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 اال هداء 

؛  لها على نفس يضاف أ ى من إلاهدي ثمرة هذا االنجاز العلمي إلى من وضعتني على طريق الحياة، 

ت من أجلي، رت كبيًرا صوراعتني حتى   وجعلتني رابط الجأش، خر ُجهًدا في   فلقد ضحَّ ولم تدَّ

وام  سبيل إسعادي على الدَّ

ي الحببية ِّ
م 
ُ
 وخفف عليهاهللا  ، شفاهاالغالية أ

حب الوجه  صا دروب الحياة، ويبقى من ُيسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكهنسير في 

ل في بلوغي  ؛فلم يبخل عليَّ طيلة حياته، الطيب، واألفعال الحسنة فلقد كان له الفضل األوَّ

 واكمال مشواري في الدكتوراه التعليم العالي

 والعافيةقه الصحة و رز  أطال هللا في ُعمره، والدي الحبيب

 ات والصعاب وفي تحقيق نجاحي تي؛ من كان لهم بالغ األثر في كثير من العقبا خو وأ  إخوتيإلى 

   األهل واألقارب جميع وإلى

واعترافا بفضلها وجهودها وصبرها ومعاناتها املستمرة في سبيل اكمال إلى زوجتي ورفيقة الكفاح 

 الجامعي الذين كانوا السند لي خالل مشواري الدراس ي أصهاري والى مشواري العلمي 

 هللا تعالى احفظهموقرة عيني إلى بناتي ملك ومليسا نور حياتي 

  العون ليإلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد 

بوفادن   ،عيشوش عيس ى زبوج واضح، من زاملوني خالل مشواري الدراس يإلى أصدقائي، و 

 وزمالء الدفعة   .... شاشو سداوي، عادل بلقاض ي، بسلطان الحاج، عثمان، دهلي هني،

والى كل من ذكرهم قلبي ولم يذكرهم قلمي واخص صديقي ورفيق دربي وأخي  وفريق العمل 

 الذي كان سندي في انجاز هاته األطروحة  قاسم عبد الهادي د.

 عمال ثانوية بلهواري محمد  إلى كل 

نمبجامعة مستغافي دفعة الدكتوراه زمالئي كل  والى



 الشكر والتقدير 
ا األولين واآلخرين،الحمد هلل رب  ما الحمد  لعاملين، معلم  الذي علم اإلنسان  يعلم،  هلل  كثيرا   لم  الحمد هلل حمدا 

و   ،الحمد هلل شكرا جزيال لك خلقتنا  بالعقل واالحمد  لك  الحمد  لك  ،  لنطق ميزتنابين مخلوقاتك زرعتنا،  الحمد 

يقول الحبيب صلى هللا عليه وسلم  » من لم يشكر الناس لم   ...... بالعلم زودتنا و   ،كلماتك أعنتنامداد  عدد خلقك و 

 ...يشكر هللا «.

إلى  افيدعون والتقدير  بالشكر  نتقدم  أن  بالجميل  والعرفان  الوفاء  م  واجب  البدنيةمدير  التربية    والرياضية   عهد 

ية أ.د بن دحمان محمد نصر الدين لتسهيل  البدنية والرياض  األنشطة   برامج  مخبر تقويممدير  والى  ميم مختار؛  د.

إدارة املعهد ملا أبدوه من تعاون معنا؛ وإلى   كل  وإلى  مهام دراستنا و توفيرهم لنا الوسائل البيداغوجية الجراء الدراسة

بداه من توجيهات قيمة من ساهم في هذا البحث وعلى رأسهم األستاذ املشرف البروفيسور:" بن قوة علي" ملا أ  جميع

النهائية  صيغتها  في  املذكرة  إلخراج  مستمرة  واألخ؛    ومتابعة  واألب  األستاذ  نعم  املساعد  وكان  بارودي د.واملشرف 

 ... .هذا املشروع  إتماممحمد أمين الذي كان السند لنا في  

رأسهم  البأتقدم  و  وعلى  املعهد  ودكاترة  أساتذة  إلى  املشروعشكر  خرفان   رئيس  محمد  دائم أ/د. حجار  كان  الذي 

الدكتوراه،   مسار  لنا خالل  والكيفي  الكمي  التكوين  على  و حريصا  فريقاملتابعة  الدكاترة    التكوين  والى  في  املتمثل 

أحمد،    :الكرام هللا  محمدد.أ/أ/د.عطاء  سيدي  مختار،  ،كوتشوك  محمد    د.ميم  زرف  لخضرد.أ/د.  ، ميساليتي 

من درسنا في ...... وإلى  ، د.صابر جمالهوار عبد اللطيف، د.سنوس ي عبد الكريم.د  د.مقدس موالي،  ،عدة غوالد.

الدكاترة التدرج  خالل  رضا،    املحترمين  املعهد  محمد  خوجة  القادر،  أ/د.أ/د.ادريس  عبد  عبد  زيتوني  عتوتي  أ/د. 

مدير معهد  والى  إلى أ/د. واضح محمد األمين  و   ، د.غزال عبد القادرأ/د. مقراني جمال،  د.بن لكحل منصور /القادر، أ

 د.بوسيف اسماعيل.... جامعة تسمسيلت  

بن عمار وثانويتي عبد الرحمان ابن رستم  االخوةوالى من لقنني الحروف األولى بمدرستي االبتدائية النور واملتوسطة 

 ... وبلهواري محمد أين اتممت دراساتي بكل فخر وسرور

إلى   بالشكر  نتقدم  أن  الننس ى  والعبي  كما  ومدربي  تيارت  فريقمسيري  بجامعة  شبيبة  املكتبة  عمال  إلى  ...وكذلك 

 مستغانم ....

 هذا البحث من بعيد في إنجاز    وأخيرا نشكر كل من ساهم من قريب أو



 قامئة احملتوايت 
 الصفحة  املوضوع 

 أ هداء اإل
 ب شكر وتقدير 

  قائمة احملتوايت 
  قائمة اجلداول 

  قائمة األشكال
 مقدمــــة الدراسة 
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 ة: ـــــ دم ـــــــــ مق 
تشهد السنوات األخرية تطورا يف خمتلف جماالت الرايضة، حيث ظهرت اجنازات وأرقام خيالية مذهلة يف خمتلف 
للرفع من  فيها  االستثمار  دقيقة وجب  علمية  تدريب جديدة ونظرايت  اكتشاف طرق  إل  أدى  الرايضية،  األلعاب 

، الصفحات  janina  ،2010، و  Hennig  ،Katharina) القدم  الكفاءة البدنية والفسيولوجية لدى العب كرة 
 ؛ (51-56

تطبيق التحديث العلمي   تشمل   أن كرة القدم هي واحدة من األنشطة الرايضية، اليت  حسن أبو عبدو يذكر  حيث  
مستوى من األداء يف املبارايت، جيب على العب  من أجل حتقيق أعلى  لذا  أعلى مستوى،  االجناز يف من أجل حتقيق 

له بشكل فعال   املوكلة املهام  إجناز  على    اكون قادر يستوى عال من الكفاءة البدنية واملهارة لمب  كرة القدم االستعداد
 ؛ (67، صفحة  2007)حسن السيد أبو عبده،   طوال املباراة

ألداء مجيع   ه الرايضي هو عملية هتدف إل حتسني مستوى الالعب بدنيا ومهاراي وخططيا وذهنيا تطوير فالتدريب  
 ؛ ( 56، صفحة  Alexandre Dellal  ،2008) املتطلبات خالل مقابالت كرة القدم

أيضا   دالل األيكسويشري  كرة    ندر  يف  املقابلة  متطلبات  من أن  املزيد  بذل  الالعب  من  تقتضي  احلديثة  القدم 
يهاجم؛  يدافع والكل  الكل  التكتيكي ومبدأ  االنضباط  تلعب دورا حيواي دور يف ف  اجملهودات حبكم  البدنية  الكفاءة 

للقيام مبهامه   يؤهله  الالعب، مما  املهارية والذهنية لدى  الل خ  الدفاعية واهلجومية  فعالية أكرب وأداء واجباته باللياقة 
 ؛ ( 87، صفحة  Alexandre Dellal  ،2008) املباراة

أن الربانمج التدريب هو حمور عملية التخطيط والتدريب احلديث، ومن   جورجي كازورال وليك يوجري  يتفق كل من 
تتماشى   ، حديثة مقننة وفق أسس علميةأجل إحداث أتثريات اجيابية على كفاءة الالعب يكون هذا إبتباع مناهج  

من أجل استثمار   جديدة، وذلك من خالل اكتشاف طرق وأساليب علمية  ومتطلبات اإلعداد يف كرة القدم احلديثة
البدنية، ومن أجل  اللياقة  اليت حتتاج إل مجيع مكوانت  الرايضات  القدم واحدة من  أبعد احلدود فكرة  طاقات إل 

الفسيولوجية الوظيفية، فهي تتأثر مبجموعة من العوامل اليت تساهم يف البدنية و   تقاء ابجلوانباالرتقاء هبا وجب االر 
 ؛ (126، صفحة  Leger  ،1993و   Cazorla)تطويرها  

سيلفان أالن ومونكام  حيث يشري كل من   intermittentتعترب كرة القدم من ضمن األنشطة املختلطة اجملهود  

أن كرة   إل  ( 31-13، الصفحات  Billat, VL  ،2001)  أيضاوبيال    م2006و آخرون    HOFFتشوكونيت نقال عن  
 ، ما يقتضيالطريقة األكثر استعماالمبختلف أنواعه    القدم تطورت كثريا يف اآلونة األخرية وأصبح التدريب املتقطع 

   ؛(67، صفحة  MONKAM ،2011و  Sylvain)التنويع يف طرق وأساليب التدريب  
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بتجارب مع الرايضيني   اقامو وكذا زمالؤهم السويديون      وآخرونريندل  العامل الفسيولوجي االملاين  أن    ايبرتوبشري  ي
، واعتمادا على التقديرات السابقة والفرضيات املسبقة بشأن التفاعالت يف املرتفعات احلادة 1968مكسكو  االوملبيني  

املزمنةاو  لبناء  ،  لتكيفات  أخرى  معرفة  على  احلصول  االفرتاضميكن  وجه  وعلى  متطورة  تدريبية  بيئة    مناهج  يف 
االرتفاع  اهلسبوكسيك مطلقا يف اتريخ حبوث  يوجد  يكن  مل  سلوك    إن ،  بشأن  املعرفة  يف  مكثف  تقدم   األداء حتقق 

  يف مكسكو   1968االوملبية    األلعاب الستينيات، واملرتبط مع دورة    أثناءالبشري عند ارتفاعات متوسطة كالذي حتقق  

(Epthorp ،2014 36، صفحة)؛   
عن أتسيس   فريستإ جلبلالرحالت االستكشافية    أثناء،  1957،1964،1968بوغ وديست  لك بياانت مجعها  كذ 

األداء البشري إل دراسة سلوك    األفكارهذه    أدتوالذي    ،القلبية الدموية التابعة جلامعة كولونيا  األوعيةمعهد حبوث  
 ؛ يعرف ابهليبوكسيك  عند املرتفعات وهذا ما يف بيئة نقص األوكسجني و 

يشري كل وقد تولدت فكرة التدريب اهليبوكسيك بعد دراسات فسيولوجية وبدنية عن التدريب يف املرتفعات، حيث  
دورة ظهر يف البداية عندما عقدت  نقص األوكسجني  إل أن موضوع    وآخرون وهباء الدين سالمة  علي فهمي البيكمن  

حيث بدأ االجتاه بشكل إجيايب إل حماولة   فوق مستوى سطح البحر،  مرت  3200  يف املكسيك   1968األوملبية يف عام  
حيث املعرفة الدقيقة ملدى إمكانية وأتثري الرايضة واألرقام الرايضية عندما يتعرض الرايضي إل املنافسة يف املرتفعات  

)علي فهمي، عماد،    بدأت التساؤالت بعد ذلك عن أتثريها يف حتقيق اإلجنازات وما هي املدة الالزمة حلدوث التكيف

 ؛ (224، صفحة  1994)هباء الدين،      (2009و خليل، 
التدريب حتت ضغوط  ورافع صاحل فتحي إمساعيلساطع  استخدم    2002ويف عاملنا العريب وابلتحديد يف العراق سنة  

كأسلوب لتحديد االرتفاعات جوية خمتلفة وأتثري ذلك على التكيفات الوظيفية مستخدمني املخترب وأجهزة الطريان  
امساعيل، و شريف  )رافع صاحل، ساطع  الرايضي عند االرتفاع املتوسط والعوامل املؤثرة فيه لألداء  األوكسجنيكمية نقص و 

 ؛ ( 274، صفحة 2009قادر،  
أن التدريب بنقص األوكسجني وجد إقباال كبريا يف السنوات األخرية، ويوضح أن   2002حممد علي القط  ويشري  

األ مستوى  على  يؤثر  مما  ابألوكسجني  التزود  قلة  إل  يؤدي  النقص  أتثريات  هذا  من  يعزز  ما  وهذا  ات تدريبداء، 
القدرات على  وغري ةوالالهوائي  ةاهلوائي  اهليبوكسيك  املرتفعة  املناطق  يف  الطريقة  هاته  الدراسات  بعض  طبقت  وقد   ،

