TESTاختبار اخلطو )ثالث دقائق( للياقة اهلوائية:  -ب
ثالث  3زمنية مقدارها يقوم هذا االختبار على استخدام طريقة اخلطو فوق صندوق وفق إيقاع حمدد يستمر لفرتة 

سنة  20دقائق، والغرض من االختبار هو تقدير وتقوع اللياقة اهلوائية لاشخا  من اجلنسني بداية من عمر 
نصر أمحد فأكثر، وهو من أبسط أنواع االختبارات اهلوائية اليت تستخدم اخلطو كأسلوب ألداء اجلهد البدين. )

 (183 ،  2014الدين، 
يعااد هااذان املؤشااران : PMAوالقــدرة اهلوائيــة القصــوى  VMAوائيــة القصــوىالســرعة اهل-3-1-3-2

عنصران مهمان جدا ابلنسبة لعملية التادريب يف كارة القادم حياث يعاربان عان أصاغر سارعة أو أصاغر قادرة تتواقاف 
 .(P.Rochcongar 2009, 46) مع أقصى استهالك لاوكسجني

 : (VMA) تعريف السرعة اهلوائية القصوى-3-1-3-2-1
 إذ تعارف السارعة اهلوائياة القصاوى أهناا السارعة الايت يبلغهاا الالعاب عناد بلوغاه أقصاى اساتهالك لاكساجني لاه 

(B. turpin 2002, 186) 
أو كلم/سااا(، لتقياايم ذلااك جتجااراء االختبااارات امليدانيااة:  هااي أقصااى قاادرة هوائيااة يااتم التعبااري عنهااا ابلساارعة )م/اث-

 ((Christophe Frank,2016مرت.  3000مرت اىل  1500اختبارات خطية اليت ترتاوح من 
ان التادريب احلاديث يف كارة القادم يعتماد كثاريا علاى معرفاة أمهية السـرعة اهلوائيـة القصـوى: -3-1-3-2-2

هذا املؤشر الفيزيولوجي امليداين بل أصبحت التدريبات تؤدى بنسبة مئوية من السرعة اهلوائية القصوى سواء بادون  
 كرة ابلكرة وتكمن هذه األمهية يف: 

 VO2Maxاحلصول على نتائج جيدة بواسطة وسائل بسيطة مقارنة مع  -

 شرات جيدة حول القدرات احلالية واملستقبلية لالعبني. تعطي مؤ  -

 تسمح بتسطري برانمج تدرييب يراعي خصوصية اجملموعة -

تساااامح للماااادرب خبلااااق جمموعااااات تدريبيااااة متقاربااااة املسااااتوى مااااع تفريااااد التاااادريب وفااااق أسااااس علميااااة.  -
(Cazorla,2001, p147) 

ية القصوى شدهتا تعادل املستهلك األقصى أن القدرة اهلوائ :(PMA) القدرة اهلوائية القصوى-3-1-3-3
 .(Billat.V, p196,2017) األكسجني واالختالف ميكن يف وحدة القياس
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(، ووحاادهتا الااواط، ال VO2maxهااي القاادرة العماال تشااري عنااد الوصااول اىل املسااتهلك األقصااى االوكسااجني )
 (Christophe Frank,2016)دقائق.  8اىل  7ميكن احلفا  على الطاقة القصوى إال ملدة 

 العالقة بني القدرة اهلوائية القصوى واحلد األقصى الستهالك االكسجني: 
ميكن تلخيص العالقة بني كل من القدرة اهلوائية القصوى واحلد األقصى الستهالك األكسجني من خالل املعادلة 

 احلسابية التالية: 
حلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب اىل احلد من أجل إجياد القدرة اهلوائية القصوى جيب أوال التحويل من ا

 األقصى الستهالك األكسجني املطلق:

احلد األقصى الستهالك األكسجني املطلق= 
(𝒌𝒈)النسيب×  الوزن  𝑽𝑶𝟐𝑴𝒂𝒙(

𝒎𝒍
𝒌𝒈

𝒎𝒊𝒏
)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

                                          =𝟕𝟓×𝟓𝟒.𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 =4.06875 L/min 

 (Reiss,Prevost,2017,p128)مث نطبق القاعدة التالية اخلاصة ابلقدرة اهلوائية القصوى 

(𝑽𝑶𝟐𝑴𝒂𝒙 املطلق−𝟎.𝟒𝟑𝟓)القدرة اهلوائية القصوى= 

𝟎.𝟎𝟏𝟏𝟒𝟏
 =  (𝟎,𝟒𝟑𝟓−𝟒,𝟎𝟔𝟖𝟕𝟓)

𝟎,𝟎𝟏𝟏𝟒𝟏
 واط  318.47=  

قدرة العضالة علاى العمال ألطاول فارتة ممكناة يف إطاار انتااج يقصد ابلقدرة الالهوائية القدرات الالهوائية: -3-2
 ثوان اىل أقل من دقيقة أو دقيقتني. 5الطاقة الالهوائية اليت ترتاوح من 

( أن العمال الالهاوائي هاو عباارة عان التغاريات الكيميائياة الايت حتادث يف العضاالت العاملاة 2005ويذكر أبوزيد )
دقااائق.  3اثنياة اىل  30الفوسافا  يف األنشااطة الايت تاارتاوح مادة دوامهااا أقال ماان إلنتااج الطاقااة ابساتخدام النظااام 

إىل أن القاادرات الالأكسااجينية تعتمااد علاااى  (2009البيااك وآخاارون )( ويشااري 2014، 22)أمااني خزعاال،  
 ( إذ تنادرج حتتاه اخلصاائصATP-PCالنظام الالأكسجيين يف انتاج الطاقة و الذي يتمثل ابلنظام الفوسافا  )

–البدنية املتمثلة )القوة العظمى، السارعة، القادرة العضالية(، و نظاام الطاقاة قصاري املادى )اجللكازة الالأكساجينية 
)البياااك  نظاااام حاااام  الالكتياااك( حياااث تنااادرج حتتاااه اخلصاااائص البدنياااة املتمثلاااة )حتمااال السااارعة، حتمااال القاااوة(

الواضاح أن التادريب يزياد مان كفااءة الرايضاي يف أداء التادريب الاذي يعتماد أساساا علاى ومان   (103، 2009
الطاارق الالهوائيااة إلنتاااج الطاقااة وذلااك نتيجااة لاازايدة مقاادرة أنظمااة إنتاااج الطاقااة الالهوائيااة وهااي أوال: زايدة قاادرة 

 لتغريين أساسني مها:  إلنتاج الطاقة نتيجة PCوفوسفات الكرايتني  ATPطريقة ثالثي فوسفات األدنوزين 
 زايدة مستوى املخزون العضلي من ثالثي فوسفات األدنوزين وفوسفات الكرايتني. -أ
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ألن هااذا  ATP-PCالرئيسااي يف طريقااة  Ceratine Kinaseزايدة نشاااط أناازع كااراتني كينيااز  -ب
ماان الطاقااة  ATPليعاااد بناااء ثالثااي فوساافات األدنااوزين  PCاألناازع يزيااد ماان تكسااري فوساافات الكاارايتني 

 الناجتة من هذا التكسري،
أسابوع،  12بعاد منهااج تادرييب ملادة %36ازداد بنسابة  Créatine Kinaseولقد وجاد أن نشااط أنازع 

)مااروان عبداجمليااد، جاساام  لااذلك ياازداد معاادل ختاازين فوساافات الكاارايتني ابإلضااافة اىل زايدة معاادل تكسااريه
أن  (Gaitanos et al.1993)تبادلياة قصارية  (، وميكان اساتخدام مترينااات68،  2015الياساري، 

ثاواين ماع أخااد  6ملادة  « sprint »تكارارات للجاري السااريع  10بعاد التكارار األول مان التاادريب التبااديل )
اثنياة بعااد كال تكارار(، الطاقااة املساتعملة للمحافظاة علاى األداء بقاادرة متوساطة، تناتج عاان  30فارتة اسارتجاع 

 (، واجللكزة الالهوائية.CPrطريق تفكك الفوسفوكرايتني )
الالهوائي )طريقة حام  الالكتيك(: قد يزيد تدريب العمل  Glucoseاثنيا: زايدة كفاءة احرتاق اجللوكوز 

الالهاوائي والاذي يعتماد علاى طريقاة الالكتياك ألن املعلوماات عان هاذا األثار ليسات وافياة مقارناة ابملعلومااات 
اتضاح أن نشااط بعا  األنزمياات الرئيساية والايت تاتحكم يف احارتاق  عن الطريق اهلوائي وابلارغم مان ذلاك فقاد

اجللوكوز، يزداد نتيجة للتدريب الرايضي، وترجع أمهية زايدة نشااط أنزمياات احارتاق الالكتياك اىل زايدة معادل 
سااارعة وكمياااة تكساااري الكاليكاااوجني اىل حاااام  الالكتياااك وابلتاااايل تااازداد طاقاااة ثالثاااي فوسااافات األدناااوزين 

ATP ناجتااة ماان احاارتاق اجللوكااوز خااالل طريااق حااام  الالكتيااك، وبااذلك يتحساان أداء فعاليااات عاادو ال
، جاساام دعبااد اجملياااملسااافات القصاارية الاايت تعتمااد علااى الطريااق الالهااوائي يف احلصااول علااى الطاقااة. )مااروان 

 (.68،69،  2015الياسري، 
حتصاال يف معظاام الفعاليااات واأللعاااب العالقــة بــني الطــريقتني اهلوائيــة والالهوائيــة يف توليــد الطاقــة: -3-3

اجلماعية استعمال الطريقتني اهلوائياة والالهوائياة حياث حيتاجهماا الرايضاي أثنااء التادريب واملنافساات يف وقات 
 (ATP)سااافات األدناااوزين واحاااد، كماااا يعماااالن ساااواي علاااى ختااازين مصاااادر الطاقاااة املتاحاااة مااان ثاااالث فو 

فيزياااد مااان اساااتهالك األوكساااجني، األمااار الاااذي يؤكاااد ضااارورة االهتماااام ببناااااء  (PC)وفوسااافات الكااارايتني 
، جاسااام الياساااري، دعباااد اجملياااالوحااادات التدريبياااة بصاااورة تناساااب تلاااك الفعالياااة واللعباااة الرايضاااية. )ماااروان 

2015  ،68،69.) 
 ل بنظامني طاقويني )هوائي، الالهوائي(ان طريقة التدريب التباديل هو تدريب يعم
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 (Dupont 2003)  وكمية الطاقة اليت يوفرهاا هااذين النظاامني تكاون مرتبطاة مبختلاف خصاائص التمارين
يشااري اىل أن طريقااة التاادريب التباااديل قصااري ميااس بشااكل دال النظااامني  (Bangsbo 2007)التباااديل، 

 (Reiss, Prevost,2017, p139) اهلوائي والالهوائي للرايضي.
حدود مصادر الطاقة اهلوائية اليت تتمثل يف كل من العتبة الفارقاة  ملعرفة والالهوائية:اهلوائية  العتبة الفارقة-3-4

 seuilمملااي مااول وهااو احلااد ميثاال العتبااة الفارقااة اهلوائيااة 2الالهوائيااة واهلوائيااة، ياارى بعاا  الباااحثني أن مسااتوى 
aérobie  ويقصد هبا أهنا احلد األدىن لشادة احلمال البادين الاذي ميكان أن حيسان القادرة اهلوائياة، ويشاري )ماروان
( أهنا مساتوى احلمال البادين الاذي يزياد عناه انتااج الطاقاة الالهاوائي 71،  2015، جاسم الياسري، دعبد اجملي

 من خالل نظام حام  الالكتيك لزايدة تركيز حام  الالكتيك يف الدم.
مااول ماان محاا   4التاادريب يف حاادود منطقااة احلااد الالهااوائي ساايكون أكثاار فعاليااة )فهااو يقااع علااى مسااتوى جتمااع 

 .الالهوائية(اللنب يف الدم وتتص جتنتاج متزايد للطاقة 
( فاان  Jürgen Weineck  201 – 128ذكار مان طارف  Kaul 1978و  kindermanوحساب 

ن / د عناد رايضاي  174األداء األقصى , و نبضات قلب حاوايل  يف قدرة %80احلد الالهوائي يقع حوايل عند 
املداومااة ، فاحلااد الالهااوائي مؤشاار لتااأثري التاادريب علااى النساابة املرتفعااة لقاادرة اسااتهالك األوكسااجني والااذي ميكاان 
ك الوصااول إليااه عاان طريااق جمهااود املداومااة اهلوائيااة وهااذا لااه نتيجااة مهمااة ابلنساابة للممارسااة ، واملعااروف أن اسااتهال

بينما استعمال نسبة من القدرة القصاوى المتصاا   - %20-15األوكسجني ال يرتفع بفعل التدريب إال بنسبة 
فأمهيااااة اسااااتغالل نساااابة كباااارية كهااااذه ماااان اسااااتهالك  %45األوكسااااجني يف احلااااد الالهااااوائي ميكاااان أن تصاااال إىل 

 األوكسجني
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 خمتلف السرعات–املنطقة االنتقالية – لألوكسجنياالستهالك األقصى  (:15)الشكل 

(2009,340, Jean Ferre. Phlippe Leroux) 
     خمتلف السرعة –الالهوائي( ومنطقة االنتقالية  –مفهوم احلد )اهلوائي -3-5 

 (:15) جتتباع اجتاه املستقيم املبني يف الشكل
فااان التمثياال الغااذائي اهلااوائي هااو املتاادخل،  VO2MAXماان  ٪60-50فخااالل اجلااري متوسااط الشاادة ب  

ن/د، والادهون هاي الوقاود املساتعمل غالباا، وتبقاى كمياة اللكتاات ضاعيفة: 150ونبضات القلب ترتفع إىل حوايل 
االساااارتجاع وااافظااااة  التسااااخني،بدايااااة  )اهلرولااااة(،إهنااااا منطقااااة اهلااااوائي القاعاااادي. املسااااتعملة يف اجلااااري اخلفيااااف 

(2009,340, Jean Ferre. Phlippe Leroux) 
، W. Larrey    Kenney  ،2017عناد األشاخا  العاادين )  ٪70وفياه مان يقاول حاأ  ٪60 او 
ماول مان  2( وهنا شدة التمرين تكون يف حدود SL1( يظهر احلد اللكتيكي األول : احلد اهلوائي األول ) 130

 كمية املبعدة من اللكتات . اللكتات وتتميز حبالة مستقرة أين تتساوى الكمية املنتجة مع ال
وتصبح  ابلتدريج،( ترتفع نبضات القلب ويرتفع االستهالك األقصى لاكسجني SL1انطالقا من هذا احلد ) 

إذن يظهر هنا  كبرية:كل هذا يؤدي إىل ةهور اللكتات بكمية    داللة.مشاركة اجلليكوليز يف إنتاج الطاقة أكثر 
وميكن أن تزيد هذه النسبة عند الرايضيني املتدربني جيدا ) حسب  ٪80(  و حوايل SL2احلد الالهوائي ) 

ماول وتتميااز هاذه احلالااة ابلاازايدة  4احلالاة التدريبيااة للرايضاي( وحياادد هااذا احلاد بكميااة اللكتاات الاايت تصاال إىل 
تتغلااب عاان عمليااة اإلنتاااج  إنالسااريعة واملعتااربة ملسااامهة النظااام الالهااوائي يف إنتاااج الطاقااة . وهنااا ميكاان القااول 

ويضااايف أحاااد البااااحثني أبن احلاااد اللكتيكاااي الثااااين لاااه عالقاااة كبااارية ماااع أحاااد  كتاااات.لال االساااتبعاد ابلنسااابة 
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ااددات لإليقاع املداوما  خالل اجلري املطاول أال وهاو قادرة اساتعمال نسابة كبارية مان األوكساجني األقصاى 
الرايضاااي الاااذي ميتلاااك  فعاماااة VO2MAXيعاااين هاااذا اناااه إذا كاااان لااادينا فاااردين هلماااا نفاااس  املستنشاااق،

(SL2  مرتفااع فهااو الااذي يكااون أداؤه أحساان حااأ وإن علمنااا أن هناااك عاادة عواماال أخاارى تااؤثر يف األداء )
إن احلااد الالهااوائي يعتاارب ماان أحساان ااااددات لقاادرة املداومااة لاادى رايضااي اختصاصااات  اجلااري،كاقتصااادية 

 (W. Larrey    Kenney  ،2017 ،131) والدراجات.اجلري على األقدام 
والالهوائيااة( والاايت متثاال العبااور ماان النظااام اهلااوائي إىل نظااام  )اهلوائيااةبااني هااذين احلاادين تقااع املنطقااة االنتقاليااة  

 اللكتيكاي.يكون فيه تزويد طاقة إضافية من جراء زايدة شادة اجملهاود شايئا فشايئا مان خاالل النظاام الالهاوائي 
 (EMA)هذه املنطقاة تغطاي القادرة اهلوائياة وهاي تساتعمل كقاعادة انطاالق لتنمياة املداوماة اهلوائياة القصاوى 

لالحتفاا  خاالل مادة معيناة  القابلاة PMAبنسابة االساتطاعة اهلوائياة القصاوى  - تعارف:هذه املداوماة الايت 
لوقات القابال لالحتفاا  بنسابة كماا تعارف اب  .PMAد بنسابة مرتفعاة مان  12اجلري ملادة  مثال: ما.لتمرين 

. ولكاااان هااااذا التعريااااف يشاااابه كثااااريا تعريااااف الوقاااات اااااادود للساااارعة القصااااوى اهلوائيااااة VMAمعينااااة ماااان 
(Temps limite)  ويرمز لهTLim  والذي عرفهV. Billat:  قدرة الرايضي ابالحتفا  ألطاول وقات

د ويقاول الاابع  أنااه  12إىل  4ماان  الوقات الااذي حاادده بعا  الباااحثني القصااوى. هااذاممكان ساارعته اهلوائياة 
 بع  القيم للمدة ااددة " للوقت اادود " V. Billatد ويضع  6د مبتوسط  15يصل إىل 

 
 الوقت اادود     VMAشدة 
 د 6 100٪
 د 9 95٪
 د 15 90٪
 د 20 85٪
80٪ SL2 60 د 
60٪SL1 120 د 
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الالهااوائي كاال زايدة يف شاادة اجملهااود تاارتجم باازايدة سااريعة يل اللكتااات وكااذلك إىل  وانطالقااا ماان احلااد اللكتيكااي
القلبيااة تتواصال يف االرتفاااع ابلتااوازي  والنبضااتاساتهالك األوكسااجني  .Hyperventilationالتهوئاة العاليااة 

تنمياة وتطاوير  هاذا العمال ينجاز يف منطقاة االساتطاعة اهلوائياة وهاو ميثال VMAإىل غاياة وصاوهلما إىل حاد ميثال 
VO2MAX اث مااثال( بشادة تفااوق 30-15)قصاري  -بواساطة التادريب الفاارتي أو املتقطاع مان النااوع القصاري

100٪( .Jean FERRE. Phlippe LEROUX 2009،343.) 
تعد الدراسات اليت تدرس العالقة ما بني نب  : األساليب الفيزيولوجية لتحديد شدة التدريب الرايضي-3-6

القلاااب، حجااام اساااتهالك االكساااجني، محااا  الالكتياااك ماااع القااادرة أو السااارعة، ناااب  القلاااب وحجااام اساااتهالك 
األوكسااجني، حجاام اسااتهالك األكسااجني مااع حجاام طاارد اثين أكساايد الكربااون كعالقااة خطيااة توضااح خصااائص 

، وياتم (Léger L 1982) (Cazorla G 1993) (Astrand P.O 1954)التماارين التحملياة 
حتديد الشدة املطلوبة وفقا لذلك قصد الوصول للتكيف الفيزيولوجي ونظرا ألمهيتها فقد تناوهلاا العدياد مان اخلارباء 

 شدة واليت تتلخص فيما يلي: واملختصني ووضعوا طرق لتحديد ال
 طريقة احتياطي نبضات القلب: -3-6-1

 حيتسب الفرق بني معدل النب  األقصى أثناء اجملهود ومعدل النب  أثناء الراحة ويسمى النب  االحتياطي
 ن/د 197 (Fcmax)معدل نب  اجلهد األقصى  لدينا:مثال: 

 ن/د 57 (FCR)معدل نب  أثناء الراحة                   
 ن/د 140=57-197إذ معدل النب  االحتياطي              

 %80كان املطلوب حتديد شدة احلمل التدرييب عند   إذا
+ ناااب  100الشااادة املطلوباااة/× = الناااب  االحتيااااطي (FCcible)التااادريب معااادل الناااب  املساااتهدف أثنااااء 

 الراحة 
 ن/د 140×80/100+57 =170= (FCcible)التدريب معدل النب  املستهدف أثناء 

 ن/د( 170جيب أن يصل معدل النب  اىل ) %80إذن لكي يؤدي الالعب التدريب بشدة 
 طريقة أقصى معدل لنبضات القلب )الطريقة الكالسيكية(: -3-6-2

 ن/د( حتت أتثري جمهود بدين. 195: العب كرة القدم يبلغ أقصى معدل لنبضات القلب )مثال
 من أقصى شدة يتحملها الالعب.  %85أردان منه تنفيذ مترين بشدة 
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النسابة املئوياة للشادة املطلوباة × = معدل النب  األقصاى (FCcible)  معدل النب  املستهدف أثناء التدريب 
 /100 

 ن/د195×85/100 =165=(FCcible)  معدل النب  املستهدف أثناء التدريب 
 ن/د(  165نب  )أن يصل معدل ال جيب %85إذن لكي يؤدي الالعب التدريب بشدة 

هااي احلااد األقصااى لشاادة احلماال الااذي ميكاان أن (: SL2طريقــة حتديــد العتبــة الفارقــة الالهــوائي )-3-6-3
يطور القدرات اهلوائياة، وأكادت بعا  الدراساات ان حتدياد العتباة الفارقاة الالهوائياة هاي شادة التمارين الايت تقابال 

 التوازن بني انتاج وإزالة مح  الالكتيك يف الدم 
الهاااوائي كمعياااار لتقناااني احلمااال التااادرييب الاااذي يساااتهدف القااادرات اهلوائياااة -كماااا تعتااارب منطقاااة التحاااول هاااوائي

والالهوائية لالعبني  حيث أنه كل ما اقرتبت درجة احلمل من العتبة الفارقة الالهوائية كلماا كاان النظاام الغالاب يف 
قاة اهلوائياة كاان النظاام الغالاب يف عملياة التادريب هاو النظاام عملية التدريب الالهوائي وكلما اقرتبنا من العتباة الفار 

اهلوائي وهذا بتحديد منطقة انتقالية اعتمادا على نظرياة انكساارات العالقاة اخلطياة أثنااء اختباارات حتملياة متدرجاة 
 ، أو إ نااااء منحاااين العالقاااة اخلطياااة )محااا (SV1-SV2)  الشااادة باااني عتباااة انكساااار التهوياااة األوىل والثانياااة

 (2015الالكتيك/سرعة(، )مح  الالكتيك/قدرة(، أو )نب  القلب/سرعة(، )نب  القلب/قدرة(. )بوفادن 
 :(Vma)الطريقة املرتبطة ابختبار السرعة اهلوائية القصوى -3-6-4

حيااث تشااري الكثااري ماان البحااوث اىل أمهيااة اسااتعمال هااذه املؤشاارات يف تقنااني األمحااال التدريبيااة للااربامج التدريبيااة 
قاد أختاار الطالاب الباحاث هاذه الطريقاة الايت تعتماد علاى الازمن  (j. meddelli1989)ديثة ومنهاا دراساة احل

واملسافة الذي يراها الباحث من أجنح وأحسن طريقاة الايت ال حتتمال اخلطاأ ألهناا تنطلاق مان حقاائق مسابقة وميكان 
 . التحكم فيها داخل امليدان دون جلوء توقيف كل مرة الالعب ألخذ النب 

، معااربا عنااه كلم/سااا، خااالل احلصااة حيااث ميكاان وضااع أقماااع VMAبواسااطة  VO2maxميكاان جتساايد -
 )عالمات( على املسافات ااددة، يكفي حتديد املسافات اليت سيتم قطعها يف وقت حمدد، 

  16يبلاغ  vmaاثنية، سيتعني على رايضي لدياه  30اثنية/ 30أثناء حصة القدرة اهلوائية ابلطريقة التبادل  مثال:
 (Christophe Frank,2016) مرتا خالل مرحلة العمل)اجلهد(. 130كم/سا قطع حوايل 

قبل بدء يف الربانمج التدرييب وحتصلنا على نتائج لكل  VMA: أجرينا اختبار السرعة اهلوائية القصوى مثال
 اجملموعة و  تقسيم الالعبني اىل مستواين لتحديد شدة كل مستوى العب.
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جيب على ااضر البدين احرتام فردية، خصوصية احلمل التدرييب بشكل متدرج  (Dupont 2008)حسب  
  (Dellal, A,2013,31)وعقالين خاضع لتموج كل من احلجم والشدة. 

 كم/سا( 13 -كم/سا12.5 –كم/سا 12مستوى األول )
 كم/سا(15 -كم/سا14 -كم/سا13.5مستوى الثاين )

 : VMAصوى كيفية حساب القدرة اهلوائية الق
 اث( 15-اث15بعمل ) vmaمن  %90حساب شدة التدريب التباديل بشدة 

 املستوى األول:
 حتديد الشدة: بطريقة ثالثية  

 %100    م           01200
 % 90                   ؟     

 كم/ساVMA =10.8 %90كلم /سا        اذن   10.8م        10800=     90×12000
      100 

 اث على أرضية امليدان: 15حتديد املسافة خالل  
 اث3600   م           01080

 اث15                   ؟     
 م45اث = 15اذن      م        45=     15×10800

      3600 
 املستوى الثاين:

 حتديد الشدة: بطريقة ثالثية  
 %100   م           01500

 %90                ؟     
 كم/ساVMA =13.5 %90كلم /سا        اذن   13.5م        13500=     90×15000

      100 
 اث على أرضية امليدان: 15حتديد املسافة خالل  
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 اث3600   م           01350
 اث15                    ؟     

 م56.5اث = 15اذن      م        56.5=     15×13500
      0360 
خالل هذه الطريقة ميكن لكل العب تطوير مستواه بطريقة علمية املتقدم، كما ميكن للمدرب أن يضع من 

جدول جلميع املسافات اليت يتدرب عليها وما يقابلها من وقت حأ تسهل عملية التدريبية أكثر كما هو مبني يف 
اإللكرتوين فقط ادراج الزمن  ببساطة وسهولة هي عن طريقة املوقع VMA(، او ميكن حساب 10اجلدول رقم )

 (  08امللحق  أو املسافة اليت   قطعها )انظر املالحق رقم
 VMA(: تقييم املداومة اهلوائية وفقا ل 10اجلدول رقم )

(Christophe Frank,2016) 
 %VMA املسافة %VMA املسافة

 100اىل  95 3000 155اىل  145 مرت 400
  90اىل  95 5000 125اىل  120 مرت 800
 85اىل  90 10000 105اىل  115 مرت 1000
 80اىل  88 20000 101اىل  111 مرت 1500
 75اىل  84 42195 98اىل  102 مرت 2000
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 خالصة:
وعلااى ذكاار مااا ساابق يااارى الباحااث أن لعبااة كاارة القااادم ماان أكثاار األلعاااب الرايضاااية تعقياادا ماان حيااث متطلباااات 
الالعب الفسيولوجية وذلك ملا حيتاجه من شحذ لكل القدرات اهلوائية والالهوائية حأ ياؤدي املبااراة علاى أحسان 

القصاوى والسارعة اهلوائياة القصاوى، الناب   وجه.  كما معرفة حدود أنظمة الطاقاة عان طرياق قيااس القادرة اهلوائياة
القليب والعتبة الفارقة اهلوائية والالهوائية وكذا معرفة كفاءة اسرتجاع مصادر الطاقاة يعاد عاامال مهماا يف تقناني محال 

حادوث عمليااة  ويضاامنحااأ حيقاق التادريب األهااداف املساطر ألجلهاا  وقدراتاهالتادريب لالعاب ضاامن امكانياتاه 
يف املستوى البدين له، لذا قد اتبع الطالب الباحاث هاذه األساس يف تقناني احلمال التادرييب املباين  ءواالرتقاالتكيف 
 .قة التدريب التباديل يف دراستهيعلى طر 
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    كرة القدم عند

          املراهقني  
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: يعااد التاادريب الرايضااي خبصائصااه التدريبيااة ةاااهرة ممياازة ومصاااحبة للرايضااي ماان خااالل االنشااطة الرايضااية متهيــد
 العمليات احليوية للرايضي على درجة تقنني وطبيعة خصائص العمل. املتنوعة. وتتوقف استجاابت

فااالتطور الااذي عرفتااه اغلااب الرايضااات ماان اترياان نشااأهتا اىل يومنااا هااذا يعااود أساسااا حسااب املختصااني اىل تطااور 
أساليب التدريب اليت جعلت الرايضة يف أعلاى املساتوايت وخاصاة كارة القادم الايت خطات بادورها خطاوات ساريعة 

التطااور الااذي مل أي  عبثااا واتماا نتيجااة اعتماااد األساااليب العلمياة يف التخطاايط والتاادريب واالشااراف. فعمليااات  او 
التاادريب الرايضااي تعتمااد يف األساااس علااى مباااداي علميااة راسااخة اسااتمدت ماان علاام التشااريح ووةااائف األعضاااء 

لااوم الاايت ال ميكاان التغاضااي عنهااا يف اعااداد والبيولوجيااا وعلاام احلركااة وعلاام الاانفس واالدارة الرايضااية وغريهااا ماان الع
املدرب الذي يعترب أحد العوامل االساسية يف تطوير كرة القدم واالرتقاء هبا بل تتكامل معا مكوناة جاوهر القاعادة 

 العلمية.
وسااانتطرق هاااذا الفصااال أيضاااا اىل شااارح خمتلاااف الصااافات واخلصاااائص العمرياااة الااايت متياااز هاااذه الفئاااة العمرياااة حتااات 

سيتم توضيح خمتلاف املراحال الايت متار هباا الفئاة، مان تماو جسامي اجتمااعي عقلاي وغريهاا وإضاافة  سنة، حيث17
 برجمة التخطيط ومتطلبات كرة القدم احلديثة.
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 سنة: 17خصائص الفئة العمرية حتت -1
تتميز هذه املرحلة ابعتبارها انتقال ما بني الطفولة والشباب، إذ يطلق عليهاا "مرحلاة املراهقاة" والايت تتمياز ابلعدياد 
من التغريات الفسيولوجية والنفسية اليت تاؤثر علاى حيااة الفارد، ونشاري إىل أن النماو ال ينتقال مان مرحلاة إىل أخارى 

ال يرتك عاامل الطفولاة ويصابح مراهقاا باني عشاية وضاحاها، ولكناه  فجأة، ولكنه تدرجيي ومستمر ومتصل، فاملراهق
ينتقل انتقاال تدرجييا، ويتخذ هذا االنتقاال شاكل تماو وتغاري الشاكل والوةاائف البيولوجياة لاجهازة احليوياة للتلمياذ 

 (.95،1999حتت أتثري ةروف احلياة املختلفة وخاصة الظروف الرتبوية" )كمال درويش،
( تقاباال املرحلاااة التعلاايم الثااانوي حياااث U17ساانة ) 17أن " املرحلاااة الساانية  Dellalذكر ويف نفااس السااياق ياا

حتدث فيه عدة التغريات الفيزيولوجياة والنفساية، والايت ميكان مان خالهلاا إنشااء بارانمج تادرييب علاى حساب صانف 
لتقوية العضلية، يف  الالعبني املراهقني وتعديلها وفق خصائص من انحية مدة العمل )جهد(، جمموعات وتكرارات

 كمااا (Dellal,A,2013,95) هاذا العماار جياب علينااا تطااوير الصافات البدنيااة الرايضااي ابلتقنياة والتكتيكااي
ساانة. 19و 17ينصااح ب: جهااود مترينااات التبادليااة مهمااة لالعااب الناشاائ كاارة القاادم، اسااتخدامها الفئااات حتاات 

(,Dellal,Javier 2017،18.) 
 خمتلف التحضريات املراهقني  -2
  خصوصية التحضري البدين املراهقني-2-1
 :املداومة خالل املراهقة-2-1-1

إن قدرات املداومة عند األطفال واملراهقني تساتحق عناياة خاصاة. فكال الكتااابت الساابقة الايت تقاول أبن         
القدرات الوةيفية للطفل حمدودة ال تصمد أمام الدراسات و احلجج و الرباهني احلديثة، حبيث يقاول أن القلاب و 

( كماا إن Harmoniereدريب بشاكل متناساق )خاصة الليفة العضلية للقلب تنمو خاالل مراحال النماو و التا
و تتكاااثف و تتناااقص ضاارابت القلاب مااع متاادد األلياااف،   دتتمادعادد األلياااف ال يتغااري أثنااء مراحاال النمااو لكنهااا 

كمااا ياازداد حجاام التجويااف الااداخلي للقلااب بتاازاوج التاادريب مااع النمااو ممااا ينجاار عنااه زايدة يف حجاام ضاان الاادم 
 .   V.déjection systolique السيستوليك

وعليه يكون عمل القلب فعال واقتصادي ألن اجلهاز القليب الوعائي للطفال ال تتلاف عملاه كثاريا عان الباالغ عناد 
مثري التدريب وعليه ال يوجد هناك خطر على الطفل يف مزاولة تدريبات املداومة وعلى العكس من ذلك ينتج عن 

 ( mouversheager 1973تدريبات املداومة تغريات مفيدة جلسمه )
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سنة للذكور ومن  21-17ابلنسبة السعة اهلوائية يصل الستهالك األوكسجني اىل القمة خالل املرحلة السنية من 
سانة لاإلانث مث يباادأ يقال تاادرجييا بعاد ذلااك، وعناد دراساة احلااد األقصاى السااتهالك األوكساجني النساايب 12-15

سانة مث يبادأ يف االخنفااض بعاد ذلاك ويف  25-6من عمر نسبة اىل وزن احلسم فنالحظ أنه يظل يف حالة اهلضبة 
سنة ولكن بصفة عامة  13سنة مث يبدأ يف زايدة االخنفاض يف عمر 12-6البنات يكون االخنفاض قليال يف عمر 

فإن احلد األقصى الستهالك األوكسجني النسيب ال يعرب يف مرحلة الطفولاة عان الساعة اهلوائياة لادى األطفاال بدقاة 
مادى التقادم، مساتوى ساعة األداء ألتحملاي الايت تالحاظ خاالل هاذه املرحلاة، وهناا جياب مراعااة هاذه وال يعكس 

الظاااهرة لاادى اختبااارات احلااد األقصااى السااتهالك األوكسااجني لاادى الناشاائني وربااط نتااائج ذلااك بنتااائج التحماال 
ى الساتهالك األوكسااجني، اهلاوائي الااذي قاد أي  بنتااائج غاري متوقعااة، ولكان الطفاال األقال يف مسااتوى احلاد األقصاا

يكاااون أيضاااا أقااال يف أداء أنشاااطة التحمااال الااايت يعتماااد علاااى مقاوماااة وزن اجلسااام عناااد األداء احلركاااي مثااال جاااري 
املسافات الطويلة ولذلك ال يالحظ حتقيق بطوالت أخرى يف املسافات الطويلة بواسطة أمثاال هاؤالء والعكاس يف 

م هم أصاغر الساباحني  1500ح، ولذلك نالحظ أن سباحي السباحة حيث وزن اجلسم ال يشكل مقاومة للسبا 
سنا وعموما فإن هذه النقطة حتتاج من الباحثني اىل دراسة مقارنة بني عالقة احلد األقصى الستهالك األوكساجني 

 ( 207،1997يف السباحة واجلري.)البهي،
ة الطفولاة و املراهقاة ابلنظار لضاعف و علياه كاان مان األولوياة مبكاان أن توجاه تربياة اجلسام  او املداوماة فقاي مرحلا

حالة التدريب عند املبتدئني ، خاصة إذا ما علمنا أن حتسني قدرات املداومة يف هذه املرحلاة السانية يانعكس علاى 
العوامل األخرى املسئولة على األداء العايل : السرعة ، االنفجارية، مداومة السرعة ، القوة ، مداومة القوة و الدقة 

ابملائااة ماان مترينااات املداومااة العامااة و  60( أبن برانجمااا تاادريبا يتكااون ماان tschiene 1980هااره )، و كمااا أة
ابملئة من متارينات مداومة القوة والسرعة يؤدي إىل مستوى كبري من األداء العايل طويل املادى عناد الرايضايني  25

ابملائة من متارينات انفجارية و سارعة  60الناشئني يف السرعة، خالفا لربانمج تدرييب ختصصي مبكر و مكون من 
 ( Jurgen Weineck 1998  ،334ابملائة من متارينات املداومة ) 25و 
 خصوصية تدريب املداومة خالل املراهقة: -2-1-1-1

كمااااااا ساااااابق ذكااااااره أن جساااااام املراهااااااق ميتلااااااك قاااااادرات عاليااااااة للتااااااأقلم خاصااااااة يف جمااااااال األداء العااااااايل اهلااااااوائي 
(performance aérobie)  حيااث تبااني لنااا أحباااث(Robinson) ( ذكاار ماان طاارفjurgen 

weineck 1998 ،334 ابملئة مان  55 - 41سنة يستطيعون الوصول إىل  12-05( أن األطفال يف سن
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اث األوىل مان جمهاود يتمياز ابلشادة القصاوى، يف حاني ال يصال الباالغون إال  30استهالكهم لاكسجني بداية من 
تهالكهم لاوكساااجني يف مثااال نفااس الوقااات واجملهااود. حبياااث لاااو قااورن األطفاااال ماااع ابملائااة مااان اساا 35-29إىل 

البالغني جند أن لدى األطفال إنتاج طاقة ال هوائية ضعيفة وعليه فاإن اجملهاودات الالهوائياة خاصاة الايت يناتج عنهاا 
ااااااااا مااااااارات أكااااااارب مااااااان الباااااااالغ ل 10تركياااااااز أكااااااارب حلمااااااا  اللااااااانب تثاااااااري عناااااااد الطفااااااال زايدة مضااااااااعفة حباااااااوايل 

(Catécholamines وهاذا يعتاربه العلماااء مناايف للمبااداي الفيزيولوجياة وإذن فهاي ممنوعااة )هرماون اإلرهااق( )
 على األطفال منعا ابات؛ وهذا يرجع للسببني:

 : من غري املعقول الذهاب ابألطفال واملراهقني إىل حدود قدراهتم البسيكولوجية والبدنية أوال

لالحتياطات األداء العايل والذي حيتاجونه فيما بعد. وعليه ميكن القول أبنه خالل تدريبات : التسخري املبكر اثنيا
املداومة مع األطفال واملراهقني ال بد من أخذ بعني االعتبار لضاعف القادرات الالهوائياة هلاؤالء األطفاال، فاختياار 

بد وأن تتأقلم ماع القادرات الوةيفياة والايت طرق التدريب وحمتواها وكذلك اختيار التكرار، الشدة ومدة التدريب ال 
 ( Jurgen Weineck 1998 ،336تتحدد بنمو حالتهم البيولوجية )

 تدريب املداومة خالل املرحلة السنية األوىل والثانية للمراهقة: -2-1-1-2

بصااااااافة عاماااااااة فاااااااإن القااااااادرة العالياااااااة لااااااااداء العاااااااايل للطفااااااال تتواجاااااااد خصوصاااااااا عناااااااد مراحااااااال تساااااااارع النماااااااو 
(Dobrzynski1976 ( ذكر من طرفjurgen weineck 1998 ،334 ) 

ومبا أن جسم الطفل يتلقى يف هذه املرحلاة تغاريات كبارية، فاإن قادرة التاأقلم والتكياف تكاون كبارية، وكنتيجاة لاذلك 
ن هلاا فقدرة التدريب تكون يف أعلى مستوى هلا يف هذه املرحلة وهذا هو احلال ابلنسبة للمداوماة والقاوة والايت تكاو 

األولويااة يف التنميااة، بساابب تزايااد القامااة والااوزن يف هااذه املرحلااة، إذن فالتنميااة الكاملااة للمداومااة ال تكااون إال يف 
مرحلااة املراهقااة، ففااي هااذه املرحلااة فقااط تتكااون قواعااد األداء العااايل املسااتقبلية، ألن يف هااذه املرحلااة تكااون القاادرة  

 كبرية جدا على بذل وحتمل اجملهودات.