اهلوائي القدرة  أثرها على  البحر هبدف معرفة  زايدة كبرية    ةاملرتفعة عن سطح  النتائج حدوث  يف وتنميتها، وأظهرت 
 ؛ (166، صفحة  2002)حممد علي القط،   القدرات اهلوائية لدى األفراد املتدربني بنقص األوكسجني
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يتناول أحد قضااي اإلعداد البدين يف كرة وهذا الذي جعل الباحث حياول تسليط الضوء على هذا املوضوع الذي  
يف التكنولوجيا  استخدام وتوظيف  وحماولة    ك اهليبوكسي  قناع التدريبالتقنيات احلديثة واملتمثلة يف    إحدى القدم إبدراج  

 تدريبات اهليبوكسيك ملواكبة متطلبات كرة القدم احلديثة؛ 
أن التغريات اليت حتصل عند استعمال القناع ال متاثل تلك اليت حتصل يشري  2016جون بوركاري وآخرون  يف دراسة

محل  على  القدرة  أو  احلمراء  الدم  خالاي  إنتاج  يف  زايدة  الباحثون  يلحظ  مل  إذ  عالية،  ارتفاعات  على  الوجود  عند 
، الصفحات  AL  ،2016، و  Porcari  ،Probst  ،Forrester) األوكسجني، ويعود ذلك إل آلية عمل القناع  

 ؛ ( 379-386
العلمي   إل للوصول  ،  وبناًء عليه البحث  الطرق ومنهجية  الباحث االعتماد على  نتائج علمية دقيقة وجب على 

هذا   وعلى  واملضبوطة،  كانت   األساسالصحيحة  أكادميية، حيث  وفقا خلطوات  الدراسة  هذه  بتنظيم  الباحث  قام 
من   وصوال    اإلحساس االنطالقة  مث حتديدها  ومن  ال  إل ابملشكلة  املادة  بتجميع  وذلك  تطبيق  حيثياهتا،  وكذا  علمية 

  ؛  من أجل تقصي احلقيقة وكشف الغموضاملنهج العلمي ميدانيا وهذا 
فصول، حيث تناول   ثةثالقسمت الدراسة إل اببني، الباب األول وتناول فيه الدراسة النظرية وتضمن  وعليه فقد  

لباحث على الدراسات احلديثة سواء العربية أو األجنبية وقد حرص ا  املشاهبة، والبحوث  يف الفصل األول الدراسات  
أما الفصل الثاين فقد تطرق الباحث إل املتطلبات البدنية والفسيولوجية لدى العب كرة   قصد اإلملام اجليد ابملوضوع، 

العملية  يف  التحكم  يستطيع  البدين حىت  احملضر  أو  املدرب  حيتاجه  أن  ميكن  ما  أهم  الفصل  هذا  تناول  وقد  القدم 
 19بوكسيك واملرحلة العمرية حتت  يخيص الفصل الثالث فقد تناول الباحث فسيولوجيا تدريبات اهلالتدريبية، ويف ما  

سنة، حيث مت التطرق بصفة مستفيضة إل التدريب فسيولوجيا اهليبوكسيك كمتغري مستقل يف دراستنا والية استخدام 
الباحث إل أمهية   معرفة التغريات الفسيولوجية لكل من اجلهاز القناع وشرحها وفقا ملراجع علمية معتربة، وقد أشار 

التطبيقية وتضمن  الدراسة  تناول  الثاين فقد  الباب  أما  التدريب ويف ظل نقص األوكسجني،  أثناء  والتنفسي  الدوري 
أما الفصل الثاين فقد تناول منهج ،  ةثالث فصول، حيث تطرق الباحث يف الفصل األول إل الدراسة االستطالعي

الثالث فقد استعرض الباحث فيه النتائج وحللها، ليتبعها ابالستنتاجات مث  البحث وإجراءاته امليدانية ، أما الفصل 
على  بناءا  التوصيات  ببعض  الباحث  قام  األخري  ويف  البحث،  لفرضيات  وفقا  النتائج  ومناقشة  تفسري  ذلك  بعد 

 نتائج املتحصل عليها يف هذا البحث. اإلجراءات املتبعة وال
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 ة البحث: يلاشكإ  -1
ميادين   يف  ُتطرح  اليت  احلالية  مواضيع  أهم  من  اجليد إن   اإلعداد  هي  البدين  ابلتحضري  اخلاصة  العلمي  البحث 

اإلجناز مستوايت  أعلى  إل  ابلالعبني  املدروسة   ، والوصول  التدريبية  والطرق  األساليب  من  برجمة جمموعة  من خالل 
بن قوة،    واملقننة وفق أسس علمية الباحث   حيث ؛ ( Leko  ،2008، و  Sporis  ،Ruzic) ،  (2012)علي  قام 

ببعض االستطالعات وتقربه من ميادين كرة القدم ومدريب الفئات الشبانية فخلص إل أن هناك عدة مشاكل تعاين 
 كيفية احملافظة عليها؛ ذه املشاكل هي اللياقة البدنية و منها كرة القدم اجلزائرية، ومن أهم ه

محل التدريب، من شدة وحجم وكثافة يف عدد شهدت متطلبات كرة القدم احلديثة زايدة كبرية يف جرعات  فقد  
-228، الصفحات  Rowsell ،2009، و Hill-Haas  ،Coutts  ،Dawson)  احلصص التدريبية واستمرارها

أحياان   ،(236 األسبوع(  يف  مبارتني  إل  )مباراة  املبارايت  عدد  وكثرة  فيها،  املنافسات  طبيعة  إل   إضافة 
(Impellizzeri ،492-483، الصفحات  2006، وآخرون) ؛ 

بتقنني  وذلك  القدم،  كرة  يف  البدين  التحضري  أمهية  على  احلديث  الرايضي  التدريب  مناهج  معظم  تشري  حيث 
رشاقة...(،  سرعة،  قوة،  )حتمل،  البدنية  ابالختبارات  القيام  إل  إضافة  اليومية،  التمرينات  خالل  التدريبية  األمحال 

الدموي، كفا النبض  األوكسجني،  أقصى  )مستهلك  التدريبية، والفسيولوجية  العملية  تقومي  االسرتجاع....( قصد  ءة 
،  Helgerud  ،2004و    Hoff) لدى العــــب كـرة القـدمالتدريب  وتصحيح مسارها، كمؤشرين هامني يف عملية  

و  Bangsbo  ،Iaia  ،Marcello  ،Rampinini)      ( 180-165الصفحات    ،Ermanno  ،2009  ،
 ؛ (306-291الصفحات 
على أن األداء الصحيح للمهارة يتطلب تطوير القدرات البدنية اخلاصة تتعلق ابلقدرات الفردية، اليت  ماتفيفيشري  

الرايضي ألعلى املستوايت، ويتم تطويرها ابستخدام خمتلف األساليب املختلفة هي من أهم العوامل الالزمة لوصول  
فقد تعددت طرق وأساليب   ؛( 261، صفحة  matveyev  ،1981) خالل فرتات متصلة من مراحل اإلعداد البدين

احلديثة،   من  التدريب  العديد  مباليت  التدريب    أساليب بدخول  االرتقاء  يف  من سامهت  العديد  يف  الرايضي  ستوى 
هذه  اجلماعية،    واأللعاب  الفردية  الرايضات بني  من  بنقص تدريب  الأسلوب    األساليبوكان  )التدرب  اهليبوكسيك 

 ؛ األوكسجني(
يعترب من ، و كسجنيو نقص األ  بيئةكسيك الذي يعتمد على التدريب يف  أسلوب اهليبو   إل أن ايبرتوب  يشري  حيث  

 ؛ (26، صفحة Epthorp  ،2014) القضااي احلديثة يف علم التدريب
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، بسبب 1986مكسيكو كأس العامل  صعوبة مشاركة املنتخب الوطن يف دورة    رابح سعدانوسبق وأن فسر الشيخ  
االرتفاع عن مستوى سطح البحر، مما سبب صعوبة تكيف العب املنتخب الوطن مع بيئة وطبيعة نقص األوكسجني 

 هبوط  ، إل أدغال إفريقيا  ايف تنقالهت ، والحظ الباحث أيضا أن األندية اجلزائرية، (1986)رابح سعدان،  )اهليبوكسيك( 
وهذا ما ،  بنفس الريتم  على إكمال املبارايت  هتموعدم قدر   واإلرهاق   لتعبابالالعبني    ةيف مستوى اللياقة البدنية وإصاب

يفسره إل عدم القدرة على التكيف يف املناخ الصعب كالرطوبة وصعوبة التنفس، وهذا ما يربز لنا فرضية عدم التنويع 
 الصعبة للمناخ؛ يف أساليب التدريب ومنها أسلوب اهليبوكسيك الذي يساعد الالعبني يف التكيف مع البيئة  

هناك  ف  ك،اهليبوكسي  تدريبات  أساليب قد تنوعت  أنه   أبو العال أمحد عبد الفتاحنقال عن    السيد سليمان أشرفيشري  و 
اليت ليست يف متناول مجيع   ،( 215، صفحة  1990)السيد سليمان أشرف،   املرتفعات  التدريب يف   عدة أساليب منها

ته املرتفعات ونذكر على سبيل اعدم هتيئة املرافق الضرورية للتدريب يف هإل مدة التكيف الطويلة نسبياً و الفرق إضافًة  
، وأيضا التدريب يف غرف حماكاة االرتفاع، وهي غرف ينقص فيها الضغط (م1500 املثال مرتفعات تيكجدة )البويرة

، وتستخدم كثريا يف الرايضات الفردية مرت 1500اليت يفوق علوها   األوكسجين وجتربتها حتاكي التدريب يف املرتفعات
وهذا النوع يكاد يكون شبه منعدم   ،(168، صفحة Catalin  ،2015و    Cristina)   مثل رايضة ركوب الدراجات

التدريب ابستخدام أسلوب التحكم يف التنفس أثناء اجملهود الرايضي من خالل تقليل عدد وميكن أيضا    يف اجلزائر؛
التنفس ينتج عن ذلك نقص يف مقدار األ  أو ابستخدام ماسك لألنف،  مرات  كسجني الالزم ألنسجة وخالاي و مما 

كسجيىن وحتسن االستجاابت الفسيولوجية و مما يؤدي إيل زايدة مقدرة اجلسم على التكيف للدين األ  ،اجلسم العضلية
 ؛     ( 1993)ايسر علي نور الدين،   السباحة  تدريبات   ، ويستخدم كثريا هذا األسلوب يف للجسم

ظهر   مشابه ألسلوب التقليل من مرات التنفس،  جداً أم ا األسلوب الذي حنن بصدد دراسته هو أسلوب حديث  
يف األلفية األخرية وبسيط يف طريقة استخدامه وإبمكان مجيع فرق النخبة إضافة إل املنتخب الوطن استعمال هذا 

قناع   على  يعتمد  الذي  اهليبوكسياألسلوب  و  Goods  ،Dawson  ،Landers  ،Gore)  ك التدريب   ،

Peeling  ،2014 )،    الرايضيني يف اآلونة   والالهوائية لدىتمدة يف حتسني القدرات اهلوائية  أهم الطرق املعمن  وهو
 األخرية، وهو يستخدم كثريا يف التدريبات الفردية لالعبني والرايضيني؛

القصوى  حتت  اهلوائية  القدرة  مؤشرات  على  الطريقة  هذه  انعكاسات  تناولت  األجنبية  الدراسات  من  فالعديد 
والقصوى، واألداء من خالل مؤشرات التحمل اخلاص ككفاءة تكرار السرعة القصوى وحتمل القوة لدى العب كرة 

 ؛ (674-668، الصفحات 2008، وآخرون،  Ferrari) القدم
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وآخرون  وذكر   على    Radziyevskye & all رادزيفيسكي  النفس  يف  التحكم  تدريبات  استخدام   17أن 
الدم  وحجم  التنفس،  معدل  الدقيقة،  التنفس يف  )حجم  ملحوظ يف  نشاط  إل  أدت  عايل  العب جتذيف مستوى 
املدفوع يف الدقيقة، تشبع الدم الشرايين ابألوكسجني، وزايدة اهليموغلوبني وحتسن مستوى الالكتيك( كما أهنا أدت 

النتائ الرايضيةإل حتسني  و  Radziyevsky  ،Bakangcher) ج   ،Polishuck  ،1993  الصفحات  ،14-

أبن تدريبات اهليبوكسيك هي تقليل عدد مرات التنفس مما يؤدي  جورج كارج نقال عن  ايسر علي نور الدينوذكر ؛ (15
إل نقص يف كمية األوكسجني الالزم إلمداد خالاي اجلسم، ابإلضافة إل زايدة اثين أوكسيد الكربون مما يؤدي إل 

 ؛ (10، صفحة 1993الدين،  )ايسر علي نور زايدة قدرة اجلسم على التكيف مع ظروف صعوبة التنفس  

أبن التدريب    Robert & patonn & williamروبريت وابتون ووليام    نقال عنالسيد سليمان أشرف  وأشار  
وحتدث  التدريب،  خالل  األوكسجني  يف  للنقص  اجلسم  أنسجة  فيها  تتعرض  اليت  الظروف  هو  األوكسجني  بنقص 

األوكسجني   لنقص  احلاد  التأثري  اجلسم حتت  بوقوع  يسمح  مما  التنفس،  مرات  عدد  لتحديد  2Acut O نتيجة 
déficit  ؛  ( 26، صفحة  1990)السيد سليمان أشرف،   وارتفاع مستوى محوضة الدم 