 طرق التدريب األكثر أتقلما من اجل تطوير قدرات املداومة يف مرحلة الطفولة و املراهقة : -2-1-1-3

الطرق األساسية للتدريب الايت ميكان اساتعماهلا يف مرحلاة الطفولاة واملراهقاة هاي الطريقاة املساتمرة وطريقاة الفارتات  
علاااى خاااالف هاااذا فاااإن الطريقاااة ( و fractionne( واحلماااوالت مااان ناااوع الفااارتي )Alactacidesالقصااارية )
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 Jurgenالتكرارياااة ال تصااالح خاصاااة املنافساااات الااايت اجللكااازة الالهوائياااة، كاااذلك ابلنسااابة للطااارق املنافساااة )
Weineck 1998 ،334) 

، 30-30بنااوع: (intermittents)ساانة مااع دمااج التمااارين التبادليااة 17لتطااوير املداومااة لفئااة  Della يااذكر
. وفقاااا الساااارعة القصااااوى اهلوائيااااة املتحصاااال عليهااااا ماااان اختبااااار مسااااتمر فاميفااااال 5-25، 10-20، 15-30

vameval (Dellal,A,2013,115)  

 تدريب القوة لدى املراهقني: -2-1-2

تعارف القااوة العضاالية "أبهنااا املقاادرة أو التااوتر الااذي تساتطيع عضاالة أو جمموعااة عضاالية أن تنتجهااا ضااد مقاومااة يف 
 انقباض ارادي هلا "أقصى 

 أمهية القوة العضلية لألطفال واملراهقني: -2-1-2-1

القوة العضلية تعترب جزء لياقي هام مرتبط بصاحة األطفاال واملاراهقني، كماا تعتارب مؤشارا هاماا لتقادير  -1
 مدى كفاءة أجسامهم يف القيام مبهامها الوةيفية؛

مان خاالل حيااهتم  واملاراهقنيالقوة العضلية واحدة من أهم العناصار املاؤثرة يف األداء البادين لاطفاال  -2
أداء هاااذه القااادرات  وتعضااايدتعتااارب مااان أهااام املاااؤثرات يف اكتسااااهبم للقااادرات احلركياااة  وهاااياليومياااة 
 ؛وتطورها

يهم ساواء كاان ذلاك يف اكتساب األطفال واملراهقني للقوة العضالية يقلال مان احتمااالت اإلصاابة لاد -3
جمااال الدراسااة أو األنشااطة، أو اجملااال الرتفيهااي، أو جمااال ممارسااة الرايضااة والرتبيااة الرايضااية أو يف أي 

 نشاط آخر من أنشطتهم خالل حياهتم اليومية؛
تطوير القاوة العضالية لاطفاال واملاراهقني يقلال بادرجات كبارية ويقايهم مان أماراض اجلازء السافلي مان  -4

 ري يف سن الرشد؛العمود الفق
تطاوير القاوة العضاالية لاطفاال واملااراهقني حيسان ماان قاوة العظاام ويقلاال مان أمااراض هشاشاة العظااام   -5

 (15، 2006)مفيت ابراهيم محاد 
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إذن عكس ما شاع يف املاضي أن تدريب القوة لزايدة القوة العظمى عند األطفال واملراهقني غري مرغوب فيهاا 
عمليااة النمااو، حيااث عللااوا هااذا ابخنفاااض مسااتوى منشااط الااذكور خااالل هااذه خوفااا ماان اإلصااابة أو إيقاااف 

 املرحلة السنية.
( ذكار ماان طاارف )أبااو العااالء ابااو الفتاااح Kramer et Flech 1993فقاد أثبتاات دراسااات كاال ماان )

( أن خطورة اإلصابة تعترب قليلة جدا بل علاى العكاس مان ذلاك، فاإن تادريب املقاوماة ميكان 548، 2003
اثبااات بعااا  البااااحثني أن الااازايدة يف القاااوة العضااالية هلاااا ثاااالث  وقااادلطفااال وقاياااة ضاااد اإلصاااابة. أن يكساااب ا

 أسباب:
 حتسني توافق املهارة احلركية؛  -1
 زايدة تنشيط الوحدات املركبة؛ -2
 (548، 2003تكيفات عصبية غري حمددة. )أبو العال عبد الفتاح  -3

 تدريب القوة يف مرحلة املراهقة "-2-1-2-2
املراهقة ابلنسبة لتدريب القوة مرحلاة التادريب األقصاى ، يف هاذه املرحلاة مان السان يالحاظ زايدة كبارية تعد مرحلة 
( و ممكاان أن Jurgen Weineck 1998 ،289ذكاار مان طاارف  Zurbrugg  1982جادا للقااوة )

ة العضاالية نسااتعمل يف هااذه املرحلااة الطاارق و محااوالت  التاادريب املسااتعملة مااع البااالغني، وأيضااا تاادريب علااى تقوياا
مداوماة حبماوالت -سانة، وعمال قاوة 16العلوية من اجلسام، ماع عمال علاى التعلايم )املواقاع واحلركاة التانفس( لفئاة 

سنة ماع حصاص  19 و 18سنة، مث عمل حبمل تدرييب مرتفع مقارنة ابلفئات السابقة لفئة حتت  17خفيفة فئة 
 (Dellal, A,2013,115) تدريبية ختص املداومة، القدرة، والقوة االنفجارية.

 ومن أجل تلخيص تدريب القوة خالل الطفولة واملراهقة هناك بع  التوجيهات واإلرشادات: 
 إعطاء وقت كاف للراحة بعد تدريب شاق يف القوة؛ -1
 ال ميكن إحداث تغريات مفاجئة للحمولة، فيكون اجلسم غري معتاد عليها؛ -2
وأثنااء النماو لاساباب السالبية الايت ميكان أن  التدريب ابألثقال ممنوع خاصة فوق الرأس، خاصة قبال -3

 تلحق ابلطفل ابلنسبة للعمود الفقري، فثقل اجلسم كاف كمثري حتسيين يف هذه املرحلة؛
ال ميكااان اجنااااز جمهاااودات اثبتاااة طويلاااة املااادى، ألن اجملهاااودات الثابتاااة تعرقااال الااادورة الدموياااة وعلاااى  -4

 العكس فاجملهود الديناميكي حيسنها؛
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اإلصاااابت يف املسااتقبل، فاااملراهقني الااذين يتوجهااون إىل اختصااا  رايضااي معااني أياان تكااون لتجنااب  -5
خاصية القوة هي الغالبة، ال ميكن هلم أبي حال من األحوال الولوج يف تدريبات عالية املستوى دون 

 تلقي فحوصات طبية عظاميه.

 تدريب السرعة خالل املراهقة: -2-1-3
 Jurgenذكر من طرف  Blaser 1978الوقت املناسب ميكن ان ال يتحسن أبدا )ما مل يتطور وينمو خالل 

Weineck 1998 ،343 ،هذه املالحظات تظهر لنا أمهية التخصص املبكر املمكان لااداء العاايل للسارعة )
سانة عنااد اإلانث الغااري متاادرابت، وبااني  17-15حبياث تبلااغ الساارعة القصااوى للجااري أعلاى مسااتوى هلااا مااا بااني 

 (  Jurgen Weineck 1998 343سنة عند الذكور والغري متدربني. ) 20-22
 تدريب السرعة خالل املراهقة:-2-1-3-1
مجيااع اجلوانااب البدنيااة والتوافقيااة والاايت حتاادد قاادرة الساارعة ميكاان ان تاادرب، وميكاان ان تسااتعمل طاارق وحمتااوايت   

 التدريب اخلاصة ابلبالغني بشرط وحيد، أن حجم العمل يكون ضعيف.
 طرق التدريب األكثر مالئمة: -2-1-3-2

إن طرق التدريب الرئيسية خالل الطفولة واملراهقة، ميكن أن تكون طريقة التكرار، وطريقة الفرتات القصرية، مع    
األخاذ بعاني االعتباار واحلااذر مان وقات اجملهااود وطاول مساافة اجلااري ابلنسابة للعمار، حبيااث تتادخل مصادر الطاقااة 

-50ونشاري هناا أن يف املادارس تكاون املساافات غالباا تارتاوح مان  CPو   'ATP ضية(، يعاينالالهوائية )الالمح
م جري، هذه املسافات تليق فقط ابلتالميذ اجليدين واملتوسطني، وال تليق ابلتالميذ الذين يسجلون 100اىل  75

لاايس العماار البيولااوجي، أتخاارا أو الضااعفاء. ان تطااور املسااافات وبرجمتهااا عااادة مااا توضااع حسااب العماار الاازمين، و 
وذلك تكون من نتائج هذه الربجمة السيئة أن الطفل عندما جيري هذه املسافات يكون جمهاوده يصاب يف "مداوماة 

 ( Jurgen Weineck 1998 ،343السرعة" وهذا ال عالقة له ابستعداداته الفيزيولوجية )
 تدريب املرونة خالل املراهقة: -2-1-4
 يف مرحلة املراهقة:تدريب املرونة -2-1-4-1

 08مع هناية املرحلة الثانية من التمادرس، يبادأ النماو يف التزاياد ماع بداياة مرحلاة املراهقاة بازايدة القاماة السانوية ب 
(، وابلتااوازي مااع Jurgen Weineck ،396 1997( ذكاار مان طاارف Harre 1976سام ) 10إىل 

التناسااالية فإناااه حيااادث نقاااص يف القااادرة علاااى املقاوماااة  التغاااريات اهلرمونياااة الااايت حيااادثها هرماااون النماااو واهلرماااوانت
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امليكانيكية للجهاز العصيب العضلي مما ينتج عند تذبذب يف خاصية املرونة بسبب أن مطاطية العضالت واألربطة 
 ال تتزامن مباشرة وبصفة فورية مع النمو السريع للقامة يف هذه املرحلة، حبيث تتقدم األوىل عن الثانية.

باد مان االختياار اجلياد للطريقااة والوساائل والشادة وحجام احلمولاة ماان أجال التحساني اجلياد للمروناة، مااع وعلياه ال 
 أخذ بعني احلسبان النقص املسجل يف املقاومة امليكانيكية.

( خاصااة املنفااذة مااع الزمياال، وكااذلك متارينااات خاصااة عاليااة passifsهنااا البااد ماان جتنااب برجمااة متارينااات ساالبية )
وأيضا عمل تنظايم  ( مها املعرضان أكثر للخطر،Coxo-fémoral، فالعمود الفقري واملفصل )الشدة ومكررة

 (Dellal, A,2013,115) قواعد وحتديد عملية التنفس االجيابية عند أداء احلركات املختلفة.
لاة، ولكان جياب ميكن ان نقول أن التدريبات املتنوعة و العامة )الشاملة( للمرونة ضرورية خالل هذه املرح وكخامتة

 L'appareil locomoteurجتناب بكاال الوساائل احلمولااة الزائادة علااى اجلهااز العظمااي العضالي السااليب 
passif).) 

 22-18أما يف آخر مرحلة املراهقة فيكون اهليكل العظمي قد اكتمل تموا وصاالبة وتماو القاماة تكااد تكتمال مان 
 ى البالغني هي نفسها للمراهقني.سنة وعليه فنفس املباداي العامة لتدريب املرونة لد

 :  تدريب قدرة التوافق )التنسيق( خالل مرحلة املراهقة-2-1-5
( وحتااادد قبااال كااال شااايء عااان طرياااق عملياااات املراقباااة Adresseقااادرة التوافاااق )التنسااايق( ويعاااين كاااذلك: الدقاااة )

(processus de contrôle)  وضبط احلركة، فهي تسمح للرايضي يف التحكم احلركي يف خمتلف الوضعيات
 ذكار مان طارف Frey 1997وتنفيذها بطريقة اقتصادية، وكذلك تسامح ابلاتعلم الساريع للحركاات الرايضاية. )

Jurgen Weineck 2001،399 ) 
( وآليااة، Concrétésركيااة ااققااة )وعليااه جيااب أن نفاارق بااني قاادرة التوافااق واملهااارة، فاملهااارة تتعلااق ابألفعااال احل

 بينما قدرة التوافق متثل اللياقة العامة األساسية واليت تكون قاعدة لكل األفعال احلركية.
 أنواع قدرة التوافق: -2-1-5-1
هناك التوافق العام والتوافق اخلا ، فالتوافق العام نتيجة تعلم حركي متنوع وتص مجيع االختصاصات الرايضية،   

كما جنده يف مجيع أ اء احلياة اليومية، والذي يسمح جتجناز بصفة عقالنية املهام احلركية ومجيع األوامر، بينما قدرة 
ضاامن إطااار تنويااع التشااكيالت احلركيااة لتقنيااات االختصااا   التوافااق اخلااا  فهااي علااى العكااس ماان ذلااك تتطااور

 الرايضي املمارس.
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 أمهية قدرة التوافق:-2-1-5-2
احلركاي، فكلماا كاان مساتوى قادرة التوافاق مرتفاع كلماا كاان -قدرة التوافق هي قاعدة لقدرة التعلم السمعي -

 هناك تعلم حلركات جديدة أو صعبة وتكون سريعة ومدققة؛
 ترتجم جتمكانية تكرار حركات متشاهبة أبقل جمهود عضلي )القوة( وطاقوي؛ إن قدرة التوافق -
 التطوير اجليد لقدرة التوافق يضمن تواصل األداء العايل يف السنوات القادمة؛  -
عناادما يكااون مسااتوى قاادرة التوافااق مرتفااع جاادا فهااذا يساامح ابسااتيعاب تقنيااات يف اختصاصااات رايضااية  -

 أخرى.
 :التوافقمكوانت قدرة -2-1-5-3

 Jurgenذكار مان طارف  Meinel et Schnabel 1987هنااك سابع مكاوانت لقادرة التوافاق حساب )
Weineck2001 ،400-401-402-403) 

  :la capacité de combinaisonقدرة التشكيل )الرتكيب( -2-1-5-3-1
وهي قدرة تنسيق احلركات مبختلف أعضاء اجلسم مثال: حركات الرأس حركاات اجلاذع وادخاهلاا ماع بعضاها يف    

إطار حركاة جلمياع اجلسام، والاذي يعاد هادف التمارين احلركاي. وتكاون قادرة الرتكياب ضاعيفة عناد الرايضاي مثاال: 
خلاال يصااحح ماان خااالل متارينااات  عنااد سااباق الساارعة فااال ينسااق الرايضااي بااني عماال الااذراعني والاارجلني، وهااذا

( كمااا ميكاان أن  ساان هااذا عاان طريااق متارينااات تساامى متارينااات )املراوغااة ABC courseمقاادمات اجلااري )
 /اهلروب( وتنفذ بشدة عالية.

   : La capacité d'analyseقدرة التحليل -2-1-5-3-2
اجملزئاة باني خمتلاف مراحال احلركاة واحلركاات ويقصد بقدرة التحليل القدرة اىل الوصول إىل أعلى درجاة مان اجلمالياة 

املختلفة ملختلف أعضااء اجلسام والايت تارتجم بدقاة واقتصااد كباريين عناد تنفياذ احلركاة. وهاذه القادرة تتحسان مبكارا 
 خاصة يف بع  االختصاصات الرايضية وال ميكن تطويرها إذا فات موعد حتسينها )مرحلة الطفولة واملراهقة(.

 :La capacité d’équilibreقدرة التوازن -2-1-5-3-3
وهااي القااادرة علاااى االحتفااا  ابجلسااام يف وضاااعية التااوزان أي االحتفاااا  أو اساااتعادة وضااعية تاااوازن رغااام التنقااال.   

وكذلك هي قدرة ال بد من تربيتها منذ الصغر )مرحلة ما قبل التمدرس، ومرحلة التمدرس األوىل( وميكن للرايضي 
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ومان الساهل علااى الرايضاي أن يضاايع هاذه القاادرة، لكان ماع مزاولااة واساتمرارية التاادريب ميكان االحتفااا  هباا فهااي 
 مهمة جدا لاداء العايل بقدر ما هي مهمة لتفادي اإلصاابت. 

 :La capacité d’orientationقدرة التوجيه -2-1-5-3-4
 الفضاء والوقت وفقا حلقل حركي حمدد مثال: ميادان ويقصد هبا قدرة حتديد وتغيري وضعية وحركات اجلسم يف    

اللعااب، حلبااة، أجهاازة مجباااز أو بواسااطة شاايء يتحاارك )كاارة، زمياال، خصاام( إذن فقاادرة التوجيااه تنقساام اىل قاادرة 
التوجيه يف الفضاء والوقت فمثال: كل األلعاب الرأسية ابلكرة يف كرة القدم، االستعادة يف كرة اليد، املراوغة يف كرة 

: التمريارة احلارة تتطلاب نظارة شااملة )قادرة 2سلة ....( التوجيه يف الوقت يلعب دورا كباريا يف جنااح احلركاة مثاال ال
التوجيه يف الفضاء( حيث تسمح لنا هذه القدرة حبساب حركات الزميل، اخلصم، والكارة الفضااء وكاذلك تتطلاب 

 قدرة التوجيه يف الفضاء ضعيفة جدا. تقييم جيد للتطور يف الوقت، فالتمريرة يف الظهر تدل على أن
 :Rythmicitéالقدرة اإليقاعية -2-1-5-3-5
اسااتيعاب ريااتم معااني معطااى ماان اخلااارج وإعااادة إنتاجااه ماان خااالل احلركااة ابملفهااوم الواسااع )رايضااي  القاادرة علااى  

العضاالي الااالزم مااع  والتمطاايطاجلمباااز أو الرامااي: الاارمح أو القاار ( تكااون حركتااه غااري ايقاعيااة أي ينقصااها الشااد 
 إنكذلك ابملفهوم الواساع نقاول   (.جيدة لكي ينجز أحسن رمية )حماولة الدوران تكونحأ سرعة  والتوافق سيئ 

القادرة اإليقاعياة   بشاكل خاا  حساب  وتتادرب إيقاعاه.الفريق مل جيد إيقاعه أو نقول العاب تانس امليادان فقاد 
 املمارس.االختصا  الرايضي 

 :La capacité de réactionد الفعل قدرة ر -2-1-5-3-6
وتنقسام  معطااة،الاوةيفي احلركاي يف أقصار وقات ممكان علاى إثار إشاارة  والتنفياذهي القدرة على التدخل السريع   

يف األلعاااب  واملركبااةقاادرة رد الفعاال البساايط يف سااباقات الساارعة  وتكااونمركااب  وآخاارإىل قاادرة رد الفعاال البساايط 
 اجلماعية.

ـــــدرة إعـــــادة -2-1-5-3-7 ـــــ قلم ق  La capacité de réadaptationالت
/réajustement: 

قدرة التأقلم أبهنا قدرة تستعمل يف حالة ما إذا كان هناك تغيري يف الوضعية يعاين تغياري احلركاة حمال التنفياذ  وتعين   
بشكل خمالف عن ما حدد هلا يف  ولكناحلركة اليت هي حمل التنفيذ  واكمالمن أجل أقلمتها مع الوضعية اجلديدة 
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فهااذه القادرة مهمااة جاادا خاصاة يف األلعاااب اجلماعياة أياان تكااون حمال تاادريب خاا  فالتعاماال مااع  األوىل،الوهلاة 
 اللحظة.دوما قدرة اعادة التأقلم مع تلك  الكرة، يتطلباخلصم و مع الزميل و اجتاه 

 املراهقة:تدريب قدرة التوافق خالل -2-5-4

سام ، وهاذه التغاريات  10إىل  8حبياث تازداد القاماة ب  ةمورفولوجيابداية هذه املرحلة هناك تغريات  املعلوم أن يف
حتدث نقص  يف قدرة التوافق ،هذا النقص الذي ميس خصائص النشاطات احلركية يصيب خصوصا احلركات اليت 
تتطلب دقة كبرية وال ميس احلركات البسيطة املمارسة ابنتظام واملتحكم فيهاا،  هاذا ابإلضاافة إىل أن عوامال اللياقاة 

" أن التنسيق Dellalتكتمل يف هذه املرحلة ابإلضافة إىل تسارع النمو للمراهق يف هذه املرحلة ،و يذكر " البدنية
حيوية وسرعة قصرية من خالل متاارين ابلكارة أو بادون تكاون فردياة وفقاا مناصاب اللعاب املختلفاة، لتقيايم وتطاوير 

 الفضاااء والوقاات(، قاادرة املالئمااة االسااتجابة.هااذه خمتلااف الصاافات التوافقيااة : قاادرة رد الفعاال، قاادرة التوجيااه )
(Della, A,2013,115)  

وحتسااني بعاا  القاادرات  احلركااي،األخاارية ماان املراهقااة حيااث نالحااظ اسااتقرار عااام للتوجااه  خبصااو  املرحلااةأمااا 
 التأقلم...( الفعل،قدرة رد  التشكيل،قدرة  التأقلم،التوافقية )قدرة إعادة 

  هقني:املراالتحضري التقين عند -2-2

  (:تعريف التحضري التقين )املهاري-2-2-1

 املهاااارات(العملياااات الاايت تباادأ بااتعلم الرايضاااي أسااس تعلاام التقنيااات ) كافااةالتحضااري التقااين يعااين "           
 واالنسايابية والدقاةإىل وصوهلم فيها ألعلاى درجاة أو رتباة حبياث تاؤدى أبعلاى مواصافات ا لياة  وهتدفاحلركية 

النتائج ماع االقتصااد يف اجلهاد "  أفضلتسمح به قدراهتم خالل املنافسات الرايضية هبدف حتقيق  مماوالدافعية 
  (103، 1997)مفيت ابراهيم محاد 

 وهاايإن عمليااة اإلعااداد املهاااري هتاادف إىل تعلاايم املهااارات األساسااية الاايت يسااتخدمها الالعااب خااالل املباااراايت. 
فتقنية )مهاارة(  حمددة،ة من أجل إجياد حل عقالين اقتصادي ملعضلة حركية الطرق املطورة عامة عن طريق املمارس

ميكااان أن تطااارأ عليهاااا تغاااريات تسااامح  والااايتإختصاااا  رايضاااي معاااني متثااال جمموعاااة مااان احلركاااات التوافقياااة املثلاااى 
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لياه هاذا ماا وصال إ احلركياة،بتأقلمها مع اخلصائص الشخصية الفردية للرايضي، طبعا مع احلفاا  علاى خصائصاها 
 (Jurgen Weineck2001، 417)طرف ذكر من  من الباحثني.جمموعة 

تسااامح  اقتصاااادية،األكثااار  احلركياااة،"الاااتحكم التقاااين" يعاااين اجلاناااب الغالاااب للمكاااوانت  إنابحاااث آخااار يقاااول   
 Jurgen,) ذكر من طرف Djakov 1973ابلوصول إىل أقصى النتائج يف ةروف املنافسة األكثر صعوبة )

Weineck2000، 417 ) 
  الرايضي:أمهية التحضري التقين -2-2-2

 األسلوب،بنفس  يربمجختتلف أمهية التحضري التقين من اختصا  إىل آخر، حبيث التحسني التقين ال ميكن أن   
فهي تتطلب أقصى  (،ألن هناك اختصاصات رايضية تتطلب الدقة والتعبري أكثر من غريها )اجلمباز، التزحلق....

السارعة. و بساابب حاادوث احلركااة  –كاذلك يف االختصاصااات الرايضااية الايت تتطلااب قااوة   التقااين،تطاوير للجانااب 
بينمااا يف  مساتوى،فإنااه يتطلاب هنااا )خاربة تقنياة( عاليااة جادا أي حتضااري تقاين يف أعلااى  شاديدة،فيهاا بسارعة وقااوة 

ل إىل اقتصاادية الطاقاة االختصاصات الرايضاية الايت تتطلاب املداوماة فاان التحضاري التقاين يتادخل مان أجال الوصاو 
 التزحلق الطويل ... (. ون،طاملارااحلركية )

ان التحضري التقين يهدف اىل اجياد نظام من احلركات موجه لتنظايم عقاالين للعالقاة املتبادلاة باني القاوى الداخلياة  
حضاري التقااين وكلماا كاناات درجاة الت عالياة.والقاوى اخلارجياة قصاد اسااتغالهلا بشاكل أكمال لتحقياق نتااائج رايضاية 

 (115، 2004)كمال مجيل الربضي أكرب. عالية كلما   استغالهلا جبرجة 
 الفعال ملؤهالته الوةيفية للرايضي ابالستعماليسمح  خلق الذيكما يهدف التحضري التقين اىل 

 (Vladimir Platonov 1984،99)املنافسة. خالل حركات 
  :املراهقنيالتدريب التقين عند -2-2-3

 أساسيا. يعترب شرطا وحأان تدريب قدرة التوافق مرتبطة ارتباطا كبريا ابلتدريب التقين 

  املراهقة:التدريب التقين يف مرحلة من -2-2-4

بساابب تزايااد تمااو  ومتذبااذابمعقااد  التقنيااات توافااق( يتطلااب الااتحكم يف la pubertéيف بدايااة ساان البلااوغ )   
 جديااادة،وعلياااه ينصاااح أحيااااان عناااد األطفاااال املتمدرساااني عااادم جااادوى تعلااام مهاااارات حركياااة  واجلاااذع،األطاااراف 
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فقاط بتثبيات ماا اكتسابه يف الساابق، ابساتثناء الشااب الرايضاي الاذي ميتلاك جترباة يف التادريب فاإن هاذه  واالكتفاء
 التوافقية.الظاهرة ال تؤثر عليه وال تنقص عنده من القدرات التقنية 

ميكن ان تستعمل تقنياات معقادة وصاعبة جادا وتكاون ساهلة  (l’adolescenceمرحلة املراهقة ) بينما يف هناية
 االكتساب.

 :املراهقةمبادئ منهجية يف التدريب التقين يف مرحلة -2-2-5

 العالية؛أكثر من حتقيق النتائج  املبتدئني،ان عملية التدريب التقين البد وأن حتتل مكانة هامة عند  – 1
 املبتدئني؛من ووقت تدريب  %70 اىل 60البد وأن حيتل  للرايضي،تعليم وحتسني اجلانب التقين   - 1
 العايل؛تعلم التقنية البد وأن يصحبه تطوير مجيع العوامل ااددة لاداء  – 2
وة اساتمرارية األهاداف املرجا (،ان عملية التكوين التقين لدى األطفال تتطلب زايدة على تقطيع )املرحلياة – 3

 (Jurgen Weineck 2001, 445,املراحل. )يف خمتلف 
 : عند املراهقني(  )اخلططيالتدريب التكتيكي -2-3

الاااايت ميكاااان  واملناااااورات"تعلاااام واتقااااان تفاصاااايل املعااااارف والتعليمااااات والتحركااااات  التكتيكااااي:يقصااااد ابلتحضااااري 
 1997")مفيت ابااراهيم محاااد الرايضااة.قواعااد  إطاااراساتخدامها طبقااا لطبيعااة املنافسااة لتحقيااق أهااداف التناافس يف 

،221) 
ان هدف التحضري التكتيكي هو تنظيم علاى مادى مساافة املنافساة توزياع اساتهالك الطاقاة والاذي يضامن  -

 (Vladimir Platonov 1984،112)والتقنية. االستعمال العقالين لإلمكانيات الوةيفية 
وحساااب الظاااروف اخلارجياااة  اخلصااام،حساااب  للرايضاااي،السااالوك العقاااالين املساااطر حساااب األداء العاااايل   -

 (Jurgen Weineck 2001، 447ذكر من طرف  Zech)فردية. خالل منافسة مجاعية أو 
 :التكتيكيأمهيــة التحضري -2-3-1

 Iviolov 1976حبياث يقارتح ) املمارساة،ختتلف درجة أمهية التحضري التكتيكي حسب اختالف نوع الرايضة 
 (Jurgen Weineck 2001 ،449ذكر من طرف 

 الرايضية:تصنيفا ألمهية التحضري التكتيكي ابلنظر خلصوصيته يف خمتلف جمموعات االختصاصات 
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التكتيكاي ياؤثر ببسااطة علاى جمارايت احلركاة حبياث الباد وأن تكاون أكثار فعالياة  األوىل: التحضارياجملموعة  -
 الغطس ... الفين،يف اللحظة املناسبة )املراد منها( مثل اجلمباز، التزحلق 

ألعااب  مثاال:يستعمل التحضري التكتيكي من أجل استعمال القاوى املناسابة واالقتصاادية  الثانية:اجملموعة  -
 التجديف  السباحة، الدراجات، األثقال،محل  القوى،

مثااال:  ابسااتمرار.يكااون التحضااري التكتيكااي هااو اااارك جملاارايت املنافسااة يف ةااروف تتغااري  الثالثااة:اجملموعااة  -
 املصارعة، املالكمة. اجلماعية،األلعاب  ارزة،املب

 الثالثة،وعليه يتضح أن التحضري التكتيكي مهم جلميع جمموعات االختصاصات الرايضية وخاصة اجملموعة 
 العامااة.بينمااا يف اجملمعتااني األوىل والثانيااة فمسااتوى التحضااري التكتيكااي فالبااد أن ميثاال للخااربة األساسااية 

Jurgen Weineck 2001 ،448) 
  :التكتيكيأهداف التدريب -2-3-2

 والسايكولوجي،على عالقة مباشارة ابجلاناب التقاين  وهو التدريب،يعد التكوين التكتيكي جزء ال يتجزأ من عملية 
 تطبيقي. وتكوينوينقسم التكوين التكتيكي إىل تكوين نظري 

 املدى:التدريب التكتيكي يف إطار عملية التدريب طويلة -2-3-3
علاااى املااادى الطويااال خاصاااة يف االختصاصاااات الرايضاااية أيااان يكاااون  واملاااراهقنييف إطاااار تااادريب األطفاااال    

، ال باد مان الساهر علاى أن القتالية(الرايضات  اجلماعية،السلوك التكتيكي حيدد بقوة األداء العايل )األلعاب 
 التكتيكي.التدريب  املدى،يرافق عملية التدريب طويلة 

فال بد أن يركز التادريب التكتيكاي يف الفارتة الايت تلاي املنافساة عان طرياق  الواحد، التدرييبموسم أما ابلنسبة لل
   Jurgen Weineck) التكتيااك. أنااواع ماانخالهلااا جتاارب عاادة  وماان وتقليديااةمتارينااات حتضااريية 

2001 ،451 ) 

  واملراهقني:التدريب التكتيكي عند األطفال -2-3-4

تكتيكااي ال باد و أن يصااحبه تكااوين ذهاين ألنااه ميكاان أن -التقناو املراهقااة فالتاادريبفاإن يف مرحلااة الطفولاة و 
نالحظ هناك درجة معينة من الرتابط العايل بني مستوى األداء العايل و املتطلبات الذهنية وقدرة األداء العاايل 

(Theib et Grapler  من طرف(Jurgen Weineck   2001  ،450 ) 
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   املراهقني:النفسي  التحضري -2-4

لقااد أصاابح التحضااري النفسااي أحااد جوانااب التحضااري العااام للوصااول ابلرايضااي إىل حتقيااق املسااتوايت الفنيااة   
 واالدراكوالتعااون  ابلانفس، والثقاةواملثاابرة  الشاجاعة،العالياة ملاا ميتلكاه الرايضاي مان السامات الشخصاية مثال 

حتات  والدفاعياةوالتخيال  اإلدراك، والتاذكرالتفكري  مثل:القدرة على استخدام العمليات العقلية العليا  وكذلك
 (263، 2001)حسن السيد أبوعبده  الصعبة.ةروف التنافس 

النفسي هاو: " تلاك العملياات الايت مان شاأهنا إةهاار أفضال سالوك يعضاد اجيابياا كاال مان األداء  واالعداد   
، 1997)مفايت اباراهيم محااد  “.ملساتوايت باه إىل قماة ا والوصاول والفرياق لالعاب واخلططايالبادين واملهااري 

235) 

وأيضااا يعرفااه "باادر الاادين" هااي العمليااة اإلجرائيااة املسااتمرة مااع الناشاائ الاايت هتاادف إىل تنميااة وتطااوير دوافعااه 
الذاتياة ومساااعدته علااى مواجهااة الضااغوط النفسااية والتغلاب عليهااا، وحساان توةيااف مهاراتااه النفسااية "العقليااة 

 (2014،10ن،واالنفعالية" )بدر الدي

، واندرةيف ةاااروف صاااعبة  وتااادريباتيضاااعه مااان متاااارين  وماااكمااا ياااربط آخااار االعاااداد النفساااي بااادور املااادرب 
 (117، 2004...ا  )كمال مجيل الربضي  واملطر والطني والثلجواللعب حتت الشمس 

 األهداف اخلاصة للرعاية النفسية للناشئ الرايضي: -2-4-1

 للرعاية النفسية للناشئ الرايضي يف مخس أهداف أساسية:تتحدد األهداف اخلاصة     

 تطوير دوافع الناشئ  و املمارسة الرايضية. -1
 تعليم وتدريب املهارات النفسية العقلية واالنفعالية. -2
 التهيئة النفسية للمنافسة الرايضية "اإلعداد النفسي قصري املدى".  -3
 مواجهة الضغوط النفسية والتغلب عليها. -4
 (2014،23)بدر الدين،التأهيل النفسي بعد اإلصابة الرايضية "البدنية والنفسية"   -5
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 :النفسيلإلعداد  )العمليات( التطبيقيةملراحل ا-2-4-2

ويقسااامه  والتكتيكااي.التقااين  الباادين،اإلعااداد النفسااي يشااكل ركنااا أساساايا يف إعااداد الرايضااي مثاال اإلعااداد 
البااحثني إىل قساامني : اإلعااداد النفسااي قصاري املاادى واإلعااداد النفسااي طوياال املادى  وهااو مااا يهمنااا يف هااذه 

"الرعايااة النفسااية للناشااائ الرايضااي " ويقصااد باااه العمليااة اإلجرائياااة   همااا يساااميالدراسااة ، وفيااه مااان الباااحثني 
ه الذاتياة ومسااعدته علاى مواجهاة الضاغوط النفساية املستمرة مع الناشئ الرايضي واليت اىل تنمية وتطوير دوافعا

وحتساني توةيااف مهاراتااه النفساية، العقليااة واالنفعاليااة ، وكاذلك أتهيلااه نفساايا الساتعادة الشاافاء بعااد اإلصااابة 
الرايضية مما يكسب الناشئ الصحة النفسية اليت تؤهله ألفضل اجنااز رايضاي .)اباراهيم عباد رباه خليفاة ، أميان 

 ( .13،  2009مصطفى طه 

 سنوات(8-6مرحلة الرضا عن املمارسة الرايضية: ) .1
 سنوات( 10-8مرحلة الرضا عن نوع النشاط الرايضي: ) .2
 سنة(12-10مرحلة االعداد النفسي العام للممارسة الرايضية ) .3
 سنة( 14-12الرايضية ) ةللممارسمرحلة االعداد النفسي اخلا   .4
 (16،2014...سنة(.)بدرالدين،-14الرايضية ) مرحلة االعداد النفسي للمشاركة يف املنافسة .5

  ...سنة(:-14مرحلة االعداد النفسي للمشاركة يف املنافسة الرايضية )-2-4-3

 البدا أن يعرف املدرب ويؤكد النقاط التالية للناشئ الرايضي:                

 التدريبية.املنافسة الرايضية موقف اختبار ملا   التدريب عليه خالل الوحدات  
 املنافسة الرايضية حمصلة لكل اإلجراءات التدريبية اليت قام هبا اجلهاز الفين. 
 املنافسة الرايضية تنمي الدوافع الشخصية واالجتماعية للرايضي والفريق الرايضي. 
 املنافسة الرايضية يف بع  احلاالت اهلزمية تعترب جماال لإلشباع النفسي. 
 لتدعيم الذات وخلربات الفشل لتقييم الذات. الناشئ حيتاج خربات النجاح 
اإلعداد النفسي تتلف من مباراة إىل أخرى نتيجاة الخاتالف متطلباات وخاربات التناافس لكال مبااراة علاى  

 حدة. 
 لكل انشئ حالته السيكولوجية اليت متيزه عن ابقي الناشئني يف الفريق. 
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 الته أثناء التنافس.احلالة السيكولوجية للناشئ أثناء التدريب ختتلف عن ح 
 املشاركة يف املنافسة الودية املشاهبة لظروف املنافسات الرمسية. 
حاااأ يكتساااب الناشااائ اخلاااربات التنافساااية مااان خاااالل مواقاااف التااادريب واملنافساااات الودياااة جياااب أن تاااتم  

 :يما يلتنمي لدى الناشئ التدريبات يف ةروف 
 العالية.الكفاح حتت الضغوط البدنية واحلركية والنفسية  -1
 التعبئة النفسية )االختيار األمثل للدوافع(  -2
 اهلدوء(. تنظيم الطاقة النفسية )احلماس، -3
 التحكم يف االستثارة )الكف أم االستثارة(. -4

التااادريب يف ةاااروف تنافساااية صاااعبة وملااادة طويلاااة ياااؤدي إىل اكتسااااب خاااربة الكفااااح حتااات  
 الضغوط.

ةاروف املنافساة كلماا حقاق الناشائ أداء قدميا كان يقال كلما تشاهبت ةروف التدريب مع  
متميزا يف املنافسة الرايضية، وا ن نؤكاد علاى أناه كلماا زادت ةاروف التادريب شادة وجدياة 

-21-2014)بدر الدين،عن ةروف املنافسة كلما حقق الناشئ أداء متميزا يف املنافسة. 
22-23) 

  العقلية:تنمية املهارات  تإجراءا-2-5
املؤقااات املعتماااد عااان  واالبتعاااادويقصاااد ابالسااارتخاء البااادين والعقلاااي ذلاااك التوقاااف  :والعقلاااي*االسااارتخاء البااادين 

يؤهاال لالسااتعادة الكاملااة للطاقااة البدنياااة  والاااذيالتعاماال مااع مثااريات املوقااف الاااراهن ماان أجاال اسااتعادة الراحااة 
ثار اسارتخاء مماا كانات قب  العضالت مث بسطها بطريقة تعاقبية، حبياث جيعال العضاالت أك وإجراءاته  والعقلية.