تدريبات اهليبوكسيك يف الربانمج التدريب، ملا هلا من وتوظيف  على أمهية استخدام    فمعظم الدراسات احلديثة تؤكد
 ؛ للالعبني أتثريات اجيابية يف تطوير القدرات البدنية واخلصائص الفسيولوجية ومستوى االجناز  

حتسني  يف  يساعد  والذي  اهليبوكسيك  قناع  بواسطة  األوكسجني  بنقص  التدريب  خيتار  الباحث  جعل  ما  وهذا 
نفس وجية لدى العب كرة القدم كمتغري مستقل يف هذه الدراسة؛ وهل هذا القناع يعطي  القدرات البدنية والفسيول 

 ؟ املرتفعات  التدريب يف  أتثري
البدنيني  ف ما املدربني واحملضرين  اهليبوكسيك، وهذا  أسلوب  على أن   ،2015  بن سامل  ساملدراسة    أكدته  يهملون 

التدريب حبيث يعتمدون على اللعب واملستمر األكثر استعماال يف   املدربني يستخدمون معظم طرق  طريقيت تدريب 
احملرتفة   الدرجة  مدريب  قبل  من  البدين  التحضري  بنسبة  فرتة  اجلزائرية  و29,68األول  التوايل، %21,87  على   %

 ، (Bensalem Salem  ،2015)طريقة التدريب الفرتي،     %15.62و
ملختلف الفئات الشبانية   واحملضر البدين يف اجلزائر  إل الواقع املرير الذي يعيشه املدرب  بن قاصد علي وقد أشار  

ضعف  وكذا  الناشئني،  تدريب  يف  املتبعة  التدريبية  والربامج  وامليداين  العلمي  التكوين  حيث  من  األكابر  وحىت 
 ؛ ( 2005-2004)بن قاصد  اإلمكانيات املادية  

أو  ملو  العلمية  الفجوات  منهعاجلة هاته  إجياد  ا،حىت جزء  الباحث  و   ارأتى  التساؤالتاحللول  حول    األجوبة عن 
" كوسيلة تساعد يف الرفع من الكفاءة البدنية وحتسني القدرات الوظيفية اهليبوكسيك  قناع التدريبتخدام "كيفية اس
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البدنيني يف كرة   العام لديهم، وحلل هذه املشكلة لتسهل بذلك عمل املدربني واحملضرين  القدم من حتسني املستوى 
  أعاله وجب طرح إشكالية رئيسية مفادها: 

 التساؤل الرئيسي: ❖
اب  أتثري ما هو   التدريب  لدى الربانمج  الفسيولوجية  واملتغريات  البدنية  القدرات  بعض  اهليبوكسيك على  قناع  ستخدام 

 العب كرة القدم؟
 التساؤالت الفرعية :  ❖

 سنة ؟   19استخدام قناع اهليبوكسيك على بعض القدرات البدنية لدى العب كرة القدم حتت   ماهو أتثري .1
 سنة ؟   19املتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم حتت   بعض   استخدام قناع اهليبوكسيك على   ماهو أتثري .2
 سنة؟   19لدى العب كرة القدم فئة حتت   والفسيولوجية   ماهي عالقة نقص االوكسجني ابلكفاءة البدنية .3
 : الفرضيات  -2

 الفرضية الرئيسية:  ✓
البدنية واملتغريات الفسيولوجية  الربانمج التدريب ابستخدام قناع اهليبوكسيك له أتثري إجيايب يف تطوير بعض القدرات 

 لدى العب كرة القدم. 
 الفرضيات اجلزئية:  ✓

التجريبية    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   .1 العينة  التجريبية والضابطة لصاحل  القبلي والبعدي للعينتني  القياس  بني 
 يف تطوير بعض القدرات البدنية لدى العب كرة القدم. 

التجر   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   .2 العينة  التجريبية والضابطة لصاحل  القبلي والبعدي للعينتني  القياس  يبية  بني 
 يف تطوير بعض املتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم. 

يف   والضابطة لصاحل العينة التجريبيةبني القياس البعدي لكل من العينة التجريبية    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   .3
 تطوير بعض القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم. 

 الدراسـة : أهداف    -3
املتغريات  القدرات البدنية و   بعضيف تطوير   استخدام قناع اهليبوكسيك يهدف إل تصميم برانمج تدريب عن طريق  

 لبحث فيما يلي : ل  الفرعية  هدافاألميكن توضيح  و  ؛سنة  19لدى العب كرة القدم حتت    الفسيولوجية 
 على القدرات البدنية لدى العب كرة القدم.  أثرهاالتعرف على تدريبات اهليبوكسيك و   -
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التعرف على وسيلة حديثة يف تدريبات اهليبوكسيك وهي القناع من اجل تطبيق مبادئ التدريب وهي التنويع يف  -
 استخدام وسائل احلديثة. 

ال - البدنيني من استخدام القناع خاصة خالل مرحلة التحضري البدين من اجل  رفع من متكني املدربني و احملضرين 
 الكفاءة البدنية لدى العب كرة القدم. 

 املكتبة بدراسات يف هذا اجملال.  إثراء -
 استخدام اختبارات حديثة لتقنني العمل املنجز خالل العملية التدريبية. -
 املرتفعات.   إلاملدربني واحملضرين البدنيني يف استخدام وسائل حديثة مثل قناع التدريب دون الذهاب    أفكارترقية   -
التدريب ابلطرق احلديثة و االرتقاء ابجلانب   أمحالالرفع من مكانة اجلانب العلمي يف العملية التدريبية من تقنني   -

 . أفضلالبدين من اجل حتقيق نتائج  

 ضوع:املو أسباب اختيــار    -4
اختيار موضوع من املواضيع املقرتحة من طرف رئيس املشروع وهيئة التدريس،   الباحثكان على    األمريف ابدئ  

لدى العب كرة القدم، وعند التشاور مع   والفسيولوجي التدريب على اجلانب البدين    أتثريليقع االختيار على موضوع  
الباحث   ارأتى  ابلبحوث    إل املشرف  القيام  وعند  املرتفعات،  يف  خاصة  األوكسجني  نقص  مشكل   األولية دراسة 

م، وهذا 3000  إل   2000حياكي التدريب يف املرتفعات على مسافة  الذي  اكتشفنا وجود قناع تدريب اهليبوكسيك  
التدريس، والقيام ابلدراسات األولية  الباحث وابلت ما جعل فضول   الوسيلة شاور مع املشرف وهيئة  ملعرفة أتثري هاته 

، ومن مث وقع املصادقة على البداية يف لدى العب كرة القدم  الفسيولوجية احلديثة يف بعض القدرات البدنية واملتغريات  
 املشروع من طرف رئيس املشروع واملشرف إضافة إل اجمللس العلمي؛ 

 األمحالاملدرب بتقنني    إملام لية حتضري العب كرة القدم من اجلانب البدين عملية يف غاية الصعوبة، تتطلب  فعم -
طر  وتكييفها يف  الرايضي،  التدريب  احلديثة يف  الوسائل  واستخدام  استخدام  التدريبية  ميكن  فمثال  التدريب  ناع  قيقة 

 ؛وهذا ما حنن بصدد دراسته  املرتفعات   إلالذهاب  و السفر  التدريب اهليبوكسيك دون  
مثل   - و نقص  مهمة  تعترب  واليت  املواضيع  ابهذه  وذلك  ابحملاكاة  التدريب  ملشكلة  القدم معاجلة  كرة  لفرق  لنسبة 

 ؛اجلزائرية
 ؛كتفاء ابلتدريب البدين الكالسيكينقص حتكم املدربني واحملضرين البدنيني يف مثل هاته الوسائل، واال  -
املكتبة بدراسة حديثة يف جمال التحضري البدين متكن الطالب واملدربني واحملضرين البدنيني يف معرفة نتائج تدعيم   -

 هاته الدراسة واالستفادة من اجلانب النظري والعلمي التطبيقي فيها.
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 أمهية الدراسة:     -5
الباحثني واملدربني واحملضرين البدنيني و   الرايضيتطلعا منا يف أن تكون هذه األطروحة مرجعا علميا لطلبة التدريب  

جابة على إشكالية علمية وميدانية،  األكادمييني يف جمال تدريب كرة القدم قمنا بتجسيد فكرتنا على أساس اإل 
 ا: مهجانبني أساسني و  إلوواقعية، حيث تعود أمهية هذا البحث    موضوعية 
 اجلانب العلمي النظري:  ✓

هذا   أمهية  العريب  البحث تكمن  وحىت  الوطن  املستوى  على  حداثتها  بدراسات حول يف  املكتبة  تدعيم  وأيضا   ،
، فيما خيص أهم ما حيتاجه املدرب أو احملضر البدين يف اهليبوكسيك  وكيفية استخدام الوسائل احلديثة على غرار القناع

تو  وكيفية  التدريبية  األمحال  تقنني  خيص  ما  كل  وكذا  القدم،  كرة  اخلطة تدريب  ضمن  اهليبوكسيك  تدريبات  ظيف 
هذا  ف  ؛السنوية، حيث يعد التطرق إليها هبذا التفصيل اندرا إن مل يكن معدوما يف بعض األقطار العربية منها اجلزائر

البحث تناول التطور التارخيي لتدريبات اهليبوكسيك وأتثرياهتا البدنية والفسيولوجية، وتوظيفها يف خمتلف مراحل اخلطة 
ستخدام القناع اهليبوكسيك من الناحية العلمية مما يعد تقنني الربانمج التدريب  وأتثرياته ابوية، كما تناول الباحث السن

 مرجعا ملن يريد معرفة مبادئ التدريب احلديث وفسيولوجيا تدريبات اهليبوكسيك. 

 اجلانب العملي التطبيقي:  ✓
األوكسجني  الدراسة  أمهيةتكمن   نقص  ظل  التدريب يف  أثر  على  التعرف  حدث أابستخدام     hypoxie يف 

كما هو معمول يف حبثنا هذا على خمتلف القدرات البدنية والفسيولوجية   ،الوسائل بواسطة قناع التدريب اهليبوكسيك
ل التدريب وأتهيل العب كرة ، إبراز مدى أمهية اعتماد املدربني على احلداثة يف عملية تقنني محلدى العب كرة القدم 

القدم، ومن أجل كل هذا وضعنا هاته الوسيلة )قناع التدريب اهليبوكسيك( من اجل االستثمار يف التدرب يف ضل 
املادية،   السيولة  وتوفري  واالقتصاد  املرتفعات  إل  والسفر  الذهاب  دون  األوكسجني  نشاطه نقص  يف  للزايدة  وهذا 

وبطريقة   أسرع  بصورة  الالزم   وعملية،  علميةالعضلي  العضلي  العمل  متطلبات  سرعة  مواكبة  من  لتمكن  وذلك 
 قصائيةد يف املبارايت اإل 120د حىت 90ن  خاصة خالل املبارايت اليت تدوم م ،والتكيف مع خمتلف األمحال البدنية

القدم يف تطور مستمر واالنت  رايضية ممكنة،  فورمهيف أفضل   التدريب وهذا كله من اجل وضع العب كرة  قال من 
ومتطلبات  احلديثة  الطرق  هاته  من  واالستفادة  علمية،  أسس  على  واملبن  املقنن  العلمي  التدريب  إل  الكالسيكي 

، واستغالل الكفاءات العلمية من أجل تطبيق خمتلف برامج التدريب يف أحسن الظروف اجملهود البدين يف كرة القدم
  مواد حمظورة مثل املنشطات. لإ من أجل االرتقاء ابملستوى دون اللجوء  
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 : البحثصطلحات  التعريف ب   -6
فيما  لتداخل  للقارئ  توضيحها  زايدة  إليها ألجل  التطرق  مت  املصطلحات  من  البحث جمموعة  هذا  تضمن  لقد 
وأهم مصطلحات  نستخدمها  اليت  املصطلحات  بتعريف  قمنا  لبحثنا هذا،  السليم  اإلطار  أجل حتديد  بينها، و من 

 البحث هي: 
 تدريبات اهليبوكسيك:  -1.6

من   كل  الدين  ذكر  نصر  جزر  وأمحد  زكرايء  عن  حممد  تدريبات    kolchinskayaكولتشينسيكااي  نقال  أن 
تؤدي إل زايدة   التنفسي كما  القلب واجلهاز  فاعلية  الوظيفية للجسم وتطور  الكفاءة  تؤدي إل حتسن  اهليبوكسيك 

 . (34، صفحة  1990)أمحد نصر الدين،   كفاءة عمل التمثيل الغذائي

 التعريف اإلجرائي: 
إراداي ال سواء كان    ،ألوكسجنيايعرفها الباحث على أهنا تلك التدريبات اليت يؤديها الرايضي يف بيئة تتسم بنقص  

املرتفعات التدريب يف  اجلزيئي لألوكسجني  مثل  الضغط  بنقص  بيئة معروفة  البيئة مثل يف  إراداي مثل خلق هاته  أو   ،
تدر  النفس،  تدريبات كتم  للمرتفعات،  احملاكية  تدريبات ابستخدام الغرف  التنفس،  من عدد مرات  يبات ابإلنقاص 

اهليبوكسيك؛   مبادئ أقنعة  من  كمبدأ  التدريب  أساليب  يف  التنويع  مبدأ  حتقيق  يف  الرايضي  تساعد  أن  شأهنا  من 
 التدريب الرايضي، وتساهم يف الرفع من الكفاءة البدنية، وفاعلية اجلهاز الدوري والتنفسي.

 يبوكسيك: قناع التدريب اهل    -2.6
هو   له  املصنعة  الشركة  طرف  من  العلبة  يف  املذكور  التعريف  يف حسب  التدريب  حتاكي  حديثة  تدريب  وسيلة 

اهليبوكسي  ،م .....اخل3000،  2000املرتفعات على   التدريب  التدريب علي   كفقناع  احملاكي يعطيك نفس أتثري 
 ، م3000م حىت  1500املرتفعات العالية حيث يعطيك القدرة علي التدريب على عدة مستوايت خمتلفة تبدءا من  

ويعد أفضل وسيلة لتمارين القلب، شرحه العلمي البسيط إن كل ما تعلو عن سطح البحر كل ما ضغط اهلواء يقل 
األ نسبة  األ،  يف اجلو  كسجني تقلو فكل ما  نسبة  التدريب  فيعوض و فأثناء  قليلة،  اليت تصل للجسم تكون  كسجني 

للعضالت، فوجود خالاي دم  املطلوب  يفرز خالاي دم محراء أكثر لكي يوصل األوكسجني  النقص أبنه  اجلسم هذا 
بذل جمهود فلما العضالت يوصلها أكسجني أكثر، ت  ،كسجني أكثر للعضالتو محراء أكثر يف اجلسم تعن وصول أ

أهنا   أكثر يعودها  ألنه  الرئتني  كثافة  ويوسع  الراحة،  عند  ويقللها  القلب  ضرابت  ينظم  فهو  أطول،  لوقت  وتعمل 
 ؛ تستنشق أنفاس أعمق، فكرة املاسك انه يعطيك نفس أتثري املرتفعات
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 ,Flowers TG, Garver MJ, Scheadler CM, Taylor SJ, Smith LM, Harbach CM)  وحسب 

Johnson HX  ،.2015 )  و   (Porcari JP, Probst L, Forrester K, Doberstein S, Foster C, Cress 

ML and Schmidt K  ،.2016)  لدى ه والالهوائية  اهلوائية  القدرات  وتطوير  تنمية  يف  تساعد  تدريب  وسيلة  و 
الرايضيني، يستخدم للتقليل من نسبة األوكسجني الذي يتنفسه املمارس، فيزيد من قدرة عضالت التنفس و الدفع 

 . القلب ويزيد من النشاط الفسيولوجي للرايضي
 : القدرات البدنية  -3.6

الفسيولوجية وأعضاء جسمه مقدرة يتسم هبا الرايضي تتمكن من خالهلا أجهزته  على أهنا    دالل  ر أليكسانديعرفها  
وفاعلية  من بكفاءة  بوظائفها  خاصةالقيام  طبيعة  ذات  حركية  بدنية  أنشطة  مبتطلبات  للوفاء   ،  (Alexandre 

Dellal  ،2008  صفحة حسننييشري  و ؛  ( 48،  صبحي  عن    حممد  املتحدة نقال  الوالايت  يف  البدنية  الرتبية  علماء 
البدنية  األمريكية   القدرات  البدنيةأن  اللياقة  مكوانت  اسم  الشاملة  علميا  اللياقة  مكوانت  أحد   لإلنسان   ابعتبارها 

   ؛( 33-32، الصفحات  2000)حممد صبحي و كمال عبد احلميد، 
 اإلجرائي: التعريف  

القدرات على أهنا   اختلف العلماء يف حتديد مفهوم القدرة البدنية وتصنيف مكوانهتا، فمنهم من يستخدم مصطلح 
أن يرى  ومنهم من  احلركية  اللياقة  أو  البدنية  اللياقة  مثل:  عام   مرادف ملصطلحات أخرى  البدنية مصطلح  القدرات 

واللياقة   البدنية  اللياقة  فهي    احلركيةيتضمن  الرايضية،  أجهزته والفورمة  من خالهلا  تتمكن  الرايضي  هبا  يتسم  مقدرة 
حركية ذات طبيعة ومهارية  ، للوفاء مبتطلبات أنشطة بدنية  بكفاءة وفاعلية  مبهامهاالقيام    من  والوظيفيةالفسيولوجية  

 . خاصة
  :(RSA)كفاءة تكرار السرعة      -4.6

 أو طويلة بدون فقدان يف  كفاءة الالعب يف القيام بتكرارات بسرعة قصرية  أهنا   على أليكسندر داللها حيث يعرف
أداء    تعن استمرارحتمل السرعة  صفة  أبن  موفق املوىل  ، و يذكر  (65، صفحة  Dellal  ،2008) مستوى السرعة لديه.

)موفق املوىل  واحملافظة على  وبدون أتثري بعض املتغريات اخلارجية على مستوى األداء    ،النشاطات عالية الشدة بسهولة
 ؛ (145، صفحة  1997و خليل، 

حيتوي على سبع ركضات سريعة ومتتابعة،حيث يعترب من القدرات   ،RSAويعرب عليها ابختبار السبع ركضات  
 . )Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005( البدنية املهمة يف كرة القدم احلديثة

 التعريف اإلجرائي: 
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الالعب يف االحتفاظ بنفس املستوى من السرعة يرى الباحث أن صفة حتمل السرعة يف كرة القدم هي كفاءة  
املباراة وبتكرارا أثناء  ف  تاحلركية واالنتقالية ألطول مدة ممكنة  السرعة  متعددة،  الصفات  يتحمل  أهم  البدنية عد من 

الالعب بتكرار عدة سرعات عالية   يقوم حيث    يف لعبة كرة القدم،العايل  اليت تدخل ضمن متطلبات األداء  املركبة  
 ، لدى العب كرة القدم تهامدى أمهية، سواء ابلكرة أو بدوهنا يربز  الشدة وبصفة متتالية طوال زمن املبارا

 : نفجاريةالقوة اإل  -5.6
التغلب على   Stillerشيتيللر  و  zaciorskiزتسيوركي    نقال عنالدين سالمة  هباء  يعرفها   العضلة يف  أبهنا قدرة 

إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة   فالقوة هي  ،مقاومة خارجية أو مواجهتها
 ؛ (236، صفحة  1994)هباء الدين سالمة،    بتة أو متحركة اثمقاومات خارجية سواء كانت 

االنفجارية    جيل كومييتوحسب   أقصى فالقوة  لعضلة أو جمموعة عضلية على إخراج  اللحظية  املقدرة  يقصد هبا 
 ؛ ( 25، صفحة Cometti Gille  ،2007) إنقباض عضلي ملرة واحدة وأبسرع زمن ممكن

 التعريف االجرائي: 
متميزة يف كرة القدم وحتدد بنسبة كبرية التفوق يف الصراعات الفردية يرى الباحث أن القوة االنفجارية هي كفاءة  

من  جمموعة  أو  العضلة  مقدرة  فهي  املباراة،  نتيجة  حتديد  وإبمكاهنا  واالرتقاء  التسديد  مثل  االنية  اللحظات  ويف 
وانب البدنية العضالت على القيام مبجموعة من اإلنقباضات العضلية أبقصى جهد وأبسرع زمن ممكن على خمتلف اجل

 والنفسية.
 الرشاقة والتنسيق:   -6.6

أن الرشاقة هي القدرة على التوافق اجليد للحركات اليت أن مجلة من العلماء اتفقوا على    حممد حسن عالوي  يشري
 ؛ (200، صفحة  1990)حممد حسن،   يقوم هبا الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو جبزء معني منه

القدرة   الرشاقة والتنسيق هي  أبن   Hirtzهرتز    نقال عن  حممد حسن عالوي واخرونو   عصام الدين جالل  يتفق كل
استخدام  القدرة على  احلركي وتطويره وحتسينه، وأيضا  األداء  تعلم  املعقدة والسرعة يف  التوافقية  احلركات  إتقان  على 

بسرعة   املوقف  هلذا  تبعا  األداء  تشكيل  إعادة  على  واملقدرة  بسرعة،  املتغرية  املواقف  متطلبات  وفق  )عصام املهارات 

 ؛ ( 110، صفحة  1990)حممد حسن،    ؛ (2016د،  الدين امح
 التعريف اإلجرائي: 

 تعن بشكل عام قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغيري أوضاعه أو اجتاهاته بسرعة ودقة يرى الباحث أن الرشاقة  
مثل   إتقان التوافقات احلركية املعقدة   وهي القدرة  يف كرة القدم    من الصفات األساسية    هيوالتنسيق  الرشاقة  عالية؛ ف
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القدرة على سرعة تعديل األداء احلركي بصورة تتناسب مع ، و املهارات احلركية  هاته  القدرة على سرعة وإتقان ، و املراوغة
 وهنا. مثل سرعة تغيري االجتاه سواء ابلكرة أو بد   متطلبات املواقف املتغرية 

  املتغريات الفسيولوجية :   -7.6
إل أن املتغريات الفسيولوجية هي عبارة عن التأثريات اليت حتدث على األجهزة  حممد اهلزاع وحيي كاظم النقيبيشري  

)حممد اهلزاع و كاضم النقيب،    الداخلية جلسم الالعب )كفاءة األعضاء الوظيفية( والناجتة عن عملية التدريب الرايضي
 ؛ ( 24، صفحة  1979

كماش  وحسب   خصائص  ،  1998  ابهي  نقال   2000الزم  هي  الفسيولوجية  ال فاملتغريات  والتكيف    يت التغيريات 
اجلسم حت وأعضاء  أجهزة  وظائف  دراسة  أن  يعن  وهذا  البدين،  القيام ابجلهد  نتيجة  املختلفة  اجلسم  أجهزة  دث يف 

التغريات كزايدة سرعة التنفس، وزايدة سرعة   ، وضبط ة كل خلية وصوال إل وظائف اجلسماملختلفة من حيث وظيف
واهلرموانت   األنزميات  نشاط  وزايدة  العضالت،  عمل  وكفاءة  الدموية،  والدورة  القلب،  الزم    .إخل..ضرابت  )يوسف 

 . ( 84، صفحة  2000كماش،  
 :  VO2maxمستهلك األقصى االوكسجيين    -8.6

 إنتاجيعترب احلد األقصى الستهالك األوكسجني مقياس القدرة اهلوائية، نظرا العتباره مؤشرا على قدرة اجلسم على  
 ؛ ( 172، صفحة 2003) أبو العال أمحد عبدالفتاح،   أكرب كمية من الطاقة اهلوائية يف الدقيقة الواحدة

 
 : VMAالسرعة اهلوائية القصوى    -9.6

السرعة اليت يبلغها الالعب عند عن    ة التدريب يف كرة القدم حيث يعرب جدا ابلنسبة لعملي  يعد هذا املؤشر مهما 
 ؛ (P.Rochcongar 2009, 46)   هلبلوغه أقصى استهالك لألكسجني  

يف توجيه التدريب وحتديد درجة   VO2max  قياس الـــ   يبقى أفضل من   VMA  القصوى قياس السرعة اهلوائية  ف
احلمل كونه ال حيتاج إل أدوات خمربية متطورة وابهظة الثمن يكفي فقط أحد االختبارات امليدانية اليت تعتمد على 

 . (B. turpin 2002, 186)حني الوصول إل التعب إلالتدرج يف السرعة ابنتظام  

 النبض الدموي:   -10.6
أبو العال    أيضا   كما عرفه   ؛(1989)اهلزاع حممد،    يعرف النبض القلب أبنه عدد نبضات القلب يف الدقيقة الواحدة

أبنه التغريات اإليقاعية جلدران الشرايني نتيجة استالءها ابلدم املندفع من البطني األيسر     عبد الفتاح ونصر الدين أمحد
 . (284، صفحة 1993)أبو العال أمحد و نصر الدين، فسيولوجيا اللياقة البدنية،   أثناء انقباضه
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 (: MAXFCنبض القلب األقصى )  -611.
)أبو العال أمحد و أمحد نصر    معدل للقلب ميكن الوصول إليه عند أداء العمل البدين األقصى حىت التعب،هو أعلى  

 ( 408، صفحة  2003الدين، فسيولوجيا اللياقة البدنية، 
 (: FCmaxمعدل القلب األقصى)  -12.6

 أعلى معدل للقلب ميكن الوصول إليه عند أداء العمل البدين األقصى حىت التعب،أبنه    عبد الفتاح والسيديعرفه  

رضوان   يشري  ،(408،  2003)أ.  ميكن   2009اهلزاع  كما  اليت  املهمة  املؤشرات  من  القلب  ضرابت  معدل  أن 
وضرابت القلب تتناسب طرداي مع اجلهد   أثناء اجلهد البدين،   االستدالل هبا على شدة العبء امللقى على اجلسم، 

 . (380،  2009)ا. هزاع   البدين املبذول

 :CV السعة احليوية   -13.6
على أهنا مقياس عن اخلصائص املورفولوجية للجهاز التنفسي، وال تعترب األحجام  أبو العال أمحد  ونصر الدينيعرفها  

بواسطة جهاز  احليوية  السعة  اختبار  يعترب  للرئتني،  الوظيفية  الكفاءة  الرئوية اثبتة احلجم مقياسا معربا عن  والسعات 
لقياسها حيث أيخذ املخترب أقصى شهيق ممكن وعند وضع فمه يف أداة االختبار يقوم الكرتوين من أجنع االختبارات  