 (181، 2001عليه من قبل االنقباض )أمحد أمني فوزي 
 وةروفه.والتحكم يف التنفس يف طبيعة املوقف  املعريف،االسرتخاء  أساليبه:أما االسرتخاء العقلي فأهم 

ت العقلياااة األساساااية للممارساااة الرايضاااية ويتمثااال يف قااادرة الرايضاااي علاااى توجياااه  تاملهااااراهاااو أحاااد  النتبااااه:ا*
إدراك  وسااهولةإحساسااته  ااو موضااوع معااني ماان املوضااوعات املوجااودة يف جمالااه احليااوي ماان أجاال ساارعة احلركااة 

 (182، 2001القائمة بينها )أمحد أمني فوزي  والعالقاتعناصره 
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وضاااعية املااادرب عناادما حيلااال خطاااة أو  مثااال:التفكاااري و اإلحسااااس الااداخلي منصااب علاااى  فيكاااون :الاااداخلياالنتباااه 
 R.Sاجلااااري أالسااااتعدادي يف القفااااز العااااايل ) كااااذلك الرايضااااي الااااذي يسااااتعد لباااادء  ينفااااذها،باااادون أن  تكتيكيااااة

Weinberg ;K D.Gould  1977 ،352) ،:وميكن تنميته با 
 إلشارة املدرب ابلبدء واالنتهاء؛ يقوم الالعب حبساب عدد ضرابت قلبه وعدد مرات تنفسه تبعا -
 يكلف الالعب يتغري إيقاعه احلركي ملهارة معينة مرة ابلزايدة وأخرى ابلنقصان. -

 ويتجه  و شيء خارجي مثل: القر  أو الكرة، أو  و حركات اخلصم، وميكن تنميته:  :االنتباه اخلارجي
ملميزين يف نفس مركزه مث تقليده حركياا أثنااء يكلف الالعب قبل مشاهدته ألي مباراة بتتبع أحد الالعبني ا -

 اللعب؛
 يكلف الالعب مثال بتقييم أداء اثنني من الالعبني ملهارة واحدة من حيث أوجه الشبه واالختالف. -

التصااور احلركااي مهااارة عقليااة تتمثاال يف إمكانيااة الفاارد علااى قاادرة االسااتدعاء الااذهين حلركااة أو : *التصااور احلركااي
طريقة وتسلسل أدائها، وميكن أن تكون احلركة قد قام هبا الالعب من قبل، أو قام هبا غريه  جمموعة حركية بنفس

 ( 185، 2001من الرايضيني. )أمني أمحد فوزي 
فالتصور العقلي مهارة نفسية أو مهارة عقلية ميكن تعلمها واكتساهبا، والتصور هو انعكاس األشياء أو املظاهر أو 

 خرباتاه الساابقة مان إدراكهاا والايت تاؤثر علياه يف حلطاة التصاور )حمماد حسان عاالوي األحداث الايت سابق للفارد يف
 ( وتبدو أمهية التصور احلركي كمهارة عقلية أساسية للممارسة الرايضية فيما يلي: 248، 2001
أن قدرة الالعاب علاى التصاور احلركاي تسااعده علاى سارعة ودقاة وبرجماة تماوذج دقياق للمهاارة احلركياة  -1

 املطلوبة تعلمها وإتقاهنا؛
أن القدرة على التصور احلركي ألداء معني قام به الالعب توفر له التغذياة الراجعاة الايت تسااعده علاى  -2

 مزيد من اإلتقان يف األداء املستقبلي؛
يساعد التصور احلركي يف تعلم خطاط اللعاب وحال املشاكالت املركباة التكتيكياة الايت تواجاه الالعاب  -3

ت وذلك من خالل تصاور أداء ساابق أمكان مان خاالل مواجهاة نفاس املشاكلة احلركياة؛ أثناء املباراي
 (23،2014)بدرالدين،

 التكتيكي.. -ويف األخري جيب على املدرب التكامل بني مجيع الصفات أثناء األداء التقنيو
(Della, A,2013,115) 
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 خالصة: 
لقد حاولنا من خالل هذا الفصل توضايح خمتلاف متطلباات كارة القادم احلديثاة ماع األخاذ بعاني االعتباار التطاور   

املسااتمر هلااذه اخلصااائص وحماولااة ابااراز أمهيااة اجلانااب الباادين، النفسااي، العقلااي واملهاااري يف تطااوير األداء الرايضااي 
ساانة ولكااون  17وممياازات املرحلاة العمريااة حتات  لالعاب كاارة القادم، كمااا حاولنااا الرتكياز علااى خمتلاف خصوصاايات

هذه الفئة قد استوفت خمتلف مراحال النضاج املورفولاوجي والفسايولوجي، يف هاذه املرحلاة جناد أبن املاراهقني مييلاون 
اىل أداء احلركااات والفعاليااات الاايت تتطلااب مسااتوى عااايل ماان القاادرات البدنيااة وكااذلك األنشااطة الاايت تتطلااب قاادرا  

جاعة واالعتمااد علاى الانفس وعلاى هاذا وجاب علاى القاائمني علاى تادريب هاذا الفئاة العمرياة حتات كبريا من الشا
 سنة االدراك ابنه احسن سن لتطوير القدرات الالهوائية واهلوائية. 17
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   متهيد:
ياثمن مشاكلة الدراساة وحتكاام يف متغاريات حبثاه بصاايغة تعتارب التجرباة االساتطالعية كااإجراء يقاوم باه الباحاث حااأ 

علميااة ومعاجلااة املوضااوع باادالئل وقاارائن مسااتمدة ماان عنااد أهاال االختصااا  تساامح لنااا ابكتساااب نظاارة واسااعة 
وقريبة من أرض الواقع حول مشكلة الدراسة اليت  ن بصدد دراستها حأ يكون لنا سندا علميا و يفتح لنا أفاق 

يف الدراسة األساسية، ويشري عطاء هللا أمحد أن الفائدة من التطرق إىل الدراسة االستطالعية جديدة قبل الشروع 
تكمن يف أهناا " تادل الباحاث علاى املشاكالت امليدانياة الايت ميكان أن يالقهاا بغياة جتاوزهاا وتعاديلها ألجال اجنااز 

 تالدراساة االساتطالعية حياث قماإىل ت (، ووفقاا هلاذا جلاأ2010الدراسة األساساية يف أحسان الظاروف )أمحاد
يف  مااتبتحدياد جمموعاة مان االختباارات البدنيااة امليدانياة )الوةيفياة( وعرضاها علاى جمموعااة مان األسااتذة، كماا ق

مبجموعاة مان املقاابالت ت نفس الوقت بعرض أسس الربانمج التدرييب اليت وضاع عليهاا قصاد حتكميهاا، كماا قما
ثمن مشاكلة نالتواصل االجتمااعي أو الربياد االلكارتوين أو اهلااتف حاأ الشخصية واالتصاالت سواء عرب وسائل ا

 يلي: . وعلى ذلك كانت األهداف العامة للدراسة االستطالعية األولية مايحبث
الوقااوف علااى واقااع العماال امليااداين للماادربني وكشااف الطاارق املتبعااة أثناااء حتضااري باادين لاادى العاايب كاارة  -

 القدم.
 معرفة الصعوابت واملشاكل اليت قد تصادف الطالب الباحث خالل الدراسة األساسية  -
 مدى فهم االختبارات وقد أمجعت األراء على وضوح وفهم مجيع تطبيقاهتا. -
 شرح لبع  التمارين املنجزة واملستحدثة خالل الربانمج التدرييب. -

   الدراسة االستطالعية األوىل: )اجراءات لتثمني املشكلة(-1
 املقابالت الشخصيةاخلطوة األوىل: 

املاادربني أردان  ماان طاارفأمهيااة لطريقااة التاادريب التباااديل  إعطاااءو ماان خااالل الوقااوف علااى حقيقااة عاادم اهتمااام    
تسليط الضوء على حتضريات البدنية فكان لنا بع  املقابالت الشخصية مان خاالل زايرات ميدانياة ماع كال مان 
الارئيس واألعضاااء، التقنااني واملاادربني النااادي ابعتبارمهااا هاام أول مساؤولني عاان النااادي كاارة القاادم يف حاادود جمتمااع 

 الدراسة.
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ا فيمااا تااص جبوانااب البحااث املتعااددة كمااا حرصااا علااى تقاادع املساااعدة حيااث ابدروا ابإلجابااة عاان كاال تساااؤالتن
اإلدارياااة، وكماااا قمناااا أيضاااا جتجاااراء مقاااابالت شخصاااية ماااع املااادربني يف هاااذا اجملاااال، حياااث أكااادوا علاااى طبيعاااة 

 استعماهلا يف ختطيط الربامج التدريبية. وغياباإلشكالية وأقروها وما ينجم عن أمهيتها من نقص للجانب العلمي 
   استطالع رأي مدريب كرة القدم اخلطوة الثانية:

ألجل حتقيق أهداف اخلطوة األوىل من الدراساة االساتطالعية األوىل وبغياة اساتطالع رأي املادربني عان اعتماادهم 
بتصميم استمارة استبيان موجهة إىل فئة املفحوصني )املدربني( يف كرة ت لطرق التدريب يف حتضريات البدنية، قام

وبقيااة خمتلااف املاادربني  FAF3اسااتمارة اسااتبيانيه علااى ماادربني علااى مرتبصااني  50، وماان  ااة قمنااا بتوزيااع القاادم
CAF C  وCAF B   وحمضااري الباادين، فكاناات النتااائج املتحصاال عليهااا: طريقااة التاادريب املسااتمر ب

التدريب ، طريقة %09,32، طريقة التدريب التكراري ب %10,13، طريقة التدريب التباديل ب 22.87%
.)انظاار ملحااق %10,68، طريقااة الفاارتي ب% 20,62، طريقااة التاادريب الاادائري ب %26,38اللعااب ب 

 ( 04رقم 
 

 
 ( يوضح النسبة املئوية جملموعة الطرق التدريبية املختارة16لشكل البياين رقم )ا

  النتائج التالية: املتعلقة مبوضوع البحث أمكننا الوصول اىل االستبانةعلى ضوء حتليل نتائج االستمارة _ 
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غالبية املدربني من قدماء الالعبني ومستواهم العلمي جد حمدود مما انعكس سالبا علاى ثقاافتهم التدريبياة  -
 واملامهم مبتطلبات التدريب.

غالبية املدربني طريقة التدريب املستمر واللعب كوسيلة رئيساة لتحضاري البادين وذلاك لساهولتها  استعمال -
 من جهة ومن جهة أخرى عدم وجود تقنني محوالت التدريب )الشدة، احلجم، الراحة(.

 بدين(. )كمحضرانفراد املدربني عمل وحدهم وعدم اشراك اخصائيني  -
 عن استعمال طريقة التدريب التباديل. ضعف تكوين املدربني يؤدي اىل عزوفهم  -

 ترشيح االختبارات: : الدراسة االستطالعية الثانية – 2
 وكان اهلدف منها حتديد االختبارات والقياسات املناسبة للدراسة األساسية وقد   هذا وفقا للخطوات األتية: 

 اخلطوة األوىل: 
واملراجاع العلمياة مان كتاب ومقااالت حاأ يتسا ى لاه  ابالساتطالع الكثاري مان البحاوث والدراساات املشااهبةمات ق

االطالع على أكرب عدد ممكن من االختبارات املناسبة ألهداف البحث، ومان خاالل هاذا   حصار جمموعاة مان 
كثرة االعتماد عليها من قبل الباحثني  يف علاوم التادريب مث   القياام بتنظيمهاا يف ت فيها  االختبارات واليت الحظ

وتوزيعها على جمموعة من الدكاترة واألساتذة من داخل وخارج معهد البدنية والرايضية مبساتغامن  بيانيهاستاستمارة 
لرتشااايحها، وبعااااد جتميعهاااا قااااام الباحاااث بتحليلهااااا وفقاااا ألساااالوب النسااابة املئويااااة كماااا يف اجلاااادول رقااام وحتديااااد 

 (.03 رقماالختبارات األكثر ترشيحا من قبل األساتذة والدكاترة ااكمني )ملحق 
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 يوضح النسب املئوية جملموعة االختبارات امليدانية )الوظيفية( :(11اجلدول رقم )

اهلدف من 
 االختبار

 الرتشيح وحدة القياس اسم االختبار

السعة 
الالهوائية 
 الفوسفاتية

 %20 اثنية  (navette) مرت 5×10اختبار انفات 
 %20 اثنية م(30اختبار القفز على ساق واحدة ملسافة )

 %60 كجم.مرت/اث (اثنية15اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر )

........................................................................................... اقرتاحات
......................................................................................... 

القدرة 
الالهوائية 
 الفوسفاتية

 %50 كجم.مرت/اث اختبار القفز العمودي من الثبات لسارجنت

 %20 كجم.مرت/اث اختبار الوثب العري  من الثبات

 %30 اثنية م  50م ،  20اختبار سباقات قصرية 

 اقرتاحات
...........................................................................................

.......................................................................................... 

السعة 
الالهوائية 
 الالكتيكية

 %60 كجم.مرت/اث (اثنية60اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر )

 %10 خطوة (De Saut Lateral)(اثنية 60) اختبار القفز اجلانيب

 %20 اثنية  (Fifa Interval)م  40×6اختبار فيفا فرتي 

........................................................................................... اقرتاحات
.......................................................................................... 

القدرة 
الالهوائية 
 الالكتيكية 

 %10 خطوة اثنية40اختبار قفز فوق احلاجز )خطوة خبطوة( 
اثنية( راحة بني 10مرت( )6×35) (RAST)اختبار اجلري 

 %60 واط التكرارت

 %30 كجم.مرت/اث (اثنية30) اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر

 ......................................................................................... اقرتاحات
........................................................................................ 

 القدرة اهلوائية 
 %20 نبضة/الدقيقة (conconi)اختبار كونكوين 

 ml/kg-min) 60% (vameval)اختبار فانيفال 

 20% (ml/kg.min) (cooper)اختبار كوبر 
 ........................................................................................... اقرتاحات
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 االختبارات املقرتحة( يوضح النسبة املئوية جملموعة 17الشكل البياين رقم )

 اخلطوة الثانية:
ابنتقاااء االختبااارات الاايت حتصاالت علااى أكاارب نساابة ماان املوافقااة ماان قباال  مااتبعااد االنتهاااء ماان اخلطااوة األوىل، ق

(، حيااااث   إجاااراء لقاااااء عمااال معهاااام حاااأ يشاااارح هلاااام 04 ابنتقااااء فريااااق عمااال )ملحااااق رقااام مناااااااكماااني مث ق
وطريقة القيام هبا وحتديد أدوات اليت من خالهلا يتم تطبيق هذه االختباارات، ومان خاالل ماا أسافرت  تاالختبارا

 عليه االستمارات، تقرر االعتماد على االختبارات ا تية يف الدراسة األساسية: 
 القامة والطول.  -
 ( اثنية15اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر ) -
 ت لسارجنتاختبار القفز العمودي من الثبا -
 ( اثنية60اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر ) -
 اثنية( راحة بني التكرارت10مرت( )6×35) (RAST)اختبار اجلري  -
 (vameval)اختبار فانيفال  -
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 طوة الثالثة: اخل
  منها:وكان اهلدف 

 التعرف على األسس العلمية لالختبارات )الثبات، الصدق واملوضوعية(  -
 الصعوابت واملشاكل اليت تعيق عملية إجراء االختبارات،التعرف على  -
 تعود الفريق املساعد على أدوات والوسائل املستخدمة يف إجراء االختبارات، -
 تصحيح األخطاء والتكيف مع صعوابت إجراء االختبارات. -

بعد حتديد االختبارات من خالل النسب موافقة ااكمني، كان ال بد من جتربتها على األرض الواقع والتأكد من 
ثقلها العلمي )خصائص السيكومرتية ( حيث   اختيار عينة أخرى ابلطريقة العمدية من فريق شباب عني وسارة 

CRBAO  العباااااني. وقاااااد   تطبياااااق  8سااااانة مااااان نفاااااس اجملتماااااع األصااااالي واملقااااادر عاااااددهم ب  17حتااااات
-16االختبارات عليهم على مرحلتني متعاقبتني تفصل بيانهم فارتة أسابوع، أي متات املرحلاة تطبياق االختباار أايم 

يف نفااس  25/12/2018-24-23بينمااا كاناات املرحلااة إعااادة تطبيااق االختبااار أايم  17-18/12/2018
 الظروف الزمانية واملكانية للمرحلة األوىل.

 االستطالعية الثالثة: الربانمج التدرييب الدراسة -3
ابلعديااد ماان املراجااع العلميااة وخاصااة الدراسااات املشاااهبة األجنبيااة والعربيااة ذات املاانهج ة : اسااتعانطــوة األوىلاخل

التجرييب، واليت اعتمدت على التدريب التباديل كمتغري مستقل، حيث قام الطالب الباحث حبصر الاربامج املطبقاة 
التدريب التباديل يف هذه الدراسات وحتدياد مكاوانت احلمال )الشادة، احلجام والراحاة البينياة وطبيعتهاا( وفقا لنوع 

 وكيفية حساب الشدة واحلجم وكذا نوعية التمارين املطبقة يف كل دراسة.
 اخلطوة الثانية: 

ييب، حياث   تصاحيحه مبجموعة من أساتذة املختصني يف مناهج التدريب الرايضي لتحكيم املنهاج التدر  ةستعانا
 (03وتنقحيه ليكون يف الصورة اليت هي عليها )ملحق رقم 
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 اخلطوة الثالثة: 
اسااتطالعيتني مبسااااعدة ماادرب الفريااق والفرياااق املساااعد علااى نفاااس العينااة الااايت  جتجااراء وحااادتني تاادريبيتني مااتق

العبااا   اختيااارهم ابلطريقااة العمديااة، و  اسااتبعادهم  08أجرباات عليهااا التجربااة االسااتطالعية لالختبااارات، وهاام 
 من التجربة األساسية وكان اهلدف منها:

 التأكد من تنفيذ الوحدة التدريبية ابلوقت اادد.  -
التأكد مان األزمناة الايت وضاعها الباحاث عناد تنفياذ التماارين يف الوحادة التدريبياة وحساب أنظماة الطاقاة  -

 العاملة.
 التأكد من فرتات الراحة البينية. -
 التأكد من شدة التمرين من خالل التكرارات املناسبة ومطابقتها مع النب . -
 األخطاء.معرفة املعوقات والصعوابت اليت حتدث وجتنب حدوث  -
 التأكد من صالحية استخدام االختبارات القبلية لتحديد شدة بع  التمارين اليت يتضمنها املنهاج. -

وضاع الاربانمج التادرييب ابساتخدام طريقاة التادريب التبااديل علاى أساس علمياة ا واعتماد على هذه اخلطاوات ضامن
 ائي للعينة التجريبية.تتطابق مع اهلدف منه واملتمثل يف تطوير النظام الالهوائي واهلو 
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 خالصة:

االملام مبشكلة البحث من مجيع النواحي ومن طرف أهل ت من خالل هذه الدراسة االستطالعية األولية حاول
اىل ت وابحثني جامعني والعبني(، حيث توصل االختصا  من )رؤساء النوادي، مدريب األندية، وأكادمييني

حقيقة واحدة مفادها ان حتضري بدين تتم بطرق عشوائية بعيدة عن االساليب العلمية املقننة وافتقارهم لطريقة 
التدريب التباديل وهذا راجع اىل ضعف املستوى املعريف املدربني وقلة التكوين واالهتمام بطريقة التدريب التباديل، 

حتكميها مما مسح له ابالعتماد عليها يف الدراسة األساسية،   بدراسة األسس العلمية لالختبارات بعد قمتحيث 
ابنتقاء متارين  متكما تعرف على الصعوابت اليت تالقيه اثناء التجربة األساسية حأ يتجنب الوقوع فيها، كما ق

 متمنهاج التدريب التباديل وفقا ألسس علمية معتدا على مراجع ومصادر علمية ودراسات سابقة، كما ق
ق بع  متارين املنهاج على العينة االستطالعية مما مسح له ابلتعرف على الصعوابت واالخطاء وجتنب بتطبي

 األخطاء أثناء تطبيق املناهج التدرييب على العينة التجريبية يف الدراسة األساسية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

      :اخلامسالفصل 

 منهج البحث   

   ةامليداني هإجراءاتو 
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 متهيد:
البحاث واإلجاراءات امليدانياة اخلاصاة هباا أهام خطاوة يف البحاث العلماي الايت جياب علاى الباحاث أن تعترب منهجية 

يدركها ويتقن استعماهلا، حيث البد له أن يتمكن من االنتقال بني خمتلف اخلطوات بطريقة منطقية ومنسقة جتعل 
هباذه العملياة وكاذا كيفياة صاياغتها من حبثه دراسة منظمة وعليه أن يدرك طريقة استعمال خمتلاف األدوات اخلاصاة 

واستغالهلا يف خدمة هدف البحث و ن يف هذا الفصل سنبني خمتلاف هاذه االجاراءات الايت جياب عليناا االعتمااد 
عليها من أجال الوصاول اىل حال املشاكلة البحاث وستوضاح اجملاالت الايت سايجرى فيهاا البحاث مان جماال مكااين 

العينااة املختااارة لااذلك ونااوع املاانهج املتبااع إلجناااز هااذا املوضااوع  وحتقيااق وزماااين وساانحدد كاال ماان جمتمااع الدراسااة و 
 اهلدف املرجو منها، وسيحتوي هذا الفصل كل من الدراسة املستعملة وكيفية معاجلتها وتسجيل نتائجها.

، كمااا سيساااعدان هااذا الفصاال يف ضاابط خمتلااف الطاارق والوسااائل املسااتعملة ملعاجلااة هااذه النتااائج معاجلااة علميااة    
وحتويلهااا اىل معطيااات تعماال علااى تفساااري وتربياار خمتلااف أراء واقرتاحااات البحاااث والاايت تسااعى اىل حتقيااق اهلااادف 

 اخلا  ابلدراسة وكذا إجياد حلول ملشكلة البحث.
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 :منهج البحث -1
نظارا لطبيعاة وناوع الدراساة ومان أجال الوصاول اىل احلقيقاة العلمياة يف جماال البحاث وحتقيقاا لاهاداف املرجاوة مان 

نظارا ملالئمتاه وتوافقاه لطبيعاة وفحاوى الدراساة. املنهج التجرييب " أسـلوب التجربـة العلميـة" خالله اتبع الباحث 
 حيث يعرف املنهج التجرييب يف اجملال الرايضي على أنه: 

" املالحظة املوضوعية لظاهرة معينة، حتدث يف موقف يتميز ابلضبط ااكام، ويتضامن متغاريا واحاد أو أكثار بينماا 
 (.37،2009يثبت املتغريات األخرى" )بوداود عبد اليمني، عطاءهللا أمحد.

 البحث:  وعينةجمتمع -2
لادى العايب كارة القادم حتات  (LNFA)جمتمع حبثنا يتمحاور حاول األندياة كارة القادم للقسام الاوطين الثااين هاواة 

 سنة  17
شباب عني وساارة  )العيبالباحث على عينة مقصودة و  تطبيق أداة البحث على أفراد العينة األساسية  اعتمد -
(CRBAO ) ابلقساام الااوطين الثاااين هااواة(LNFA) 2018/2019لوسااط للموساام الكااروي للمجموعااة ا 

ماان نفااس املواصاافات والساان ويتمتعااون باانفس  العبااا 28ويقاادر عااددهم ،ساانة 17لاادى العاايب كاارة القاادم حتاات 
ساانوات تاادريب(، و  تقساايم العينااة اىل ثااالث جمموعااات احاادامها اجرياات عليهااا  03العماار التاادرييب )أكثاار ماان 

  تقسايمهم العباا  20استبعادهم من الدراسة األساسية، وبقاي العبني، ومن  08الدراسة االستطالعية واشتملت 
  .عشوائيا اىل جمموعتني الضابطة والتجريبية
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 :جتانس اجملموعتني-2-1

 0.05(: يوضح مدى جتانس العينة التجريبية مع العينة الضابطة عند مستوى داللة 12جدول رقم )

 

 اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة
T 

 اجملدولة
T 

 احملسوبة
 نوع 
 املتوسط الداللة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.52 16.50 0.51 16.40 العمر

2.10 

 غري دال 0.42

 غري دال 0.30 0.79 3.67 0.60 3.33 العمر الرايضي
 غري دال 1.11 0.56 1.72 0.43 1.75 القامة
 غري دال 0.90 8.30 58.30 6.49 61.30 الوزن

 

 

 

 (: يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية لنتائج القياسات القبلية للمجموعتني 18الشكل البياين رقم )
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( الذي يوضح الفروق بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف متغريات األساسية قبل 12من خالل اجلدول رقم ) _
التجربة نالحظ أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بني مجيع املتغريات األساسية بني اجملموعتني قبل التجربة 

( عند مستوى 2.10من قيمة "ت" اجلدولية ) القيم أقل ( وهذه1.11و 0.30اذ ا صرت "ت" ااسوبة بني )
مما يؤكد على جتانس اجملموعتني يف املتغريات االساسية قبل اجراء التجربة  18ودرجة احلرية  0.05الداللة 

 االساسية.

القبلية يف نتائج االختبارات  (: يوضح مدى جتانس العينة التجريبية مع العينة الضابطة13جدول رقم )
 اختبار داللة الفروق "ت ستيودنت" ابستخدام

اثنية( راحة بني 10مرت( )35×6اختبار اجلري ): RAST . 18،درجة احلرية:0.05مستوى الداللة:
حد اقصى استهالك أوكسجيين : VO2max/ سرعة قصوى هوائية )كلم/سا(: VMA)واط(/  التكرارت

 .)مول/د/كلغ(

 اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة  
T 

 اجملدولة
T 

 احملسوبة
 نوع 
 املتغريات الداللة

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

اختبار قفز العمودي من الثبات 
 القدرة الالهوائية الفوسفاتية

85.43 9.64 83.66 13.08 

2.10 

 غري دال 1.04

 غري دال 0.61 6.02 32.56 6.66 30.81 هارفارد اخلطوة الالهوائية الفوسفاتية
 RASTاختبار

القدرة الالهوائية 
 الالكتكية

 غري دال 1.11 66.97 401.39 114.74 354.74 القدرة الالهوائية

 غري دال 0.58 1.80 5.19 1.63 4.74 مؤشر التعب

 غري دال 0.28 5.62 31.64 7.51 30.81 الالكتكيةهارفارد اخلطوة الالهوائية 

 اختبار فاميفال
 القدرة اهلوائية

VMA 15.24 1.25 14.75 0.90 1.00 غري دال 

VO2max 53.30 4.43 51.51 3.23 1.03 غري دال 
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 (: يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية لنتائج االختبارات القبلية للمجموعتني19الشكل البياين رقم )

أصغر من قيمة "ت"  1.24و 0.28( نالحظ أنه مجيع قيم "ت" ااسوبة بني 13_ خالل اجلدول رقم )
هذا ما يؤكد على عدم وجود فروق  0,05ومستوى الداللة  18عند درجة حرية  2,10اجلدولية واليت بلغت 

معنوية بني االختبارات القبلية لعينيت البحث الضابطة والتجريبية وهذا ما يدل على التجانس القائم بني عينيت 
  البحث. 

 راري للمجموعتني:حساب مدى اعتدالية التوزيع التك-2-2

( ويتم حساب T.Testيعترب احد اخلطوات اهلامة اليت جيب على الباحث اجراءها قبل تطبيق معامل ستودنت )
مدى اعتدالية التوزيع التكراري للمجموعتني من خالل حساب معامل االلتواء، ونقول أن التوزيع التكراري معتدال 

 (.3،+3-ني )إذا كانت قيمة االلتواء اخلاصة به حمصورة ب
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 ثل اعتدالية التوزيع التكراري لنتائج اختبارات لعينيت البحث(: مي14جدول رقم )

 

 التوزيع التكراري لنتائج اختبارات لعينيت البحث اعتدالية(: يبني 20الشكل البياين رقم )

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

اختبار قفز 
العمودي من الثبات

هارفارد الخطوة 
الالهوائية 
الفوسفاتية

القدرة الالهوائية مؤشر التعب هارفارد الخطوة 
كيةالالهوائية الالكت

VMA VO2max

المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة  

 املتوسط املتغريات
االحنراف  الوسيط احلسايب

 نوع االلتواء املعياري
 التوزيع

 املتوسط
االحنراف  الوسيط احلسايب

 نوع االلتواء املعياري
 التوزيع

 قفز العمودي من الثبات اختبار
 معتدل 0.67 13.08 81.98 83.66 معتدل 0.27 9.64 85.72 85.43 القدرة الالهوائية الفوسفاتية

هارفارد اخلطوة الالهوائية 
 معتدل 0.08 6.02 31.98 32.56 معتدل 0.47- 6.66 32.72 30.81 الفوسفاتية

 RASTاختبار
القدرة الالهوائية 

 الالكتكية

القدرة 
 معتدل 0.82 66.97 406.2 401.39 معتدل 0.28- 114.74 349.26 354.74 الالهوائية

مؤشر 
 معتدل 1.04 1.80 4.74 5.19 معتدل 0.31- 1.63 4.86 4.74 التعب

هارفارد اخلطوة الالهوائية 
 معتدل 1.46 5.62 31.36 31.64 معتدل 0.03 7.51 30.74 30.81 الالكتكية

 اختبار فاميفال
 القدرة اهلوائية

VMA 15.24 15.55 1.25 0.05 معتدل 0.36 0.90 14.40 14.75 معتدل 

VO2max 53.30 54.50 4.43 0.02 معتدل 0.34 3.23 50.35 51.51 معتدل 
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 3( نالحظ أن قيمة االلتواء ملختلف االختبارات جملموعة الضابطة حمصاورة باني )+14اجلدول رقم )_ من خالل 
 ( وبذلك نقول إن التوزيع التكراري هلذه اجملموعة معتدل يف كل االختبارات.3و=

أيضاا ( وباذلك نقاول 3و= 3كما نالحظ أن قيمة االلتواء ملختلف االختبارات جملموعاة التجريبياة حمصاورة باني )+
 ان التوزيع التكراري هلذه اجملموعة معتدل يف كل االختبارات.

 الضبط االجرائي ملتغريات الدراسة:-3
 ويتضمن البحث املتغريات األتية:متغريات الدراسة: -3-1
 املتغري املستقل: -3-1-1

وهااو العاماال الااذي يريااد الباحااث قياااس ماادى أتثااريه يف الظاااهرة املدروسااة وعامااة مااا يعاارف ابساام املتغااري أو العاماال 
 الربانمج التدرييب ابستخدام طريقة التباديل.التجرييب، ويتمثل يف دراستنا يف 

 املتغري التابع: -3-1-2
ثل يف حبثنا هذا يف جانب النظاام الالهاوائي الفوسافاتية وهذا املتغري هو نتاج أتثري العامل املستقل يف الظاهرة، ويتم

 املتمثلة يف السعة والقدرة، النظام الالهوائي الالكتيكية املتمثلة يف السعة والقدرة، النظام اهلوائي ومتمثل يف القدرة.
 املتغريات الدخيلة: -3-1-3

الاذي ال يادخل يف التصاميم البحاث وال تضاع يعرف املتغري الادخيل أبناه ناوع مان املتغاري املساتقل )غاري التجارييب( 
لسيطرة الباحث ولكن يؤثر يف النتائج أتثريا غري مرغاوب فياه وال يساتطيع الباحاث مالحظاة هاذا املتغاري أو قياساه، 
لكنه يفرتض وجود عدد من املتغريات الدخيلة كظاروف التجرباة والعوامال املصااحبة هلاا أو فاروق االختباار يف أفاراد 

 ذ بعني االعتبار عند مناقشة النتائج وتفسريها وعليه جيب حتديد هذه املتغريات والسيطرة عليها.العينة وتؤخ
ويذكر )ديو بولدب وفان دالني( " ان املتغريات الايت تاؤثر يف املتغاري التاابع والايت مان واجاب ضابطها هاي: املاؤثرات 

 يت ترجااع اىل جمتمااع العينااة )كتشااوك ساايدي حممااد،اخلارجيااة واملااؤثرات الاايت ترجااع اىل اجااراءات جتريبيااة واملااؤثرات الاا
2012،   152.) 

 وعلى هذه األساس قام الباحث مبجموعة من اإلجراءات لضبط متغريات الدراسة قصد عزهلا او التحكم فيها.  
   : ضبط املتغريات-3-1-4

قام الباحث مبجموعة من اإلجراءات لضبط متغريات الدراسة قصد عزهلا او التحكم فيها، حيث تتمثل يف النقاط 
 التالية: 
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قمنااا بتقساايم العينااة الرئيسااية اىل جممااوعتني )التجريبيااة، الضااابطة( متجانسااني ماان حيااث معاادل العماار، أ_ العينــة: 
 جارية لاطراف السفلية. ، القوة االنف(VMA)معدل السرعة اهلوائية القصوى 

 البيومرتي: -
 أفراد العينة متيزوا أبطوال متقاربة اىل حد ما اب راف معياري بسيط يف املقدار املرتي.

 االنرتومبرتي: -
أفراد العينة متيزوا أبوزان متقاربة، اضاافة اىل أتمااط تتمياز ابلنحافاة املائلاة الكتلاة العضالية ) ياف عضالي( وال يوجاد 

 منهم متميز ابلسمنة )البدانة(.أي واحد 
 العبني. 08  استبعاد العينة االستطالعية والذين بلغ عددهم -
 الربانمج التدرييب:  -ب
 بعد سرب األراء والعمل امليداين ةهر لنا أن جمموعة أفراد العينة مل يسبق هلم التدريب ابستخدام طريقة التباديل._ 

العبااني ماان طاارف الباحااث   10تاادريب العينااة التجريبيااة والاايت تقاادر ب _   تنساايق مااع املاادرب الفريااق حيااث   
كمااادرب خاااالل الوحااادات التدريبياااة ابلكامااال مااان بداياااة الاااربانمج اىل هنايتاااه، وأشااارف هاااو علاااى العيناااة الضاااابطة 

 العبني. 10ابلتمارين العادية والبالغة عددهم 
التدريب على متارين املقرتحة، و  التدريب يف نفس _ اندماج العينة التجريبية ضمن الفريق ككل عند االنتهاء من 

 الوقت وعلى نفس اللعب.
طبيعاة الاربانمج التادرييب  تاتالءم_ عزل الباحث طريقة االمحاء املؤداة سابقا من طرف العينة ملخااوف تكاون قاد ال 

 لإلمحاء يناسب الربانمج املقرتح. واثبتمع خلق أسلوب قاعدي 
طريقاة العمال الالهاوائي  يال حتااك_ ابلنسبة للتمارين يف احلمولة   عزل جمموعة التمرينات املمارسة من قبل واليت 

 واهلوائي.
( أو أكرب، مع VMAمن السرعة القصوى اهلوائية ) %100_ ابلنسبة لشدة األداء إذا كانت متارينات اجلري: 

 دقيقة 10اىل  7اليت تقدر حبوايل أخذ فرتات اسرتجاع )اجيابية( بني اجملموعات و 
 دقيقة 12اىل  6جمموعات من  5اىل  2_ ابلنسبة للحجم فوحدة التدريب التباديل عادة ما تتكون من 

_ ابلنسبة للراحات كان التقنني فيهاا حساب اهلادف املماارس إذ   فيهاا عازل الراحاة العشاوائية لتأثريهاا الساليب يف 
 تكون طردية مع الشدة حسب اهلدف من حيث:الربانمج وجعلها مقننة ألهنا 
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 قصرية، متوسطة، طويلة.الزمن: _
 إجيابية أو سلبية.النوع: _

_ ابلنسبة للتكرارات جاءت وفق متطلباات العمال املنجاز ودرجاة احلمولاة إذ تكاون عالقاة عكساية ماع الشادة و  
 فيها عزل األحجام املرتاكمة بدون تقنني.

 لى خنتلف التمارين سواء ابألثقال أو بدوهنا._ الرتكيز يف تنمية القوة ع
_ منااع الرايضاايني ماان ممارسااة أي نشاااط أخاار سااواء قباال أو بعااد احلصااص التدريبيااة الحتمااال أتثريهااا علااى املتغااري 

 التجرييب أو التابع.
ياث   _ اتباع طريقة التدريب التبااديل تضامن تنمياة اجلاناب البادين دون أتثاري الساليب للجاناب املهااري لالعاب ح

 االعتماد على متارين ابلكرة )مدمج(.
 االختبارات: -ج

 لقد أشرف الطالب الباحث بنفسه على اجناز االختبارات القبلية والبعدية لعينيت البحث:
 يف نفس امليدان  
 يف نفس التوقيت ويف نفس اليوم )أي يف نفس الظروف املناخية( 
 استعمال نفس الوسائل 
 إجرائهاالفريق املساعد يف بنفس  

 جماالت البحث: -4
(، ماوزعني علاى CRBAOالعبا من شااب عاني وساارة ) 20متثلت عينة البحث يف اجملال البشري: -4-1

العبااا، احااداها جتريبيااة طبااق عليهااا باارانمج التاادريب التباااديل، واالخاارى الضااابطة طبااق  10جممااوعتني كاال منهمااا 
 عليها الربانمج العادي حتت اشراف مدرب الفريق.

 اجملال املكاين: -4-2
بدائرة  1945ماي  08  اجراء الدراسة االساسية وتطبيق الربانمج التدرييب على عينة الدراسة، ابملركب الرايضي 

 عني وسارة والية اجللفة.
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   اجملال الزماين:-4-3
وذلك فقط مان خاالل مجاع املاادة النظرياة والبحاث عان املراجاع واملصاادر  بدأان هذه الدراسة يف بداية الشهر أفريل

 والدرسات املشاهبة والسابقة.
ولقد بدأان الدراسة االستطالعية يف بداياة الشاهر ديسامرب، حياث قمناا حتدياد وبنااء االختباارات والاربانمج التادرييب 

أايم واعاادة  03ملادة  2018ديسامرب 18املقرتح، اضافة اىل اجراء االختبارات األولية والاذي كاان ابلتحدياد ياوم 
بقباوهلم ابملشاااركة يف  مإقنااعهدارة عيناة حبثناا هبادف كماا قمناا ابالتصااال جت  ،2018ديسامرب  23االختباارات ياوم 
 هذه الدراسة.

يف أواخار شاهر ديسامرب، حياث قمناا جتجاراء االختباارات القبلياة ياوم  بادأانهاأما ابلنسابة للدراساة االساساية، فلقاد 
اىل  01/01/2019، ومث باادأان تطبيااق الااربانمج التاادرييب املقاارتح علااى العينااة التجريبيااة ماان 2018ديساامرب  27
 .2019مارس  18أسابيع، يوم  10، مث بعد ذلك قمنا ابالختبارات البعدبة بعد 16/03/2019
 وسائل مجع البياانت: -5
 االجهزة املستخدمة يف البحث:-5-1

 جهيز )الشبكة، الشواخص، الصافرة، امليقا ، كرات القدم، الصدرايت(ملعب كرة القدم بكامل الت -

                                                    مكرب صو   -

                                    جهاز احلاسويب  -

 برانمج حاسويب الختبار فاميفال -

     ميزان طيب لقياس الوزن -

     polar( يوضح ساعة وحزام 21الشكل رقم )جهاز قياس الطول                              -

                           سم. 40صندوق ابرتفاع  -
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 لقياس وتتبع نب  القلب. polarساعة وحزام  -

 ةحاسبة علمي -

 استمارة تسجيل الدرجات اخلام ألفراد العينة. -

 

 ( يوضح جهاز حاسويب وبرانمج 22الشكل رقم )                                                        

 الختبار فاميقال واستمارة درجات الالعبني                                                      

لقد   االعتماد على جمموعة كبرية من الكتب ابللغتني العربية املصادر واملراجع العربية واالجنبية: -5-2
واالجنبية واملقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية ااكمة، كما   االعتماد على شبكة االنرتنت، وكما   االعتماد 

 بربامج التدريب التباديل. املرتبطةعلى الدراسات املشاهبة والسابقة 
 مجع البياانت:االستبيان: استمارة -5-3
 استمارة استطالع رأي املدربني قصد تثمني املشكلة.-
 استمارة استطالع رأي السادة املختصني حول بع  االختبارات امليدانية )الوةيفية(.-
 استمارة استطالع رأي السادة املختصني حول الربانمج التدرييب املقرتح.-
بلية والبعدية للمجموعتني الضابطة والتجريبية ومتغريات استمارة تسجيل البياانت الشخصية واالختبارات الق-

 ، العمر، العمر التدرييب(.ن)الطول، الوز 
 بطارية االختبارات البدنية امليدانية )الوظيفية(-5-4
: أداة البحث هي الوسيلة الوحيدة اليت يتمكن بواسطتها الباحث حل املشكلة الختبارات املستعملة يف البحثا

 الباحث قياسات بدنية )الوةيفية( جلمع البياانت اخلاصة ابلبحث وهي:وقد استخدم 
 ختبارات الالهوائيةاال :أوال
 اختبار القفز العمودي من الثبات )لسارجنت(:  -1
 اهلدف من االختبار: -أ
 قياس القدرة العضلية للرجلني يف الوثب العمودي ألعلى -
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 قياس القدرة الالهوائية الفوسفاتية   -
 األدوات واألجهزة الالزمة:  -ب
ميكن تنفيذ هذا االختبار ابستخدام حائط او لوحة من اخلشب )سبورة( مدهونة ابلون األسود طوهلا حوايل  -

 2مرت ترسم عليها خطوط افقية ابلون األبي  حبيث تكون املسافة بني كل خط واألخر 1.5مرت وعرضها  1.5
  سم.
 م.3.60االرض عن حائط أملس ال يقل ارتفاعه عن  -
قطع طباشري أو مسحوق جري، وقطعة من القماش ملسح عالمات اجلري اليت يرتكها املخترب بعد االنتهاء من  -

 االختبار.
 ميكن استخدام مسطرة كدرجة من اخلشب كمقياس حبيث تثبت على احلائط بدال من السبورة. -
 ميزان طيب لقياس وزن اجلسم. -
 لقياس طول القامة. جهاز استاديومرت -
 االجراءات قبل االختبار: -ج
تثبيت السبورة أو املسطرة املدرجة على احلائط حبيث تكون احلافة السفلى هلا مرتفعة على األرض مبسافة  -

سم  15تسمح ألقصر خمترب أبن يؤدي االختبار، ويراعي أن تثبت السبورة بعيدا عن احلائط مبسافة ال تقل عن 
 تكاك ابحلائط أثناء الوثب ألعلى.حأ ال حيدث اح

 سم.  30يرسم خط على األرض عمودي على احلائط بطول  -
 طريقة األداء:  -د
يقوم املخترب بعمل بعضا التمرينات بغرض اإلمحاء قبل البدء يف تنفيذ االختبار، ويالحظ أن هذه التمرينات  -1

 مبجهود متوسط الشدة. ثواين وتشتمل على عمل بع  الوثبات 10اىل  5قد تستغرق من 
مث يقوم ابلوقوف يف مواجهة احلائط  سم، 2.30ميسك املخترب قطعة من الطباشري طوهلا ال يقل عن  -2

ميكن  ابجلانب حبيث يكون العقبني متالصقني والقامة ممدودة واألرجل مفرودة، مث يقوم مبد الذراع عاليا ألقصى ما
 (23 )املاغنسيوم( على اللوحة )شكللعمل عالمة ابلطباشري أو مبسحوق اجلري 

يقوم املخترب مبرجحة الذراعني ألسفل وإىل اخللف مع ث ى اجلذع لامام وألسفل وثين الركبتني اىل وضع الزاوية  -3
القائمة فقط، يلي ذلك القيام مبد الركبتني والدفع ابلقدمني معا للوثب ألعلى مع مرجحة الذراعني بقوة لامام 
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هبما اىل أقصى ارتفاع ممكن، حبيث يقوم بعمل عالمة ابلطباشري أو ابجلري على اللوحة أو احلائط وألعلى للوصول 
 ( 23عند أعلى نقطة يصل إليها. )شكل 

 يقوم املخترب مبرجحة الذراع القريبة من احلائط لامام وألسفل عند اهلبوط.  -4
ط الذي يصل إليه من وضع الوقوف، درجة املخترب هي: عدد السنتيمرتات بني اخلساب الدرجات: ح -ه 

 سم وذلك ألفضل حماولة. 1والعالمة اليت يصل إليها نتيجة الوثب ألعلى مقربة ألقرب 
 وحلساب القدرة الالهوائية الفوسفاتية: 

 يتم حساب وزن املخترب  -    
راف أصابعه واملسافة تستخرج درجة أحسن حماولة للمسافة بني العالمة اليت سجلها ملخترب عند وقوفه على أط -

 اليت سجلها عند الوثب.
 حتتسب نتيجة املخترب ابستخدام املعادلة التالية:  -

P= 2.21 × w × √𝒅                                  
مسافة الوثب. )حممد نصر الدين  dوزن املخترب،  wالقدرة الالهوائية الفوسفاتية،  pحيث 
 (.2014،276رضوان،

 

 اختبار القفز العمودي من الثبات )لسارجنت(( يوضح 23الشكل رقم )

 اث(: 15اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفارد ) -2

 اهلدف من االختبار: -أ 

 قياس السعة الالهوائية الفوسفاتية
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 األدوات واألجهزة الالزمة: -ب 
 فكل ما ما حيتاجه األتى:  ميتاز هذا االختبار أبنه ال يتطلب أدوات أو أجهزة معقدة الرتكيب أو مكلفة الثمن

 سم وهو ارتفاع موحد ابلنسبة للجنسني. 40معقد أو صندوق أو كرسى للخطو ارتفاعه  -
ساعة ايقاف أو ساعة معملية هلا مؤشر للثواين، وبفضل استخدام ساعة تعطى جرسا )رنينا( يف هناية الزمن  -

 املقرر لالختبار.
 ميزان طيب لقياس وزن اجلسم. -
 حاسبة.آلة  -
 اإلجراءات:  - ج

 تتضمن إجراءات تطبيق االختبار األتى:
يقوم املخترب ابإلمحاء اخلفيف عن طريق املشي يف مكان أو ث ى ومد الذراعني أو الرجلني ملدة ال تزيد عن  -1

 دقيقتني.
 القيام ببع  مترينات اإلطالة اخلفيفة للرجلني ملدة دقيقة واحدة. -2
 تنفيذ االختبار.االستعداد لبدء  -3
 طريقة األداء: -د 
أشران اىل ان اختبارات اخلطوة الالهوائية هلارفارد يكون الرتكيز الرئيسي يف األداء على قدم واحدة دون     

 األخرى، كما يقف املخترب مواجها ابجلانب للصندوق أو املقعد وليس مواجها له من األمام.
او املقعد )الرجل اليت يفضلها املخترب( بينما تكون الرجل األخرى كما يتم وضع احدى الرجلني على الصندوق 

 )الرجل احلرة( على االرض.
ويالحظ ان وزن اجلسم يكون على الرجل احلرة قبل بدء االختبار، بينما يصبح حممال على الرجل املوضوعة على 

أن تكون الرجل احلرة مفردة وعلى املقعد )قدم االختبار( عندما يتم رفع اجلسم ألعلى، ويف مجيع احلاالت جيب 
استقامة واحدة مع الظهر، ويستعان هبا يف الدفع عندما تكون القدم على االرض، كما يستفاد منها يف حفظ 

 .االختبارتوازن اجلسم طوال فرتة أداء 
على ومن انحية اثنية تستخدم الذراعني هي األخرى يف حفظ توازن اجلسم شرط عدم استخدامها يف الدفع أل  

 واحد ألعلى اثنني ألسفل(.)اثنني -عن طريق املرجحة، ويتمثل ايقاع األداء يف عدتني مها: واحد 
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 :اال وتشمل القياسات:  -ه
كغ بنفس املالبس اليت سوف 0.1وزن املخترب قبل أداء االختبار: ويتم وزن اجلسم ابلكيلوغرامات ألقرب  -1  

 يستخدمها املخترب يف أداء االختبار. 
حساب اخلطوات اليت يؤديها املخترب: حيسب للمخترب عدد اخلطوات اليت يؤديها صعودا وهبوطا، وحتتسب  -2  

اخلطوة عندما يقوم املخترب بدفع األرض ابلقدم احلرة للوقوف منتصبا فوق املقعد وحبيث تكون الرجل احلرة مفرودة 
و ثين اجلذع لامام. ويفضل أن يقوم الباحث )املسئول حتتسب اخلطوة إذا قام املخترب بثين الرجل احلرة ا أيضا وال

عن العد( ابلعد على املخترب بصوت عال مسموع لتشجيع املخترب وإمداده بتغذية مرتدة مباشرة عن االداء، 
-اربعة، فوق-ثالثة، حتت-اثنني، فوق-واحد، حتت-وجيب أن يتم العد على االختبار كاأل : )فوق

 اثنية.  15الزمن املقرر لالختبار، وحبيث يتم تسجيل عدد اخلطوات خالل زمن: مخسة...وهكذا( حأ بنتهي 
حساب الزمن: يبدأ حساب زمن االختبار عندما يبدأ املخترب حتريك الرجل احلرة ألعلى حلظة إعطاء اشارة  -3

حلظة إعالن  بدء االختبار، وعلى املسجل ان يقوم تسجيل عدد اخلطوات اليت يعلنها الباحث الذي يقوم ابلعد
 (.1997،156امليقا  ابنتهاء الفرتة الزمنية. )حممد نصر الدين رضوان،

 طريقة التسجيل:  -و
اثنية هي زمن األداء، ويتم حساب السعة الالهوائية  15حيسب للمخترب عدد اخلطوات اليت يؤديها خالل     

 الفوسفاتية عن طريق املعادلة ا تية:
 1.33 ×اث(  15 ÷عدد اخلطوات  × 0.4 ×ة= )وزن اجلسم السعة الالهوائية الفوسفاتي

 (1997،157م /اث.  )حممد نصر الدين رضوان،×ووحدة قياسها كغ

 

 اث(15( يوضح اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفارد )24الشكل رقم )
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 اثنية( راحة بني التكرارت:10مرت( )6×35) (RAST)اختبار اجلري  -3
 اهلدف من االختبار: -أ 

املصمم يف جامعاة وولفرهاامبتون  Running-based Anaerobic Sprint test (RAST)اختبار 
wolverhampton  م كاختبار لقياس القدرة الالهوائية الالكتيكية ومؤشر التعب.1996عام 

 األدوات واألجهزة الالزمة: -ب 
 األقماع  -
 مرت  70ارض مسطحة طوهلا  -
 ساعة ميقا   -
 شريط القياس  -
 ميزان طيب لقياس وزن اجلسم. -
 آلة حاسبة. -
 تنفيذ االختبار:  -ج
مارت لتحديااد منطقااة اجلااري، وجااود ماان اثنااني املساااعدين:  35بااني كاال قمااع واخاار مسااافة  أقماااع مااا 2وضاع  -1

 اثنية للراحة. 10مرت واخر حساب  35واحد لتسجيل وقت اجلري ملسافة 
 وزن لكل املخترب.  -2
مارت أبقصاى سارعته، جياب  35بل خاط البداياة علاى إعطااء اشاارة انطاالق ان يقطاع مساافة وضع املخترب مقا -3

 على املخترب أال يتباطأ قبل هناية السباق وتسجيل وقت املسافة املقطوعة. 
 ( ثوان.10( مرت وتعطي فرتة راحة بني تكرار وأخر ملدة )35( جري سريع ملسافة )6يتم اجراء ) -4
 الالكتيكية.-رار ألقرب جزء من املئة من الثانية وذلك حلساب القدرة الالهوائية يتم تسجيل زمن كل تك -5

 طريقة التسجيل:  -د

 يتم حساب القدرة الالهوائية الالكتيكية عن طريق املعادلة ا تية: 

 ³الزمن ÷ ²املسافة ×= الوزن )ابلواط( القدرة - 

 ³أضعف الزمن ÷ 1225 ×أقل القدرة = الوزن  -
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Aurélien Et Oliver,176,2012))³أفضل الزمن ÷ 1225 ×أعلى القدرة = الوزن  -

  
 اثنية( راحة بني التكرارت10مرت( )6×35) (RAST)( يوضح اختبار اجلري 25الشكل رقم )

 اث(:60اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفارد ) -4
 اهلدف من االختبار: -أ 

 قياس السعة الالهوائية الالكتيكية 
 األدوات واألجهزة الالزمة: -ب 

 : اال ميتاز هذا االختبار أبنه ال يتطلب أدوات أو أجهزة معقدة الرتكيب أو مكلفة الثمن فكل ما ما حيتاجه 
 سم وهو ارتفاع موحد ابلنسبة للجنسني. 40للخطو ارتفاعه  كرسيمعقد أو صندوق أو   -
وبفضال اساتخدام سااعة تعطاى جرساا )رنيناا( يف هناياة الاازمن سااعة ايقااف أو سااعة معملياة هلاا مؤشار للثاواين،  -

 املقرر لالختبار.
 ميزان طيب لقياس وزن اجلسم. -
 آلة حاسبة. -
 اإلجراءات:  - ج

 :اال تتضمن إجراءات تطبيق االختبار 
تزيااد عاان يقاوم املختاارب ابإلمحاااء اخلفياف عاان طريااق املشاي يف مكااان أو ثاا ى وماد الااذراعني أو الاارجلني ملادة ال  -1

 دقيقتني.
 القيام ببع  مترينات اإلطالة اخلفيفة للرجلني ملدة دقيقة واحدة. -2
 االستعداد لبدء تنفيذ االختبار. -3
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 طريقة األداء: -د 
أشاااران اىل ان اختبااااارات اخلطاااوة الالهوائيااااة هلارفاااارد يكااااون الرتكياااز الرئيسااااي يف األداء علاااى قاااادم واحاااادة دون     

 ترب مواجها ابجلانب للصندوق أو املقعد وليس مواجها له من األمام.األخرى، كما يقف املخ
كما يتم وضع احدى الرجلني على الصاندوق او املقعاد )الرجال الايت يفضالها املختارب( بينماا تكاون الرجال األخارى 

 )الرجل احلرة( على االرض.
حمماال علاى الرجال املوضاوعة علاى  ويالحظ ان وزن اجلسم يكون على الرجل احلرة قبل بدء االختبار، بينما يصابح

املقعد )قدم االختبار( عندما يتم رفع اجلسام ألعلاى، ويف مجياع احلااالت جياب أن تكاون الرجال احلارة مفاردة وعلاى 
اساتقامة واحادة ماع الظهاار، ويساتعان هباا يف الادفع عناادما تكاون القادم علاى االرض، كمااا يساتفاد منهاا يف حفااظ 

 .ختباراالتوازن اجلسم طوال فرتة أداء 
ومن انحية اثنية تستخدم الذراعني هي األخرى يف حفاظ تاوازن اجلسام شارط عادم اساتخدامها يف الادفع ألعلاى   

 واحد ألعلى اثنني ألسفل(.)اثنني -عن طريق املرجحة، ويتمثل ايقاع األداء يف عدتني مها: واحد 
 وتشمل األ :القياسات:  -ه
كغ بنفس املالباس الايت ساوف   0.1وزن املخترب قبل أداء االختبار: ويتم وزن اجلسم ابلكيلوغرامات ألقرب  -1  

 يستخدمها املخترب يف أداء االختبار. 
حساب اخلطوات اليت يؤديها املخترب: حيسب للمخترب عدد اخلطوات اليت يؤديها صعودا وهبوطا، وحتتسب  -2  

رب بدفع األرض ابلقدم احلرة للوقوف منتصبا فوق املقعد وحبيث تكون الرجل احلرة مفرودة اخلطوة عندما يقوم املخت
حتتسب اخلطوة إذا قام املخترب بثين الرجل احلرة او ثين اجلذع لامام. ويفضال أن يقاوم الباحاث )املسائول  أيضا وال

ذيااة مرتاادة مباشاارة عاان االداء، عاان العااد( ابلعااد علااى املختاارب بصااوت عااال مسااموع لتشااجيع املختاارب وإمااداده بتغ
-اربعااااة، فااااوق-ثالثااااة، حتاااات-اثنااااني، فااااوق-واحااااد، حتاااات-: )فااااوقكاااااال وجيااااب أن يااااتم العااااد علااااى االختبااااار  

 اثنية.  60نتهي الزمن املقرر لالختبار، وحبيث يتم تسجيل عدد اخلطوات خالل زمن: يمخسة...وهكذا( حأ 
دأ املختارب حترياك الرجال احلارة ألعلاى حلظاة إعطااء اشاارة حساب الزمن: يبدأ حساب زمن االختبار عندما يبا -3

بدء االختبار، وعلى املسجل ان يقوم تسجيل عادد اخلطاوات الايت يعلنهاا الباحاث الاذي يقاوم ابلعاد حلظاة إعاالن 
 (.1997،156امليقا  ابنتهاء الفرتة الزمنية. )حممد نصر الدين رضوان،
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 طريقة التسجيل:  -و
اثنياة هاي زمان األداء، وياتم حسااب الساعة الالهوائياة  60حيسب للمختارب عادد اخلطاوات الايت يؤديهاا خاالل     

 الالكتيكية عن طريق املعادلة ا تية:
 1.33 ×اث(  60 ÷عدد اخلطوات  × 0.4 ×)وزن اجلسم  =السعة الالهوائية الالكتيكية

 (163،1997رضوان،م /اث.  )حممد نصر الدين ×ووحدة قياسها كغ

 
 اث(60( يوضح اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفارد )26الشكل رقم )

عند حتويل القدرة الالهوائية من )كغم. مرت/اثنية(  (Sayers Et Al,1999)أشار سريز وآخرون مالحظة: 
 إىل واط على النحو األ : 

 القدرة الالهوائية )واط(. =( 9.81 ×)كغم. مرت/اثنية( 
 بينما لتحويل القدرة الالهوائية من )كغم. مرت/دقيقة( إىل واط على النحو األ :

 (. 2009= القدرة الالهوائية )واط( )الطائي، 6.14 ×)كغم. مرت/دقيقة( 
 اثنيا االختبارات اهلوائية

 :Vameval Carzolaاختبار مضمار فاميفال  -1
 (Leger-Boucher1980)هو اختبار حمسن الختبار مضمار 

 ر:اهلدف من االختبا -أ
  (Vo2max, Vma) تقدير احلد األقصى الستهالك األكسجني والسرعة اهلوائية القصوى -
 يقيس املداومة العامة الرايضي -



 الفصل الخامس                                          منهج البحث وإجراءاته الميدانية
         

148 
 

 يقيس القدرة اهلوائية. -
 األدوات واألجهزة الالزمة: -ب 
 مرت.400مرت أو 200مضمار اجلري أللعاب القوى  -
 (.10،20أقماع ) -

 (mp3)قر  وجهاز قراءة القر   -

 صفارة  -

 ميقا   -

 جهاز كمبيوتر حممول-

 تنفيذ األداء:  -ج

يبادأ الرايضاي جتيقاااع ضاعيف إىل املتوسااط إذ يعتارب باانفس الوقات مبثاباة تسااخني للمختاربين، مث يباادأ اإليقااع باازايدة  
ماا ميكان مان اإليقااع الضاعيف اىل كلم/ساا. واهلادف هاو حماولاة الرايضاي الوصاول إىل ابعاد 0.5كل الادقائق ب 
هو أعلى حدود قدراته، وعندما ال يستطيع مواصالة اإليقااع بفضال االيقااع السامعي املفاروض مان  املتوسط إىل ما

مارت  20مستوى اىل اخر فعلياه التوقاف، وذلاك إذا تراجاع مارتني علاى األكثار مان مكاان مراقباة اإليقااع يف حادود 
متابعة اإلشارات الصوتية إذ يعترب هذا االختباار اختباار متواصال تادرجييا اىل أقصاى فعليه التوقف لكونه مل يستطيع 

جهااد ممكاان ويكااون ابخااتالف قاادرات املختااربين، ومتثاال النتيجااة النهائيااة لالختبااار يف املسااتوى الااذي وصاال إلياااه 
 ى.املخترب ونتمكن من التعرف على االستهالك األقصى لاوكسجني وكذا السرعة اهلوائية القصو 

 طريقة التسجيل:  -د
 يتم قياس عن طريق املعادلة األتية: 

 *Vo2 Max= 3.5×V (km/h)          (Aurélien Et Oliver,224,2012) 
 ( 08رقم امللحق  أو عن طريق اجلدول )انظر املالحق
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 ( يوضح اختبار فاميقال27الشكل رقم )

 األسس العلمية لالختبارات: -6
يعااارف بنظريااااة معااااايرة  حتقياااق الغاااارض مااان إجراءهااااا أو تنفياااذها يتطلااااب الرجاااوع اىل ماااااان جنااااح االختبااااارات يف 

االختبارات أو تقنني االختباارات والايت تشارتط أناه عادم اساتخدام أي اختباار يف اجملاال التطبياق جياب أن تتاوفر فياه 
 اخلصائص األساسية والعلمية يف االختبار وهي الصدق والثبات واملوضوعية.

ول علاى هااذه اخلصاائص ماان خاالل تطبيااق االختباار علااى عيناة ماان األفاراد مث اسااتخراج النتاائج الاايت وميكان احلصاا 
 (.9 .1990حتصل عليها من هذا التطبيق لتحديد تلك اخلصائص )مروان عبد اجمليد إبراهيم. 
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 يوضح املعامالت العلمية لإلختبارات املستخدمة يف الدراسة :(15جدول رقم )

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 الثبات:-6-1

اجليااد، وهااو يعتاارب العاماال الثاااين يف األمهيااة بعااد  االختبااارصاافة أساسااية جيااب أن يتمتااع هبااا  يعتاارب ثبااات اإلختبااار
" بكونااه: "هااو ماادى Mcgeeومااك جااي Barrowالصاادق يف عمليااة بناااء وتقنااني االختبااارات، ويعرفااه "ابرو 

نفاس  االختبااريعين أن يعطاي  يقيسه"، كما تشري رمزية الغريب اىل أن ثبات اإلختبار يف قياس ما االختباراتساق 
(، 146-145، 2004النتااائج اذا مااا أعيااد علااى نفااس األفااراد يف نفااس الظااروف" )حممااد صاابحي حسااانني،

بينما كانت املرحلة إعادة تطبيق االختبار أايم  18/12/2018-17-16بلية أايم قحيث أجريت االختبارات ال
 ة للمرحلة األوىل.يف نفس الظروف الزمانية واملكاني 23-24-25/12/2018
 الصدق االختبار:-6-2
 الصدق الظاهري: -6-2-1

 الثبات االختبارات
 الصدق 
 الذايت

نسبة 
 االتفاق

 مستوى 
 الداللة

 نوع
 الداللة

اختبار قفز العمودي من الثبات 
 القدرة الالهوائية الفوسفاتية

0.98 0.98 50% 

0.05 

 دال

هارفارد اخلطوة الالهوائية 
 الفوسفاتية

 دال 60% 0.96 0.94

 RASTاختبار
القدرة الالهوائية 

 الالكتكية

القدرة 
 الالهوائية

0.99 0.99 
60.66% 

 دال

مؤشر 
 التعب

 دال 0.95 0.92

 دال %60 0.98 0.98 هارفارد اخلطوة الالهوائية الالكتكية

 اختبار فاميفال
 (لقدرة اهلوائية)ا

VMA 0.88 0.93 
60% 

 دال
VO2
max 0.88 0.93 دال 
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حيث  واألساتذةجمموعة من املختصني من املدربني  علىمن أجل أن يتأكد الباحث من صدق االختبار   عرضه 
 أمجعو على صدق االختبار.

صات مان شاوائب هاو صادق الادرجات التجريبياة ابلنسابة للادرجات احلقيقاة الايت خلالصدق الـذايت: -6-2-2
 االختباارأعياد  إذابنفسها  لالختباريعتمد على ارتباط الدرجات احلقيقة  االختبارأخطاء الصدفة وحيث أن ثبات 

على نفس اجملموعة اليت أجري عليها يف أول األمار، هلاذا كانات الصالة وثيقاة باني الثباات والصادق الاذا ، شاريطة 
 سب عن طريق املعادلة التالية: حي( و test-retestعادة االختبار )إو  االختبارأن تكون حيسب الثبات أبسلوب 

 الثبات√الصدق الذا = 

وجيب مالحظة أن النتيجاة املستخلصاة مان هاذه املعادلاة متثال احلاد األقصاى املتوقاع للصادق ولايس القيماة احلقيقاة 
 (146 ،  2004لصدق االختبار. )حممد صبحي حسانني، 

 املوضوعية: -6-3
من قبل الباحث علاى جمموعاة الساادة األسااتذة واخلارباء يف التادريب الرايضاي، ومان اجال  االختبارات  عرض    

املسااتخدمة صاااحلة للقاادرات  االختباااراتضاامان املوضااوعية هلااذه االختبااارات أذ أمجااع األساااتذة واخلاارباء علااى أن 
 لدراسة والتخصص املدروس يف البحث.املراد اختبارها وقياسها وهي مناسبة مع امكانيات أفراد العينة اخلاصة اب

 خطوات تصميم الربانمج التدرييب: -7
التباديل توصلنا  والتدريببعد التطلع على عدة مراجع يف جمال التخطيط الرايضي بناء الربانمج التدرييب: -7-1

اىل بناء الربانمج التدرييب مع أخاذ بعاني االعتباار املبااداي األساساية، الايت تسامح لناا ابلوصاول اىل حتقياق األهاداف 
 املسطرة سابقا من خالل تطبيق هذا الربانمج.

 حاادد الباحااث هاادف برانجمااه التاادرييب يف تطااوير النظااام الالهااوائي واهلااوائي ماان حياااثهــدف الــربانمج: -7-2
 )السعة، القدرة( عند العيب كرة القدم.

 مكوانت الربانمج التدرييب: -7-3
  تنفيذ الربانمج التدرييب على مادار ثاالث دورات متوساطة، لادورتني بواقاع أرباع دورات صاغرية للادورة الواحادة  -

 أسابيع(. 10ولدورة اثلثة متوسطة بواقع دورتني صغرية )
 (55 ظر يف الفصل األول  يتم تنفيذ حصتني يف األسبوع )ان -
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دقيقاة، أماا ابلنسابة لشادة األداء  12اىل  6جمموعاات مان  5اىل  2فوحدة التدريب التباديل عاادة ماا تتكاون مان 
( أو أكارب، ماع أخاذ فارتات اسارتجاع VMAمان السارعة القصاوى اهلوائياة ) %100إذا كانت متارينات اجلاري: 

 دقيقة   10اىل  7)اجيابية( بني اجملموعات واليت تقدر حبوايل 
 العناصر الواجب مراعاهتا لتكوين الوحدة التدريبية التبادلية:

 حمتوى اجملموعات 
 عدد التكرارات يف اجملموعة الواحدة. 
 التكرارات.مدة الراحة بني  
 طبيعة الراحة )إجيابية، سلبية( 
 كمية العمل. 
 تبادل اجلهد والراحة. 

   تنفيذ الربانمج يف مرحلة الذهاب املنافسة  -
  تنفيااذ املنهاااج علااى شااكل متااارين تطبااق كجاازء ماان املرحلااة الرئيسااية ماان الوحاادة التدريبيااة وذلااك الرتكيااز علااى  -

 األخرى.حتقيق اهلدف من الربانمج دون سواه من األهداف املهارية، التكتيكية أو البدنية 
  توزيااع التمااارين علااى اجلاادول الاازمين للمنهاااج مااع مراعاااة األسااس العلميااة يف وضااعها حااأ تااتالءم مااع مرحلااة  -

 التدريب وةروفه والتوقيت الصحيح يف تطبيقها.
   التمارين:  اختيار-7-4

ماان خااالل االطااالع علااى جمموعااة كباارية ماان املراجااع والدراسااات العلميااة املختلفااة، والاايت تتعلااق بطريقااة التاادريب 
التباديل، لوحظ اختالف يف وجهات النظر يف كيفية ترمجة الطريقة على شكل متارين، فمن الدراسات من اختارت 

الشادة واحلجام املساتخدمني ومنهاا مان اختاارت متارين جري بدون كرة ومنها من اختارهتاا ابلكارة بعا  النظار عان 
( أن يكاااون 2009، وآخااارون (F. Marcelloويقااارتح  (les jeux réduits)متاااارين اللعاااب الصاااغرية 

التدريب للقدرة اهلوائية والسرعة مرتبطا بكرة القدم ويفضل أن يتم ذلك ابستخدام الكرة. ووفقاا هلاذا ويف دراساتنا، 
أ التنوع يف التادريب حياث   اختياار التماارين بطريقاة تضامن تنمياة اجلاناب البادين دون   تطبيق التمارين وفقا ملبد

أتثري السليب للجانب املهاري لالعب حيث   االعتماد على متارين ابلكرة )مدمج( وبدون الكرة، كما هو موضح 
 يف اجلدول متارين املناهج التدرييب.
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  (02رقم امللحق  ناهج التدرييب )انظر املالحقيف اجلدول متارين املالتمارين املختارة: -7-4
 (Beranrd Turpin,2002,31,32,33)( 10-9-7-6-5-4-3-2-1التمرين )
 , Dellal, A)2008( )8التمرين )
 (Hervé.A. Cometti.G,2007) ( 17-16-15-14-13-12-11التمرين )

 .(Dellal, Javier, p94,80,2017)( 23-22-21-20-19-18التمرين )
 :التدريب التباديل أشكال وطبيعة العمل-7-5
 كالتايل:  (Dellal, Javier)و (Cometti)  تنظيمها وفق فلسفة  
خاالل أوقاات اجلهاد ميكان ان تكاون التمريناات مساارا خطياا وايضاا تكاون ساباق  (:طبيعة العمل )اجلهد-7-6

حركياااة علاااى سااابيل  (، عمااال حركاااي، عمااال تقاااين أو أخاااريا عمااال خماااتلط )ساااباق ومهااااراتNavetteمكاااوكي )
( تتطلاب كفااءة العضااالت، Des Demi-Toursاملثاال(. ساباقات مكوكياة )ذهااااب وااياب( ماع انعطافاات )

( أكثر صعوبة من اجللسات ذات الساباقات اخلطياة Navetteتعد هذه احلصص اليت حتتوي على ذهااب وااياب )
نضاااع الالعباااني نقااااط القاااوة والضاااعف وفقاااا وجياااب ان نوليهاااا اهتماماااا خاصاااا وفاااق املساااافات والعااايب الفاااريقني )

املنعطفاااات  االختباااارات مااان حياااث كفااااءهتم( جياااب الاااتحكم يف املساااافات متاماااا مااان اجااال ضااامان نفاااس عااادد
((Demi-Tours  

(Dellal, Javier, P06,2017)   (56. )انظر يف الفصل األول 
   اختيار الفرتات حسب إشراك النظم الطاقوية.كيفية اختيارات فرتات التدريب التباديل: -7-7

د( خمتلاااااف أشاااااكال 3د،3ث(، )25ث،5ث(، )15-ث15ث(، )30-ث30* أسااااابوعني تااااادريب تبااااااديل )
مااان السااارعة القصاااوى اهلوائياااة هاااو عمااال عصااايب عضااالي يتمياااز بتطاااوير القااادرة  %100التااادريب التبااااديل بنساااب 

( أن 2009،وآخاارون  (F. Marcello ويقاارتح (Beranrd Turpin,2002,31,32,33)اهلوائياة. 
 يكون التدريب للقدرة اهلوائية والسرعة مرتبطا بكرة القدم ويفضل أن يتم ذلك ابستخدام الكرة.

من السرعة القصوى اهلوائية هو عمل عصيب عضلي  %110ث( بنسب 30-ث30* أسبوعني تدريب تباديل )
    تنمية القدرة اهلوائية.وكما أنه يساهم يف يفيد بتطوير السعة الالهوائي احلمضي

من السرعة القصوى اهلوائية هو عمل عصيب عضلي  %120ث( بنسب 15-ث15* أسبوعني تدريب تباديل )
* أساابوعني تاادريب تباااديل   أنااه يساااهم يف تنميااة القاادرة اهلوائيااة. ااحلمضااي، كماايفيااد بتطااوير القاادرة الالهااوائي 



 الفصل الخامس                                          منهج البحث وإجراءاته الميدانية
         

154 
 

مااان السااارعة القصاااوى اهلوائياااة هاااو عمااال عصااايب عضااالي يفياااد بتطاااوير الساااعة  %130ث( بنساااب 10-ث10)
 (Christophe Frank,2016)  الالهوائي الفوسفا .

من السارعة القصاوى اهلوائياة هاو عمال عصايب عضالي  %140ث( بنسب 15-ث5* أسبوعني تدريب تباديل )
 2002(Beranrd) (Hervé.A. Cometti.G,2007) يفياد بتطاوير القادرة الالهاوائي الفوسافا .

Turpin (2017(Dellal, Javier 

ان طبيعااة املوضااوع واهلاادف منااه يفاارض علينااا أساااليب إحصااائية خاصااة، األســاليب اإلحصــائية املســتعملة: -8
تسااااعد الباحاااث يف الوصاااول اىل نتاااائج ومعطياااات، يفسااار وحيلااال مااان خالهلاااا الظااااهرة موضاااوع البحاااث، وقاااد   

لة من األساليب األحصاائية املناسابة لطبيعاة تصاميم البحاث فبعاد مرحلاة التطبياق االعتماد يف هذا البحث على مج
( وهاذا مان spss21بغرض حتليلها ومعاجلتها عن طرياق الاربانمج اإلحصاائي ) ا يل  تفريغ البياانت يف احلاسب 

 أجل مناقشة الفرضيات يف ضوء أهداف البحث وقد استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية: 

مج ستوسط احلسايب:امل-
ن =  ̅س

ع     املعياري:  اال راف  =  
2(س−̅س)مج√

1−ن
 

 (/القياس البعدي100×القياس القبلي(-= ))القياس البعدي للتغريالنسبة املئوية 

  معامل االرتباط البسيط )بريسون(:

ت( ستودنت للعينات املرتبطة:tاختبارت) =
ف م

√
      ف2 ح مج 

(1−ن)

 

تاملرتبطة:( للعينات غري tاختبارت) - =
̅س

1
̅س−

2

√
ع

1

2
ع+

2

2

2−ن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      :السادسالفصل 

ة   عرض وحتليل ومناقش  

نتائج للدراسة    
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 متهيد: 

بعد انتهاء الباحث من اجراءات البحث من حيث كيفية اختيار العينة ومدى مالئمتها لتطبيق البحث    
اليه من نتائج إحصائية  لوجتانسها وحتديد أدوات البحث وحساب معامالهتا العلمية يستعرض الباحث ما توص

ليصل بعد ذلك يف هذا الفصل اىل عرض وحتليل النتائج اليت توصل اليه البحث يف ضوء اإلطار النظري 
والدراسات السابقة من خالل تطبيق تلك األدوات اليت نستخدمها لقبول أو رف  الفرضيات اجلزئية اليت   

متوسطات درجات الالعبني وذلك مبقارنة النتائج القبلية طرحها يف املدخل العام من خالل حساب الفروق بني 
والبعدية لالختبارات عند اجملموعتني التجريبية والضابطة والتعليق عليها وهذا للوصول اىل اجاابت عن األسئلة 
اليت طرحت يف املدخل العام للبحث، ولقد انقش الباحث ما توصل اليه من نتائج حأ نعرف مدى مصداقية 

 البحث. تاىل نصل الستنتاجا الفرضيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةالفصل السادس                                   عرض وتحليل ومناقشة نتائج للدراس  
  

157 
 

 عرض وحتليل نتائج الفرضية األوىل: -1
الالهوائياة الفوسافاتية لادى العايب كارة  والساعةيؤدي اىل تطوير القادرة "برانمج تدرييب ابستخدام طريقة التباديل 

 "سنة  17القدم حتت 
 لسارجانت القدرة الالهوائية الفوسفاتية:عرض وحتليل نتائج اختبار القفز العمودي من الثبات -1-1

يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار القفز العمودي من (: 16اجلدول )
 الثبات لسارجانت

عينة
م ال

حج
 

نــــــة
العي

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

مة 
القي

(T
)

 
وبية

حملس
ا

 

مة 
القي

(T
)

 
ولة
جملد

ا
 

ية 
مال
الحت

مة ا
القي

(si
g)

 

اللة 
الد

ائية
حص

اإل
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

10 
 العينة

 التجريبية
 دال 0.00 2.26 11.55 10.92 97.36 10.21 83.66

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 

( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة التجريبياااة يف االختباااار القبلاااي للقفاااز العماااودي مااان الثباااات 16)يوضااح اجلااادول 
وكاناات قيمااة ( 10.21وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 83.66لسااارجنت فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب )

(T) ( 2.26اجملدولة ) أصغر من قيمة(T) ( 11.55ااسوبة)  0.05لاة ومساتوى الدال 9عناد درجاة احلرياة ،
وذلااااك اب ااااراف معياااااري قاااادره ( 97.36أمااااا ابلنساااابة لالختبااااار البعاااادي فقااااد كاناااات قيمااااة املتوسااااط احلسااااايب )

 9عناد درجاة احلرياة  (11.55ااساوبة ) (T)أصاغر مان قيماة ( 2.26اجملدولاة ) (T)وكانات قيماة ( 10.92)
 .0.05ومستوى الداللة 

 (sig)كما سجلت قيمة االحتمالبة ( 2.26اجملدولة ) (T)أكرب من قيمة ( 11.55ااسوبة ) (T)نالحظ أن 
وجود فروق داللة احصائية بني االختبار القبلي ( مما يدل علاى 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0.00

 والبعدي للقدرة الالهوائية الفوسفاتية لدى اجملموعة التجريبية.
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االختبارالقبلي االختبار البعدي

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي اختبار القفز العمودي من الثبات  (:28الشكل البياين رقم ) 
 لسارجانت القدرة الالهوائية الفوسفاتية للمجموعة التجريبية 

يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار القفز العمودي من (: 17اجلدول )
 الثبات لسارجانت

عينة
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 العينة 10
 غري 0.16 2.26 1.52 8.95 86.00 9.46 85.43 الضابطة

 دال

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
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المجموعة الضابطة 

االختبارالقبلي االختبار البعدي

( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة الضاااابطة يف االختباااار القبلاااي للقفاااز العماااودي مااان الثباااات 17)يوضاااح اجلااادول 
وكاناات قيمااة ( 9.46وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 85.43لسااارجنت فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب )

(T) ( 2.26اجملدولة ) أكرب من قيمة(T) ( 1.52ااسوبة)  أما 0.05ومستوى الداللة  9عند درجة احلرية ،
( 8.95وذلاك اب ااراف معيااري قاادره )( 86.00ابلنسابة لالختباار البعاادي فقاد كاناات قيماة املتوساط احلسااايب )

ومستوى الداللة  9عند درجة احلرية  (1.52ااسوبة ) (T)أكرب من قيمة ( 2.26اجملدولة ) (T)وكانت قيمة 
0.05. 

 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتمالياة ( 2.26اجملدولاة ) (T)أقال مان قيماة ( 1.52ااسوبة ) (T)نالحظ أن 
عـدم وجـود فـروق داللـة احصـائية بـني االختبـار ( مماا يادل علاى 0.05وهي أكرب من مستوى الداللاة ) 0.16

 القبلي والبعدي للقدرة الالهوائية الفوسفاتية لدى العينة الضابطة.
 

 

 

 

 

 

 

يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي اختبار القفز العمودي من الثبات (: 29الشكل البياين رقم ) 
  لسارجانت القدرة الالهوائية الفوسفاتية للمجموعة الضابطة
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يبني نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار القفز العمودي من (: 18اجلدول )
 لسارجانت القدرة الالهوائية الفوسفاتيةالثبات 

تبار
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ع ا
نو
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مة 
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(T
)
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)

 
ولة
جملد

ا
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الح

مة ا
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ف ا
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اال
سايب 
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سط
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ري 
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ف ا
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  االختبار   
 دال 0.02 2.10 2.54 10.92 97.36 8.95 86.00 البعــــدي

 .18، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
للقفااز العمااودي ماان  البعادييف االختبااار والضااابطة ( النتااائج االحصااائية للمجموعاة التجريبيااة 18يوضاح اجلاادول)
( 86.00فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب ) وماان خااالل هااذا يتبااني لنااا أن اجملموعااة الضااابطة الثبااات لسااارجنت

ااسااااوبة  (T)أصااااغر مااان قيمااااة ( 2.10اجملدولااااة ) (T)وكاناااات قيماااة ( 8.95وذلاااك اب ااااراف معيااااري قاااادره )
فقااد كاناات قيمااة  للمجموعااة التجريبيااة، أمااا ابلنساابة 0.05ومسااتوى الداللااة  18عنااد درجااة احلريااة   (2.54)

أصاغر ( 2.10اجملدولاة ) (T)وكانات قيماة ( 10.92اب اراف معيااري قادره )وذلك ( 97.36املتوسط احلسايب )
 .0.05ومستوى الداللة  18عند درجة احلرية   (2.54ااسوبة ) (T)من قيمة 

 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتمالياة ( 2.10اجملدولاة ) (T)أكارب مان قيماة ( 2.54ااسوبة ) (T)نالحظ أن 
اجملمــوعتني وجــود فــروق داللــة احصــائية بــني ( ممااا ياادل علااى 0.05وهااي أصااغر ماان مسااتوى الداللااة ) 0.02

 اجملموعة التجريبية. صاحلللقدرة الالهوائية الفوسفاتية ل التجريبية والضابطة فيما خيص االختبار البعدي
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 يوضح نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية (: 30الشكل البياين رقم ) 

 والضابطة يف اختبار القفز العمودي من الثبات لسارجانت القدرة الالهوائية الفوسفاتية

يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف القدرة الالهوائية (: 19اجلدول )
 دي من الثبات لسارجنتالفوسفاتية الختبار القفز العمو 

 االختبار العينة

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 القبلي

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 البعدي

الفرق بني 
املتوسطني 
 احلسابني

 نسبة التحسن

العينة 
 التجريبية

القفز 
العمودي من 
الثبات 
 لسارجنت

83.66 97.36 13.7 %14.07 
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املتوسطات احلسابية الختبار القفز العمودي من الثبات لسارجنت ( مقدار التحسن بني 19يوضح اجلدول )     
واملتوساط ( 83.66لالختبارين االقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب لالختباار القبلاي )

كاان   حيث أن الفرق بني املتوساطني احلساابني لالختباارين القبلاي والبعادي(، 97.36احلسايب لالختبار البعدي )
 (.14.07%وبلغ مقدار نسبة التحسن )(، 13.7)
هذا املقدار من التحسن يدل على فاعلية الربانمج التدرييب يف حتسني القدرة الالهوائية الفوسفاتية، وهاذا يعاين أن  

يـــدل علـــى وجـــود تطـــور يف القـــدرة الالهوائيـــة الفوســـفاتية لصـــاحل اجملموعـــة الفااروق كانااات داللاااة احصاااائية مماااا 
  ية.التجريب

 والشكل البياين التايل يوضح نسبة التحسن يف اجملموعة التجريبية:

 
يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف القدرة الالهوائية (: 31الشكل )

 الفوسفاتية الختبار القفز العمودي من الثبات لسارجنت

إن هاااذه النتااااائج تثباااات أن الاااربانمج التاااادرييب ابسااااتخدام طريقااااة التبااااديل أدى اىل حتسااااني القاااادرة الالهوائيااااة       
 الختبار القفز العمودي الثبات لسارجنت لالختبارين القبلي والبعدي. ةالفوسفاتية لصا  اجملموعة التجريبي
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 اث( السعة الالهوائية الفوسفاتية:15فارد )عرض وحتليل نتائج اختبار اخلطوة الالهوائية هلار -1-2

 يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار اخلطوة (: 20اجلدول )

 اث( السعة الالهوائية الفوسفاتية15الالهوائية هلارفارد )
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حج
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العي
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 العينة 10
 دال 0.00 2.26 10.45 5.62 37.06 5.62 31.64 التجريبية

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
اخلطاااوة الالهوائياااة هلارفااااارد ( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة التجريبيااااة يف االختباااار القبلاااي 20)يوضاااح اجلااادول 

 (T)وكانات قيماة ( 5.62وذلاك اب اراف معيااري قادره )( 31.64فقد كانت قيمة املتوسط احلساايب ) اث(15)
، أماا 0.05ومساتوى الداللاة  9احلرياة عناد درجاة  (10.45ااساوبة ) (T)أصاغر مان قيماة ( 2.26اجملدولاة )

( 5.62وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 37.06ابلنساابة لالختبااار البعاادي فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب )
ومسااتوى  9عنااد درجااة احلريااة  (10.45ااسااوبة ) (T)أصااغر ماان قيمااة ( 2.26اجملدولااة ) (T)وكاناات قيمااة 

 .0.05الداللة 
 (sig)كما سجلت قيمة االحتمالية ( 2.26اجملدولة ) (T)أكرب من قيمة ( 10.45ااسوبة ) (T)نالحظ أن 

وجود فروق داللة احصائية بني االختبار القبلي ( مما يدل علاى 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0.00
 الالهوائية الفوسفاتية لدى اجملموعة التجريبية. للسعةوالبعدي 
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اث( 15يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي اختبار اخلطوة الالهوائية هارفارد )(: 32الشكل البياين رقم )
 السعة الالهوائية الفوسفاتية للمجموعة التجريبية

 يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار اخلطوة (: 21اجلدول )

 السعة الالهوائية الفوسفاتيةاث( 15الالهوائية هلارفارد )
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 العينة 10
 غري 0.46 2.26 0.76 5.87 31.42 7.51 30.81 الضابطة

 دال
 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
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االختبارالقبلي االختبار البعدي

( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة الضاااابطة يف االختباااار القبلاااي للخطاااوة الالهوائياااة هلارفاااارد 21)يوضاااح اجلااادول 
 (T)وكانات قيماة ( 7.51قادره )وذلاك اب اراف معيااري ( 30.81اث( فقد كانت قيمة املتوسط احلساايب )15)

، أمااا 0.05ومسااتوى الداللااة  9عنااد درجااة احلريااة  (0.76ااسااوبة ) (T)أكاارب ماان قيمااة ( 2.26اجملدولااة )
( 5.87وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 31.42ابلنساابة لالختبااار البعاادي فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب )

ومساتوى الداللاة  9عند درجة احلرية  (0.76ااسوبة ) (T) أكرب من قيمة( 2.26اجملدولة ) (T)وكانت قيمة 
0.05. 