)أبو العال أمحد و  من أجنع االختبارات وأكثرها دقة   إبخراج اهلواء أي الزفري ال أقصى درجة ممكنة، ويعترب هذا االختبار
 .  (1993نصر الدين، فسيولوجيا اللياقة البدنية،  

 التعريف االجرائي: 
يعرف الباحث املتغريات الفسيولوجية على أهنا تلك اخلصائص املرتبطة بعمل األجهزة الوظيفية مثل اجلهاز الدوري 

ام مبجهودات بدنية متفاوتة واجلهاز التنفسي واجلهاز العضلي واجلهاز العصب...، وترابط األحداث بينها خالل القي
ارتفاع درجة حرارة اجلسم، زايدة يف عدد نبضات القلب، مرونة يف املفاصل، كفاءة يف العضالت...اخل، الشدة، مثل  

( اخلصائص  هاته  تعريف  ميكن  على VO2maxهلذا ال  إجرائيا كل  تعريفا  احليوية،....(  السعة  القلب،  نبض   ،
شرات من شأهنا أن تبني احلالة الفسيولوجية حدا، حيث أهنا مرتابطة يف ما بينها قبل وأثناء وبعد اجلهد البدين وهي مؤ 

 للرايضي.
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 سوف تتضمن املذكرة يف شكلها النهائي مايلي: 

 الباب األول: الدارسة النظرية : 
 الدراسات والبحوث املشاهبة. الفصل األول:    ✓
  املتطلبات البدنية والفسيولوجية لدى العب كرة القدم.الفصل الثاين:     ✓
 سنة.   19اهليبوكسيك واملرحلة العمرية حتت   فسيولوجيا الفصل الثالث:    ✓

 الباب الثاين:الدراسة امليدانية:
 : الدراسة االستطالعية.  الفصل األول  ✓
 : منهج البحث وإجراءاته امليدانية الفصل الثاين ✓
 مناقشة النتائج، االستنتاجات والتوصيات.  :الفصل الثالث ✓
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 متهيد: 
إن اهلدف األساسي من التطرق إل الدراسات السابقة والبحوث املشاهبة واملرتبطة يف ما يتعلق مبشكلة البحث 

إل جانب   دراستها،  دراسة مشكلة سبق  أو  البحث  تكرار  تفادي  دراستها ألجل  أمام املطلوب  الفرصة  إاتحة 
 الباحث الجناز حبثه على حنو أفضل.

تدل الدراسات السابقة تكمن يف أهنا "أن الفائدة من التطرق إل    كامل راتب   وأسامةحممد حسن عالوي  يذكر  
الباحث على املشكالت اليت مت اجنازها من قبل، أو املشكالت اليت الزالت يف حاجة إل دراسة أو حبث، وما 

ينبغي ابلنسبة   الذي  عاجلتها  قد  املرتبطة  البحوث  تكون  اليت  اجلوانب  خمتلف  للباحث  توضح  أهنا  كما  اجنازه، 
ملشكلة البحث احلالية أو توضح للباحث توضح للباحث عما إذا كانت مشكلة البحث قد عوجلت بقدر كاف 

، صفحة  1987)اسامة كامل راتب،  من قبل، األمر الذي قد ليستدعي إجراء مزيد من البحث يف هذه املشكلة "  

وعلى هذا األساس قام الباحث مبراجعة األحباث العلمية املشاهبة حيث وجد نقص بصفة عامة يف تناول   ،(68
النمط من  والعربية وشحها يف معاجلة هذا  احمللية  الدراسات  القدم خاصة  اهليبوكسيك يف كرة  تدريبات  موضوع 

إل العديد من الدراسات املرتبطة   تدريبات اهليبوكسيك  ابستخدام وسيلة القناع، وعليه خلص الطالب الباحث 
مبوضوع الدراسة احلالية واليت من شأهنا خلق فضاء للنقاش واستنباط املعلومات وفتح نوافذ على الدراسة احلالية 

 من شأهنا إثراء املوضوع. 
 وقد عمل الطالب الباحث إل تقسيم هاته الدراسات احلالية إل: 

 خرى . يبوكسيك على خمتلف الرايضات االتدريبات اهل  .دراسات سابقة مشاهبة تطرقت إل اثر01
. دراسات سابقة مرتبطة ويكمن هذا االرتباط يف استخدام وسيلة القناع من اجل التدريب اهليبوكسيك ونقص 02

 االوكسيجني. 
نتائج وابلنظر ال  االطالع على هاته الدراسات السابقة جند ان العديد من الباحثني جنحو يف التوصل ال بعض ال

 االجيابية اليت استفاد منها الطالب الباحث يف اجناز هذا البحث العلمي على حنو افضل. 
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 الدراسات والبحوث السابقة املشاهبة:   -1
 الدراسات احمللية:   -1.1

مرتبطة دراسات مرتبطة مبتغري اهليبوكسيك و أخرى    إل  الوطنية  ميكن تقسيم هاته الدراسات والبحوث املشاهبة
 : ابلربانمج التدريب وأثره على القدرات البدنية واخلصائص الفسيولوجية لدى العب كرة القدم

 : 2019دمحاين مجال    دراسة  -1.1.1
الدكتوراه بعنوان:   أتثري برانمج تدريب بطريقة اهليبوكسيك يف تطوير بعض القدرات أطروحة مقدمة لنيل شهادة 

لـــــ البدنية اخلاصة وأثرها على      سنة  13-12م  سباحة حرة لدى الناشئني  100مستوى االجناز الرقمي 
 .(2018/2019)دمحاين مجال، 

  اهلدف من الدراسة: 
البدنية  القدرات  تطوير  إل  يهدف  اهليبوكسيك  بطريقة  خاص  تدريب  برانمج  تصميم  إل  الدراسة  هذه  هدفت 

 م وابلتايل: 100االجناز الرقمي لناشئي سباحة حرة  اخلاصة ومستوى  
حتمل  - القوة،  "حتمل  اخلاصة  البدنية  القدرات  على  اهليبوكسيك  بطريقة  املقرتح  التدريب  الربانمج  أتثري  معرفة 

 م سباحة حرة لدى الناشئني؛100السرعة، القوة املميزة ابلسرعة" لـــــ
سات القبلية والبعدية لدى كل من اجملموعة التجريبية والضابطة يف معرفة الداللة العلمية حلجم األثر بني القيا -

 القدرات البدنية اخلاصة. 
 فرضيات الدراسة: 

 افرتض الباحث فرضية عامة : 
يؤثر الربانمج التدريب املقرتح أبسلوب اهليبوكسيك على تطوير بعض القدرات البدنية اخلاصة ومستوى االجناز  -

 سباحة حرة لدى لناشئني. م  100الرقمي لــــ 
 واندرج حتتها فرضيات جزئية:

توجد فروق بني القياسني القبلي والبعدي لدى كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بعض القدرات البدنية  -
 م سباحة حرة؛ 100اخلاصة ومستوى االجناز الرقمي لدى انشئي 

البدنية اخلاصة توجد فروق بني القياسني البعديني   - للمجموعتني التجريبية والضابطة يف تطوير بعض القدرات 
 م سباحة حرة؛ 100ومستوى االجناز الرقمي لدى انشئي  
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م 100ميكن حتديد حجم أثر الربانمج التدريب بتدريبات اهليبوكسيك على القدرات البدنية واالجناز الرقمي لـــ -
 سباحة خرة لدى اجملموعتني. 

 يف الدراسة: املنهج املتبع 
 استخدم الباحثون املنهج التجريب ملعاجلة املشكلة البحثية. 

 اجملتمع وعينة البحث: 
اندي   13سنة والبالغ عددهم    13-12حدد جمتمع البحث أبندية السباحة الناشطة على مستوى الوالئي  

الرايضي   املوسم  قادر 2017/2018خالل  الرايضي لشباب  اجليل  االختيار على اندي  وقع  فئة  ؛   13-12ية 
سباح يف   12( سباح موزعني إل جمموعتني ضمت  24سنة، وقد تكونت العينة من السباحني وابلبالغ عددهم )

 سباح يف اجملموعة الضابطة.   12اجملموعة التجريبية و
 األدوات: 

البيبلبوغرايف )املصادر واملراجع( واملقابالت الشخصية؛ وظف الباحث   ابالضافة ال الدراسة النظرية والتحليل 
 الربانمج التدريب اخلاص بطريقة اهليبوكسيك للمجموعة التجريبية؛ إضافة إل االختبارات البدنية التالية:

 اث؛ 30اختبار اجللوس من الرقود على الظهر خالل   -
 اختبار الوثب العمودي لسارجنت؛ -
 كغ ابليدين؛   3اختبار دفع الكرة الطبية  -
 اث راحة؛ 10سباحة حرة /    50×   4 -
 م سباحة حرة دون احلائط؛25ختبار  ا -
 اختبار ثن اجلذع من الوقوف؛  -
 م من البدء املنخفض؛ 50اختبار العدو   -
 م سباحة حرة. 100إجناز  -

 أهم االستنتاجات:   
البدنية  - القدرات  بعض  وحتسني  تطوير  ال  اهليبوكسيك  تدريبات  على  حيتوي  الذي  التدريب  الربانمج  يؤدي 

 م حرة؛ 100اخلاصة لدى انشئي سباحة 
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مل يؤثر الربانمج التدريب الذي حيتوي على تدريبات اهليبوكسيك على بعض القدرات البدنية اخلاصة للمجموعة  -
عدو   املطلقة  السرعة  البطن،  عضالت  )قوة  يف  وتتمثل  الضابطة  للمجموعة  عنها  البدء 50التجريبية  من  م 

 املنخفض(؛ 
 م سباحة حرة لدى الناشئني، 100يف مستوى الرقمي    استخدام تدريبات اهليبوكسيك أحدث تطورا معنواي  -
 وجود فروق معنوية ملتغريات الدراسة بني القياس القبلي والبعدي لصاحل البعدي.  -

 التوصيات: 
 استخدام تدريبات اهليبوكسيك بتقنني علمي كبديل حمتمل لتقليل التكاليف يف املرتفعات؛  -
، 50تطوير بعض القدرات البدنية األخرى اخلاصة بناشئي سباحة  ضرورة االهتمام بتدريبات اهليبوكسيك يف   -

 م؛ 400، و  200،  100
دراسة مماثلة ابستخدام تدريبات اهليبوكسيك على املتغريات الفسيولوجية وقدرات بدنية أخرى يف   إجراء  اقرتاح -

 خمتلف االختصاصات. 

 2018دمحاين مجال    مزاري فاتح و  دراسة  -2.1.1
أتثري التدريب اهليبوكسيك يف بعض املتغريات الوظيفية )احلد األقصى الستهالك األوكسجني ،   الدراسة:عنوان  

 . م سباحة حرة50القدرة اهلوائية القصوى( وانعكاسه على االجناز الرقمي لـ
  اهلدف من الدراسة: 

م سباحة 50هدفت هذه الدراسة إل التعرف على تدريبات اهليبوكسيك يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية ل 
 حرة لدى الناشئني، 
  فرضيات الدراسة:

م سباحة حرة 50افرتض الباحثون أن تدريبات اهليبوكسيك هلا أثر إجيايب يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية لـــ
 لدى الناشئني.