 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتماليااة ( 2.26اجملدولاة ) (T)أقال مان قيمااة ( 0.76ااساوبة ) (T)نالحاظ أن 
عـدم وجـود فـروق داللـة احصـائية بـني االختبـار ( مماا يادل علاى 0.05وهي أكرب مان مساتوى الداللاة ) 0.46
 والبعدي للسعة الالهوائية الفوسفاتية لدى العينة الضابطة.القبلي 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة(: 33الشكل البياين رقم )

 اث( السعة الالهوائية الفوسفاتية15يف اختبار اخلطوة الالهوائية هارفارد )
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للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار اخلطوة الالهوائية يبني نتائج االختبار البعدي (: 22اجلدول )
 اث( السعة الالهوائية الفوسفاتية15هارفارد )
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 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

مة 
القي

(T
)

 
وبية

حملس
ا

 

مة 
القي

(T
)

 
ولة
جملد

ا
 

لية 
تما
الح

مة ا
القي

(si
g)

 

اللة 
الد

ائية
حص

اإل
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

االختبار     
 دال 0.04 2.10 2.19 5.62 37.06 5.87 31.42 البعــــدي

 .18، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
الالهوائيااة لخطااوة ل البعاادييف االختبااار والضااابطة ( النتااائج االحصااائية للمجموعااة التجريبيااة 22يوضااح اجلاادول)

( 31.42فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب ) وماان خااالل هااذا يتبااني لنااا أن اجملموعااة الضااابطة اث(15هارفااارد )
ااساااوبة  (T)أصاااغر مااان قيماااة ( 2.10اجملدولاااة ) (T)وكانااات قيماااة ( 5.87وذلاااك اب اااراف معيااااري قااادره )

فقااد كاناات قيمااة  للمجموعااة التجريبيااة، أمااا ابلنساابة 0.05ومسااتوى الداللااة  18عنااد درجااة احلريااة   (2.19)
أصاغر ( 2.10اجملدولاة ) (T)وكانات قيماة ( 5.62وذلاك اب اراف معيااري قادره )( 37.06املتوسط احلسايب )

 .0.05ومستوى الداللة  18عند درجة احلرية   (2.19ااسوبة ) (T)من قيمة 
 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتمالياة ( 2.10اجملدولاة ) (T)أكرب من قيماة ( 2.19ااسوبة ) (T)نالحظ أن 

اجملمــوعتني وجــود فــروق داللــة احصــائية بــني ( ممااا ياادل علااى 0.05وهااي أصااغر ماان مسااتوى الداللااة ) 0.04
 اجملموعة التجريبية. صاحلالالهوائية الفوسفاتية ل للسعة التجريبية والضابطة فيما خيص االختبار البعدي
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 نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يوضح(: 34الشكل البياين رقم )

 .اث( السعة الالهوائية الفوسفاتية15يف اخلطوة الالهوائية هارفارد )

يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف السعة الالهوائية (: 23اجلدول )
 اث(15هارفارد )الفوسفاتية الختبار اخلطوة الالهوائية 

 االختبار العينة

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 القبلي

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 البعدي

الفرق بني 
املتوسطني 
 احلسابني

نسبة 
 التحسن

العينة 
 التجريبية

اخلطوة 
الالهوائية 

 اث(15هارفارد)
31.42 37.06 5.64 %15.21 
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 اث(15اخلطااوة الالهوائيااة هارفااارد )( مقاادار التحساان بااني املتوسااطات احلسااابية الختبااار 23يوضاح اجلاادول )     
واملتوساط ( 31.42لالختبارين االقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فقد بلاغ املتوساط احلساايب لالختباار القبلاي )

لالختباارين القبلاي والبعادي كاان حياث أن الفارق باني املتوساطني احلساابني (، 37.06احلسايب لالختبار البعدي )
 (.15.21وبلغ مقدار نسبة التحسن )(، 5.64)
الالهوائية الفوسفاتية، وهاذا يعاين أن  السعةهذا املقدار من التحسن يدل على فاعلية الربانمج التدرييب يف حتسني  

لصــاحل اجملموعـــة الالهوائيــة الفوســفاتية  الســـعةيف  حتســنيـــدل علــى وجــود الفااروق كاناات داللااة احصااائية ممااا 
  التجريبية.

 والشكل البياين التايل يوضح نسبة التحسن يف اجملموعة التجريبية:

 

يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف السعة الالهوائية (: 35الشكل )
 اث(15اخلطوة الالهوائية هارفارد )الفوسفاتية الختبار 

أن الربانمج التدرييب ابستخدام طريقة التباديل أدى اىل حتسني السعة الالهوائية الفوسفاتية  إن هذه النتائج تثبت
 لالختبارين القبلي والبعدي. اث(15اخلطوة الالهوائية هارفارد )الختبار  ةلصا  اجملموعة التجريبي
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية: -2

لادى العايب كارة  الالكتيكياةالالهوائية  والسعةيؤدي اىل تطوير القدرة برانمج تدرييب ابستخدام طريقة التباديل " 
 "سنة  17القدم حتت 

 القدرة الالهوائية الالكتيكية: RASTاجلري عرض وحتليل نتائج اختبار -2-1

القدرة اجلري  RASTيبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار (: 24اجلدول )
 الالهوائية الالكتيكية

تبار
الخ

ا
 

 العينة التجريبية
 االختبار البعدي االختبار القبلي

مة 
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(T
)
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ا
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ولة
جملد

ا
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تما
الح

مة ا
القي

(si
g)

 

ائية
حص

 اال
اللة

الد
 

سط
ملتو

ا
 

سايب
احل

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
سايب 

 احل
سط

ملتو
ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

RA
ST

 

القدرة 
 4.21 88.11 515.36 66.97 401.39 الالهوائية

2.26 
0.02 

 دال
مؤشر 
 0.03 2.57 4.55 9.24 1.80 5.19 التعب

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
فقاااد كانااات قيماااة  RAST( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة التجريبياااة يف االختباااار القبلاااي 24يوضاااح اجلااادول)
)قادرة الالهوائياة، مؤشار التعاب(  والايت بلغات علاى التاوايل  القدرة الالهوائياة الالكتيكياةملؤشرات  املتوسط احلسايب

اجملدولااة  (T)وكاناات قيمااة  التااوايلعلااى  (1.80؛ 66.97وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 5.19؛ 401.39)
ومسااتوى الداللااة  9عنااد درجااة احلريااة   علااى التااوايل( 2.29؛ 4.21ااسااوبة ) (T)أصااغر ماان قيمااة ( 2.26)

وذلاك ( 9.24؛ 515.36، أما ابلنسبة لالختبار البعدي فقد كانت قيمة املتوسط احلسايب على التاوايل )0.05
 (T)أصغر من قيماة ( 2.26اجملدولة ) (T)وكانت قيمة  ى التوايلعل (4.55؛ 88.11اب راف معياري قدره )
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االختبارالقبلي االختبار البعدي

ااساوبة  (T)، نالحاظ أن 0.05ومساتوى الداللاة  9عناد درجاة احلرياة  علاى التاوايل( 2.57؛ 4.21ااساوبة )
( 2.57؛ 4.21)قدرة الالهوائياة، مؤشار التعاب( والايت بلغات علاى التاوايل ) القدرة الالهوائية الالكتيكيةملؤشرات 

علاى التاوايل وهاي  0.03؛ 0.02 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتمالياة ( 2.26اجملدولاة ) (T)أكرب مان قيماة 
وجـود فـروق داللــة احصـائية بـني االختبــار القبلـي والبعــدي ( مماا يادل علااى 0.05أصاغر مان مساتوى الداللااة )

 للقدرة الالهوائية الالكتيكية لدى العينة التجريبية.
 

 

 

 

 

 

 

 

  RAST اجلري اختبار(: يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي 36الشكل البياين رقم )

 للمجموعة التجريبية الالهوائية الالكتيكيةالقدرة 
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 يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف(: 25اجلدول )

 القدرة الالهوائية الالكتيكية RAST اجلري اختبار

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
فقاااد كانااات قيماااة  RAST( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة الضاااابطة يف االختباااار القبلاااي 25يوضاااح اجلااادول)
)قادرة الالهوائياة، مؤشار التعاب(  والايت بلغات علاى التاوايل  القدرة الالهوائياة الالكتيكياةملؤشرات  املتوسط احلسايب

اجملدولاة  (T)وكانات قيماة  على التاوايل (1.63؛ 114.74وذلك اب راف معياري قدره )( 4.74؛ 354.74)
ومسااتوى الداللااة  9عنااد درجااة احلريااة   علااى التااوايل( 1.76؛ 1.66ااسااوبة ) (T)أكاارب ماان قيمااة ( 2.26)

وذلاك ( 5.71؛ 376.47، أما ابلنسبة لالختبار البعدي فقد كانت قيمة املتوسط احلسايب على التاوايل )0.05
 (T)أكارب مان قيماة ( 2.26اجملدولاة ) (T)وكانت قيماة  على التوايل (2.58؛ 96.90اب راف معياري قدره )

 .0.05ومستوى الداللة  9عند درجة احلرية   على التوايل(1.76؛ 1.66ااسوبة )
)قدرة الالهوائياة، مؤشار التعاب( والايت بلغات علاى  القدرة الالهوائية الالكتيكيةااسوبة ملؤشرات  (T)نالحظ أن 
؛ 0.13 (sig)كمااا سااجلت قيمااة االحتماليااة ( 2.26اجملدولااة ) (T)أقاال ماان قيمااة ( 1.76؛ 1.66التااوايل )
عدم وجود فروق داللة احصـائية بـني ( مما يدل على 0.05على التوايل وهي أكرب من مستوى الداللة ) 0.11

 االختبار القبلي والبعدي للقدرة الالهوائية الالكتيكية لدى العينة الضابطة.

تبار
الخ

ا
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R
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T 

القدرة 
 الالهوائية

354.74 114.74 376.47 96.90 1.66 
2.26 

0.13 
 غري
مؤشر  دال

 التعب
4.74 1.63 5.71 2.58 1.76 0.11 
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  RAST اجلري اختبار(: يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي 37الشكل البياين رقم )

 للمجموعة الضابطة الالهوائية الالكتيكيةالقدرة 

 يبني نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف(: 26اجلدول )

 القدرة الالهوائية الالكتيكية RASTاختبار 
تبار

الخ
ا

 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
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ملعيا
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 القدرة 
 3.35 88.11 515.36 96.90 376.47 الالهوائية

2.10 
0.00 

 دال
مؤشر 
 0.04 2.14 4.55 9.24 2.58 5.71 التعب

 .18احلرية: ، درجة 0.05مستوى الداللة: 
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القدرة   RAST البعدييف االختبار والضابطة ( النتائج االحصائية للمجموعة التجريبية 26يوضح اجلدول)
)قدرة الالهوائية، مؤشر التعب(  القدرة الالهوائية الالكتيكيةملؤشرات  الالهوائية فقد كانت قيمة املتوسط احلسايب

؛ 96.90وذلك اب راف معياري قدره )( 5.71؛ 376.47للمجموعة الضابطة واليت بلغت على التوايل )
على ( 2.14؛ 3.35ااسوبة ) (T)أصغر من قيمة ( 2.10اجملدولة ) (T)وكانت قيمة  على التوايل (2.58
، أما ابلنسبة اجملموعة التجريبية فقد كانت قيمة املتوسط 0.05ومستوى الداللة  18عند درجة احلرية   التوايل

وكانت  على التوايل (4.55؛ 88.11وذلك اب راف معياري قدره )( 9.24؛ 515.36احلسايب على التوايل )
 18عند درجة احلرية  توايلعلى ال( 2.14؛ 3.35ااسوبة ) (T)أصغر من قيمة ( 2.10اجملدولة ) (T)قيمة 

)قدرة الالهوائية، مؤشر  القدرة الالهوائية الالكتيكيةااسوبة ملؤشرات  (T)، نالحظ أن 0.05ومستوى الداللة 
كما سجلت قيمة ( 2.10اجملدولة ) (T)أكرب من قيمة  (2.14؛ 3.35التعب( واليت بلغت على التوايل )

وجود ( مما يدل على 0.05على التوايل وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0.04؛ 0.00 (sig)االحتمالية 
الالهوائية  للقدرة اجملموعتني التجريبية والضابطة فيما خيص االختبار البعديفروق داللة احصائية بني 

 اجملموعة التجريبية. صاحلل الالكتيكية
 

 

 

 

 

 

 

 للمجموعتني التجريبية والضابطةيوضح نتائج االختبار البعدي (: 38الشكل البياين رقم )

 القدرة الالهوائية الالكتيكية RASTاجلري  يف اختبار
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يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف القدرة الالهوائية  (:27اجلدول )
  RAST اجلري الالكتيكية الختبار

 االختبار العينة

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 القبلي

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 البعدي

الفرق بني 
املتوسطني 
 احلسابني

نسبة 
 التحسن

العينة 
 التجريبية

القدرة 
 الالهوائية 

401.39 515.36 113.97 %22.11 

 مؤشر 
 التعب

5.19 9.24 4.05 %43.78 

االقبلاااي  لالختباااارين RAST( مقااادار التحسااان باااني املتوساااطات احلساااابية الختباااار 27يوضاااح اجلااادول )     
 القاادرة الالهوائيااة الالكتيكيااةملؤشاارات  والبعاادي للمجموعااة التجريبيااة فقااد بلااغ املتوسااط احلسااايب لالختبااار القبلااي

واملتوسااط احلسااايب لالختبااار البعاادي  (5.19، 401.39)علااى النحااو التااايل  )قاادرة الالهوائيااة، مؤشاار التعااب(
لكال مان حيث أن الفرق بني املتوسطني احلسابني لالختبارين القبلي والبعادي ، على التوايل (9.24، 515.36)

، 22.11وبلاااغ مقااادار نسااابة التحسااان )، علاااى التاااوايل (4.05، 113.97) القااادرة الالهوائياااة ومؤشااار التعاااب
 .على التوايل (43.78

، وهاذا يعاين أن الالكتيكيةائية الالهو  القدرةهذا املقدار من التحسن يدل على فاعلية الربانمج التدرييب يف حتسني  
ــدل علــى وجــود الفااروق كاناات داللااة احصااائية ممااا  لصــاحل اجملموعــة  الالكتيكيــةالالهوائيــة  القــدرةيف  حتســني

  التجريبية.

 والشكل البياين التايل يوضح نسبة التحسن يف اجملموعة التجريبية:
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يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف القدرة (: 39الشكل ) 
 RAST اجلري الالهوائية الالكتيكية الختبار

ان هذه النتائج تثبت أن الربانمج التدرييب ابستخدام طريقة التباديل أدى اىل حتسني القدرة الالهوائية الالكتيكية 
 لالختبارين القبلي والبعدي. RASTلصا  اجملموعة التجريبية الختبار 

 اث( السعة الالهوائية الالكتيكية:60عرض وحتليل نتائج اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفارد )-2-2
 يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار اخلطوة (: 28اجلدول )

 الالكتيكيةاث( السعة الالهوائية 60الالهوائية هلارفارد )
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 العينة 10
 دال 0.01 2.26 4.62 5.67 37.29 6.02 32.56 التجريبية

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 

401.39

5.19

515.36

9.24

القدرة الالهوائية مؤشر التعب

العينة االتجريبية

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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اخلطاااوة الالهوائياااة هلارفااااارد ( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة التجريبيااااة يف االختباااار القبلاااي 28)يوضاااح اجلااادول 
 (T)وكانات قيماة ( 6.02وذلاك اب اراف معيااري قادره )( 32.56فقد كانت قيمة املتوسط احلساايب ) اث(60)

، أمااا 0.05ومسااتوى الداللااة  9عنااد درجااة احلريااة  (4.62ااسااوبة ) (T)أصااغر ماان قيمااة ( 2.26اجملدولااة )
( 5.67وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 37.29ابلنساابة لالختبااار البعاادي فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب )

ومستوى الداللة  9عند درجة احلرية  (4.62ااسوبة ) (T)أصغر من قيمة ( 2.26اجملدولة ) (T)وكانت قيمة 
0.05. 

 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتمالباة ( 2.26اجملدولاة ) (T)أكرب من قيماة ( 4.62ااسوبة ) (T)نالحظ أن 
وجود فروق داللة احصائية بني االختبار القبلي ( مما يدل علاى 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0.01

 لدى اجملموعة التجريبية. الالكتيكيةالالهوائية  للسعةوالبعدي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلطوة الالهوائية هارفارد اختبار (: يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي 40الشكل البياين رقم ) 
 اث( السعة الالهوائية الالكتيكية للمجموعة التجريبية  60)
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 يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار اخلطوة (: 29اجلدول )

 اث( السعة الالهوائية الالكتيكية60الالهوائية هلارفارد )

عينة
م ال

حج
 

نــــــة
العي

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

مة 
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)
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ا

 

مة 
القي

(T
)

 
ولة
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ا
 

لية 
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مة ا
القي
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ائية

حص
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ف ا
حنرا

اال
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

 العينة 10
 غري 0.23 2.26 1.26 5.77 31.49 6.66 30.81 الضابطة

 دال

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
للخطاااوة الالهوائياااة هلارفاااارد ( النتاااائج االحصاااائية للمجموعاااة الضاااابطة يف االختباااار القبلاااي 29)يوضاااح اجلااادول 

 (T)وكانات قيماة ( 6.66وذلاك اب اراف معيااري قادره )( 30.81اث( فقد كانت قيمة املتوسط احلساايب )60)
، أمااا 0.05ومسااتوى الداللااة  9عنااد درجااة احلريااة  (1.26ااسااوبة ) (T)أكاارب ماان قيمااة ( 2.26اجملدولااة )

( 5.77وذلااك اب ااراف معياااري قاادره )( 31.49احلسااايب ) ابلنساابة لالختبااار البعاادي فقااد كاناات قيمااة املتوسااط
ومساتوى الداللاة  9عند درجة احلرية  (1.26ااسوبة ) (T)أكرب من قيمة ( 2.26اجملدولة ) (T)وكانت قيمة 

0.05. 
 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتماليااة ( 2.26اجملدولاة ) (T)أقال مان قيمااة ( 1.26ااساوبة ) (T)نالحاظ أن 

عـدم وجـود فـروق داللـة احصـائية بـني االختبـار ( مماا يادل علاى 0.05 مان مساتوى الداللاة )وهي أكرب 0.23
 القبلي والبعدي للسعة الالهوائية الالكتيكية لدى العينة الضابطة.
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 (: يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة41الشكل البياين رقم )

 اث( السعة الالهوائية الالكتيكية60الالهوائية هارفارد )اخلطوة اختبار يف 

يبني نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار اخلطوة الالهوائية (: 30اجلدول )
 اث( السعة الالهوائية الالكتيكية60هارفارد )

تبار
الخ

ع ا
نو

 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
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االختبار     
 دال 0.03 2.10 2.26 5.67 37.29 5.77 31.49 البعــــدي

 .18، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
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االختبار البعدي

المجموعة الضابطة 
المجموعة التجريبية

لخطااوة الالهوائيااة ل البعاادييف االختبااار والضااابطة ( النتااائج االحصااائية للمجموعااة التجريبيااة 30اجلاادول) يوضااح
( 31.49فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب ) وماان خااالل هااذا يتبااني لنااا أن اجملموعااة الضااابطة اث(60هارفااارد )

ااساااوبة  (T)أصاااغر مااان قيماااة ( 2.10اجملدولاااة ) (T)وكانااات قيماااة ( 5.77وذلاااك اب اااراف معيااااري قااادره )
فقااد كاناات قيمااة  للمجموعااة التجريبيااة، أمااا ابلنساابة 0.05ومسااتوى الداللااة  18عنااد درجااة احلريااة   (2.26)

أصاغر ( 2.10اجملدولاة ) (T)وكانات قيماة ( 5.67وذلاك اب اراف معيااري قادره )( 37.29املتوسط احلسايب )
 .0.05ومستوى الداللة  18عند درجة احلرية   (2.26ااسوبة ) (T)من قيمة 

 (sig)كماا ساجلت قيماة االحتمالباة ( 2.10اجملدولاة ) (T)أكرب من قيماة ( 2.26ااسوبة ) (T)نالحظ أن 
ــني ( ممااا ياادل علااى 0.05وهااي أصااغر ماان مسااتوى الداللااة )0.03 اجملمــوعتني وجــود فــروق داللــة احصــائية ب

 اجملموعة التجريبية. صاحلل الالكتيكيةالالهوائية  للسعة التجريبية والضابطة فيما خيص االختبار البعدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية(: 42الشكل البياين رقم )

 .اث( السعة الالهوائية الالكتيكة60والضابطة يف اخلطوة الالهوائية هارفارد )
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يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف السعة الالهوائية (: 31اجلدول )
 اث(60الالكتيكية الختبار اخلطوة الالهوائية هارفارد )

 االختبار العينة

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 القبلي

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 البعدي

الفرق بني 
املتوسطني 
 احلسابني

نسبة 
 التحسن

العينة 
 التجريبية

اخلطوة 
الالهوائية 

 اث(60هارفارد)
32.56 37.29 4.73 %12.68 

 اث(60اخلطاااوة الالهوائياااة هارفاااارد )( مقااادار التحسااان باااني املتوساااطات احلساااابية الختباااار 31يوضاااح اجلااادول )  
واملتوساط ( 32.56لالختبارين االقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فقد بلاغ املتوساط احلساايب لالختباار القبلاي )

حياث أن الفارق باني املتوساطني احلساابني لالختباارين القبلاي والبعادي كاان (، 37.29احلسايب لالختبار البعدي )
 (.12.68%وبلغ مقدار نسبة التحسن )(، 4.73)
، وهاذا يعاين أن الالكتيكياةالالهوائية  السعةمن التحسن يدل على فاعلية الربانمج التدرييب يف حتسني  هذا املقدار 

لصــاحل اجملموعـــة  الالكتيكيــةالالهوائيــة  الســعةيف  حتســنيــدل علــى وجــود الفااروق كاناات داللااة احصااائية ممااا 
  التجريبية.

 التجريبية:والشكل البياين التايل يوضح نسبة التحسن يف اجملموعة 
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يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف السعة الالهوائية (: 43الشكل )
 اث(60اخلطوة الالهوائية هارفارد )الختبار  الالكتيكية

إن هذه النتائج تثبت أن الربانمج التدرييب ابستخدام طريقة التباديل أدى اىل حتسني السعة الالهوائية       
 لالختبارين القبلي والبعدي. اث(60اخلطوة الالهوائية هارفارد )الختبار  ةالالكتيكية لصا  اجملموعة التجريبي
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة: -3

 "سنة  17لدى العيب كرة القدم حتت  اهلوائيةيؤدي اىل تطوير القدرة برانمج تدرييب ابستخدام طريقة التباديل "

 اهلوائية: القدرة Vamevalفاميفال عرض وحتليل نتائج اختبار -3-1

 Vamevalفاميفال  يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار(: 32اجلدول )
 اهلوائية القدرة

تبار
الخ

ا
 

 العينة التجريبية
 االختبار البعدي االختبار القبلي

مة 
القي

(T
)

 
وبية

حملس
ا

 

مة 
القي
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)

 
ولة
جملد

ا
 

لية 
تما
الح

مة ا
القي

(si
g)

 

ائية
حص

 اال
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الد
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
سايب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

ال 
ميف
Vفا

am
ev

al 
  

VO2max 51.51 3.23 56.52 3.00 14.32 
2.26 

0.00 
 دال

VMA 14.75 0.90 16.14 0.75 14.48 0.00 

 .9، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
  Vamevalفاميفال ( النتائج االحصائية للمجموعة التجريبية يف االختبار القبلي 32)يوضح اجلدول 

( والايت بلغات علاى التاوايل VO2max ،VMAاهلوائياة )القادرة ملؤشارات  فقاد كانات قيماة املتوساط احلساايب
اجملدولاااة  (T)وكانااات قيماااة  علاااى التاااوايل (0.90؛ 3.23وذلاااك اب اااراف معيااااري قااادره )( 14.75؛ 51.51)
ومساتوى الداللاة  9عند درجة احلرية   على التوايل( 14.48؛ 14.32ااسوبة ) (T)أصغر من قيمة ( 2.26)

وذلاك ( 16.14؛ 56.52، أما ابلنسبة لالختبار البعدي فقد كانت قيمة املتوسط احلسايب على التاوايل )0.05
 (T)أصاغر مان قيماة ( 2.26اجملدولاة ) (T)وكانات قيماة  علاى التاوايل (0.75؛ 3.00اب راف معياري قادره )

 .0.05ومستوى الداللة  9عند درجة احلرية  يلعلى التوا( 14.48؛ 14.32ااسوبة )
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؛ 14.32( واليت بلغت على التوايل )VO2max ،VMAاهلوائية )القدرة ااسوبة ملؤشرات  (T)نالحظ أن 
علااى  0.00؛ 0.00 (sig)كمااا سااجلت قيمااة االحتماليااة ( 2.26اجملدولااة ) (T)أكاارب ماان قيمااة ( 14.48

وجود فروق داللـة احصـائية بـني االختبـار القبلـي ( مما يدل علاى 0.05التوايل وهي أصغر من مستوى الداللة )
 والبعدي للقدرة اهلوائية لدى العينة التجريبية.

 

 
 القدرة Vamevalفاميفال  يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي اختبار (:44الشكل البياين رقم )

 اهلوائية للمجموعة التجريبية
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 يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف (: 33اجلدول )

 اهلوائية القدرة Vamevalفاميفال  اختبار

تبار
الخ

ا
 

 العينة الضابطة
 االختبار البعدي االختبار القبلي

مة 
القي

(T
)

 
وبية

حملس
ا

 

مة 
القي

(T
)

 
ولة
جملد

ا
 

لية 
تما
الح

مة ا
القي

(si
g)

 

ائية
حص

 اال
اللة

الد
سايب 

 احل
سط

ملتو
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ملعيا

ف ا
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سايب 

 احل
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ملتو
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ري 
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ف ا
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ال 
ميف
Vفا

am
ev

al 
  

VO2max 53.30 4.43 53 4.34 0.61 
2.26 

0.55 
 غري
 دال

VMA 15.24 1.25 15.14 1.23 0.69 0.50 

 .9احلرية: ، درجة 0.05مستوى الداللة: 
   Vamevalفاميفال ( النتائج االحصائية للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي 33)يوضح اجلدول 

(  والايت بلغات علاى التاوايل VO2max ،VMAاهلوائياة )القادرة ملؤشارات  فقد كانات قيماة املتوساط احلساايب
اجملدولاااة  (T)وكانااات قيماااة  علاااى التاااوايل (1.25؛ 4.43وذلاااك اب اااراف معيااااري قااادره )( 15.24؛ 53.30)
ومسااتوى الداللااة  9عنااد درجااة احلريااة   علااى التااوايل( 0.69؛ 0.61ااسااوبة ) (T)أكاارب ماان قيمااة ( 2.26)

وذلااك ( 15.14؛ 53، أمااا ابلنساابة لالختبااار البعاادي فقااد كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب علااى التااوايل )0.05
 (T)أكاارب ماان قيمااة ( 2.26اجملدولااة ) (T)كاناات قيمااة و  علااى التااوايل (1.23؛ 1.25اب ااراف معياااري قاادره )

 .0.05ومستوى الداللة  9عند درجة احلرية   على التوايل( 0.69؛ 0.61ااسوبة )
؛ 0.61( والايت بلغات علاى التاوايل )VO2max ،VMAاهلوائياة )القادرة ااسوبة ملؤشرات  (T)نالحظ أن 

على التوايل  0.50؛ 0.55 (sig)كما سجلت قيمة االحتمالية ( 2.26اجملدولة ) (T)أقل من قيمة ( 0.69
عـدم وجـود فـروق داللـة احصـائية بـني االختبـار القبلـي ( مماا يادل علاى 0.05وهي أكارب مان مساتوى الداللاة )

 والبعدي للقدرة اهلوائية لدى العينة الضابطة.
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 القدرة Vamevalفاميفال  اختباريوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي (: 45الشكل البياين رقم )
 اهلوائية للمجموعة الضابطة

 يبني نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف (: 34اجلدول )

 اهلوائية القدرة Vamevalفاميفال  اختبار
تبار

الخ
ا

 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
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VO2max 53.00 4.34 56.44 2.53 2.16 
2.10 

0.04 
 دال

VMA 15.14 1.23 16.14 0.75 2.18 0.04 

 .18، درجة احلرية: 0.05مستوى الداللة: 
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فاميفاااال  اختبااار البعااادييف االختبااار والضااابطة ( النتاااائج االحصااائية للمجموعااة التجريبياااة 34يوضااح اجلاادول)
Vameval  اهلوائياااة )القاادرة ملؤشااارات  فقااد كانااات قيمااة املتوسااط احلساااايب القاادرة اهلاااوائيVO2max ،

VMA( للمجموعاااة الضاااابطة والااايت بلغااات علاااى التاااوايل )وذلاااك اب اااراف معيااااري قااادره ( 15.14؛ 53.00
؛ 2.16ااساااوبة ) (T)أصاااغر مااان قيماااة ( 2.10اجملدولاااة ) (T)وكانااات قيماااة  علاااى التاااوايل (1.23؛ 4.34)

، أماا ابلنسابة اجملموعاة التجريبياة فقاد كانات 0.05ومساتوى الداللاة  18عناد درجاة احلرياة   علاى التاوايل( 2.18
علااى  (4.55؛ 2.53قاادره )وذلااك اب ااراف معياااري ( 16.14؛ 56.44قيمااة املتوسااط احلسااايب علااى التااوايل )

عنااد  علااى التااوايل( 0.75؛ 3.35ااساوبة ) (T)أصااغر ماان قيمااة ( 2.10اجملدولاة ) (T)وكاناات قيمااة  التاوايل
، VO2maxاهلوائيااة )القاادرة ااسااوبة ملؤشاارات  (T)، نالحااظ أن 0.05ومسااتوى الداللااة  18درجااة احلريااة 

VMA( واليت بلغت على التوايل )أكارب مان قيماة  (2.18؛ 2.16(T) ( 2.10اجملدولاة ) كماا ساجلت قيماة
وجــود ( ممااا ياادل علااى 0.05علااى التااوايل وهااي أصااغر ماان مسااتوى الداللااة ) 0.04؛ 0.04 (sig)االحتمالبااة 

 صـاحلل اهلوائيـة للقـدرة اجملمـوعتني التجريبيـة والضـابطة فيمـا خيـص االختبـار البعـديفروق داللة احصائية بـني 
 اجملموعة التجريبية.

 

 اختبار(: يوضح نتائج االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف 46الشكل البياين رقم )
 القدرة اهلوائية  Vamevalفاميفال 
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يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف القدرة اهلوائية (: 35اجلدول )
   Vamevalفاميفال  الختبار

 االختبار العينة

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 القبلي

املتوسط 
احلسايب 
لالختبار 
 البعدي

الفرق بني 
املتوسطني 
 احلسابني

نسبة 
 التحسن

العينة 
 التجريبية

VO2max 51.51 56.52 5.01 %08.86 

VMA 14,74 16.14 1.4 %08.67 

لالختباارين  Vamevalفاميفاال  ختباارال( مقادار التحسان باني املتوساطات احلساابية 35يوضاح اجلادول )     
اهلوائيااااة القاااادرة ملؤشاااارات  االقبلااااي والبعاااادي للمجموعااااة التجريبيااااة فقااااد بلااااغ املتوسااااط احلسااااايب لالختبااااار القبلااااي

(VO2max ،VMA ) واملتوساااااط احلساااااايب لالختباااااار البعااااادي  (56.52، 51.51)علاااااى النحاااااو التاااااايل
لكال مان حيث أن الفرق بني املتوسطني احلسابني لالختبارين القبلي والبعادي ، على التوايل (16.14، 14,74)

VO2max ،VMA (5.01 ،1.4) (08.67%، 08.86%وبلغ مقدار نسبة التحسان )، على التوايل 
 .على التوايل

، وهذا يعين أن الفروق كانات اهلوائية القدرةهذا املقدار من التحسن يدل على فاعلية الربانمج التدرييب يف حتسني  
  لصاحل اجملموعة التجريبية. اهلوائية القدرةيف  حتسنيدل على وجود داللة احصائية مما 

 والشكل البياين التايل يوضح نسبة التحسن يف اجملموعة التجريبية:
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القدرة يبني نسبة التحسن بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف (: 47الشكل ) 
   Vamevalفاميفال  اهلوائية الختبار

ان هذه النتائج تثبت أن الربانمج التدرييب ابستخدام طريقة التباديل أدى اىل حتسني القدرة اهلوائية الالكتيكية 
 القبلي والبعدي. لالختبارين Vamevalفاميفال لصا  اجملموعة التجريبية الختبار 
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 مناقشة الفرضية األوىل: -4
الالهوائياة  والساعةياؤدي اىل تطاوير القادرة واليت يفرتض فيها الباحث أن " برانمج تدرييب ابستخدام طريقة التباديل 

 "سنة  17الفوسفاتية لدى العيب كرة القدم حتت 
طة يف القــدرة مناقشــة نتــائج الفــرق بــني القياســني القبلــي والبعــدي لكــل مــن العينــة التجريبيــة والضــاب-4-1

 الالهوائية الفوسفاتية:
( نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعادي للقادرة 16،18ل رقم )او من خالل اجلد

 الالهوائية الفوسفاتية للعينة التجريبية لصا  االختبار البعدي.
( واخلااا  ابجملموعاة التجريبيااة والاذي يوضاح داللااة الفاروق بااني االختباار القبلااي 19وتشاري نتاائج اجلاادول رقام )   

ومبقارنة هذا التحسن بني ( %14.07)والبعدي أن هناك حتسن يف القدرة الالهوائية الفوسفاتية بنسبة تقدر ب 
لالختباار البعادي كاان االختبارين القبلاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة جناد مقادار التحسان يف اجملموعاة التجريبياة 

( الاذي يوضاح مقادار التحسان احلاادث يف القادرة الالهوائياة 19أفضل من االختبار القبلي هذا ما يبينه اجلادول )
 Sayers et)وابسااتخدام معادلااة سااريز واخاارون  الفوساافاتية ابلنساابة لالعاايب كاارة القاادم للمجموعااة التجريبيااة،

al,1999)  97.36)الالهوائيااة الفوساافاتية للمجموعااة التجريبيااة وصاالت  كااان قيمااة املتوسااط احلسااايب للقاادرة  
( 2014( و)انعااااام جلياااال 2001مااااردان وأخاااارون، حسااااني وهااااذا يتفااااق مااااع دراسااااات كاااال ماااان ) م/اث(،×كــــ 

(، إذ 2017وأيضاااا يتفاااق ماااع دراساااة )عايااادي، ( 2016)قاااامسي، (2015( و )عقيااال، 2018و)خويلااادي، 
(  111-89)اتية الالهوائية الختبار الوثب العمودي من الثبات بني تراوحت املتوسطات احلسابية للقدرة الفوسف

(  78.92)وصالت اىل  ( كانت قيماة القادرة الالهوائياة الفوسافاتية أقال و2017، أما يف دراسة )ميثم، ك .م/اث
وإىل مبادأ اخلصوصاية يف التادريب،  ،، يرى الباحث أن سبب تادين املساتوى اىل طبيعاة الرايضاة ومساتواهاك .م/اث

( كاناات قيمااة املتوسااط احلسااايب للقاادرة 2015وإىل مباادأ االسااتمرارية ابلتاادريب. أمااا يف دراسااة )مجياال، رويناااك. 
ويرجع الباحث اىل متغريين رئيساني مهاا: اخلصاائص  .م/اث ( ك135.47)الفوسفاتية الالهوائية أكرب واليت بلغت 

  .بيعة التدريبالفسيولوجية لالعب، واىل ط
يرجع الباحث ذلك اىل أثر تطبيق الربانمج التدرييب ابستخدام طريقة التباديل حيتوي على متارين تبادلية علاى شاكل 
احلجاال، القفااز، االرتقااااء والوثااب والاايت تكاااون قاعاادهتا تقلصااات بيليومرتياااة لكاان تتخللهااا متاااارين راحااة يف شاااكل 

مان مساتوى السارعة اهلوائياة القصاوى تعقبهاا راحاة  %140-130دقاائق عمال بشادة  08جمموعات تدوم حأ 
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يسمح حسب )بن  ، وهذا ما(Turpin,2002)دقائق حسب منهجية ،  10-07بني اجملموعات تصل اىل 
تكيف فسيولوجي )عصيب،عضلي( مصاحب لتخزين طاقة، مما يعطي ادخاار الطاقاة  جتحداث: ( 2016شتيوي 

 عمل كمي أو نوعي. لدى العيب كرة القدم سواء كان هذا ال
 _ التدريب التباديل عن طريق البيلومرتي أدى اىل تطور األداء )االجناز( 

 _ زايدة الفوة االنفجارية عن طريق زايدة قوة عضالت الساقني. 
 _ زايدة سرعة االنقباض الناجتة من متارين البليومرتي تزيد من القوة االنفجارية للساقني. 

تعمال علااى تنااقص السارعة الناجتااة مان القاوة الديناميكياة للحركااة، وتنقال العضاالت ماان  _ أدت متاارين البلياومرتي
 حالة ارختاء اىل حالة تقلص سرعة عالية االنقباض.