 تبع يف الدراسة: املنهج امل
  استخدم الباحثون املنهج التجريب ملعاجلة املشكلة البحثية.  
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 اجملتمع وعينة البحث: 
من   مكونة  عينة  الباحثون  الرايضي   8اختار  اجليل  اندي  سباحي  ميثلون  عمدية،  بطريقة  انشئني  سباحني 

 . 2017/ 2016  الرايضي   للموسم
 :  واتاألدا

الباحثون    إل   ابإلضافة استخدم  الشخصية   واملقابالت  واملراجع  السبريومرت   أجهزة   أيضااملصادر  القياسات 
جهاز كيموكراف    إل   إضافةلقياس السعة احليوية واحلجم املدي واالحتياطي الشهييقي ومعدل اقصى دفع زفريي ،  

 .   لألنفكمامات للوجه وقارصات  
منهج تدريب لتنظيم عملية التنفس لدى عينة البحث بتحديد دخول املتغريات يف القسم   إبعدادالدراسة    وأجريت

وحدات   3وبواقع    أسابيع   8ي فقط مع تشابه يف القسم التحضريي واخلتامي، حيث نفذ املنهج املقرتح يف  الرئيس
وحدة تدريبية مبراعاة توزيع درجات   24اخلاص مبجموع    اإلعدادوكان تنفيذ املنهج يف مرحلة    األسبوعتدريبية يف  

 ؛ %90  إل  70من   ابتداءاحلمل  
احلزم اإلحصائي( والوسط احلسايب أساليب  الباحثون    استخدمو  املناسب ابستخدام )برانمج  التحليل اإلحصائي 

  .للعينات املرتابطةT واالحنراف املعياري ومعامل االختالف للعينات و اختبار
  أهم االستنتاجات:

  :قد استفرت النتائج عن اآليت
الدراسة ووجود فروق معنوية ملتغريات الدراسة إن التدريب اهليبوكسيك له آاثر وظيفية اجيابية على املتغريات قيد  -

 ؛ بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل البعدي
 ؛ابية على املتغريات قيد الدراسةوظيفية اجي  آاثرالتدريب اهليبوكسيك له    إن -
 ؛ ياس القبلي والبعدي لصاحل البعديوجود فروق معنوية ملتغريات قيد الدراسة بني الق -
 كفاءة اجلهاز التنفسي من خالل نتائج القياسات الوظيفية. دوث تطورات يف  ح -

 التوصيات: 
 ؛ ن طرف الباحث اعتماد املنهج املقرتح م -
 ؛ ة من أجل تقومي املناهج املعتمدةاعتماد نتائج الدراس -
 .(السباقات القصرية واملتوسطة)السباحة   أنواعالتأكيد على استخدام تدريبات اهليبوكسيك يف خمتلف  -
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 :2017دراسة زاوي علي وجمرالو احالم    -3.1.1
 لدى رايضيي اجليدو.  يف الرفع من القدرات البدنية  كتدريبات اهليبوكسي  أمهية عنوان الدراسة:

 اهلدف من الدراسة: 
التعرف على قدرة  عمليات التكيف البدين لرايضيي اجليدو على احتواء ومواكبة التغريات الفيزايئية املوجودة  -

 ؛ البدين  لألداءاملستوايت   أفضل   إل يف املرتفعات وذلك من اجل الوصول 
والتدريب يف املرتفعات على مستوى القدرة اهلوائية للرايضيني بعد   اإلقامة الكشف عن الفروق يف انتقال اثر   -

 ؛ لية االسرتجاع والعودة للمنخفضاتعم
ة الكشف عن الفروق يف املتغريات الوظيفية والبيوكيميائية للجهازين الدوري والتنفسي الناجتة عن عملية اإلقام -

 .والتدريب الرايضي يف املرتفعات
 فرضيات الدراسة: 

العودة  أثناءالبدين   األداءوالتدريب يف املرتفعات ترفع من كفاءة  اإلقامة  أثناءالفسيولوجي للرايضيني  التكيف  -
 ؛املسابقات على مستوى سطح البحر إلجراءوبعد عملية االسرتجاع 

والتدريب يف املرتفعات ترفع من كفاءة مستوى كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي للرايضيني بعد عملية   اإلقامة -
 املسابقات على مستوى سطح البحر.   إلجراءاالسرتجاع  

 املنهج املتبع يف الدراسة: 
دية جملموعة من ابختبارات ميدانية وذلك من خالل القيام بقياسات قبلية وبع،  استخدم الباحثون املنهج التجريب

 .أكابر دو  ياملتغريات الفسيولوجية على عيينة للفريق الوطن للج
 أدوات الدراسة: 

 ؛ راجع والدراسات والبحوث املشاهبةالدراسة البيبليوغرافية وذلك ابالستعانة ابملصادر وامل -
 ؛ املطلوبة  األهداف قصد حتقيق    لألسئلةأداة االستبيان بصياغة جيدة   -
واختبار مؤشر ابراش   VMA- VO2max د بريكسي لقياس  5االختبارات التجريبية امليدانية اختبار   -

 ؛ ز الدوري الدموياالختبار الوظيفي للجها  IE للطاقة  
 . اإلحصائيةابستخدام املعادالت    اإلحصائيالتحليل   -
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 اجملال اجلغرايف للدراسة: 
املتواجدة مبن ارتفاعها ما كان اختيار املكان هو مرتفعات تيكجدة  اليت يقدر  البويرة  م 1670يزيد عن    طقة 

 فوق مستوى سطح البحر. 
 أهم االستنتاجات: 

مبعن   أو الوظيفي للجسم    األداءاملطروح اثر التغريات الفيزايئية املوجودة ابملرتفعات على    اإلشكال على    اإلجابة 
 ؛مستوى سطح البحر إلالبدين عند العودة    األداءعلى    كالتعرض لظروف اهليبوكسي  آاثر  أخر

 سطح مستوي على للمسابقات  لإلعداد الفسيولوجي التكيف لعمليات هادف كمثال  املرتفعات التدرب على -
 ؛البحر

 والفسيولوجية الفيزايئية التغريات  بطبيعة توعيتهم  يفضل  األول للمرة التجربة هبذه ميرون  الذين لالعبني ابلنسبة -
 ؛عليهم سلب أتثري له يكون  قد  مما الفسيولوجية، األفعال بردود الالعب ئيتفاج ال   حىت األماكن هذه يف

 . أسابيع إل ثالثة   أسبوعني ترتاوح من    إقامة يعتمد حدوث التأقلم التام لالعب على مدة  -
 التوصيات: 

قبل - العضلي  التدريب  والعودةالرتبص يف   من االنتهاء بعد  املنافسات ضرورة   سطح مستوى إل املرتفعات 
 ؛البحر

 ظروف يف التكيف عملية أتثر  مدى لدراسة والسن الوزن  مثل  العينة أفراد  متيز  أخرى عوامل إدراج ميكن -
 ر؛البح سطح مستوى على تقام اليت املسابقات على نتائج الالهوائية القدرة اهليبوكسيك على

التواجد   من األول أايم  األربعة وخالل املرتفع  إل االنتقال قبل الالعبني لكل الشامل  الطب الفحص إلزامية -
 ؛دائمة طبية مراقبة وجود مع  ابملرتفع 

 احلد  من التدريب برانمج لضمان  وذلك العضلية القوة على للمحافظة املرتفعات على التدريب يف يركز أن  جيب -
 .اجلهد  من الطبيعي

 :   2014 دراسة زاوي علي   -4.1.1

والتدريب يف املرتفعات لإلعداد للمسابقات على مستوى   اإلقامة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان:
 سطح البحر. 
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 اهلدف من الدراسة: 
والتدريب يف املرتفعات على مستوى القدرة اهلوائية للرايضيني بعد   اإلقامة الكشف عن الفروق يف االنتقال اثر   -

 عملية االسرتجاع والعودة للمنخفضات. 
للجهاز  - والبيوكيميائية  الوظيفية  املتغريات  من  عدد  يف  والبعدية  القبلية  االختبارات  بني  الفرق  عن  الكشف 

التدريب   اثر  انتقال  عن  الناجتة  الدموي  والدوري  املرتفعات    ةواإلقامالتنفسي  على   لإلعداديف  للمسابقات 
 مستوى سطح البحر.

 فرضيات الدراسة: 
والتدريب يف املرتفعات يرفع من مستوى األداء البدين أثناء العودة  اإلقامة التكيف الفسيولوجي للرايضيني أثناء  -

 ؛ء املسابقات على مستوى سطح البحروبعد عملية االسرتجاع إلجرا
ء والتدريب يف املرتفعات ترفع من مستوى كفاءة اجلهاز التنفسي للرايضيني بعد عملية االسرتجاع الجرا   اإلقامة -

 ؛املسابقات على مستوى سطح البحر
والتدريب يف املرتفعات ترفع من مستوى كفاءة اجلهاز الدوري الدموي للرايضيني بعد عملية االسرتجاع   اإلقامة -

 املسابقات على مستوى سطح البحر.   إلجراء
 املنهج املتبع وعينة الدراسة: 

الباحث املنهج التجريب   ة جملموعة ابختبارات ميدانية وذلك من خالل القيام بقياسات قبلية وبعدي  استخدم 
مابني   أعمارهم ترتاوح    أكابردو  يرايضي للفريق الوطن للج 19من املتغريات الفسيولوجية على عيينة تتكون من  

 سنة.   30و  19
 األداة:

د، اختبار مؤشر 5ارات البدنية والفسيولوجية )اختبار بريكسي  باالستعانة ابملصادر واملراجع، االستبيان، االخت
 من أجل حتليل النتائج. اإلحصائيةاملعادالت    إل   إضافة،  IEابراش  

 أهم االستنتاجات: 
والوظيفي األداء يف القدرة من حيسن املنخفض إل العودة وبعد  املرتفعات على التدريب عملية -  البدين 

 للرايضي.
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 dette d'oxygène وكسجينألا الدين استخالص على قدرة واكتساب وكسيجينيةاأل السعة زايدة -
 myoglobineميوغلوبني   تركيز  زايدة خالل من وهذا الالهوائي  التحمل يف الناتج العجز للتعويض

 ؛ يتوافق ما وهذا العضالت
 سطح مستوي على ابلتدريب مقارنة العضلي امليوغلوبني تركيز  يف كبري بشكل يزيد  املرتفعات يف التدريب -

 البحر.
 التوصيات واالقرتاحات: 

حيث  مرت 5100 و  مرت 1100 مابني ارتفاع على تكون  أن  يفضل املرتفعة املدينة أو املنطقة  انحية من -
 ؛% 51 وحىت 19 إل األكسوجني يف النقص معدل يصل

التواجد  من األول أايم  األربعة وخالل املرتفع  إل االنتقال قبل  الالعبني لكل الشامل  الطب الفحص إلزامية -
 ؛دائمة طبية مراقبة وجود مع  ابملرتفع 

 ؛ ارتفاع مستوي لكل أسبوعي تدريب بنظام للمرتفعات لالنتقال التدرجيي التدريب ضرورة -
للتنفس  نتيجة املرتفعات يف بسهولة فقده يتم حيث املاء وخاصة السوائل من اإلكثار الالعب على ينبغي -

 ؛املتزايد 
يف خمابر إنشاء - وخمتلف   البدنية الرتبية معاهد  بني ابلتعاون  تعمل يولوجيةسوالف البدنية االختبارات خمتصة 

  .األندية

البدنية  املتغريات  بعض  على  وأتثريها  تدريبية  طرق  أو  برامج  وتقنني  بوضع  مرتبطة  دراسات  يلي  وفيما 
 القدم. والفسيولوجية لدى العب كرة  

 :2019  دراسة بودواين عبد الرزاق  -5.1.1
الدكتوراه بعنوان:  مرتفع الشدة والتدريب ابأللعاب املصغرة  التدريب  التباديل   أتثري  أطروحة مقدمة لنيل شهادة 

 . (2019)بودواين عبد الرزاق،   عب كرة القدم بعض املؤشرات البدنية والفسيولوجية لال على  

 أهداف الدراسة : 
 كل من على    التباديل عايل الشدة والتدريب ابأللعاب املصغرةالتدريب    كل من   أتثري يهدف البحث إل معرفة   -

 والالكتات واألنواع الثالث للنبض القلب )األقصى، اإلحتياطي والراحة(؛   السرعة اهلوائية القصوى
شكل مصغر( لدى فئة   2ضد    2   -تباديل    10/ 10معرفة أي التدريبني يثري القدرات الالهوائية القصوى ) -

 سنة؛   18أقل من  
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 إيضاح و ترشيح أكثر الطريقتني كفاءة يف حتسني السرعة اهلوائية القصوى لعينة البحث.  -
 فروض الدراسة: 

داللة    توجد - ذات  داللة  إحصائية  فروق  مستوى  الشدة    0,05عند  عايل  التباديل  التدريب  طريقة  أتثري  يف 
 سنة؛18وطريقة التدريب ابأللعاب املصغرة على املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من  

التدريب ابأللعاب املصغرة على يف أتثري طريقة    0,05عند مستوى داللة  إحصائية  فروق ذات داللة    توجد -
 سنة؛ 18املؤشرات قيد الدراسة لدى فئة أقل من 

داللة    توجد - ذات  داللة  إحصائية  فروق  مستوى  الشدة    0,05عند  عايل  التباديل  التدريب  طريقة  أتثري  يف 
 وطريقة التدريب ابأللعاب املصغرة يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة األول. 