 العمل البليومرتي يساهم يف عملية االرختاء أسرع مما هو عليه يف التدريبات العادية.
ارين الوثب االرتدادي أبنواعه حيسن من القادرة ( "ابن مت2002وحممد لطفي ) حالشيء الذي أكده وجدي الفات

التاااادريب التباااااديل قصااااري، حيتااااوي يف مضاااامونه علااااى متارينااااات ذات طبيعااااة بليومرتيااااة، الشاااايء الااااذي العضاااالية، 
 تردد التنبيه العصيب،  وزايدةيساعدعلى تطوير سرعة جتنيد الوحدات احلركية للعضلة، 

 كاناااااات متوافقااااااة أكثاااااار، كلمااااااا كاناااااات القااااااوة أكاااااارب  و حتسااااااني تاااااازامن الوحاااااادات احلركيااااااة، حيااااااث كلمااااااا
((C.Carrio.2008، ( ان التمرينات التبادلياة حسابDellal.2008 اجلماع باني تطاوير اجلاناب الكماي )

دقاائق )تتخللهاا سالساال عمال وراحااة(  08وكاذا اجلاناب النااوعي خاالل احلصااة واحادة، ذلاك بااوترية عمال ماادهتا 
بشاكل فعاال وناوعي دقيقة كلها محولة مدروسة تسااهم يف تطاوير يف القاوة االنفجارياة  12تعقبها فرتة راحة مدهتا 

، ماان الناحيااة الفساايولوجية نقااول ان التاادريب التباااديل قصااري يساامح كاارة القاادميراعااي خصوصااية احلركااة املنفااذة يف  
بدمج األلياف املؤكسدة على مستوى العضلة مما ينتج عنه اسرتجاع جيد سواء يف االنشطة والتمارين اليت تستعمل 

ير هااذه القاادرة، العماال الكمااي أو النااوعي، كمااا أن للمرحلااة العمريااة لالعبااني كاناات ماان العواماال املساااعدة يف تطااو 
( ان تنميااة وتطااوير القاادرة والسااعة الفوساافاتية يكااون يف مرحلااة j.ferre et p.lerouxويوضااح الباحثااان )

 (45   الفصل األول النظري،انظر سنة ) 17 حتت التكوين الرايضي من عمره
األساابوعني األخاريين ماان الاادورة و هاذا مااا متيااز باه الباحااث تطبيااق متاارين تبادليااة يف الااربانمج التادرييب و خاصااة يف 

القصاوى مماا أدى اىل  املتوسطة الثالثاة للاربانمج التادرييب حياث متيازت بتمريناات ذات مادة قصارية و شادة قريباة مان
، وهذا ما أكدته عدة دراساات منهاا دراساة )منصاوري أتثر و تكيف األجهزة الوةيفية للعمل الالهوائي الفوسفا 
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أسااابوع مبعااادل  08ا تطبيااق الاااربانمج التااادرييب بطريقاااة التبااااديل قصااري علاااى مااادار ( هااذا ماااا يشاااابه دراساااتن2015
حصة والذي حتتوي احلصص على متارينات بشكل احلجل، القفز واالرتقاء  16حصتني يف األسبوع أي مبجموعة 

-140-130- %120دقااااائق عماااال بشاااادة ) 08والاااايت تتخللهااااا متااااارين الراحااااة يف شااااكل جمموعااااات تاااادوم 
( دقاااائق، ان الاااربانمج 07-05ساااتوى السااارعة اهلوائياااة القصاااوى تعقبهاااا راحاااة باااني اجملموعاااات )( مااان م150%

التاااادرييب لااااه أتثااااري إجيااااايب يف تطااااوير القااااوة االنفجاريااااة لاااادى األطااااراف الساااافلى، وهااااذا مااااا يشااااري اليااااه الباحااااث 
بعاة جمموعاات مقسامة ( على أر 10/20( الذي   تطبيق الربانمج التدرييب بطريقة التباديل قصري )2015)بكلي،

أسااابيع  10علااى النحااو التااايل )جمموعااة الوثااب، جمموعااة الساارعة، جمموعااة اجلااري، جمموعااة األثقااال( علااى ماادار 
حصاة والاذي حتتااوي احلصاص علاى متارينااات بشاكل اجلاري، االثقااال،  20مبعادل حصاتني أسابوعيا أي مبجموعااة 

اىل  %100دقاائق عمال بشادة تارتاوح ماا باني  08وم والوثب واليت تتخللها متارين الراحة يف شكل جمموعاات تاد
( دقااائق، حيااث ياارى الباحااث 07ماان مسااتوى الساارعة اهلوائيااة القصااوى تعقبهااا راحااة بااني اجملموعااات )  120%

اث( ألناه قاام بتطاوير االرتقااء 20-اث10لتطوير االرتقاء األفضل اساتعمال متاارين الوثاب بطريقاة التادريب التبااديل )
( الاذي اسااتخدم جمموعااة التجريبياة و  تطبيااق برانجمااه 2015كمااا تشاري دراسااة )خااودير   ،%3.29العماودي ب 

حصة يف األسبوع مما أعطاى نتاائج ملموساة وحتسان يف  2أسابيع، مبعدل  5قوي ملدة  -تدرييب تباديل قصري جري
ع احلصاص تدريبياة خاصية القوة االنفجارية يف األطراف السافلى وهاذا ماا عمال باه الباحاث يف برانجماه تادرييب وضا

علاى جمموعاة  (2018وآخارون ، (F. fajrin، ويف دراسة مشاهبة  20-10قوي وخباصية عمل -تبادلية جري
حصص كل  03أسابيع بواقع  06سنة حيث طبق عليهم برانمج ملدة  23-18العيب كرة السلة ترتاوح أعمارهم 

، الاازايدة ترجااع اىل متارينااات %15.9إىل  %3.8القااوة االنفجاريااة بنساابة ماان  زايدةأساابوع حيااث بيناات النتااائج 
البليومرتي كتمارين عالية الكثافة وترجع اىل حتسينات اجلهاز العصيب والعضلي اليت يؤثر علاى زايدة قاوة العضاالت 

 وأدائها. 
( عااادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااني القياساااني القبلاااي والبعااادي للقااادرة 17ويتضاااح مااان اجلااادول رقااام )

الفوسفاتية للعينة الضابطة ويعزو الباحث ذلك اىل عدم أتثري الربانمج التدرييب التقليدي الذي طبق على  الالهوائية
العيناة الضاابطة وذلاك لعادة أساباب ساامهت يف عادم حتساني قادرة الالهوائياة الفوسافاتية أو هلاا عادم بنااء الااربانمج 

 األمحال أثناء الدورات التدريبية املختلفة.على أسس علمية وفق مباداي التدريب املتعارف عليها يف تقنني 



ةالفصل السادس                                   عرض وتحليل ومناقشة نتائج للدراس  
  

192 
 

مناقشــة نتــائج الفــرق بــني القياســني القبلــي والبعــدي لكــل مــن العينــة التجريبيــة والضــابطة يف الســعة -4-2
 الالهوائية الفوسفاتية:

( نالحاظ وجاود فااروق ذات داللاة إحصاائية باني االختباار القبلاي والبعاادي 22،20مان خاالل اجلاداول رقام )
 الالهوائية الفوسفاتية للعينة التجريبية لصا  االختبار البعدي.السعة 

( واخلااا  ابجملموعاة التجريبيااة والاذي يوضاح داللااة الفاروق بااني االختباار القبلااي 23وتشاري نتاائج اجلاادول رقام )   
التحسن بني ومبقارنة هذا ( %15.20)والبعدي أن هناك حتسن يف السعة الالهوائية الفوسفاتية بنسبة تقدر ب 

االختبارين القبلاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة جناد مقادار التحسان يف اجملموعاة التجريبياة لالختباار البعادي كاان 
( الاذي يوضاح مقادار التحسان احلاادث يف الساعة الالهوائياة 23أفضل من االختبار القبلي هذا ما يبينه اجلادول )
اثنياة( وتطبيااق 15عاة التجريبياة، ابساتخدام اختباار اخلطاوة هارفاارد )الفوسافاتية ابلنسابة لالعايب كارة القادم للمجمو 

  37.06)( كاناات قيمااة السااعة الالهوائيااة الفوساافاتية للمجموعااة التجريبيااة وصاالت Adams,1990معادلااة )
قاادومي علاي مبقارناة  نتاائج دراسااتنا ماع خمتلاف الدراساات، حيااث اةهارت نتاائج الدراساات كاال مان ) كـ .م/اث(،
(، اذا تراوحااات املتوساااطات احلساااابية خلطاااوة هارفاااارد 2017( و )مياااثم، 2014( و )انعاااام، 2011وأخااارون، 

(  2009الطااريف، علاي كانات نتااائج متقارباة، وختتلااف ماع دراسااة )  كــ .م/اث(43.83- 27.60)اث( باني 15)
الف يعازو الباحاث سابب االخات كـ .م،اث(27.60)كانت قيمة الساعة الالهوائياة الفوسافاتية أقال و وصالت اىل 

( كانات قيماة الساعة 2016اىل ان عينة الدراساة تتكاون مان الطلباة عكاس دراساتنا، وختتلاف ماع دراساة )زكارناة، 
يرى الباحث أن السبب يعود اىل االختالف يف وزن  ك .م/اث(،55.65)الالهوائية الفوسفاتية أكرب ووصلت اىل 

( كاان متوساط وزن 2016دراساة )زكارناة  أماك (، 58.30) اجلسم، إذ أن متوسط وزن املفحوصني يف دراستنا
ومتغااري الااوزن أساسااي يف حساااب دلياال القاادرة ابسااتخدام معادلااة اخلطااوة ألدمااز  كــ (،74.33)العينااة دراسااته 

(Adams1990،اىل ان 1993،157(، إذ أن القااوة تساااوي وزن اجلساام، وأكااد علااى ذلااك )حسااام الاادين )
مقاومااة اجلاذبيااة واملتمثلااة مبقاادار الااوزن، إذ أن كبااري علااى قابليااة قيمااة السااعة الالهوائيااة الفوساافاتية يعتمااد بشااكل  

 القدرة الالهوائية تعتمد على متغري الوزن بشكل كبري.
عمليااة برجمااة وتنظاايم  اىل اث(15ويعاازو الباحااث وجااود الفااروق يف السااعة الالهوائيااة الفوساافاتية الختبااار هارفااارد )

رية جادا لالرتقااء مبساتوى الالعباني وادائهام فهاذه التماارين ساتزيد التمارين ضمن زمن أداء هاذا النظاام كانات ضارو 
( اثنياااااة مثااااال انااااازع 15-7باااااني ) مااااان فاعلياااااة االنزمياااااات املساااااؤولة عااااان حتريااااار الطاقاااااة ضااااامن عمااااال يااااارتاوح ماااااا
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(ATPpase( الذي يعمل على تكسري رابطة الفوسفات خالل عملية التحلل املائي لتكوين ال )ADP ماع )
(، 2017الفوسااافات يف غيااااب األوكساااجني والااايت تساااتعمل يف أداء الواجباااات احلركياااة القصاااوية الساااريعة)ميثم، 

املختزناة يف اجلسام  (O2)ياتم فضاال جلزئياات األكساجوجني  (PCr)وإعادة بناء جزئيات الكرايتني الفوسافات 
اجملاااودة يف اهلاااواء اخلاااارجي الااايت ياااتم ( O2)علاااى مساااتوى امليوغلاااوبني واهليموغلاااوبني(، وجزئياااات األكساااوجني )
، وأشاااااار (DELLAL.A ,2008,40)استنشااااااقها خاااااالل فااااارتات الراحاااااة البينياااااة أثنااااااء التااااادريب التبااااااديل 

(Dupnt et al .2003)  أن االساارتجاع السااليب يساامح ابخنفاااض أقاال ملسااتوى كميااة اهليموغلااوبني ااملااة
وأكسجنة امليوقلوبني مقارنة ابالسرتجاع  (CPr)وسفوكرايتني جبزئيات األكسوجني، وحتقيق أحسن إعادة بناء الف

(، ففااي دراسااات أخاارى حاولاات ان تبااني أمهيااة الكاارايتني الفوساافات 15-15اإلجيااايب خااالل التاادريب التباااديل )
(CPr)  أثناء التدريب التباديل نذكر(Balsom et al.1994)  حيث توصال اىل أناه ميكان أن تتحسان لياقاة

 6ملادة  (CPr)غ/الياوم مان الكارايتني الفوسافات 20التمرين التباديل إذا اتبع محياة غذائياة بكمياة الرايضي أثناء 
أايم. 6-5غ/اليااااااااااااوم ملاااااااااااادة 15مبعاااااااااااادل  (preen al. 2002)أايم، بينماااااااااااا اكتفااااااااااااى 

(DELLAL.A ,2008,40) ويضااايف ،(Balsom,1995,400)  ان الفوسااافوكرايتني هاااو املساااؤول "
 األوىل ماان عماار التاادريب التباااديل، بعاادها تتاادخل اجللكاازة الالهوائيااة لتلبيااة املصااروف التغطيااة الطاقويااة يف الثااواين

الطاااقوي وهااو مااا يااؤدي اىل انتاااج كميااة ضاائيلة ماان محاا  اللاانب هااذه الكميااة تقاال بسااب املاادة القصاارية للتمااارين 
مثااال عاان نساابة تاادخل التبادليااة، وهااذا ويقااوم اجلساام جتعااادة حتوياال محاا  اللاانب املتشااكل يف فاارتة االساارتجاع، وك

اثنياة بساارعة  30أن اجلاري ملاادة  (Cheetham et al,1986)الشاعبة الالهوائياة الاللبنيااة، أكادت دراساة 
، وحبكام 15، وابلتاايل تانخف  القادرة عناد الثانياة %64قصوى ينتج عنه اخنفااض خمازون الفوسافوكرايتني بنسابة 
صفيت القوة والسرعة احلركية وهاي تنادرج ضامن نظاام الطاقاة أن صفة )القوة املميزة ابلسرعة( صفة بدنية مركبة من 

( ضامن هاذا النظاام كالتاايل: العناصار املرتبطاة 2003الالهوائي الفوسفا  كماا صانفها )أمحاد نصار الادين السايد 
 -3 ،السرعة -2، الثابتة(-القوة العظمى )املتحركة -1( وتشمل: (ATP-PCبنظام النظام الطاقة الفوسفا 

ن طريقاة التادريب التبااديل هاو تادريب يعمال بنظاامني طااقويني ، كماا أالسارعة×عضلية وهاي حمصالة: القاوةالقدرة ال
وكميااة الطاقااة الاايت يوفرهااا هاااذين النظااامني تكااون مرتبطااة مبختلااف  (Dupont 2003))هااوائي، الالهااوائي( 

قصاري مياس بشاكل دال  يشاري اىل أن طريقاة التادريب التبااديل (Bangsbo 2007)خصائص التمرين التباديل، 
وهاذا ماا أشاارت الياه دراساة  (Reiss, Prevost,2017, p139) النظاامني اهلاوائي والالهاوائي للرايضاي.
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أساابوع  08( هاذا ماا يشاابه دراساتنا تطبياق الاربانمج التادرييب بطريقاة التبااديل طويال علاى مادار 2019)منصاوري 
تاوي احلصاص علاى متاريناات بشاكل احلجال، القفاز حصة والاذي حت 16مبعدل حصتني يف األسبوع أي مبجموعة 

ماان مسااتوى  %120دقااائق عماال بشاادة  08واالرتقاااء والاايت تتخللهااا متااارين الراحااة يف شااكل جمموعااات تاادوم 
( دقااائق، ان الاربانمج التاادرييب لااه أتثااري إجيااايب يف 07-05السارعة اهلوائيااة القصااوى تعقبهااا راحاة بااني اجملموعااات )

 لسرعة.تطوير القوة املميزة اب
( يتبااني لنااا انااه ال توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااني االختبااار القبلااي والبعاادي 21وماان خااالل اجلاادول رقاام )

السااعة الالهوائيااة الفوساافاتية لاادى العينااة الضااابطة ويرجااع ذلااك اىل عاادم حاادوث التكيفااات يف األجهاازة الوةيفيااة 
باارانمج التاادرييب التقلياادي، حيااث مل يطاارأ أي حتساان يف   لاادى العاايب هااذه العينااة بساابب طبيعااة التمااارين املتبعااة يف

الفوسفاتية لديهم ساواءا حتمال القاوة أو سارعة كفاءة األنظمة الطاقوية لديهم وابلتايل عدم تطوير السعة الالهوائية 
 اسرتجاع املركبات الطاقوية.

 .ومنه ميكن احلكم أبن الفرضية األوىل قد حتققت              
 مناقشة الفرضية الثانية: -5

" بـــرانمج تــدرييب ابســتخدام طريقــة التبـــاديل يــؤدي اىل تطــوير القــدرة والســـعة  والاايت يفاارتض فيهااا الباحااث أن
 " سنة 17الالهوائية الالكتيكية لدى العيب كرة القدم حتت 

مناقشــة نتــائج الفــرق بــني القياســني القبلــي والبعــدي لكــل مــن العينــة التجريبيــة والضــابطة يف القــدرة -5-1
 الالهوائية الالكتيكية:

( نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعادي للقادرة 26،24من خالل اجلداول رقم )
 الختبار البعدي.الالهوائية الالكتيكية للعينة التجريبية لصا  ا

( واخلااا  ابجملموعاة التجريبيااة والاذي يوضاح داللااة الفاروق بااني االختباار القبلااي 27وتشاري نتاائج اجلاادول رقام )   
علااى النحااو  والبعاادي أن هناااك حتساان يف ملؤشاارات القاادرة الالهوائيااة الالكتيكيااة )قاادرة الالهوائيااة، مؤشاار التعااب(

التحساان بااني االختبااارين القبلااي والبعاادي للمجموعااة التجريبيااة ومبقارنااة هااذا ( %43.11، %22,11)التااايل 
جند مقدار التحسن يف اجملموعاة التجريبياة لالختباار البعادي كاان أفضال مان االختباار القبلاي هاذا ماا يبيناه اجلادول 

وعاة ( الذي يوضح مقدار التحسن احلادث يف القدرة الالهوائية الالكتيكية ابلنسابة لالعايب كارة القادم للمجم27)
القاادرة الالهوائيااة فقااد كاناات قيمااة   RASTالتجريبيااة، ملقارنااة نتائجنااا باابع  الدراسااات، يف االختبااار البعاادي 
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ملؤشرات القدرة الالهوائية الالكتيكية )قدرة الالهوائية، مؤشار التعاب( للمجموعاة التجريبياة والايت  املتوسط احلسايب
هرت نتائج الدراسات مشاهبة لنتائج دراستنا، يف دراسة وأةواط/اث(، 9.24واط؛ 515.36بلغت على التوايل )
( وبلغاات قيمااة ملؤشاارات القاادرة الالهوائيااة الالكتيكيااة )قاادرة الالهوائيااة، مؤشاار التعااب( 2016)طااارق واخاارون، 
 واط/اث( 6.35)( كانت قيمة مؤشر التعب 2014و )زايد،  واط/اث(5.18واط، 573.2)على النحو التايل 
تراوحااات قيماااة مؤشااارات القااادرة الالهوائياااة )قااادرة  (V.L.Adraded et al,2015)و"أدراد وأخااارون 

ويعازو الباحاث ذلاك اىل التشاابه يف  واط/اث(39.6واط، 562.4)الالهوائي، مؤشر التعاب( علاى النحاو التاايل 
يف احلصاااول علاااى مؤشااارات القااادرة الالهوائياااة الالكتيكياااة  RASTطريقاااة القيااااس، حياااث   اساااتخدام اختباااار 

درة الالهوائية، مؤشر التعاب( بكوهناا أفضال اختباار قياساي القادرة الالهوائياة الالكتيكياة وأكثار اساتعماهلا، أماا )الق
( كانات قيماة أكارب ملؤشارات القادرة الالهوائياة 2010( و دراسة )الادابغ واخارون، 2006يف دراسة )أمحد طه، 

و واط/اث( 5.80واط، 861)ايل الالكتيكياااااااااة )القااااااااادرة الالهوائياااااااااة، مؤشااااااااار التعاااااااااب( وبلغااااااااات علاااااااااى التاااااااااو 
ويرى الباحث سبب اختالف اىل ان عينة الدراسة املستخدمة كانت تتكون واط/اث(، 39.07واط، 755.16)

تاولني "من العيب ألعاب القوى املميزين الذين خضعوا اىل برامج تدريبية منظمة وطبيعة رايضة، أما يف دراساة تركياة 
ملؤشااارات القااادرة الالهوائياااة الالكتيكياااة )القااادرة الالهوائياااة، مؤشااار  كانااات قيماااة أقااال  (T.aton,2013) "أاتن

ويرجع الباحث سبب اىل عينة الدراسة املساتخدمة  واط/اث(39.06واط، 311.4)التعب( وبلغت على التوايل 
من أهم االختبارات اليت  (RSA)تتكون من املمارسني الرايضيني هواة، يعد اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى

تعرب عن قدرة الالهوائي الرايضاي، كماا يعتارب االختباار األمثال واألنساب لقيااس قادرة الالهوائياة الالكتيكياة وحتمال 
السرعة لدى العيب كرة القدم وذلك الرتباطه خبصوصيات اللعبة اليت تتميز ابجلري ملسافات قصرية وبشدة كما أنه 

حااد و هاذا مااا يعكااس أمهيتااه، و قاد اختااار الباحااث ماان اختباار ميكاان أن يقاايس عادة قاادرات فساايولوجية يف آن وا
هذه القدرات كل من قدرة الالهوائية الالكتيكية ومؤشر التعب و املعرب عنها مبجموع السات الركضاات لالختباار، 

( ان الفارق واضاح باني العينتاني وأن 34وسرعة االسرتجاع و املعرب عنها مبؤشر التعب، ونالحظ مان الشاكل رقام )
التااادريب التبااااديل كاااان أفضااال مااان الاااربانمج التقليااادي املطباااق علاااى العيناااة الضاااابطة يف تطاااوير القااادرة الالهوائياااة 

وهااي نساابة كباارية يف نفااس ملؤشاار، كمااا بلااغ مقاادار  حتساان مؤشاار التعااب نساابة   %22.11الالكتيكيااة بنساابة 
ق اىل الربانمج التدرييب املوضوع من قبل الباحث اليت سامهت بتطوير يعزو الباحث سبب هذه الفرو ، 43.11%

قدرة النظام الالكتيكي ذلك النظام الذي يؤثر يف انتاج الطاقة كلما طال العمل ابلنظام الالهوائي حيث أن سارعة 
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لعماال حتاات هااذا انتاااج الطاقااة هااذا النظااام تكااون اقاال ماان النظااام الفوساافاجيين ولكنهااا تتمااي باازايدة فاارتة اسااتمرار ا
( وابإلضافة اىل ذلك فان الربانمج 2014اث( )انعام، 60-15النظام الذي يكون مسؤوال عن انتاج الطاقة ملدة )

التااادرييب اعتماااد علاااى انتااااج الطاقاااة الالهاااوائي أبكااارب فاعلياااة اذ ان تلاااك التمريناااات ساااامهت يف اساااتخدام وهااادم 
عتماااد القاادرة يف األداء اهلااادم لاادى العاايب كاارة القاادم وكااذا فوساافات الكاارايتني وكاليكااوجني العضاالة ممااا أدى اال

 للتمرينات التبادلية هلا أمهية يف: 
  (Pascal Prévost,2017, 147) (acidose)حتسني العمل يف حالة احلمضي  
 أتخر ةهور التعب وسرعة االسرتجاع بني احلصص 
يكااااوجني وأقاااال تااااراكم الالكتااااات.    اسااااتخدام اقاااال عمليااااة حتلاااال الالهااااوائي وممااااا يعااااين تااااوفري خماااازون اجلل 

(Dellal, Javier, p04-05,2017) 
، 15-15 و 10-10 و 20-5إن استخدام التمارين التبادلية قصرية املدى مثل  (Billat)وهذا ما أشار اليه 

وإن الرتابط  (DELLAL.A ,2008,44) (Billat ،1998من شأنه تطوير القدرة الالهوائية للرايضيني )
طريقاااة التااادريب وزمااان أداء التمااارين وعمااال أنظماااة الطاقاااة والتااادرج حبجااام احلمااال التااادرييب مااان خاااالل الوثياااق باااني 

التكرارات اليت نفذت هو أحد األسباب الرئيس اليت أسهمت يف هاذا التحسان، كماا ان التحمال الالهاوائي يعمال 
لااى اسااتخدام نظاام الطاقاااة علااى زايدة الكفاااءة يف قاادرة العضاالة علاااى حتماال نقااص األوكسااجني وزايدهتااا قااادرهتا ع

الالهوائياااة، ويشاااري )السااايد( أتثاااري التااادريب الرايضاااي املناااتظم علاااى إنتاجياااة الطاقاااة ياااؤدي اىل زايدة كمياااة خمااازون 
اجلليكااوجني يف العضااالت والكبااد، مقاباال اخنفاااض كميااة اجلليكااوجني الاايت تتحااول اىل حااام  الالكتيااك نتيجااة 

(، واكد ذلك 2014،130التعب لدى الرايضني. )نصر الدين السيد، اجملهود البدين، مما يسهم يف أتخري ةهور 
( أن األعااداد الفسايولوجي يف كاارة القادم يااؤداي اىل توجياه باارامج التادريب لتنميااة اللياقاة الالهوائيااة 2000)ساالمة،

ني يف ليتمكن الالعب من أتدية واجباته الفنية بكفاءة من دون الشعور املبكار ابلتعاب النااتج عان نقاص األوكساج
أثناء األداء مع قدرة أجهزة اجلسم علاى سارعة تساديد هاذا الادين خاالل اخنفااض معادل اللعاب، وجياب أن تنظايم 
الوحدات التدريبية أهدافها للسعي  و تنمية وحتسني نظم إطالق الطاقة اهلوائية والالهوائية متشيا مع طبيعاة األداء 

 (. 2000،282احلديث يف كرة القدم )سالمة،
( يتبااني لنااا انااه ال توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااني االختبااار القبلااي والبعاادي 25ل اجلاادول رقاام )وماان خااال

القاادرة الالهوائيااة الالكتيكيااة لاادى العينااة الضااابطة ويرجااع ذلااك اىل عاادم حاادوث التكيفااات يف األجهاازة الوةيفيااة 
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ييب التقلياادي، حيااث مل يطاارأ أي حتساان يف  لاادى العاايب هااذه العينااة بساابب طبيعااة التمااارين املتبعااة يف باارانمج التاادر 
كفاااءة األنظمااة الطاقويااة لااديهم وابلتااايل عاادم تطااوير القاادرة الالهوائيااة الالكتيكيااة لااديهم سااواءا حتماال الساارعة أو 

 سرعة اسرتجاع املركبات الطاقوية
مناقشــة نتــائج الفــرق بــني القياســني القبلــي والبعــدي لكــل مــن العينــة التجريبيــة والضــابطة يف الســعة -5-2

 الالهوائية الالكتيكية:
( نالحااظ وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااني االختبااار القبلااي والبعاادي 30،28مان خااالل اجلاادول رقاام )
 للعينة التجريبية لصا  االختبار البعدي. السعة الالهوائية الالكتيكية

( واخلااا  ابجملموعاة التجريبيااة والاذي يوضاح داللااة الفاروق بااني االختباار القبلااي 31وتشاري نتاائج اجلاادول رقام )   
ومبقارنة هذا التحسن بني  (%12.68)والبعدي أن هناك حتسن يف السعة الالهوائية الالكتيكية بنسبة تقدر ب 

لاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة جناد مقادار التحسان يف اجملموعاة التجريبياة لالختباار البعادي كاان االختبارين القب
( الاذي يوضاح مقادار التحسان احلاادث يف الساعة الالهوائياة 31أفضل من االختبار القبلي هذا ما يبينه اجلادول )

( اثنياة وتطبياق 60باار اخلطاوة هارفاارد )الالكتيكية ابلنسبة لالعيب كرة القادم للمجموعاة التجريبياة. ابساتخدام اخت
ويف دراساااة  كـــ .م/اث(،37.29)كانااات قيماااة الساااعة الالهوائياااة الالكتيكياااة   (Adams,1990)معادلاااة ادماااز 

( كانت قيمة السعة الالهوائياة الالكتيكياة أكارب ووصالت علاى النحاو التاايل 2016( و )زكارنة، 2011)حممود، 
أن السبب يعود اىل االخاتالف يف وزن اجلسام، إذ أن متوساط وزن يرى الباحث ، ك .م/اث(51.68-47.07)

( كاان متوساط وزن العيناة 2011( و)حمماود، 2016أماا دراساة )زكارناة  ك (،58.30)املفحوصني يف دراستنا 
ومتغااري الااوزن أساسااي يف حساااب دلياال القاادرة ابسااتخدام معادلااة اخلطااوة ألدمااز  كــ (،70-74.33)دراسااتهم 

(Adams1990،اىل ان 1993،157(، إذ أن القااوة تساااوي وزن اجلساام، وأكااد علااى ذلااك )حسااام الاادين )
قيمااة السااعة الالهوائيااة الالكتيكيااة يعتمااد بشااكل كبااري علااى قابليااة مقاومااة اجلاذبيااة واملتمثلااة مبقاادار الااوزن، إذ أن 

 القدرة الالهوائية تعتمد على متغري الوزن بشكل كبري.
ق للمجموعة التجريبية يف مؤشارات القادرة الالهوائياة الالكتيكياة )القادرة الالهوائياة، يعزو الباحث سبب هذا التفو 

مؤشاار التعااب( اىل فعالياااة مترينااات حتماال األداء قصاااري ضاامن املناااهج التااادرييب وبطريقااة التاادريب التبااااديل وابألداء 
البينيااة والعماال ممااا أدى اىل املثااايل وبصااعوبة الاايت ساااعدت الالعااب يف حتماال اجلهااد املتواصاال ماان خااالل الراحااات 

تطاااوير الساااعة الالكتيكياااة لااادى عيناااة التجريبياااة، ومااان أساااباب ياااؤدي التحسااان يف الساااعة الالكتيكياااة لااادى العيناااة 
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التجريبيااة نتيجااة لتااأثري التاادريب الباادين املاانظم علااى ديناميكيااة محاا  الالكتيااك ماان واىل العضااالت العاملااة حيااث 
يقة التباديل اىل تقليل جتميع حاام  الالكتياك عان طرياق تقليال معادل انتاجاه أدى الربانمج التدرييب ابستخدام طر 

زايدة قاادرة العضاالة يف مواجهااة  يف العضااالت مااع زايدة معاادل الااتخلص منااه يف نفااس الوقاات يف هااذه العضااالت،
الاادم بشااكل متقااارب مااع  PHأثناااء اجلهااد الباادين ممااا يعماال علااى تقلياال درجااة اخنفاااض  +Hأيااون اهلياادروجني 

زايدة احلاصلة يف حام  الالكتيك خالل اجلهد البدين عايل الشدة، مما يقلل الضغظ على اخلالاي يف العضالت ال
( كمااا طبيعااة 2014،24العاملااة وهااو مااا يرفااع ماان مسااتوى األداء الباادين لالعااب أثناااء املبااارايت. )أمااني خزعاال،

أن  (Ahmaidi et al.1996) ، حياث توصال(PH)االسارتجاع هلاا أثار مباشار علاى نسابة تاراكم احلموضاة 
بشاكل  (PH)اثنية وبشادة مرتفعاة، ارتفااع نسابة تركياز احلموضاة  6بعد أداء تكرارات لتمرين متناوب مبدة عمل 

مان القاادرة القصاوى اهلوائيااة  %32دال عناد أخاذ فاارتات اسارتجاع بينياة ساالبية مقارناة ابالسارتجاع اإلجيااايب بشادة 
(PMA بينماا الحاظ ،)(Kindermam,1978)  تكارارات ماان اجلاري بسارعة معينااة،  3عكاس ذلااك بعاد

تنخف  بشكل أسرع عند استعمال فرتة اسرتجاع إجيابية مقارنة ابالسرتجاع الساليب، كماا  (PH)نسبة احلموضة 
 (Bonen et Belcastor .1976)و (Gupt et al.1996)و (Taoutaou et al .1996)أن 

فظة على نشاط الدورة الدموية واللمفاوية ما يسااعد علاى رفاع انتشاار أوضحوا أن االسرتجاع اإلجيايب يسمح اباا
وحبكم أن صفة )حتمل القوة(  (DELLAL.A ,2008,42) (ph)مح  اللكتيك وخف  نسبة احلموضة 

صفة بدنية مركبة من صفيت القوة والتحمل وهي تندرج ضمن نظام الطاقة الالهاوائي الالكتيكاي أو اللباين أو نظاام 
( ضمن هذا النظام كالتايل: العناصر املرتبطة بنظام 2003الهوائية كما صنفها )أمحد نصر الدين السيد اجللكزة ال

 الثابتة( -حتمل القوة)املتحركة 2حتمل السرعة  -1( وتشمل: Lactic Acidحام  الالكتيك )
د 2هبدف املقارناة باني أتثاري التادريب التبااديل بطريقاة اجلاري  (Gharbi, et al. 2010)  و يف دراسة قام هبا

د و التااادريب املساااتمر و التااادريب 1بينهاااا راحاااة بينياااة ملااادة  VMAمااان السااارعة اهلوائياااة القصاااوى%90بشااادة 
املختلط على مؤشرات مح  الالكتيك و السرعة اهلوائية القصوى،توصل فيها اىل أن التادريب التبااديل أفضال مان 

( يف دراسته يوصي 2015ا خرين يف سرعة التخلص من مح  الالكتيك،وهذا ما أستنتجه )بن سامل، األسلوبني
اثناء التدريب كرة القدم جتنب جهود الالهوائية طويلة األمد اليت تؤدي اىل التسبب يف محولة عالية مان الالكتياك، 

دراستنا تطبيق الربانمج التدرييب بطريقة  ( هذا ما يشابه2015وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة )بن سامل 
حصاة والاذي حتتاوي احلصاص  10أسبوع مبعدل حصتني يف األسبوع أي مبجموعة  05التباديل طويل على مدار 
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دقاائق عمال بشادة  08على متارينات بشكل اجلري والعدو واليت تتخللها متارين الراحة يف شاكل جمموعاات تادوم 
م بفااارق 400ان الااربانمج التاادرييب لااه دور جااد فعااال يف تطااوير الساارعة م ، 400ماان مسااتوى الساارعة  100%
 .  %8.63اثنية عن جمموعة الضابطة بنسبة التحسن 0.36

( يتبااني لنااا انااه ال توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااني االختبااار القبلااي والبعاادي 29وماان خااالل اجلاادول رقاام )
ة، ويعازو الباحاث ذلاك اىل عاادم أتثاري الاربانمج التادرييب التقلياادي الساعة الالهوائياة الالكتيكياة لادى العينااة الضاابط

الاذي طباق علااى العيناة الضااابطة و ذلاك لعاادة أساباب سااامهت يف عادم حتسااني الساعة الالهوائيااة الالكتيكياة أوهلااا 
لتدريبياة عدم بناء الربانمج على أسس علمية وفق مباداي التدريب املتعارف عليها يف تقنني األمحال أثناء الادورات ا

املختلفة، و ابلتايل فان عدم حتسني قادرة اجلسام علاى الاتخلص مان حاام  الالكتياك مان خاالل اخنفااض كفااءة 
املنظماات احليوياة لالعاب الايت تسااعد علاى ذلاك و هاذا ماا يتفااق ماع ماا أشاار الياه أباو العاال أمحاد عباد الفتاااح و 

دم قدرة اجلسم يف التخلص من الالكتيك يرجع م أبن ع2000م( و هباء الدين سالمة 1993أمحد نصر الدين )
اىل اخنفاض كفاءة و سعة املنظمات احليوية و اليت تسااعد يف الاتخلص مان الالكتياك و كاذلك عادم قادرة اجلسام 

( 1993،124علااااااااااااى حتويلااااااااااااه اىل بااااااااااااروتني أو أكساااااااااااادته اىل اثين أكساااااااااااايد الكربااااااااااااون و ماااااااااااااء )الساااااااااااايد 
 (2000،189)سالمة،
 الفرضية الثانية حمققة.  إنومنه نقول       

 مناقشة الفرضية الثالثة: -6
لادى  اهلوائياةياؤدي اىل تطاوير القادرة برانمج تدرييب ابستخدام طريقاة التبااديل "  واليت يفرتض فيها الباحث أن

 "سنة  17العيب كرة القدم حتت 
ة والضــابطة يف القــدرة مناقشــة نتــائج الفــرق بــني القياســني القبلــي والبعــدي لكــل مــن العينــة التجريبيــ-6-1

 اهلوائية:
( نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعادي للقادرة 34،32من خالل اجلداول رقم )

و  VO2Maxاهلوائيااااة للعينااااة التجريبيااااة لصااااا  االختبااااار البعاااادي، حيااااث بلغاااات " ت ااسااااوبة " لكاااال ماااان 
VMA (14.32 14.48و)  وهاي أكارب مان قيماة  18ودرجاة احلرياة  0.05على التوايل عند مساتوى داللاة

، وهذا يعين أن بارانمج التادريب التبااديل مبختلاف أشاكاله املطباق علاى العيناة التجريبياة كاان 2.21"ت اجلدولية" 
ونتاائج اجلادول ( 47أفضل من الربانمج التقليدي للعينة الضابطة يف حتسني القادرة اهلوائياة، ومان خاالل الشاكل )



ةالفصل السادس                                   عرض وتحليل ومناقشة نتائج للدراس  
  

200 
 

( واخلااا  ابجملموعااة التجريبيااة والااذي يوضااح داللااة الفااروق بااني االختبااار القبلااي والبعاادي أي أن هناااك 35رقاام )
( %08.67، %08.86)علااى النحااو التااايل  (VO2Max ،VMAحتساان يف ملؤشاارات القاادرة اهلوائيااة )

التجريبياااة جناااد مقااادار التحسااان يف اجملموعاااة ومبقارناااة هاااذا التحسااان باااني االختباااارين القبلاااي والبعااادي للمجموعاااة 
( الاااذي يوضاااح مقااادار 35التجريبياااة لالختباااار البعااادي كاااان أفضااال مااان االختباااار القبلاااي هاااذا ماااا يبيناااه اجلااادول )

، مبقارنااة قاايم جمموعتنااا جتريبيااة قاادم للمجموعااة التجريبيااةالتحساان احلااادث يف القاادرة اهلوائيااة ابلنساابة لالعاايب كاارة ال
علاى  (VO2Max ،VMAفقد كانت قيمة املتوسطات احلسابية ملؤشرات القدرة اهلوائياة )  الختبار فاميفال
( اىل ان متوساط اختباار فاميفاال 2015وأشاار )بان ساامل كم/سا(، 16.14مل/ك /د، 56.52)النحو التايل 

بفارق أخارى،  VO2maxوقاارن قيماة  مـل/ك /د(59.39)لدى عينة فريق أمل بوساعادة قسام الاوطين الثااين 
، مل/ك /د(51.6)للمحرتفني االتراك   تقديرهم  VO2maxقيمة  (Tiryaki et al,1997)يف دراسة 
لالعايب الفارق الوطنياة افريقياة، ارتفاني  مـل/ك /د( 56)كانات قيماة   (Chatard et al,1991)ويف دراساة 

، مـل/ك /دVO2max (59.6)( كانات قيماة puga et al,1993الربتغالني وفقا دراسة لبوغاا واخارون )
وفقا لكاساجوس وكاساتانيا  مل/كل /د(54.9)وصلت اىل  VO2maxيف حني ان اارتفني االسبان   تقيم 

(Casajus et Castagna,2007)،( حياث أشاارت  الباحثاان اىل 2015، وأيضاا يف دراساة )مولود،ابشاا
لااادى الفااارق  مـــل/ك /دVO2max (59.10)ان متوساااط حساااايب احلاااد األقصاااى االساااتهالك االوكساااجيين 

 VO2maxبفاااارق الفرنسااااية األواسااااط وقااااد بلغاااات قيمااااة  VO2maxنتااااائج اجلزائريااااة األواسااااط، وقارناااات 
 ، مل/ك /د(61.20)

وذلاااك يرجاااع اىل طبيعااة الاااربانمج التقليااادي املطبااق علاااى العيناااة الضاااابطة نالحااظ التحسااان يف القااادرة اهلوائيااة      
واملتمثلة يف السارعة اهلوائياة القصاوى والايت تقادر حادود أنظماة الطاقاة لادى والذي مل يعتمد على القياسات القبلية 

جيب على ااضر البدين احرتام فردية، خصوصية احلمل التدرييب بشكل  (Dupont 2008)حسب ، الالعب
وابلتايل يعتماد عليهاا املادرب  (Dellal,A,2013,31) متدرج وعقالين خاضع لتموج كل من احلجم والشدة

والعكاس متامااا حادث أثناااء ختطاايط يف وضاع التمااارين بدرجاة احلماال الايت يريااد وحساب الفروقااات الفردياة الالعبيااه 
الااااربانمج التاااادرييب املقاااارتح والااااذي طبااااق علااااى العينااااة التجريبيااااة اذ قااااام ابالعتماااااد علااااى الساااارعة القصااااوى اهلوائيااااة 

(VMA)، حوث اىل أمهية استعمال هذه املؤشرات يف تقناني األمحاال التدريبياة للاربامج حيث تشري الكثري من الب
( ان j.ferre et p.lerouxويوضااح الباحثااان )، (j.meddelli1989)التدريبيااة احلديثااة ومنهااا دراسااة 
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عااان طريقاااة سااانة  17 -16مرحلاااة العمااار يكاااون يف مرحلاااة التكاااوين الرايضاااي مااان اهلوائياااة تنمياااة وتطاااوير القااادرة 
 .(45   الفصل األول النظري،انظر )ريب التباديل التد
اىل حتساان الااذي وقااع لاجهاازة الوةيفيااة يف  األكسااجنييعاازو الباحااث التحساان احلاصاال يف املسااتهلك األقصااى  

وقااااااد أةهاااااارت األحباااااااث أن احلااااااد األقصااااااى االسااااااتهالك األوكسااااااجني  اجلساااااام جااااااراء التاااااادريب الباااااادين املاااااانظم،
(Vo2max)  ابملئة وذلك من خالل مزيج من متارين التحمل والتادريب التبااديل فحاد  20قد يزيد بنسبة تقدر

 .William J)يادل علااى كفااءة القلاب واألوعيااة الدموياة  (Vo2max)األقصاى االساتهالك األوكسااجني 
Pierce- et el- 2012 p 52)  ن علاى أ ،1993حياث يتفاق أباو العاال عباد الفتااح و أمحاد نصار الادين
و تقاوم هباذه املساؤولية ثالثاة  يعارب عان قادرة اجلسام اهلوائياة، MAX2VOاحلد األقصى الستهالك االكسجني 

حيااث أن زايدة اسااتهالك  اجلهاااز التنفسااي و اجلهاااز الاادوري و اجلهاااز العضاالي، أجهاازة أساسااية يف اجلساام هااي:
 (239، 1997)أ. الفتاااح   (172، 1993)الساايد  األكسااجني تعااين زايدة قاادرة العضاالة علااى انتاااج الطاقااة.