 منهج الدراسة: 
 ل الباحث املنهج التجريب ملالءمته طبيعة البحث. استعم

 عينة الدراسة: 
القدم    20 كرة  ملوسم  العبا  للشطية،  الرايضي  النجم  انطي  الع  2016/2017من  ابلطريقة  ة يد م اختريوا 

 . العبني لكل جمموعة10موزعني    وقسموا بني الطريقتني ابلتساوي
 توصل الباحث ال:  أهم النتائج : 

يف أتثري طريقة التدريب التباديل عايل الشدة  وطريقة التدريب إحصائية  ذات داللة    معنوية  فروقعدم وجود   -
األقصى  والنبض  الالكتيك  ومحض  القصوى  اهلوائية  السرعة  من  كل  وتطوير  حتسني  يف  املصغرة  ابأللعاب 

 والنبض اإلحتياطي ونبض الراحة؛ 
لنبض يف األلعاب املصغرة على ا  2ضد    2يف التباديل و    10/ 10ال توجد فروق بني نوعني خاصني مقرتحني   -

 األقصى وتركيز محض الالكتيك؛
التدريب ابأللعاب املصغرة تدريب ختصصي يف حتسني القدرات البدنية مثله مثل التدريب التباديل يكفي فقط  -

 املسطرة.إختيار الشكل املناسب من حيث عدد الالعبني ومساحة اللعب لتحقيق األهداف  
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 الدراسات العربية:   -2.1
 :2019  دراسة اسراء فؤاد صاحل الويس ورانيا عبد الرضا رومي املياحي   -1.2.1

أتثري تدريبات اهليبوكسيك اخلاصة يف بعض مؤشرات االداء الوظيفي وحتمل السرعة اخلاص واجناز عنوان الدراسة:  
 م للناشئني.400ركض  

 اهلدف من الدراسة: 
 ؛ م400مترينات اهليبوكسيك يف تطوير حتمل السرعة اخلاص واجناز ركض وضع   -
الوظيفي وحتمل السرعة اخلاص واجناز ركض   األداءالتعرف على أتثري مترينات اهليبوكسيك يف بعض مؤشرات   -

 م حواجز للناشئني. 400
 فرضيات الدراسة: 

الوظيفي وحتمل السرعة   األداءض مؤشرات  بني االختبارين القبلي والبعدي يف بع  إحصائياتوجد فروق دالة    ال
 م حواجز للناشئني.400اخلاص واجناز ركض 

 املنهج املتبع يف الدراسة: 
الواحدة ملالئمته طبيعة املشكلة للتوصل ال  التجريبية  التجريب بتصميم اجملموعة  املنهج  الباحثتان  استخدمت 

 نتائج البحث. 
 اجملتمع وعينة البحث: 
ة ايرايضيني من املركز الوطن لرع   10حيث متثل جمتمع البحث البالغ    ،ث ابلطريقة العمديةمت اختيار عينة البح 

سنة بلغ عددهم   17_16بعمر    2016/2017م حواجز موسم  400املوهبة ابلعاب القوى يف سباق ركض  
 رايضيني بطريقة مقصودة وفق الشروط التالية:  06

 ؛ دفاع والرغبة ابملشاركة يف البحثاالن -
 ؛ اخلربة التدريبية واملستوى الفنالعينة من حيث    أفرادتقارب  -
 . ابألنيميا  اإلصابة بصحة جيدة ومل يسبق هلم    ايتمتعو وان  االلتزام واالنتظام ابلتدريب   -
 املستخدمة يف الدراسة:   دواتاأل

املصادر واملراجع وشبكة املعلوماتية، املالحظة والتجريب واالختبارات والقياس، ميزان طب لقياس الوزن وشريط 
لقياس الزمن والنبض، جهاز السبايرومرت لقياس السعة   casio  ساعات كاسيو  06 لقياس الطول،  ين قياس معد

 .  ومعدل ضرابت القلب االوكسيمرتجهاز قياس نسبة تشبع الدم ابالوكسجني   ،احليوية
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 التجربة الرئيسة للدراسة: 
 أهم االختبارات البدنية القبلية والبعدية: 

 ؛كسيجينية الالكتيكية ميدانياأو اختبار طومسون لقياس القدرة الال -
 ؛ م لقياس حتمل السرعة اخلاص300ض  بار ركاخت -
 م حواجز.400اختبار اجناز ركض   -

 الرئيسية:   التجربة تنفيذ  
منهج تدريب استخدمت فيها تدريبات اهليبوكسيك اليت عدت وسيلة تدريبية استخدمت لتطوير قدرة   إعدادمت  

مما ،  يعيق عملية التنفس على حنو سليم  والفم مما   األنفبدنية هي حتمل السرعة عن طريق وضع كمامات على  
التعب وجيعل   بعدم وجود    األجهزة يسبب  تعمل  بلغ عدد  األوكسجنيالوظيفية  التدريبية  ، حيث   24الوحدات 

، يف حني استغرق تنفيذ املنهج واألربعاءالسبت واالثنني    أايم توزعت    األسبوعوحدات خالل    03وحدة مبعدل  
مباد  2017/ 01/03  إل  07/01/2017من   مراعاة  مع  شهرين  أجريت   ئ مدة  مث  ومن  التدريب،  وأسس 

                         رات القبلية.فيها االختبا  أجريتاالختبارات البعدية يف نفس الظروف اليت  
 أهم االستنتاجات: 

ظهرت فروق معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي يف السعة احليوية ومعدل ضرابت  -
م 400واجناز ركض    ،وحتمل السرعة اخلاص  ،والقدرة الالأوكسيجينية  ،ابألوكسجنيونسبة تشبع الدم    ،القلب
 ؛حواجز

 األوكسجنيتدريبات اهليبوكسيك هلا أتثري يف الفعاليات اليت تتطلب شدة عالية وحيدث فيها نقص حاد يف  إن  -
وهلا أتثري يف القدرات البدنية اليت متتاز ابلشدة العالية واليت متتاز مبقاومة التعب   ،م حواجز400ومنها ركض  
مض الالكتيك ومنها حتمل السرعة، فضال عن أن هذا النوع من التدريب وتراكم حا  ،األوكسجنينتيجة نقص 

يف   تكيفات  أحداث  يف  نقص   األجهزةمفيد  من  ابلرغم  بكفاءة  وظائفها  أداء  على  والعضالت  الوظيفية 
 . األوكسجني

 التوصيات: 
م من قبل 400واجناز ركض استخدام التدريبات املعدة من قبل الباحثني يف تطوير صفة حتمل السرعة اخلاص  -

 ؛ املدربني
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االهت - والبضرورة  الفسيولوجية  ابملتغريات  بنسبة مام  االهتمام  وخاصة  تدريب  منهج  أي  إعداد  عند  يوكيميائية 
الدم   ومدى    ألنه  ، ابألوكسجنيتشبع  التعب  مستوى  عن  وابخلص يعرب  مقاومته  على  تلك القدرة  وص 

 ؛األداءعالية عند   ةالفاعليات اليت متتاز بشد
التدريب - من  النوع  هلذا  أمهية  تدريب    هواستخدام  ،إعطاء  عالية   األلعاب يف  شدة  تتطلب  اليت  والفعاليات 

 ؛األوكسجني وحيدث فيها نقص  
 . رى األخاجلماعية    األلعاب دراسات أخرى ملثل هذا التدريب على    إجراء -

 :2019  املروعي اللة  امحد عبد عبد السالم مقبل وعصام دراسة  -2.2.1
الدراسة:  تدريبات  عنوان  الرقمي ومستوى والبدنية الفسيولوجية املتغريات بعض على اهليبوكسيك أتثري   اإلجناز 

  .(19،  09، صفحة  2019)عبد السالم مقبل و املروعي،     م 400 لسباق
 اهلدف من الدراسة: 

تدريبات  على التعرف لسباق واملستوى والبدنية  الفسيولوجية املتغريات بعض على اهليبوكسىيك  أتثري   الرقمي 
 م. 400

 فرضيات الدراسة: 
والبعدي   - القبلي  القياسني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  البدنية توجد  املتغريات  يف  التجريبية  للمجموعة 

 ؛ ة، املرونة( لصاحل القياس البعدي)السرعة، القوة، القدر 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف املتغريات الفسيولوجية  -

 ؛ القياس البعديي التنفسي(  لصاحل  )النبض، السعة احليوية، التحمل الدور 
الرقمي  - املستوى  يف  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

  م لصاحل القياس البعدي. 400لسباق  
 املنهج املتبع يف الدراسة: 

البحث، وذلك لطبيعة نظرا ملالئمته التجريب املنهج الباحث استخدم الت هذا  التصميم  جريب ذو إبسىتخدام 
 القياس القبلي والبعدي جملموعة جتريبية واحدة. 

مت اختيار جمتمع البحث من بعض متسابقي فرق منتخبات الكليات جلامعة احلديدة للعام   اجملتمع وعينة البحث:
سنة وقد استبعد الباحثان طالبني   21-19طالب ترتاوح أعمارهم بني    17، وعددهم  2017/2018اجلامعي  
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)اثنني   وعددها مخسة  البحث  جمتمع  من  عشوائية  عينة  ابختيار  الباحثان  قام  مث  اإلصابة،  طالب 05بسبب   )
طالب   10وذلك إلجراء الدراسة االستطالعية وإجياد املعامالت العلمية وبذلك أصبحت عينة البحث األساسية  

 متثل اجملموعة التجريبية يطبق عليها تدريبات اهليبوكسيك.
 : واألجهزة األدوات

 ؛رستاميرت لقياس الطول ابلسنتيمرتجهاز ال -
 ؛زان طب لقياس الوزن ابلكيلوغراممي -
 ؛ شريط قياس املسافات ابلسنتيمرت -
 ؛ دينامومرت لقياس قوة عضالت الظهرجهاز ال  -
 ؛ساعة ميقايت حلساب الزمن والنبض -
 االسبريومرت اجلاف لقياس السعة احليوية. -

 :  اهليبوكسيك تدريبات تطبيق 
الباحثان إبجراء القياس القبلي للمجموعة التجريبية يف املتغريات الفسيولوجية والبدنية قيد البحث )سرعة قام  
ثواين، قوة عضالت الظهر والرجلني، القدرة، املرونة، النبض، السعة احليوية، التحمل الدوري التنفسي،   6العدو  

يف تنفيذ التجربة الرئيسية بتطبيق برانمج تدريبات مرت جري(، ومن مث بدأ الباحثان  400املستوى الرقمي لسباق  
( أسابيع 06ملدة ستة )  10/2018/ 18إل    24/07/2018اهليبوكسيك على اجملموعة التدريبية يف الفرتة من  

د، ومن مث 60( وحدات تدريبية أسبوعية موزعة على أايم )األحد_الثالاثء_اخلميس( بزمن قدره  03بواقع ثالث )
 لبعدي وحتت نفس الشروط اليت مت فيها القياس القبلي. اجري االختبار ا

 أهم االستنتاجات: 
 البحث. قيد  البدنية املتغريات على اجيابيا تؤثر املقرتحة اهليبوكسيك تدريبات -
 تدريبات اهليوكسيك املقرتحة تؤثر اجيابيا على املتغريات الفسيولوجية قيد البحث.  -
 م. 400اجيابيا على االجناز الرقمي لسباق  تدريبات اهليوكسيك املقرتحة تؤثر   -

 التوصيات: 
الفس - املستوى  لرفع  ابليمن  والرايضية  البدنية  الرتبية  بكليات  الربانمج  هذا  للطالب تطبيق  البدين  يولوجي 

 ؛املتسابقني
 ؛ يف مسابقات العاب القوى تصميم برامج تدريبية أخرى -
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 ؛ م يف  سباقات اجلري األخرى400ابقة االستعانة بتدريبات اهليبوكسيك اليت مت تطبيقها ملس  -
  السباقات خاصة بتدريبات اهليبوكسيك.أن توفر الدولة يف املستقبل غرف حماكاة ملثل هذا النوع من   -

 : 2015    عالء جاسم خميلف و   إبراهيم دراسة أنعام جليل    -3.2.1
ابستعمال قناع اهلايبوكسيك لتطوير بعض القدرات   األوكسجنيأتثري منهج تدريب أبسلوب نقص  عنوان الدراسة:  

 البدنية اخلاصة لالعب كرة اليد الشباب.
 اهلدف من الدراسة: 

اهلايبوكسيك مبا    األوكسجني نقص    أبسلوبمنهج تدريب    إعداد - قناع  قدرات الالعبني مع    يتالءمابستعمال 
 ؛ الشباب بكرة اليد

نقص   - أبسلوب  التدريب  املنهج  أتثري  على  بعض   األوكسجنيالتعرف  تطوير  اهلايوكسيك يف  قناع  ابستعمال 
 القدرات البدنية اخلاصة لدى العب كرة اليد الشباب. 

 فرضيات الدراسة: 
فروق ذات داللة   - والضابطة يف   إحصائيةتوجد  التجريبية  للمجموعتني  والبعدية  القبلية  االختبارات  نتائج  بني 

 ؛خلاصة لدى العب كرة اليد الشباببعض القدرات البدنية ا
فيما بني نتائج االختبارات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   -

 ؛ الشباب كرة اليد  القدرات البدنية اخلاصة لدى العب
فيما بني نتائج االختبارات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   -

 القدرات البدنية اخلاصة لدى العب كرة اليد الشباب. 
 املنهج املتبع يف الدراسة: 

تضم الدراسة  طبيعة  ملالئمته  التجريب  املنهج  هو  املستخدم  استمارات  املنهج  املشكلة ن  لتثمني  استبيانية 
 اختبارات بدنية لقياس السرعة والقوة لكل من عضالت الذراعني والرجلني. و 

  اجملتمع وعينة البحث:
دوري   الشباب يف  الالعبني  من  الرايضي   األول الدرجة    أنديةعينة  للموسم  والكرخ  اجليش  لناديي  بغداد  يف 

عددهم    2013/2014 بنسبة    30والبالغ  سحب    %  50العبا  مت  الكلي  اجملتمع  بطريقة   10من  العبني 
 العبني للعينة الضابطة .  10العبني للعينة التجريبية و 10عليهم الدراسة    جريتأالعب  20عشوائية ليتبقى  



 الفصل األول  الدراسات والبحوث املشابهة 

 

35 
 

 :األدوات
والتجريب،   العربية املالحظة  واملراجع  املصادر  والقياسات،  البياانت  مجع  استمارات  البدنية،  االختبارات 

 .واألجنبية
 : تأهم االستنتاجا

التدريب   - القوة   األوكسجنينقص    أبسلوبللمنهج  اهليبوكسيك أتثري اجيايب يف تطوير  التدريب  قناع  ابستعمال 
تفوقهم على تطوير الالعبني به، و   اتدربو املميزة ابلسرعة للذراعني وللرجلني لدى العب كرة اليد الشباب الذين  

 ؛بدونه  اتدربو الذين  
ها للرجلني لدى  العب كرة اليد ساعد استخدام قناع التدريب اهليبوكسيك على حتسني السرعة االنتقالية وحتمل -

  بدونه.   اتدربو ، وتفوقهم على حتسينهما لدى الالعبني الذين  به  اتدربو الشباب الذين  
 التوصيات: 

التدريب أبسلوب نقص   - املنهج  القدرات عابست  األوكسجنياعتماد  اهلايبوكسيك عند تدريب بعض  قناع  مال 
 ؛ لالعب كرة اليد الشبابة اخلاصة  البدنية والوظيفية واملهاري

نقص   - أبسلوب  التدرب  من  عابست  األوكسجني عند  البد  اهلايبوكسيك  قناع  للتعود   إعطاءمال  مناسبة  مدة 
 ؛عليه

قناع  - ابستعمال  األوكسجني  نقص  أبسلوب  التدريب  عند  العلمية  واألساليب  األسس  مراعاة  الضروري  من 
 اهلايبوكسيك. 