اىل أن تطااااوير احلجاااام  (Dupon,2003)(، ويف نفااااس السااااياق أشااااار 2015،224)عبداجمليااااد، الياسااااري، 
ماارتبط مباادة االسااتمرار يف العماال بشاادة معينااة، كلمااا الرايضااي  (VO2max)األقصااى السااتهالك األكسااوجني 

خاااالل التااادريب التبااااديل، كلماااا زادة كفااااءة اجلهااااز  VO2max %100اساااتطاع االساااتمرار ابلعمااال بشااادة 
، أماا التفساري الفزيولاوجي هلاذا VO2maxالدوري التنفسي، وكلماا زاد احلجام األقصاى الساتهالك األكساجني 

سانة  (G.Gacon)، 1960سانة  (Astrand)ري الربانمج التدرييب فقاد أكدتاه حباوث التطور احلاصل من أتث
، والاايت بيناات أن النبضااات القلبيااة يف التاادريب التباااديل ال متلااك الوقاات الكااايف يف فاارتة الراحااة لالخنفاااض  1981

األيسر لعضلة  كثريا، وهو ما يسمح ابستثارة جيدة لالياف السريعة )تكيف نوعي(، ويسمح بزايدة حجم البطني
(،  2016القلب، الشيء الذي يساهم يف زايدة كفاءة عمل اجلهازين الدوري والتنفسي )تكيف كمي( )صدوقي،

كماا أتثاري التادريب الرايضاي املناتظم علاى إنتاجياة الطاقاة ياؤدي اىل تزاياد معادل اساتهالك األكساجني ابلعضاالت 
تمااااااااادا علااااااااى احلجاااااااام األقصااااااااى السااااااااتهالك الكباااااااارية للجساااااااام وماااااااان مث إنتاااااااااج طاقااااااااة وأداء باااااااادين أعلااااااااى اع

( حتسني انتاج الطاقة اهلوائية عان طرياق تزاياد تركياز 2014،129)نصر الدين السيد،  VO2maxاألكسجني
دقيقاااة مااان بداياااة التااادريب. )نصااار الااادين السااايد،  40اجللوكاااوز يف الااادم نتيجاااة أيااا  الكربوهيااادرات بعاااد  اااو 

يااة األوكسااجني ااملااة اىل الاادم وتكماان أمهيااة يف زايدة  كم  vo2maxعواماال حامسااا يف حتديااد  (2014،130
كميااة األوكسااجني املسااتهلك وحتاادد كميااة األوكسااجني ااماال مباادى تركيااز اهليموغلااوبني يف الاادم الااذي يتحااد مااع 
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ماان غااري  %20االوكسااجني، وتشااري الدراسااات ان حجاام الاادم واهليموغلااوبني لاادى الرايضاايني تكااون أعلااى نساابة 
 (Astrand et coll,1960,456)(. كماا أضاافت دراساات كال مان 2014،14خزعل،)أمني  الرايضيني

مان  (PMA)( بشدة تفوق نسبتها القادرة اهلوائياة القصاوى20-10أن امليوغلوبني تسمح بتنفيذ متارين تبادلية )
رين ، أنه من خالل التما(Billat,2001,82)دون تسجيل تدخل كبري للشعبة الالهوائية اللبنية، يف حني يؤكد 
مان احتياجاات اخللياة لالكساجني وحيارر  %50التباديل، األكسجني املثبت مان طارف امليوغلاوبني يسامح بتغطياة 

هذا املخزون من طرف امليوغلوبني خالل الراحة، وان التدريب اهلاوائي يتضامن هادفني أساساني أوهلماا: هاو تطاوير 
هلادف الثااين وهاو زايدة احلاد األقصاى الساتهالك التنفساي والاذي ياؤدي بادوره اىل ا-قابلية عمل اجلهاازين الادوري

، وتشاااري الدراساااات أن التااادريب اهلاااوائي يعمااال علاااى زايدة انتشاااار األوعياااة الشاااعرية VO2maxاألوكساااجني 
( عااالوة علاااى زايدة LDHالدمويااة وارتفاااع مساااتوى االنزميااات يف امليتوكونااادراي ابإلضااافة اىل زايدة نشاااط إنااازع )

، ويتقادم العوامال الساابقة ياؤدي اىل حتسان ملحاو  يف (NADH)دة فاعلية انزع الناقل حجم امليتوكوندراي وزاي
اي  العضلة مان خاالل أكسادة اللبيادات والكاليكاوجني واخنفااض نسابة الالكتاات الناجتاة اذا كارران نفاس اجلهاد 

 Christensen et)( بيناااات دراسااااات كاااال ماااان 2014،17)أمااااني خزعاااال، قباااال حاااادوث التكيااااف.
coll,1960)،  أن مدة فرتة الراحة املنخفضة تساهم يف رفع الشدة الكلية للحمال التادرييب مان جهاة ومان جهاة

سانة  (Roskamm et coll., 1967)أخارى تادعم كفااءة اجلهااز اهلاوائي. وهاذا ماا   حتدياده يف دراساة 
ان جهااود كبارية مبذولااة مان خااالل التادريب التباااديل هلاا اثاار  ((B.Zoudji, 2009 ذكار ماان طارف 1960

علااى مورفولوجيااة يف انقبااااض عضاالة القلااب حياااث تااؤدى متاريناااات تبادليااة اىل تضااخم عضااالة القلااب تاااربط زايدة 
الضغظ داخل التجويف أثناء التمرين ويعزز زايدة أوعية الدموية مما يؤدي بعد ذلك اىل زايدة يف حجام االنقباضاي 

، من الواضح هذه التغريات الوةيفية للقلب هلا أتثري اجيايب على زايدة انتاج القلاب واساتهالك احلاد االقصاى القليب
أتثاري كبااري علااى اجلهاااز القلاايب  أن هناااك تكياف( 2012شااغلوم، ،بوطبة)ويالحااظ ، VO2maxاالوكساجني 

، 45/15ب التبااااديل: ، ويؤكاااد عمااال بطريقاااة التااادريVO2maxعنهاااا  أناااتجالااايت  الرئاااوي واجلهااااز التنفساااي
 Christophe)، وأيضاااا ياااذكر تسااااهم يف تطاااوير القااادرة اهلوائياااة عناااد العااايب اجليااادو 15/15، 25/10

Frank,2016)  من  %120ان تطوير القدرة اهلوائي يكون عن طريقة التدريب التباديل بشدةvma  ( انظار
  ، الفصل األول النظري،..(
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كمااا أن هااذا التحساان يف القاادرة اهلوائيااة بفعاال التاادريب التباااديل لاادى العينااة يتفااق مااع عاادة دراسااات منهااا دراسااة   
( حول التكيف الفيزيولوجي يف التمرينات التبادلية الصغرية اىل ان التدريب التباديل يزياد مان 2015)فاطمة رحيب 

( يف دراساته لالساتجاابت الفزيولوجياة Hervé Assadi2012السعة اهلوائية للرايضي، ويتفق معها يف الرأي )
أثناااء التمرينااات التبادليااة، والااذي توصاال اىل عاادة نتااائج مااا ميهنااا منهااا هااو أن التمرينااات التبادليااة املختلفااة تطااور 

( ماع راحاة سالبية خاالل مادة 5-10السرعة اهلوائية القصوى، وقد لوحظ انه من خالل تدريب تبااديل مان ناوع )
دقيقة، بينت النتائج أن الالعب يبلغ مستواه مان حجام األكساجني األقصاى يف هناياة اخار مرحلاة  20 مترين تدوم

واخاارون أبن شاادة التماارين  (Laursen,2002)وقااد أضااافت دراسااات  (Assadi,2012,28)مان التماارين 
قصاى علاى التباديل هي الكفيلة وحدها جتحداث تغريات فسايولوجية جاد إجيابياة يف مساتوى حجام األكساجني األ

(، كمااا تؤكااد جاال البحااوث أبن طبيعااة عماال Dellal,2008,149خااالف احلجاام الكلااي للحصااة التدريبيااة )
وهااي العماال ابلنظااام  التماارين التباااديل هلااذا األساالوب التاادرييب تساااعد يف رفااع مسااتوى حجاام األكسااجني األقصااى

ديل قصاااري شااادة عالياااة ،وكماااا جهاااد متاااارين تباااا (VO2max)اهلاااوائي بنسااابة مااان حجااام األقصاااى االكساااجني 
)متنساش  (DELLAL.A ,2008,43) أثناء تطوير القدرة الالهوائية VO2maxسيسمح أيضا بتطوير 

دراسااة )خااودير  هتااذكر ان قماات بعماال طريقااة يف الااربانمج دورة متوسااطة اثلثااة وصاافحة الااربانمج(، وهااذا مااا أكدتاا
 5بيقااه باارانمج تادرييب تباااديل قصاري جااري ملاادة ( الاذي اسااتخدم جمماوعتني جتااريبيتني، جمموعاة األوىل   تط2015

قااوي فأعطااا نتااائج ملموسااة -حصااة يف األساابوع وجمموعااة اثنيااة   تطبيااق تاادريب قصااري جااري 2أسااابيع، مبعاادل 
وحتسن يف خاصية السرعة القصوى اهلوائية وهذا ما اتبعه الباحاث يف برانجماه تادرييب تناوع يف طبيعاة اجلهاد التبااديل 

 . 20-10اصية عمل قوي وخب-جري وجري
( هااذا مااا يشااابه دراسااتنا تطبيااق الااربانمج التاادرييب بطريقااة التباااديل طوياال علااى ماادار 2019ويف دراسااة )منصااوري 

حصااة والااذي حتتااوي احلصااص علااى متارينااات بشااكل  16أساابوع مبعاادل حصااتني يف األساابوع أي مبجموعااة  08
مان مساتوى  %100دقاائق عمال بشادة  08ت تدوم اجلري والعدو واليت تتخللها متارين الراحة يف شكل جمموعا

( دقائق، ان الربانمج التدرييب له دور جد فعال يف تطوير 07السرعة اهلوائية القصوى تعقبها راحة بني اجملموعات )
 السرعة اهلوائية القصوى.

باديل مرتفاع الشادة" (   تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح "الت2019وتتفق نتائج هذا البحث مع دراسة )بودواين،  
أسااابيع، ان الااربانمج التاادرييب أعطااى نتااائج ملمااوس يف اختبااار الساارعة القصااوى اهلوائيااة وأكااد أبن تطااوير  8لفاارتة 
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السرعة اهلوائية القصوى يكون أثر فعالية عندما يكون عمل يعتمد على القوة والسرعة، وهاذا ماا عمال باه الباحاث 
 ط )جري، قوة( يف برانجمه.اعتماد طريقة التدريب التباديل خمتل

( هاذا ماا يشاابه دراساتنا تطبياق الاربانمج التادرييب بطريقاة التبااديل طويال علاى مادار 2015وأيضا دراسة )بن سامل 
حصااة والااذي حتتااوي احلصااص علااى متارينااات بشااكل  10أساابوع مبعاادل حصااتني يف األساابوع أي مبجموعااة  05

مان مساتوى  %100دقاائق عمال بشادة  08شكل جمموعات تدوم  اجلري والعدو واليت تتخللها متارين الراحة يف
( دقائق، ان الربانمج التدرييب له دور جد فعال يف تطوير 07السرعة اهلوائية القصوى تعقبها راحة بني اجملموعات )

ومتياز بفاارق يف احلاد   %5.25كم/سا عن جمموعة الضابطة بنسبة التحسان 0.9السرعة اهلوائية القصوى بفارق 
  %5.23مل/كغ/د نسبة التحسن VO2max 3.11األقصى االستهالك األوكسجني 

( 10/20(   تطبيق الاربانمج التادرييب بطريقاة التبااديل قصاري )2015ويتفق ايضا هذا البحث مع دراسة )بكلي،
موعة اجلري، جمموعة األثقال( على أربعة جمموعات مقسمة على النحو التايل )جمموعة الوثب، جمموعة السرعة، جم

حصااة والااذي حتتااوي احلصااص علااى متارينااات  20أسااابيع مبعاادل حصااتني أساابوعيا أي مبجموعااة  10علااى ماادار 
دقااائق عماال بشاادة  08بشااكل اجلااري، االثقااال، والوثااب والاايت تتخللهااا متااارين الراحااة يف شااكل جمموعااات تاادوم 

( 07اهلوائيااة القصااوى تعقبهااا راحااة بااني اجملموعااات )ماان مسااتوى الساارعة   %120اىل  %100تاارتاوح مااا بااني 
دقائق أعطت نتاائج ملموساة يف اختباار السارعة القصاوى اهلوائياة، وقاد أضااف لتطاوير الفادرات اهلوائياة ابساتعمال 

اث( نعتاارب متوسااط النااب  القلاايب أثناااء اجلهااد معيااار فعااال لتطااوير القاادرات اهلوائيااة، 20-اث10التاادريب التباااديل )
 ري هو الوسيلة األفضل واالبسط لتطوير السرعة اهلوائية القصوى. وذكر اجل

( يتضح عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باني االختباار القبلاي والبعادي للقادرة 33من خالل اجلدول رقم )
علااى اهلوائيااة لاادى العينااة الضااابطة حيااث أن تنميااة القاادرة اهلوائيااة جيااب أن تباا ى علااى أساااس باارامج تدريبيااة مبنيااة 

اسس علمية يراعى فيها وضع أمحال تدريبية حتدث تكيفات على االجهزة الوةيفية الايت تسااعد يف الرفاع مان هاذا 
 املؤشر، وهذا ما كان ينقص الربانمج التدرييب التقليدي الذي طبق على العينة الضابطة.

 حتقق الفرضية الثالثة.لى ومنه ميكن الت كيد ع   
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 مناقشة الفرضية العامة:  -7
من خالل حتليل ومناقشة نتائج الفرضيات اجلزئية والتأكد من صحتها )كل الفرضيات حمققة( وعلاى ضاوء هاذا   

تطــوير النظــام  يــؤدي اىلتبــاديل البــرانمج تــدرييب ابســتخدام طريقــة "تتضااح صااحة الفرضااية الرئيسااية الاايت تقااول: 
 "سنة 17م حتت عند العيب كرة القد واهلوائيالالهوائي 

 االستنتاجات: -8
 يف ضوء مناقشة النتائج توصلت الدراسة اىل االستنتاجات التالية:

 الربانمج التدرييب املقرتح ادى اىل حتسني متغريات القدرات الالهوائية واهلوائية اخلاصة ابلكرة القدم.  -
 الربانمج التدرييب املقرتح ادى اىل زايدة الكفاءة الوةيفية مما انعكس على األداء الرايضي يف الكرة القدم.  -
ارتفاااع نساابة التحساان يف مسااتوى النظااام الالهااوائي واهلااوائي بصااورة واضااحة ممااا ياادل علااى جناااح الااربانمج  -

 التدرييب املقرتح. 
موضاوعية لتحساني القادرات  كاأداةة ميكن اساتخدامها  اختبارات بدنية )وةيفية( خاص مخسالتوصل اىل  -

 الالهوائية واهلوائية. 
ساااهم تنظاايم اداء وتطبيااق التمرينااات اخلاصااة علااى وفااق املاانهج املعااد ماان قباال الباحااث لاادى أفااراد عينااة  -

 البحث برفع مستوى اداء متغريات القدرات الالهوائية واهلوائية وهذا ةهر من خالل النتائج البعدية.
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 االقرتاحات: -9
من خالل ما توصلنا اليه يف هذا البحث   اخلروج ببع  املقرتحات اليت تسامح لناا بارتك جماال البحاث مفتاوح يف 

 هذه املواضيع اهلامة واليت ندرجها كما يلي: 
 استخدام طريقة التدريب التباديل بشكل أوسع يف كرة القدم وخاصة مع الالعبني اهلواة.  -
تناااول اجلرعااات علااى حتسااني بعاا  مؤشاارات الطاقااة ولاايس األداء الباادين يف شااكله الظاااهري التأكيااد يف  -

 فقط ملا للطاقة من دور هام يف اةهار أعلى قيم التفوق البدين.
 زايدة نسبة استخدام طريقة التدريب التباديل يف برامج التحضري البدين لالعيب كرة القدم.  -
  النظام الالهوائي واهلوائي لدى العيب كرة القدم.اعتماد أسلوب التدريب التباديل لتحسني -
اجااراء دراسااات أخاارى للتعاارف علااى أتثااري طريقااة التاادريب التباااديل يف رايضااات أخاارى خاصااة الرايضااات  -

 الفردية.
 اجراء دراسات أخرى للتعرف على متغريات أخرى مثل ضغظ الدم، نسبة الدهون، النب  القليب.  -
ة الالهوائيااة واهلوائيااة، ومتطلباهتااا البدنيااة والطاقويااة ونااوع اجملهااود املطبااق نظاارا خلصوصاايات الاانظم الطاقوياا -

 تتطلبه هذه األنشطة. أفضل األساليب احلديثة يف تدريبها وتقنني األمحال وفق ما اقتناءوجب 
أتليااف كتااب ابللغااة العربيااة حااول طريقااة التاادريب التباااديل ملساااعدة املاادربني يف فهاام أسااس تطبيااق هااذه  -

 يف جمال التحضري البدين يف كرة القدم.  الطريقة
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  خامتة: 
من هذا البحث الذي تناول دراسة اثر برانمج تادرييب ابساتخدام طريقاة التبااديل يف  االنتهاءلقد   حبمد هللا وعونه 

تطااوير النظااام الالهااوائي واهلااوائي فقااد اصاابح التاادريب الرايضاااي احلااديث علمااا كباااقي العلااوم يسااتمد قوانينااه مااان 
عاان افضاال الطاارق معااارف ومعااامل معينااة فالتاادريب الرايضااي احلااديث يف جمااال كاارة القاادم كااان اهلاادف منااه البحااث 

واملناااهج الاايت ماان شاااهنا رفااع القاادرات الالهوائيااة واهلوائيااة واخلطااط لالعااب وذلااك ماان اجاال حتضااريه علااى مجيااع 
املستوايت خلوض خمتلف املنافسات واحلصول على احسن اداء والوصول اىل افضل النتائج، فبناء الربامج التدريبياة 

اختيار التماارين املناسابة واألجهازة املالئماة وتوافاق نوعياة التماارين احلديثة اصبح يعتمد على اسس علمية دقيقة يف 
 . لالعبواالجهزة مع الفئات العمرية 

ويف األخااري أماال ان حتقااق هااذه النتااائج املتوصاال إليهااا يف رفااع ماان مسااتوى كاارة القاادم اجلزائريااة بصاافة عامااة        
للقيااام بدراسااات وحبااوث قصااد إثااراء جمااال البحااث  وبصاافة خاصااة اهلااواة، ولعاال هااذه الدراسااة تضااع اللبنااة األوليااة

 العلمي يف هذا امليدان.
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أثر طول الرجـل، يف اختبـار اخلطـوة، يف قيـاس السـعة غـري أسامة أمحد حسني، إيهاب إايد عبود،  -3
 40-30(:2014) 03، العدد 26، جملة كلية الرتبية الرايضية، اجمللد اهلوائية

أثــر بــرانمج تــدرييب مقــرتح ابســتخدام تــدريب الفارتلــك علــى بعــض إمساعيال أمحااد يوسااف زكارنااة،  -4
ات الفسيولوجية والبدنية لدى العيب كرة القدم يف كلية الرتبية الرايضـية يف جامعـة النجـاح املتغري 
 .2016، ، أطروحة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطنيالوطنية

ـــة علـــى نســـبة هرمـــون النمـــو بعـــض القـــدرات انعاااام جليااال إباااراهيم،  -5 أتثـــري التـــدريب بشـــدة خمتلف
، جملاة كلياة الرتبياة الرايضاية، يكية لدى راكضـىى السـاحة وامليـدانالالهوائية الفوسفاجينية والكالت

 .40-30(: 2014) 01، العدد26اجمللد 



  

 
 

، جملة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية األساليب احلديثة والتدريب الرايضيأومساعيل صفية:  -6
 .2018ستمرب  09( 3، العدد )15دوالرايضية جبامعة مستغامن، اجملل

يف تطــوير صـــفيت  ةأثــر مــنهج تـــدرييب وفــق أهــم املؤشـــرات الفســيولوجيباان شااتيوي عبااد الااارزاق:  -7
 2016دكتوراه جامعة اجلزائر، ةأطروح املداومة والقوة االنفجارية لدى العيب الكرة الطائرة.

دراسة أثر التدريب التباديل قصـري قصـري علـى السـرعة اهلوائيـة القصـوى واالرتقـاء  عيساى:بكلي  -8
زرالادة.  عباد هللاسايدي  3دكتاوراه جامعاة اجلزائار  ةأطروح سنة، 18شئ كرة القدم اقل من عند ان
2015. 

أتثري التدريب التباديل مرتفع الشدة والتدريب ابأللعـاب املصـغرة علـى بعـض  بودواين عبد الرزاق، -9
 .2019دكتوراه جامعة مستغامن  ة، أطروحاملؤشرات البدنية والفيزيولوجية لالعيب كرة القدم

 واهلوائيــةأتثــري تــدريب الفــرتي خمتلــف الشــدة يف حتســني عتبــة األيــض الالهوائيــة بوفااادن عثمااان:  -10
 .2016أطروحة دكتوراه جامعة مستغامن  أواسط،لدى العيب كرة القدم 

ــر ساارايعية:مجااال  -11 ــدى  اســتخدام طــريقيت الفــرتي أث والتكــراري يف تطــوير صــفة التحمــل اخلــاص ل
 2016. 3أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر  مرت عدوا، 400عدائي 

أتثــري مترينــات القفــز علــى احلبــل مبصــاحبة املوســيقى يف )القــدرة مجياال خضاار علااي، روانك رشاايد،  -12
جامعاااة  لاادى طالبااات كليااة الرتبيااة الرايضاايةوقــت ســرعة ردالفعـــل(  -معــدل النــبض -الالهوائيــة

 .73-47(: 2015) 05، العدد: 08أربيل، جملة علوم الرتبية الرايضية، اجمللد: -صالح الدين
أتثري طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة ابألسلوب البليومرتي يف حتسني القاوة  شوقي:حسان أمحد  -13

سبتمرب  24السنة ، العدد الثامنة واحباث،جملة دراسات  القدم،املميزة ابلسرعة لالعيب النخبة يف كرة 
2016. 

اختبــار اببــل العضــلية لالهوائيــة حسااني مااردان عماار، أمحااد يوسااف متعااب، سااامر يوسااف متعااب.  -14
 116-107(:2001، )03، جملة القادسية العراقية، اجمللد األول، العدد لعضالت الرجلني

ة القــدم وفــق خطــوط اللعــب مقارنــة القــدرات الالهوائيــة واهلوائيــة لالعــيب كــر خويلاادي اهلااواري،  -15
 .367-351(: 2018) 2، العدد 5، جملة املنظومة الرايضية، اجمللد املختلفة



  

 
 

أثر تـدريبات املطاولـة اهلوائيـة بفـرتات راحـة مقرتحـة يف مؤشـر التعـب ومنحـى زايد يونس الصفار،  -16
 64، العادد 25 ، جملة الرافدين للعلوم الرايضاية، اجمللاداالستشفاء ملعدل النبض لالعيب كرة القدم

(2014 :)90-108. 
أتثري التدريب على صفة الرشـاقة لـدى العـيب كـرة السـلة صـنف شافع عامر وحممد ملني كرياداش:  -17

، العاادد 16 د، جملااة العلااوم والتكنولوجيااة للنشاااطات البدنيااة والرايضااية جبامعااة مسااتغامن، اجمللااأكــابر
(2 )2019. 

التكـراري يف تطـوير  والتـدريبرتي املرتفع الشـدة أثر استخدام طريقيت التدريب الف محزة:صدوق  -18
، أطروحاااة املاجساااتري جامعاااة مساااتغامن القـــوة العضـــلية وبعـــض املهـــارات األساســـية يف كـــرة القـــدم

2012. 
صدوق بالل: أتثري التدريب املتقطع والتدريب ابأللعاب املصغرة على السارعة اهلوائياة القصاوى لادى  -19

(، ديسامرب 15لعلمية البدنية والرايضية، العدد اخلامس عشر )العيب كرة القدم صنف أواسط. جملة ا
2016. 

أتثـري مترينـات حتمـل األداء القصـري طارق حساني حمماد، حمماد شااكر علاي، حمماود محادون ياونس،  -20
عــدد مـــن املتغــريات املهاريـــة والقـــدرة الالهوائيــة ومؤشـــر التعــب لـــدى بعـــض العــيب كـــرة القـــدم 

 210-189(:2016)01، العدد 07اجمللد جملة الثقافة الرايضية، الشباب، 
التــدريب التبــاديل قصــري مرتفــع الشــدة والتــدريب ابأللعــاب املصــغرة  أتثــريبااودواين: عبااد الاارزاق  -21

جامعاة مساتغامن  دكتاوراه ة.، أطروحاوعلى بعض املؤشرات البدنية والفيزيولوجية لالعيب كـرة القـدم
2019. 

ختبــارات امليدانيــة املقرتحــة للتنبــؤ بقيــاس العمــل العالقــة بــني االعلااي عبااد الاارحيم حممااد قاادومي،  -22
ماجسااتري، جامعااة النجاااح الوطنيااة،  ة، أطروحااالألكســجيين لــدى طلبــة ختصــص الرتبيــة الرايضــية

 .2011فلسطني، -انبلس
دراسـة القـدرات الالوكسـجينيه واالوكسـجينيه علي سلمان عباد الطاريف، لاؤي سااطع حمماد جاواد،  -23

(: 2009) 57، جملاااة كلياااة الرتبياااة األساساااية، العااادد يني الشـــبابيف تـــدريبات املصـــارعني العـــراق
781-796 



  

 
 

أثــر مترينــات الهوائيــة حلــراس املرمــى يف تطــوير بعــض املتغــريات الفســيولوجية عقياال حساان فااا ،  -24
 .2015، ، جملة كلية الرتبية الرايضيةوالبدنية واملهارية بكرة القدم

لبدنيــة )اهلوائيــة والالهوائيــة( لــدى العــيب كــرة مقارنــة تطــور بعــض الصــفات اقااامسي عبااد املالااك،  -25
، جملاة سـنة 21القدم حسب مناطق اللعب الثالث )دفـاع، هجـوم، وسـط ميـدان( فئـة أقـل مـن 

 .189-169: 2016جوان  45عدد -العلوم اإلنسانية، اجمللد ب
لالعـيب   أتثري منهج تدرييب مقرتح يف تطوير بعض القـدرات الالهوائيـة واهلوائيـةحممود قاسم علي،  -26

 (.2013) 22، العدد 12جملة الرايضية املعاصرة، اجمللد  كرة الطائرة،
مقارنـة لــبعض مؤشـرات القـدرة اهلوائيــة والالهوائيـة بــني حمماود داود الربيعاي وسوسان هاادود عبياد،  -27

 -259(: 2007) 2، العاادد 34، جملااة دراسااات العلااوم الرتبويااة، اجمللااد العــيب األلعــاب الفرقيــة
268. 

أتثــري مترينــات للقــدرة الالهوائيــة يف تطــوير املهــارات النفســية وبعــض املؤشــرات   كاارع، ميااثم صااا -28
، جملااة جامعااة ابباال العلااوم اإلنسااانية، الفســيولوجية واألداء املهــاري لالعبــني الناشــئني بكــرة الســلة

 .2897-2883(: 2017)6ا، العدد 25اجمللد 
لوجيــــة واالنرتوبومرتيــــة وعالقتهــــا ابألداء القياســــات الفيزيو مولااااود حجاااايج، صاااابرية ماااااهور ابشااااا،  -29

(: 2015) 44جملااة العلااوم اإلنسااانية، اجمللااد ب، العاادد للــرباعم الشــابة يف كــرة القــدم اجلزائريــة، 
647-662.  
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 والبحث العلميوزارة التعليم العايل 

 جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن 
 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضية

 قسم التدريب الرايضي
 استمارة استطالع رأي ااكمني 

 حول حتديد االختبارات البدنية )الوةيفية( اخلاصة ابلنظام الالهوائي واهلوائي 
أثر برانمج تدرييب ابستخدام طريقة استمارة مقدمة لتحضري مذكرة دكتوراه يف علوم التدريب الرايضي بعنوان: 

 سنة 17يف تطوير النظام الالهوائي واهلوائي لدى العيب كرة القدم حتت  التباديل
 االسم واللقب: ........................            
 ..........الدرجة العلمية:................ 
ــــكـم   ............................  :ان العملــ
            االختصــــاص:............................ 
ـــالت  ـــــوقيـــــ ــــ  ع:.................................ـــ

يتشرف الباحث ابالستعانة برأيكم السديد للتعرف على أهم االختبارات اليت أقرتحها الباحث،               
حيث   مجعها من املراجع العلمية اليت ختدم الدراسة وتصلح لقياس النظام الالهوائي واهلوائي، وبناء على ذلك 

رات املقرتحة اليت تصلح وتساعد الباحث يف اجناز أرجو من حضرتكم التكرم جتبداء رأي سيادتكم اجتاه االختبا
حبثه وذلك بتحديد تسلسله وحسب األمهية وتعديل وإضافة ماترونه مناسبا ومل يدرج يف االستمارة، راجني من هللا 

 تعاىل أن يسدد خطاكم.
 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الشكر والتقدير واالحرتام.    

                                                                              
                                 

ــؤاد                                                                               ــ ــــ  الطالب الباحث: سـاحيي فــ
 



  

 
 

اهلدف من 
 االختبار

 الرتشيح وحدة القياس اسم االختبار

السعة 
الالهوائية 
 الفوسفاتية

  اثنية  (navette) مرت 5×10اختبار انفات 
  اثنية م(30اختبار القفز على ساق واحدة ملسافة )

  كجم.مرت/اث (اثنية15اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر )

........................................................................................... اقرتاحات
......................................................................................... 

القدرة 
الالهوائية 
 الفوسفاتية

  كجم.مرت/اث اختبار القفز العمودي من الثبات لسارجنت

  كجم.مرت/اث اختبار الوثب العري  من الثبات

  اثنية م  50م ،  20اختبار سباقات قصرية 

 اقرتاحات
...........................................................................................

.......................................................................................... 

السعة 
الالهوائية 
 الالكتيكية

  كجم.مرت/اث (اثنية60اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر )

  خطوة (De Saut Lateral)(اثنية 60) اختبار القفز اجلانيب

  اثنية  (Fifa Interval)م  40×6اختبار فيفا فرتي 

........................................................................................... اقرتاحات
.......................................................................................... 

القدرة 
الالهوائية 
 الالكتيكية 

  خطوة اثنية40اختبار قفز فوق احلاجز )خطوة خبطوة( 

  واط اثنية( راحة بني التكرارت10مرت( )6×35) (RAST)اختبار اجلري 

  كجم.مرت/اث (اثنية30اختبار اخلطوة الالهوائية هلارفادر )

 ......................................................................................... اقرتاحات
........................................................................................ 

 القدرة اهلوائية 

  نبضة/الدقيقة (conconi)اختبار كونكوين 

  (ml/kg-min (vameval)اختبار فانيفال 

  (ml/kg.min) (cooper)اختبار كوبر 

 ........................................................................................... اقرتاحات
........................................................................................ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاين ملحق 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن 

 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضية

 قسم التدريب الرايضي

 استمارة استطالع رأي ااكمني 

 حول الربانمج التدرييب التباديل 

أثر برانمج تدرييب ابستخدام طريقة استمارة مقدمة لتحضري مذكرة دكتوراه يف علوم التدريب الرايضي بعنوان: 
 سنة 17يف تطوير النظام الالهوائي واهلوائي لدى العيب كرة القدم حتت  التباديل

 االسم واللقب: ........................            
 الدرجة العلمية:.......................... 
ــــكـم   ............................  :ان العملــ
            االختصــــاص:............................ 
ـــالت  ـــــوقيـــــ ــــ  ع:.................................ـــ

يتشرف الباحث ابختياركم كعضو لتحكيم الربانمج التدرييب من قبل الباحث وعليه ارجو من              
سيادتكم التكرم ابالطالع على وحدات املنهاج التدرييب ومتارين املنهاج التدرييب وإبداء مالحظاتكم حول 

وموضوعي على الربانمج كما يرجى ابداء  مالئمتها هلذا الربانمج التدرييب وهذا سيساهم بدوره جتصدار حكم دقيق
 اقرتاحاتكم حول وضعيات جديدة ختدم دراستنا.

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الشكر والتقدير واالحرتام.

ــؤاد                                                                    ــ ــــ  الطالب الباحث: سـاحيي فــ
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 جدول متارين املناهج التدرييب:

 رسم توضيحي شرح التمارين 

ين 
تمر

ال
1 

 م بدون الكرة150جري ملسافة -
تقسيم الالعبني اىل جمموعتني، يقوم الالعب 

األول من كل جمموعة ابلرك  من خط البداية 
يرك  اىل  اىل األعمدة مث مير بني األعمدة،مث

 .مث يعاد نفس التمرين الشاخص هناية مسافة
 (.30-30جتيقاع ) -

 

ين 
تمر

ال
2 

يف  20×40: ملعب 3ضد3اللعب  -
)منطقة اجلزاء( تتكون من أربع الفرق أ،ب،ج 

حارس، فريق أ ضد فريق ب دائما  1،د +
وفريق ج ضد د، الفرق مل تلعب تكون حول 

 املعلب السرتجاع الكرة.
ميكن ان تضيف بع  التعليمات التقنية: -

ملس ضرابت الكرة، عدم قذف حتدد عدد 
 الكرة أبقصى. 

  د(3-د3جتيقاع ) -

ين 
تمر

ال
3 

 بدون الكرة م75جري ملسافة -
تقسيم الالعبني اىل جمموعتني، يقوم الالعب 

األول من كل جمموعة ابلرك  من خط البداية 
يرك  اىل  اىل األعمدة مث مير بني األعمدة،مث

 مث يعاد نفس التمرين. الشاخص هناية مسافة
 (.15-15جتيقاع ) -

 



  

 
 

ين 
تمر

ال
4 

( ورشات 10عمل تقين على شكل دائري )-
 ابلكرة: 

 م جري + تسديد مث رجوع بسرعة30 -1
 املشي ابلكرة ذهااب وإاياب. -2
ضرب الكرة ابلرأس: جري)نداء( +  -3

ضرب الكرة ابلرأس، الكرة قادمة من جانب 
 املرمى.  

 جري حول دوائر )التعرج(  -4
 تنطيط ابلكرة مث تسديد مث رجوع بسرعة. -5
تنطيط ابلكرة حول الشواخص )التعرج(  -6

 مث رجوع بسرعة املشي ابلكرة.
اجلري ابلكرة داخلي وابطن الرجل  -7

 .م10 +سرعة
ضرب الكرة ابلرأس عن طريق الغو   -8

(plongeante)  اليت ميررها احلارس. 
ابلقدم اليم ى أو  (tackler)عرقلة  -9

اليسرى على الكرة زميله الذي بدوره حماولة 
 مراوغته. 

التمرير: ميرر ابلرجل اليم ى ملرة واحدة  -10
مث ابلرجل اليسرى مرة واحدة لزميله ببعد 

ضع الكرات جبانبه على مرت، مع و 25مسافة 
 مرت.15بعد مسافة 

 اث(30-اث30جتيقاع ) -

 
 



  

 
 

ين 
تمر

ال
5 

عمل دائري لتقوية العضلية بدون محوالت 
 ورشات: 8،عمل 

 قفزات عمالقة -1
 (Foulées (bondissantes  

انطالق الالعب من خط البداية أبقصى  -2
أعمدة وبعد مرور من  3سرعة مرورا على 

 enمن اخللف )عمود األول مث جري 
arriére اىل العمود الثاين، مث جري األمام )

 اىل العمود الثالث مث رجوع اىل العمود الثاين 
 قفز ابحلبل. -3
 جري ذهااب وإاياب متعرج مابني األعمدة  -4
 ( أقماع.skipping ختطي ) -5
 اجلري وقفز على احلواجز. -6
شواخص يف خط  03قفز ابلرأس: وضع  -7

مستقيم واحد مقابل املرمى، بداية من 
الشاخص األول جري  و املرمى وقفز ابلرأس 

 ومث رجوع لشاخص الثاين واىل الثالث 
اىل اخر عمود جري متعرج  و كل عمود  -8

 )هناية(.
 اث( 30-اث30جتيقاع ) -

 



  

 
 

رين
لتم
ا

6 

 8) جري-تدريب تباديل قوة  عمل دائري
 ورشات( : بدون الكرة

 مث الرك  ابلسرعةقفز على احلواجز   -1
 جري ذهااب وإاياب. -2
جري ما بني أعمدة جانيب ابليسرى  -3

 الرك  ابلسرعةمث  (pas chassés)واليم ى 
وضع أربع الشواخص كل الشاخص يبعد  -4

مرت، بداية انطالق من  5عن اخر مبسافة 
ه ومث اىل الشاخص االول اىل الثاين مقابل

 الثالث واىل الرابع مث رجوع اىل األول.
اجلري املتعرج مابني أعمدة مث ملس  -5

يعاد ومث االول ورجوع اىل عمود الشاخص 
 جري اىل الشاخص اخري.

جري بداية من الشاخص االول اىل عمود  -6
وسط ملسه مث عودة لشاخص أول مث جري اىل 

 عمود اخري 
 ري مث اجل قفزات متديد 2قيام  -7
 (saut extension) 
قفز وملس العارضة أفقية مي ى مث جري ملس  -8

ورجوع ايضا ملس العارضة افقية  شاخص
 يسرى ومث ملس الشاخص أخر جبانبه.   

 اث(25-اث5جتيقاع )-

   

 
   

ين 
تمر

ال
7 

مع احلارس: على نصف  1ضد  1اللعب 
 امللعب 

 اث(30-اث30جتيقاع )-

 



  

 
 

ين 
تمر

ال
8 

 قيام ابلورشة التقنية مقسمة على أربع : -
يقوم الالعب مشي ابلكرة حول  -1

الشواخص ابلقدم اليم ى من اجلولة األوىل، 
واجلولة الثانية ابلقدم اليسرى ويف اجلولة الثالثة 

 8معا القدمني )تناوب( وهكذا حأ هناية 
 دقائق.

مشي ابلكرة حول الدوائر داخل الرجل  -2
الوىل وداخل الرجل اليسرى يف اليم ى اجلولة ا

اجلولة الثانية ويف اجلولة الثالثة خارج الرجل 
 ابليم ى وخارج الرجل اليسرى يف اجلولة الرابعة.

قيام مشي ابلكرة جانيب مابني األعمدة  -3
 ابلرجل اليم ى ومرة الرجل اليسرى 

مشي ابلكرة خارج الرجل متعرج مابني  -4
 األعمدة 
 (15-15)ث( أو 30-ث30ايقاع )

 

ين 
تمر

ال
9 

قيام أربع ورشات تقنية مقسمة يف كل ركن  -
واحد ضد واحد قيام مراوغة  1امللعب، ورشة

اسرتجاع  %Vma) 50زميله مث اجلري )
مترير الكرة ابلقدم  2م لورشة اثنية، ورشة40

 %Vma) 50اليم ى واليسرى مث اجلري )
تنطيط الكرة  3م، ورشة 60ملسافة  اسرتجاع

 %Vma) 50ابلرأس أو الرجل مث اجلري )
لعب الكرة  4م، ورشة 40ملسافة اسرتجاع 

 %Vma) 50على شكل التنس مث اجلري )
 م مث يعاد نفس التمرين. 60ملسافة اسرتجاع 
  (15-15ث( أو )30-ث30ابيقاع )

1 

2 4 

3 



  

 
 

ين 
تمر

ال
10 

 جري-تدريب تباديل قوة- -
بني األعمدة يبدأ الالعب ابلقدمني معا قفز 

ذهااب وإاياب وبعد االنتهاء من األعمدة يواصل 
ابجلري مث يقفز ابلقدمني معا داخل الدائرة 

اليم ى مث يقفز مرة اخرى داخل الدائرة اليسرى 
 مث اىل الدائرة األمامية مث يعاد نفس التمرين.

  اث(15-15جتيقاع )

ين 
تمر

ال
11 

 جري-تدريب تباديل قوة-
مقعد البدالء وعند يصعد العبني فوق -

إعطاء اإلشارة يدفع الالعبون قدم إىل الوراء 
للمس األرض مث إرجاع القدم فوق مقعد 
البدالء مرة ابليم ى ومرة ابليسرى مع التنفيذ 
 بسرعة، مث اجلري بسرعة اىل هناية القمع

 اث(15-15ابيقاع ) 

 

 

ين 
تمر

ال
12 

 جري-تدريب تباديل قوة--
يكونوا العبني يف وضعية اجللوس فوق املقعد  

يقفزون الالعبون عموداي بكليت القدمني فوق 
مقعد البدالء وأيضا مع اجلري عند هناية القمع 

 اث(15-15)

 

 



  

 
 

ين 
تمر

ال
13 

 تدريب تباديل جري-
يقف الالعبون يف الصف وراء بعضهم البع    

 مبسافات متباعدة قليلة
عند انطالق االشارة يقوم الالعب ابنطالق  -

ثواين و جري منتظم )متوسط(  3أقصى سرعة 
اثنية  20ثواين ومث هرولة مدة  7ل 

 دقائق7)اسرتجاع( وهكذا حأ هناية الوقت 
 ويعاد نفس التمرين

 اث(20-10جتيقاع )

 

ين 
تمر

ال
14 

 جري-تدريب تباديل قوة-
عند انطالق االشارة بنطلق الالعب أبقصى  

سرعة مث جري منتظم ويف االسرتجاع قيام 
بتمرير مث يقومون الالعبون بتنفيذ متارين 

واجلري عند  bondissement)احلجل )
 االشارة اثنية اسرتجاع يكون بتنطيط الكرة 

د( ويعاد 12-6)وهكذا حأ هناية الوقت 
 نفس التمرين.

-5( أو )15-15أو ) اث(20-10ابيقاع ) 
15)   

10 s 

3 s 
sp
rin
t 7 
s 
co
ur
se 

moye
nne 

 

10 
s 

10 
s 

3 s 
sp
rin
t 7 
s 
co
ur
se 

moyenne 

3 s 
sp
rin
t 7 
s 
co
ur
se 

moye
nne 

20 s 
trottin
g 

20 s 
trotting 

20 s 
trotting 



  

 
 

ين 
تمر

ال
15 

 تدريب تباديل قفز  افقي-
ينطلق العب األوىل عند انطالق االشارة 

ابلسرعة وعند االشارة اثنية قفز على 
الشواخص ،يكون االسرتجاع )التمرير، تنطيط 

مث يعاد نفس د 8حأ هناية الوقت ابلكرة( 
 التمرين.
  اث(10-10ابيقاع )

ين 
تمر

ال
16 

 تدريب تباديل قفز عمودي -
يقوم الالعب ابلقفز عند انطالق االشارة 

وعند االشارة اثنية  عمودي متخطي احلواجز
جري ،يكون االسرتجاع ابلوثب عمودي

مث يعاد نفس د 8حفيف، حأ هناية الوقت 
 التمرين. 

  اث(20-10ابيقاع ) 

ين 
تمر

ال
17 

 تدريب تباديل قوة مع احلمولة-
 3عند االشارة االوىل يقوم العب ب  

demi-squat 70% +6  الوثبات
واجلري عند االشارة الثانية واالسرتجاع يكون 
 )املشي،اجلري خفيف( مث يعاد نفس التمرين.

 (15-15اث( أو )20-10جتيقاع )

 

 

ين 
تمر

ال
18 

العمل على الدوائر أي تنفيذ متارين القفز  -
الزوجي )الوثب داخل الدوائر ابلقدمني معا( 

وينتهي التمرين ابجلري السريع يف مسار 
 مستقيم  و الشاخص مث يعاد نفس التمرين.

 (10-10جتيقاع )
 

10 à 
15 s 

10 à 
15 s 

10 à 
15 s 

20 
s 

20 
s 

10 s 10 s 10 s 

20 s 20 s 7 mn 



  

 
 

ين 
تمر

ال
19 

 ورشات: 10تباديل قوة عمل دائرة تدريب  -
قفز على احللقات مث جري خفيف  -1

 ث( لتغيري الورشة اخرى.20)اسرتجاع 
 (navette)الرك  ابلسرعة ذهااب وااياب  -2
 قيام خبطوات عمالق داخل احللقات -3
ختطي الشواخص مع الركبتني  -4

(skipping). 
 خطوات هارفارد فوق املقعد  -5
 قيام نط ابحلبل  -6
 وق البند قفز ف -7
 جتاوز أعمد ابحلركات التنسيقية -8
 قفز الوثب معا القدمني فوق املقعد -9

 جري متعرج من اخللف واألمام  -10
  (10-10ث( او )15-ث5ابيقاع )

ين 
تمر

ال
20 

-عمل دائرة تدريب تباديل خمتلط )جري -
-6اثنية و4-3ورشات: عمل ورشة 8قوة( 
 ثواين للجري 7
  4تغري مكان وملس الشواخص  -1
 قفز احلواجز مث اجلري ابلسرعة -2
 جري متعرج بني األعمدة -3
 جري متكسر مرورا مابني األعمدة -4
 (cours vma)جري  -5
ختطي الشواخص ورفع ركبتني  -6

(skipping) 
 latéraux)تغري مكان ابجلانب ) -7
 قفز على احللقات الدائرة  -8

  ( 20-10جتيقاع )



  

 
 

ين 
تمر

ال
21 

يقوم الالعب قفز احلاجز مث انطالق جري  -
ملس الشواخص ابليد مث مرور هناية اخلط 

 الوصول مث يعاد نفس التمرين.
 اث( 25-اث5جتيقاع )

 الشواخص 6= مرورا   (bloc)كتلة  1
 د اسرتجاع 2=   (bloc) كتلة  3

 

ين 
تمر

ال
22 

 تدريب تباديل خمتلط ابلكرة وبدون الكرة:
اث 15(، 1)اث اجلري 15الالعبني يؤدون 
اث املشي ابلكرة مع  15(، 2)الراحة اإلجيابية 
اث الراحة اإلجيابية 15( و3)حتديد املسافة 

(، وهكذا ...تقسيم اىل أربع جمموعات 4)
العبني  5اىل  3لكل جمموعة تتكون من 
 ويعملوا يف نفس الوقت.

 اث(. 15-اث15جتيقاع )

 

ين 
تمر

ال
23 

 تباديل ابلكرة مع ذهااب وإاياب:تدريب 
مترين ابلثالثي، يقوم الالعب مبراحل ذهاب 

مرتا(، 18-14وإايب على مسافة حمددة )
أثناء اجراء ذهااب وإاياب عند كل نصف دورة 

، 3و2يقوم ابلتبادل التمريرات مع الالعبني 
املراحل الثالثة،  1عند اهناء الالعب رقم 
 ء وهكذا....يقوم أبدا 3يصبح ممر والالعب 

 اث(.  20-اث10جتيقاع )

 
 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الثالث ملحق
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 قائمة األساتذة احملكمني لالختبارات والربانمج التدرييب

مالرق اللقب واالسم الدرجة  الوظيفة ومكان العمل  
ستغامنمعهد الرتبية البدنية والرايضية مب عايلأستاذ تعليم ال   01 حممد زرفأ.د  
ستغامنمعهد الرتبية البدنية والرايضية مب عايلأستاذ تعليم ال   02 أ.د كتشوك سيد حممد 
ستغامنمعهد الرتبية البدنية والرايضية مب عايلأستاذ تعليم ال   03 أ,د بن قوة علي 
ة مبستغامنمدير معهد الرتبية البدنية والرايضي  04 د. ميم خمتار أستاذ حماضر  

ستغامنوالرايضية مبمعهد الرتبية البدنية   05 د. عدة غوال أستاذ حماضر  
 06 د. بكلي عيسى أستاذ حماضر  جامعة الشلف
 07 د. سعداوي حممد أستاذ حماضر  جامعة الشلف

 08 د. ميسيوري رزقي  أستاذ حماضر  جامعة أحممد بوقرة بومرداس
ند. شريط حممد احلس أستاذ حماضر  جامعة أحممد بوقرة بومرداس  09 
 10 د. قاسم خمتار  أستاذ حماضر  جامعة زاين عاشور اجللفة
 11 د. محيدة خالد أستاذ حماضر  جامعة زاين عاشور اجللفة

 12 د. سامل بن سامل أستاذ حماضر  جامعة املسيلة 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 قائمة فريق العمل

مالرق االسم واللقب التحصيل العلمي مكان الدراسة   
ية مبستغامنوالرايضمعهد الرتبية البدنية   01 سبخة حممد األمني طالب دكتوراه 

ية مبستغامنمعهد الرتبية البدنية والرايض  02 لقليب خلضر  طالب دكتوراه 
 03 سعودي عيسى طالب دكتوراه جامعة البويرة
 04 بورقدة صدام حسني طالب دكتوراه جامعة بسكرة 

خمتارعزوزي  طالب دكتوراه جامعة أحممد بوقرة بومرداس  05 
 

 قائمة األساتذة املصححني اللغوين واملرتمجني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم االسم واللقب التحصيل العلمي اخلربة الوظيفة ومكان العمل

أدب  دكتوراهعلوم  سنوات 08 أستاذ مؤقت جبامعة اجللفة
 عريب

 01 سعدي حممد 

 02 دابب فؤاد ماسرت أدب عريب سنوات 07 أستاذ تعليم اثنوي
 03 ساحيي إمساعيل  ماسرت فرنسية  سنوات 04 أستاذ تعليم متوسط
 04 قاسم سهام ليسانس اجنليزية سنة 14 أستاذة تعليم متوسط

+ ماسرت اجنليزية  سنتني  أستاذة مؤقتة تعليم متوسط
 ليسانس فرنسية

 05 ساحيي سارة 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الرابع ملحق
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 

 العلمي والبحثوزارة التعليم 

 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن

 والرايضيةمعهد الرتبية البدنية 

 ختصص حتضري بدين رايضي

 

 لتثمني مشكلة البحثاستمارة 

 ( موجهة اىل املدربني واملختصني يف كرة القدملتثمني مشكلة البحثاستمارة )

 :وبعدحتية طيبة 

فإطار اجناز أطروحة الدكتوراه يشرفين أن اتوجه اىل سيادتكم اارتمة وأضع بني أيديكم هذه االستمارة راجيا منكم 
اإلجابة عنها بكل أتين، ابإلضافة ذلك سأكون ممتنا لكم إذا قمتم جتكمال املعلومات التالية، مع العلم 

 استخدامها فقط لاغراض العلمية.

 عدد سنوات التدريب: .........                .......                      العمر: .........

 القسم : ........................                النادي:................                     

 

 ولكم منا جزيل الشكر واالحرتام 

 

 الطالب الباحث: ساحيي فاااااؤاد 

 



  

 
 

 

 :السؤال

 ( يف اخلانة املناسبة، أو حتديد طريقة مستخدمة يف فريقك  xالسؤال بوضع عالمة )اجب عن  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرتة التنافسية فرتة التحضريية الطرق التدريب 

 طريقة التدريب املستمر
méthode continue 

  

 طريقة التدريب الدائري
méthode  circuit- 

training 

  

 طريقة التدريب الفرتي
méthode  d'interval- 

training 

  

 طريقة التدريب التكراري
méthode repetitive 

  

 طريقة التدريب اللعب 
méthode de jeu 

  

 طريقة التدريب
 méthodeالتباديل

intermittent  

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اخلامس ملحق
 



  

 
 

 استمارة الالعبني: 

 الطول )سم( )كلغ(الوزن  اترين إزدايد ومكان امليالد اللقب واالسم الرقم
 1.68 59 2002/08/26 رمحاين صالح 01
 1.76 67 2002/10/25 بوحوية حممد  02
 1.77 64 2002/12/29 شارف عبد الكرع 03
 1.73 51 2003/08/30 رمحاين نور هللا عماد 04
 1.75 57 2003/10/19 رمحاين مهدي  05
 1.77 68 2003/02/25 يونسي عبد السالم 06
 1.81 56 2003/09/15 روس اثمر  07
 1.78 70 2003/06/08 بريك سليمان  08
 1.79 66 2003/05/22 محري رشيد 09
 1.68 55 2002/05/25 عروش وليد 10
 1.78 49 2003/07/27 نقارة عيسى عبد احلق  11
 1.75 65 2002/07/21 اخلري حممد عبد الرؤف 12
 1.67 56 2003/10/26 حجاوي عبد السالم 13
 1.64 44 2002/11/14 سليخني كمال  14
 1.82 69 2002/08/03 زقريري رضا 15
 1.71 61 2002/07/01 رمحاين حممد بالل  16
 1.67 57 2003/05/04 وهاب حممد ملني 17
 1.74 70 2003/01/05 دير جنيب طارق 18
 1.77 58 2003/09/04 زنيىة عبد القادر 19
 1.72 54 2002/01/16 بوخاري عيسى 20
 1.69 55 2003/03/19 نظور رضا 21
 1.67 53 2003/06/13 برخيس يوسف 22
 1,71 54 2003/05/16 نقار حممد رشيد 23
 1.76 49 2003/10/19 مانع حممد أمني 24
 1.66 44 2003/11/20 عرابوي هشام 25
 1.67 49 2003/02/14 عبدشليحي صابر  26
 1.66 55 2002/03/20 بن مسعود ابراهيم  27
 1.72 59 2002/09/02 رزيق حيي 28



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   السادس ملحق
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 استمارة تسجيل البياانت يف اختبار القفز العمودي:

 أنثى(:........*العمر الزمين:..............-* اإلسم:..............التارين:............*النوع)ذكر

 (: .......................كجم * الطول: ...............................wtاجلسم)*وزن 

 (:D* مسافة الوثب )

 اااولة األوىل:.. ..............سم -

 اااولة الثانية:.................سم  -

 اااولة الثالثة:.................سم  -

 M*   √𝐷.................= 100÷ * نتائج أحسن حماولة: ............سم

 ........مرت =.........كجم مرت.ث×.......كجم×2.21(: = pالقدرة الالهوائية)

 
 استمارة تسجيل فردية الختبار اخلطوة الالهوائية هلارفارد:ا

 انثى(:......................-*االسم:.............*التارين:...............*النوع)ذكر

 السن:................سنة          *الوزن:.....................كجم.*

 :.............................خطوة15* عدد اخلطوات عند الثانية ال 

 :.............................خطوة60عند الثانية ال                  

 1.33[×15÷..خطوة(...×0.4)×..........كجم]* السعة الالهوائية الفوسفاتية= 

 1.33[×مرت               ×.............كجم]                                 

 1.33[×60÷ .....خطوة(×0.4)×..........كجم]* السعة الالهوائية الالكتيكية= 

 1.33[×مرت(                  ×..........كجم]                                



  

 
 

 اث راحة(:10) 6×م35تكرار سرعة قصوى  RASTاستمارة تسجيل فردية الختبار  

 

Name 
 االسم

Maximum 
Power 

 اعلى القدرة

Minimum 
Power 

القدرةأقل   

Total Time (6 sprints) .. 
Average Power (Total ÷ 6) 

(جري6) الوقت مجموع             
( 6÷ المحموع) القدرة معدل            

Fatigue Index 
 مؤشر التعب

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Name Wt. 
(kg.) 

Dist. 
35m 

Dist2 Time Time3 Power = Wt. x Distance2 ÷ Time3 

    1.   
 2. 
 3. 

Date:     
4. 

 5. 
 6. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    السابع ملحق
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 النتائج اخلام الختبار القفز العمودي لسارجنت للمجموعتني الضابطة والتجريبية:

 

 

 اجملموعة الضابطة
 )ك .م/اث( بعدي )ك .م/اث( قبلي )سم( بعدي )سم( قبلي الرقم
01 34 35 76.02 77.13 
02 36 35 88.84 87.59 
03 44 45 93.82 94.88 
04 33 35 68.55 70.60 
05 43 45 82.60 84.50 
06 40 40 95.04 95.04 
07 41 40 79.24 78.27 
08 40 40 97.39 97.39 
09 40 40 92.24 92.24 
10 44 46 80.62 82.43 

 اجملموعة التجريبية
 )ك .م/اث( بعدي )ك .م/اث( قبلي )سم( بعدي )سم( قبلي الرقم
01 45 47 86.62 98.02 

02 40 46 90.85 97.42 

03 31 37 68.90 75.28 

04 44 53 64.50 70.79 

05 40 45 96.44 102.29 

06 33 38 77.44 83.10 

07 41 46 76.83 102.87 

08 43 49 101.44 108.29 

09 40 45 81.06 85.98 

10 39 45 74.52 80.05 



  

 
 

 

 التجريبية:تني الضابطة و للمجموعاث 60واخلطوة اهلارفارد  اث15اخلطوة اهلارفارد  يالنتائج اخلام الختبار 
 

 اجملموعة الضابطة

 الرقم
 15هارفارد 

 )ك .م/اث(
 60هارفارد 

 )ك .م/اث(
 بعدي قبلي  بعدي قبلي 
01 22.59 24.33 23.89 26.50 
02 36.88 36.88 36.30 36.88 
03 21.84 23.83 29.79 30.28 
04 21.84 23.40 19.50 21.45 
05 36.70 36.70 34.26 33.03 
06 25.96 28.12 34.07 35.69 
07 41.10 36.38 23.24 25.77 
08 39.72 37.24 40.34 40.96 
09 30.85 32.91 31.37 31.88 
10 30.64 34.47 35.43 32.55 

 اجملموعة الضابطة

 الرقم
 15هارفارد 

 )خطوة( 60هارفارد  )خطوة(

 بعدي قبلي  بعدي قبلي 
01 13 14 55 61 
02 16 16 63 64 
03 11 12 60 61 
04 14 15 50 55 
05 15 15 56 54 
06 12 13 63 66 
07 19 18 46 51 
08 16 15 50 51 
09 15 16 54 55 
10 16 18 74 68 

 اجملموعة التجريبية 

 الرقم
 15هارفارد 

 )ك .م/اث(
 60هارفارد 

 )ك .م/اث(
 بعدي قبلي  بعدي قبلي 
01 31.38 35.57 28.24 40.28 
02 45.14 49.90 38.61 39.80 
03 24.96 31.77 28.37 36.31 
04 25.32 30.74 31.20 33.46 
05 28.30 32.34 37.90 42.45 
06 31.35 36.17 41.60 45.22 
07 33.76 37.73 25.32 27.30 
08 32.27 37.24 37.24 41.58 
09 32.77 42.13 32.77 36.28 
10 31.21 37.06 24.38 30.23 

 اجملموعة التجريبية

 15هارفارد  الرقم
 )خطوة(

 60هارفارد 
 )خطوة(

 بعدي قبلي  بعدي قبلي 
01 15 17 54 77 
02 19 21 65 67 
03 11 14 50 64 
04 14 17 69 74 
05 14 16 75 84 
06 13 15 69 75 
07 17 19 51 55 
08 13 15 60 67 
09 14 18 56 62 
10 16 19 50 62 



  

 
 

 

 للمجموعتني الضابطة والتجريبية: VamEvalفاميفال النتائج اخلام الختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموعة التجريبية 
 بعدي قبلي بعدي قبلي الرقم
 Vma Vma Vo2max Vo2max 
01 13.8 15.5 48.1 54.3 
02 15.3 16.5 53.4 57.8 
03 14.3 16.1 49.9 56.4 
04 13.8 15.1 48.1 52.9 
05 14.3 16.1 49.9 56.4 
06 13.8 15 48.1 52.5 
07 15.9 17 55.6 59.5 
08 14.5 16.1 50.8 56.4 
09 15.9 16.9 55.6 59.1 
10 15.9 17.1 55.6 59.9 

 اجملموعة الضابطة 

 الرقم
 بعدي قبلي بعدي قبلي

Vma Vma Vo2max Vo2max 
01 13.8 13 48.1 45.5 
02 13.9 14 48.6 49.0 
03 14.1 14.5 49.4 50.8 
04 13.8 14.3 48.1 49.9 
05 16.9 16.5 59.1 57.8 
06 17 17.1 59.5 59.9 
07 15.5 15 54.3 52.5 
08 15.9 15.5 55.6 54.3 
09 15.9 15.5 55.6 54.3 
10 15.6 16 54.7 56.0 



  

 
 

 لمجموعة التجريبيةتكرار سرعة قصوى ل RASTقبلي  اختبار

 RAST1 الرقم
 )اث(

RAST2 
 )اث(

RAST3 
 )اث(

RAST4 
 )اث(

RAST5 
 )اث(

RAST6 
 )اث(

Total /6 
 )ثواين(

01 5.23 5.25 5.58 5.85 5.85 5.86 33.26 
02 5.58 5.85 5.94 5.94 6.16 6.50 35.97 
03 5.30 5.30 5.89 6.03 6.03 6.12 34.67 
04 5.56 5.71 5.76 5.90 5.98 6.50 35.41 
05 5.62 5.80 5.94 6.03 6.21 6.34 35.94 
06 5.31 5.31 5.71 5.94 5.94 6.16 34.37 
07 4.85 5.40 5.40 6.01 6.12 6.12 33.9 
08 5.17 5.58 5.85 5.89 5.98 6.16 34.63 
09 5.80 6.03 6.12 6.12 6.30 6.48 36.85 
10 5.13 5.22 5.50 5.50 5.84 5.86 33.05 

 

 الرقم
 RAST1 

 )واط(
RAST2 

 )واط(
RAST3 

 )واط(
RAST4 

 )واط(
RAST5 

 )واط(
RAST6 

 )واط(
Total /6 

 )واط(
 مؤشر التعب 

01 505.22 499.47 415.99 361.01 361.01 359.16 416.97 4.39 

02 472.39 409.96 391.60 391.60 351.13 298.86 385.92 4.82 

03 526.60 526.60 383.68 357.57 357.57 342.02 414.65 5.32 

04 363.48 335.58 326.91 304.19 292.14 227.49 308.29 3.84 

05 393.37 357.87 333.15 318.46 291.56 273.99 328.06 3.37 

06 566.36 477.44 477.44 397.45 397.45 356.37 445.41 6.10 

07 601.31 435.65 435.65 316.00 299.27 299.27 397.85 8.90 

08 620.52 493.55 428.31 419.65 400.98 366.85 545.97 7.32 

09 414.37 368.74 352.71 352.71 323.33 297.13 351.49 3.18 

10 499.05 473.68 404.95 404.95 388.36 344.81 419.3 4.66 



  

 
 

 تكرار سرعة قصوى للمجموعة التجريبية RASTاختبار بعدي 

 الرقم
RAST1 

 )اث(
RAST2 

 )اث(
RAST3 

 )اث(
RAST4 

 )اث(
RAST5 

 )اث(
RAST6 

 )اث(
Total /6 
 )ثواين(

01 4.42 4.76 5.17 5.58 5.85 5.86 31.64 
02 4.50 4.85 4.94 5.04 5.46 6.50 31.29 
03 4.58 4.75 4.89 4.98 5.17 5.22 29.59 
04 4.98 5.16 5.19 5.30 5.50 5.85 31.98 
05 5.12 5.17 5.46 5.50 5.58 5.98 32.81 
06 4.98 5.12 5.30 5.75 5.75 5.78 32.68 
07 4.86 5.01 5.30 5.22 5.56 5.57 31.52 
08 4.93 5.30 5.47 5.89 5.98 5.86 33.43 
09 5.47 5.98 5.98 6.03 6.12 6.12 35.7 
10 4.67 4.58 4.76 5.13 5.16 5.19 32.75 

 

 RAST1  الرقم
 )واط(

RAST2 
 )واط(

RAST3 
 )واط(

RAST4 
 )واط(

RAST5 
 )واط(

RAST6 
 )واط(

Total /6 
 )واط(

 مؤشر التعب 

01 836.99 670.14 523.01 415.99 361.01 359.16 527.71 15.10 

02 900.68 719.42 680.81 641.09 504.23 298.86 624.18 19.23 

03 816.05 731.53 670.48 634.78 567.34 551.19 661.89 10.95 

04 505.84 454.73 446.89 419.64 375.50 344.27 424.47 6.05 

05 520.23 505.28 428.97 419.68 401.89 326.51 433.76 6.05 

06 674.46 620.63 559.52 438.16 438.16 431.38 527.05 7.40 

07 597.60 545.52 460.78 482.29 399.11 396.97 480.37 6.36 

08 715.37 575.97 523.92 419.65 400.98 426.12 510.33 8.65 

09 493.98 378.07 378.07 368.74 352.71 352.71 387.38 5.95 

10 661.52 701.29 624.70 499.05 490.39 481.94 576.48 6.69 



  

 
 

 تكرار سرعة قصوى للمجموعة الضابطة RASTاختبار قبلي 

 الرقم
RAST1 

 )اث(
RAST2 

 )اث(
RAST3 

 )اث(
RAST4 

 )اث(
RAST5 

 )اث(
RAST6 

 )اث(
Total /6 
 )ثواين(

01 6.43 6.56 6.82 6.89 7.15 7.56 41.32 
02 5.12 5.49 5.61 5.79 5.85 5.89 33.75 
03 5.89 6.03 6.03 6.50 6.52 6.93 37.9 
04 6.12 6.34 6.57 6.61 6.76 7.56 39.96 
05 5.17 5.50 5.50 5.56 5.71 5.94 33.38 
06 5.30 5.31 5.49 5.56 5.89 5.98 33.31 
07 5.31 5.49 6.12 6.12 6.52 6.57 36.13 
08 5.23 5.25 5.58 5.85 5.85 5.86 33.62 
09 5.14 5.76 5.76 5.98 6.07 6.34 35.05 
10 5.47 5.76 5.85 5.85 6.07 6.34 35.34 

 

 RAST1  الرقم
 )واط(

RAST2 
 )واط(

RAST3 
 )واط(

RAST4 
 )واط(

RAST5 
 )واط(

RAST6 
 )واط(

Total /6 
 )واط(

 مؤشر التعب 

01 225.78 212.62 189.22 183.51 164.21 138.92 185.71 2.10 

02 593.25 481.20 450.98 410.21 397.72 389.67 453.83 6.03 

03 335.72 312.87 312.87 249.79 247.50 206.12 277.47 3.41 

04 235.14 211.50 190.06 186.63 174.48 124.74 187.09 2.76 

05 611.66 508.03 508.03 491.76 454.02 403.29 496.13 6.24 

06 501.92 449.09 456.57 434.75 365.69 349.43 426.24 4.57 

07 466.36 421.98 304.61 304.61 251.92 246.21 332.61 6.09 

08 599.41 592.59 493.55 428.31 428.31 426.12 494.71 5.15 

09 523.20 371.78 371.78 332.24 317.68 278.80 365.91 6.97 

10 404.17 346.14 330.41 330.41 295.77 259.57 327.74 4.09 



  

 
 

 تكرار سرعة قصوى للمجموعة الضابطة RASTاختبار بعدي 

 الرقم
RAST1 

 )اث(
RAST2 

 )اث(
RAST3 

 )اث(
RAST4 

 )اث(
RAST5 

 )اث(
RAST6 

 )اث(
Total /6 
 )ثواين(

01 5.58 5.58 5.98 5.98 6.03 6.03 35.18 
02 4.76 5.30 5.50 5.67 5.76 5.85 32.84 
03 5.58 5.75 5.98 6.31 6.49 6.85 36.96 
04 6.03 6.30 6.58 6.79 6.86 7.13 39.42 
05 5.19 5.30 5.46 5.58 5.76 5.98 33.27 
06 5.19 5.50 5.50 5.50 5.86 5.89 33.44 
07 5.22 5.30 5.89 5.98 6.17 6.30 34.86 
08 5.12 5.22 5.56 5.85 5.89 5.89 34.22 
09 5.12 5.50 5.67 5.89 6.03 6.30 34.51 
10 5.22 5.50 5.89 5.89 6.03 6.17 34.7 

 

 الرقم
 RAST1 

 )واط(
RAST2 

 )واط(
RAST3 

 )واط(
RAST4 

 )واط(
RAST5 

 )واط(
RAST6 

 )واط(
Total /6 

 )واط(
 مؤشر التعب 

01 345.48 345.48 280.06 280.06 273.76 273.76 299.76 2.03 

02 740.14 536.18 479.78 432.97 432.97 394.22 502.71 10.53 

03 394.84 360.84 320.78 273.04 250.95 213.42 302.31 4.90 

04 245.83 215.55 189.19 172.17 166.96 148.70 189.73 2.46 

05 604.62 567.75 519.28 486.49 442.30 395.25 450.31 5.29 

06 534.51 449.13 449.13 449.13 371.34 365.69 436.48 5.07 

07 490.90 469.01 341.71 326.51 297.27 279.24 367.44 6.07 

08 638.88 602.86 498.89 428.31 419.65 341.71 488.38 8.68 

09 529.36 427.04 389.77 347.71 284.14 284.14 377.02 7.10 

10 465.07 397.59 328.75 328.75 301.70 281.62 350.58 5.02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الثامن ملحق
 

 

 

 



  

 
 

 VAMEVAL جدول الختبار فاميفال 



  

 
 

 موقع انرتنت خاص حلساب املسافة اليت سيتم قطعها الالعب 

 vmaيف وقت حمدد وفقا ل

https://www.e-s-c.fr/tests-evaluations.php#VMA 

 

 

https://www.e-s-c.fr/tests-evaluations.php#VMA


  

 
 

 الالهوائية( 6) تكرارت سرعة  RASTموقع انرتنت خاص حلساب 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    التاسع ملحق
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      رالعاش ملحق
   

 



  

 
 

T-Test 

Notes 

Output Created 30-NOV-2019 21:34:42 

Comments  

Input Data C:\Users\fouad\Documents\ اختبار سارجنت

 sav.بعدي للمجوعتين الضابطة والتجريبية

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
20 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST GROUPS=(2 1)العينة 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=درجات 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.06 

 



  

 
 

Group Statistics 

 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean العينة

ة  بعدي اختبار القدرة الالهوائية الالكتيكي

 للمجموعتين

 30.64529 96.90891 376.4720 10 الضابطة

ةالتجريبي  10 515.3620 88.11968 27.86589 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

كية  اختبار القدرة الالهوائية الالكتي

 بعدي للمجموعتين

Equal variances assumed .070 .794 -3.353- 18 .004 -138.89000- 41.42030 -225.91082- -51.86918- 

Equal variances not 

assumed 

  
-3.353- 17.840 .004 -138.89000- 41.42030 -225.96690- -51.81310- 

 

T-Test 

Notes 

Output Created 26-NOV-2019 07:44:32 

Comments  

Input Active Dataset DataSet5 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 



  

 
 

N of Rows in Working Data File 20 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST GROUPS=(2 1)العينة 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=درجات 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean العينة

يناختبار سارجنت  بعدي للمجموعت  2.83305 8.95891 86.0070 10 الضابطة 

ةالتجريبي  10 97.3610 10.92328 3.45424 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

اختبار سارجنت  بعدي  Equal variances assumed 1.565 .227 -2.542- 18 .020 -11.35400- 4.46744 -20.73974- -1.96826- 



  

 
 

 Equal variances not للمجموعتين

assumed 

  
-2.542- 17.336 .021 -11.35400- 4.46744 -20.76557- -1.94243- 

 

T-Test 

Notes 

Output Created 06-DEC-2019 21:35:00 

Comments  

Input Data C:\Users\fouad\Documents\  اختبار سارجنت بعدي

 sav.للمجوعتين الضابطة والتجريبية

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 20 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST GROUPS=(2 1)العينة 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= 1درجات درجات  

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 



  

 
 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

  VO2max اختبار القدرة الالهوائية

 بعدي للمجموعتين

Equal variances assumed 2.926 .104 -2.161- 18 .044 -3.44000- 1.59159 -6.78380- -.09620- 

Equal variances not 

assumed 

  
-2.161- 14.502 .048 -3.44000- 1.59159 -6.84257- -.03743- 

  VMA اختبار القدرة الالهوائية

 بعدي للمجموعتين

Equal variances assumed 2.382 .140 -2.184- 18 .042 -1.00000- .45787 -1.96195- -.03805- 

Equal variances not 

assumed 

  
-2.184- 14.939 .045 -1.00000- .45787 -1.97627- -.02373- 

 

T-Test 

Output Created 26-NOV-2019 07:35:05 

Comments  

Input Data C:\Users\fouad\Documents\ اختبار قبلي وبعدي

 sav.لمجموعة التجريبية في اختبار سارجنت

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean العينة

  VO2max اختبار القدرة الالهوائية

 بعدي للمجموعتين

 1.37429 4.34588 53.0000 10 الضابطة

ةالتجريبي  10 56.4400 2.53868 .80280 

بعدي   VMA اختبار القدرة الالهوائية

 للمجموعتين

 39021. 1.23396 15.1400 10 الضابطة

ةالتجريبي  10 16.1400 .75748 .23954 



  

 
 

Active Dataset DataSet3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 10 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=قبلي WITH بعدي (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  اختبار قبلي سارجنت للمجموعة

 التجريبية
83.6600 10 10.21836 3.23133 

احتبار بعدي سارجنت للمجموعة 

 التجريبية
97.3610 10 10.92328 3.45424 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 



  

 
 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

وعة للمجم اختبار قبلي سارجنت

احتبار بعدي  -التجريبية 

ةسارجنت للمجموعة التجريبي  

-

13.70100

- 

3.75017 1.18591 -16.38371- -11.01829- 
-

11.553- 
9 .000 

 

T-Test 

Notes 

Output Created 29-NOV-2019 20:08:02 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in the analysis. 

Pair 1  اختبار قبلي سارجنت للمجموعة

 احتبار بعدي سارجنت التجريبية &

 للمجموعة التجريبية

10 .939 .000 



  

 
 

Syntax T-TEST PAIRS=قبلي WITH بعدي (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1  للمجموعة التجريبية &  ثا 15اختبار قبلي لهارفارد

ثا للمجموعة التجريبية 15اختبار بعدي لهارفارد   
10 .958 .000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  ثا للمجموعة  15اختبار قبلي لهارفارد

 التجريبية
31.6460 10 5.62213 1.77787 

ثا للمجموعة  15اختبار بعدي لهارفارد 

 التجريبية
37.0650 10 5.62009 1.77723 



  

 
 

Pair 1  ثا  15اختبار قبلي لهارفارد

 اختبار -للمجموعة التجريبية 

ثا للمجموعة  15بعدي لهارفارد 

 التجريبية

-

5.41900- 
1.63838 .51810 -6.59102- -4.24698- -10.459- 9 .000 

 

T-Test 

Output Created 29-NOV-2019 21:40:03 

Comments  

Input Data C:\Users\fouad\Documents\ سارجنت بعدي اختبار 

 sav.للمجوعتين الضابطة والتجريبية

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 20 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the 

cases with no missing or out-of-range data 

for any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST GROUPS=(2 1)العينة 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=درجات 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.03 



  

 
 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean العينة

 32.43921 102.58180 381.7020 10 الضابطة بعدي للمجموعتين  RAST اختبار

ةالتجريبي  10 515.3620 88.11968 27.86589 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

بعدي   RAST اختبار

 للمجموعتين

Equal variances assumed .268 .611 -3.125- 18 .006 -133.66000- 42.76459 -223.50508- -43.81492- 

Equal variances not 

assumed 

  
-3.125- 17.600 .006 -133.66000- 42.76459 -223.65176- -43.66824- 

T-Test 

Notes 

Output Created 05-DEC-2019 21:56:37 

Comments  

Input Data C:\Users\fouad\Documents\  اختبار قبلي وبعدي

 sav.لمجموعة الظابطة اختبار فوسفاتي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 



  

 
 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

the cases with no missing or out-of-range 

data for any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=قبلي WITH بعدي (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 تيكية اختبار قبلي السعة الالهوائية الالك

 لمجموعة التجريبية
32.5630 10 6.02019 1.90375 

 تيكيةاختبار بعدي السعة الالهوائية الالك

 لمجموعة التجريبية
37.2910 10 5.67106 1.79335 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 تيكية اختبار قبلي السعة الالهوائية الالك

 لمجموعة التجريبية & اختبار بعدي

ة السعة الالهوائية الالكتيكية لمجموع

 التجريبية

10 .849 .002 

 



  

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ة اختبار قبلي السعة الالهوائي

 -ية الالكتيكية لمجموعة التجريب

 اختبار بعدي السعة الالهوائية

يةالالكتيكية لمجموعة التجريب  

-

4.72800- 
3.23341 1.02249 -7.04104- -2.41496- -4.624- 9 .001 

T-Test 

Notes 

Output Created 30-NOV-2019 20:39:59 

Comments  

Input Data C:\Users\fouad\Documents\ اختبار قبلي

 sav.وبعدي لمجموعة التجريبية في اختبار سارجنت

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
10 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or out-of-

range data for any variable in the 

analysis. 



  

 
 

Syntax T-TEST PAIRS=قبلي WITH بعدي 

(PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 موعة اختبار قبلي القدرة الالهوائية للمج

 التجريبية
401.3910 10 66.97199 21.17840 

وعة احتبار بعدي لقدرة الالهوائية للمجم

 التجريبية
515.3620 10 88.11968 27.86589 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 موعة اختبار قبلي القدرة الالهوائية للمج

التجريبية & احتبار بعدي لقدرة 

 الالهوائية للمجموعة التجريبية

10 .420 .227 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ة اختبار قبلي القدرة الالهوائي

ر احتبا -للمجموعة التجريبية 

عة بعدي لقدرة الالهوائية للمجمو

 التجريبية

-

113.97100

- 

85.42292 27.01310 -175.07888- -52.86312- -4.219- 9 .002 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    احلادي ملحق
   عشر



  

 
 

  



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 امللخص
 " أثر برانمج تدرييب ابستخدام طريقة التباديل يف تطوير النظام الالهوائي واهلوائي   

 " سنة 17لدى العيب كرة القدم حتت 
 

هاادفت الدراسااة اىل التعاارف علااى ماادى مسااامهة الااربانمج التاادرييب املبااين علااى أساااس التاادريب التباااديل يف تطااوير       
سانة، أجارى الباحاث دراساة علاى مساتوى البطولاة الوطنياة  17النظام الالهوائي واهلاوائي لادى العايب كارة القادم حتات 

يناة الدراساة فرياق شاباب عاني وساارة، وعادد ، حيث مشلات ع2018/2019سنة للموسم الرايضي  17الثانية حتت 
العباا، وقاد   اختيارمهاا  10العبا، قسموا اىل جمموعتني، جتريبية وضابطة، تضم كل منهاا  28العبا من جمموعة  20

من جمتمع البحاث ابلطريقاة العمدياة، كماا اعتماد الباحاث يف الدراساة علاى املانهج التجارييب وذلاك جتجاراء االختباارات 
حتديااد شاادة التاادريب، يلااي ذلااك تطبيااق الااربانمج التاادرييب املصاامم ماان طاارف الباحااث مث هنااى ذلااك جتجااراء  القبليااة يف

االختبااار البعاادي. طبااق علاايهم االختباااارات الوةيفيااة )امليدانيااة( كاختبااار القفاااز العمااودي لسااارجنت واختبااار اخلطاااوة 
اث قصاد  60باار اخلطاوة الالهوائياة هلارفاارد تكارارات سارعة قصاوى واخت RASTاث واختباار  15الالهوائياة هلارفاارد 

 قياس السعة والقدرة الالهوائية واهلوائي ألنظمة الطاقة الفوسفا ، الالكتيكي والقدرة اهلوائي.
وماان خااالل حتلياال النتااائج أسااتخلص الباحااث أن الااربانمج التاادرييب ابسااتخدام طريقااة التاادريب التباااديل يسااااهم       

 سنة. 17وير كل من النظام الالهوائي واهلوائي لدى العيب كرة القدم حتت بشكل أكثر فعالية يف تط
 كرة القدم  –القدرة  –السعة  –النظام اهلوائي  –النظام الالهوائي  –طريقة التدريب التباديل الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 

 
 

 



  

 
 

Abstract 
" The effect of a training program using the Intermittent method in 

developing the anaerobic and aerobic system for football players 
under 17 " 

 
       The study aimed to identify the extent of the contribution of the 
training program based on intermittent training in the development of 
the anaerobic and aerobic system of football players "soccer players " 
under 17 years old , the researcher conducted a study at the level of the 
second national championship under 17 years for the sports season 
2018/2019, included a sample of  the study was Ain Oussara )CRBAO) 
youth team, and the number of 20 players from a group of 28 players, 
that  divided into two groups, experimental and controlling, each of 
which includes 10 players, they were chosen from the research 
community in an intentional way. The intensity of the training, the 
application of the training program designed by the researcher, then 
ended with a post-test. They applied functional (field) tests such as 
Sargent vertical jump test, the Harvard anaerobic step test 15s, the 
RAST maximum speed repetitions test, and the Harvard anaerobic step 
test 60s and the vameval test to measure the amplitude, anaerobic and 
antenna power of the phosphate, Lactic and antenna power systems. 
      Through analyzing the results, the researcher concluded that the 
training program using the method of intermittent training contributes 
more effectively to the development of both the anaerobic and aerobic 
system of football players under 17 years old. 
  
Key words: intermittent training method - anaerobic system - aerobic 
system – capacity- power – football. 

 



  

 
 

La résume de la thèse 
« Effet d’un programme d’entrainement utilisant la méthode 

d’entrainement Intermittent sur le développement des systèmes 

anaérobie – aérobie chez les footballeurs (U17) » 
 
      L’objectif de cette étude est de connaitre la contribution d’un 

programme d’entrainement en utilisant la méthode d’entrainement 

Intermittent dans le développement des système aérobie et anaérobie chez 
les footballeurs moins de 17 ans, de l’équipe de Ain ouessara (2ème 

division), A cet effet, une sérié de test physique (de terrain) (Sergent test, 
Harvard test 15 s, Rast test, test Vameval de capacite aérobie), ont été mis 
en place.  
Les résultats de cette étude, ont confirmés l’hypothèse générale selon 

laquelle l’effet d’un programme d’entrainement sur la méthode 

d’entrainement intermittent sur le développement des système aérobie et 

anaérobie chez les footballeurs moins de 17 ans, De ce fait, on a proposé 
des recommandations pratiques l’avenir. 
L’étude inclus :     

 La partie d’introduction : problématique, hypothèse, les raisons du 
choix du thème détermination des concepts, études similaires. 

 La partie théorique : 
-Chapitre 1 : Entrainement sportif moderne et méthodes d’entrainement. 
-Chapitre 2 : Systèmes énergie et capacités physiologiques. 
-Chapitre 3 : L'intimité de l'entraînement de football des adolescents ; 

     La partie pratique : 
- Chapitre 1 : Expérience exploratoire 
-Chapitre 2 : Méthodologie de recherche et procédures de terrain 
-Chapitre 3 : Affichage, Analyse et discussion des résultats des tests. 
Mots clés : Méthode d’entrainement Intermittent, le système Aérobie, le 

système anaérobie, puissance, capacite. 
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