  :2013الرمحن سالمة  امد بسام عبد  دراسة ح  -4.2.1
أثر التدريب الفرتي عايل الشدة و تدريب الفارتلك على بعض اخلصائص البدنية والفسيولوجية عنوان الدراسة:  

 . ( 2013) حامد بسام عبد الرمحن سالمة،   لدى انشئي كرة القدم  

 أهداف الدراسة: 
طريقمعرفة   - الشدة    يأثر  عايل  الفرتي  لدى   علىوالفارتليك  التدريب  والفسيولوجية  البدنية  اخلصائص  بعض 

 ؛ انشئي كرة القدم
الفرق بني أثر استخدام كل من طريقيت التدريب الفرتي عايل الشدة وتدريبات الفارتلك على بعض اخلصائص  -

 البدنية والفسيولوجية لدى انشئي كرة القدم. 
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 فروض الدراسة: 
البدنية و إحصائية  ذات داللة    توجد فروق  - يف أثر طريقة التدريب الفرتي عايل الشدة على بعض اخلصائص 

 ؛ دم بني القياسني القبلي و البعديالفسيولوجية لدى انشئي كرة الق
يف أثر طريقة تدريب الفارتلك على بعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية إحصائية  توجد فروق ذات داللة   -

 ؛ دم بني القياسني القبلي و البعديق لدى انشئي كرة ال
يف أثر طريقيت التدريب الفرتي عايل الشدة و تدريب الفارتلك على بعض إحصائية  توجد فروق ذات داللة   -

 اخلصائص البدين و الفسيولوجية لدى انشئي كرة القدم يف القياس البعدي. 
 منهج الدراسة: 

 لطبيعة الدراسة. مته  ئستخدم املنهج التجريب نظرا ملالا
  عينة الدراسة : 
العبا لكل   15فوجني من    إلالعبا قسموا عشوائيا    30بلغت  قة العمدية من انشئي كرة القدم و اختريت ابلطري

 منهما. 
 أهم النتائج: 

الق - الدفع  ابستثناء  الفسيولوجية  و  البدنية  اخلصائص  مجيع  على  الشدة  عايل  الفرتي  التدريب  برانمج  لب أثر 
 ؛ احة و أقصى دفع قلبخالل الر 

 %(. 16,42أن أعلى نسبة للتأثري لربانمج التدريب الفرتي عايل الشدة كانت يف متغري السعة الالأكسجينية )

 : 2012دراسة فايزة حممد السيد أمحد    -5.2.1
الرايضية    يف   دكتوراهأطروحة   ومستوى   عنوان:بالرتبية  البدنية  القدرات  بعض  على  اهليبوكسيك  تدريبات  أتثري 

   (2012)فايزة حممد السيد أمحد،  املهاري لناشئات كرة السلة  األداء

  اهلدف من الدراسة: 
 الدوري ، التحمل  األكسجنيالستهالك    األقصىأتثري تدريبات اهليبوكسيك على بعض القدرات البدنية )احلد   -

 ؛ العام للجسم، السرعة احلركية، الرشاقة، الدقة، التوافق( لدى انشئات كرة السلة  العضلي ، اجللد  التنفسي
  التمرير السريع، دقة التمرير )  ات املهاريةاملهارى لبعض املتغري   األداءأتثري تدريبات اهليبوكسيك على مستوى     -

من   واحدة  حو أعلىبيد  احملاورة  ابليدين،  ابلدفع  التمرير  دقة  التصويب  ،  العوائق،  من  جمموعة  ، مامياألل 
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، الرمية احلرة، التصويب من أسفل السلة، التصويبة السلمية من حتت السلة( لدى انشئات  اجلانبالتصويب  
 . كرة السلة
 سة: فرضيات الدرا

ات البدنية لدى بني القياس القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي يف بعض القدر   إحصائيا توجد فروق دالة   -
 ؛ انشئات كرة السلة

املهاري لدى   اءاألدبني القياس القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي يف مستوى    إحصائيا توجد فروق دالة   -
 ؛ انشئات كرة السلة

املهاري لصاحل القياس   األداءتوجد نسبة حتسن بني القياس القبلي والبعدي يف بعض القدرات البدنية ومستوى   -
 لدى انشئات كرة السلة.البعدي 

 أهم االستنتاجات: 
بني القياس القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي يف بعض القدرات البدنية لدى   إحصائيا توجد فروق دالة   -

 ؛ انشئات كرة السلة
املهاري لدى   اءاألدبني القياس القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي يف مستوى    إحصائيا توجد فروق دالة   -

 ؛ انشئات كرة السلة
املهاري لصاحل القياس   األداءلقدرات البدنية ومستوى  توجد نسبة حتسن بني القياس القبلي والبعدي يف بعض ا -

 البعدي لدى انشئات كرة السلة.

 : 2012دراسة حممد عودة خليل سامل    -6.2.1  

الدراسة لنسبة  :  عنوان  اخلافضة  التداريب  وفاعلية    األوكسجنيأتثري  الفسيولوجية  املتغريات  بعض   األداء على 
   املهاري للمصارعني.

 : الدراسة:اهلدف من  
 ؛ املصارعة  العبجني على بعض املتغريات البدنية لدى كسو أتثري التدريبات اخلافضة لنسبة األالتعرف على     -
التدريبات اخلافضة لنسبة األالتعرف على     - الفسيولوجية لدى  كسو أتثري  املتغريات   ني؛ملصارعاجني على بعض 

 .املصارعة  العبلدى   ي كسجني على مستوى األداء املهار و لنسبة األأتثري التدريبات اخلافضة التعرف على    -  
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  فرضيات الدراسة:
للمجموعة الضابطة يف بعض املتغريات البدنية   ينوية بني القياسني القبلي والبعدتوجد فروق ذات داللة مع   -

 ي؛ للمصارعني لصاحل القياس البعد  يجية ومستوى األداء املهار والفسيولو 
للمجموعة التجريبية يف بعض املتغريات البدنية   ينوية بني القياسني القبلي والبعدذات داللة معتوجد فروق    -

 عدي؛ للمصارعني لصاحل القياس الب  ير والفسيولوجية ومستوى األداء املها
دنية توجد فروق ذات داللة معنوية بني القياسني البعديني للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات الب  -

 .للمجموعة التجريبية  يللمصارعني لصاحل القياس البعد  ير والفسيولوجية ومستوى األداء املها
  املنهج املتبع يف الدراسة: 

 . ملالئمته لطبيعة وهدف البحث  ةضابطو جملموعتني أحدمها جتريبية    التجريبالباحث املنهج    استخدم
  اجملتمع وعينة البحث:

من    اختيار مت   العمدية  ابلطريقة  البحث  األول    مصارعيعينة  بنها  بنادي الدرجة  مبدينة  املسلمني  ، الشبان 
على عدد    واشتملت   ،للمصارعة  املصري واملقيدين ابإلحتاد   منهم    25العينة  البحث   12مصارع  لعينة  مصارع 

األخرى ضابطة، وبلغ حجم مصارعني أحدمها جتريبية و   06األساسية مت تقسيمهم إل جمموعتني قوام كل منهما  
البحث   البحث  10  االستطالعيةعينة  جمتمع  نفس  من  إلجراء   ،مصارعني  األساسية  البحث  عينة  وخارج 

العلمية    االستطالعيةالدراسات   الباحث ابستبعاد    لالختبارات واملعامالت  قام  البحث، كما  مصارعني   03قيد 
 . التدريب  يف انتظامهملعدم  

 الدراسة: وسائل وأدوات    
احلديثة التدريب  برامج  على  للتعرف  مسحية  بدراسة  الباحث  )تدريبا  ،قام  من  كال  ابلنسبة  ت وذلك 

االستمارات واستطالع   ث؛ فسيولوجية  املناسبة لطبيعة البح االختبارات البدنية، ال اهليبوكسيك، رايضة املصارعة( 
اخلرباء املستخدمة  ؛  رأى  والقياسات  مستوىث؛  البح   يفاالختبارات  املهار   تقييم  األنكة،   ياألداء   ( ملهارات 

 (. ، الربمالربولية، السنتري، مسكة الوسط العكسية
 أهم االستنتاجات: 

الوسط   يف  معنوي  حتسن - مسكة  ملهارة  حركية  سرعة   ، سرعة  ،حتمل  عام  )حتمل  البدنية  املتغريات  بعض 
 ؛ العكسية ،القوة املميزة ابلسرعة ، الرشاقة العامة واخلاصة (
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معنوي   - الراحة  يفحتسن  )نبض  الفسيولوجية  الدم  املتغريات  ضغط  مؤشر   ،واالنبساطي  االنقباضي، 
احلمراءالطاقة الدم  الالكتيك  ،،كرات  ونسبة  احليوية  ،واهليماتوكريت،  الضربةالقلب الدفع    ،السعة  حجم   ، ،

ئوية، حجم معامل التهوية الر الستهالك األكسجني،  النسب ، احلد األقصى كسجينو األالنبض  ،التهوية الرئوية
 ؛(املستهلككسجني  و األ

معنوي يف  - املهار   حتسن  األداء  وفعالية  برمة   يمستوى  العكسية،  الوسط  الربولية، مسكة  )األنكة،  من  لكل 
 املتغريات  ابقي  يف للمجموعة الضابطة ومل تظهر فروق معنوية    ي ( لصاحل القياس البعد يالوسط، السنتري األمام

 . الدرجة األول  ملصارعي
  التوصيات: 

البدنية ض - النواحى  على  فعالة  نتائج  من  هلا  ملا  األكسوجني  لنسبة  اخلافضة  ابلتدريبات  اإلهتمام  رورة 
 ؛ والفسيولوجية واملهارية ملصارعي الدرجة األول

يت هلا عالقة ابلتدريبات اخلافضة لنسبة األكسوجني على عينات أخرى من العب جراء املزيد من البحوث ال إ -
 ؛ والعبات رايضة املصارعة 

 .ضرورة إطالع مدريب املصارعة علي الربانمج التدريب املقرتح لإلستفادة منة يف العلمية التدريبية -

 :2011دراسة صباح مهدي كرمي    -7.2.1
أتثري التدريب اهليبوكسيك يف بعض املتغريات الوظيفية لدى العب   بعنوان: لة علوم الرتبية الرايضية  مقالة يف جم
 ( 1،19، صفحة  2011)صباح مهدي،  املصارعة   

 اهلدف من الدراسة: 
 ؛ املصارعةريقة اهليبوكسيك لالعب  إعداد مترينات مقرتحة بط -
 التعرف على أتثري التمرينات املقرتحة يف تطوير املتغريات الوظيفية لدى العب املصارعة.  -
 فروض البحث   

 هناك أتثري اجيايب لتدريب اهليبوكسيك يف بعض املتغريات الوظيفية )قيد البحث( لدى العب املصارعة. 
  اجملتمع وعينة البحث:

اختار (، وقد  البصرة  –االحتاد    –أم قصر    –نوب  نفط اجل  –البصرة )امليناء  بعض العب أندية  ميثل اجملتمع  
مصارعني ميثلون العبني بعض أندية حمافظة البصرة للموسم   8الباحث وابلطريقة العمدية عينة البحث املكونة من  
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اد قاعة اندي االحت؛ يف  12/2010/ 1ولغاية    1/10/2010ة من  لفرت ؛ وأجريت التجربة يف ا2009-2010
 الرايضي.      

 املنهج املتبع يف الدراسة: 
 استخدم الباحث املنهج التجريب ملعاجلة املشكلة البحثية.

 أجهزة البحث وأدواته: 
احليوية   )السعة  لقياس  سبابروميرت  املدي    –جهاز  الشهيقي    –احلجم  زفريي،   –االحتياطي  دفع  أقصى  معدل 

 ؛ساعة توقيت الكرتونية  -Caso 4قارصات انف،    -جهاز كيموكراف،  كمامات للوجه  
القياسات من  الباحث جمموعة  استخدم  الدي  وقد  خري  ترمجة  ويست  الدين،  )جون. ب.  حمي  السعة  :( 1982ن 

كلها   (Spirometer)قياس سراين أقصى دفع زفريي،  قياس االحتياطي الشهيقي،  قياس احلجم أملدي،  احليوية
السبايروميرت قياسها  جبهاز  النفس ؛  يتم  بواسطة جهاز كيمك ( 1995)جبار رحيمة،    قياس كتم  وكراف + يتم 

 . سيتوكراف وملحقاهتاجهاز  
 : االستنتاجات  

 ؛ ابية على املتغريات قيد الدراسةإن التدريب اهليوكسيك له أاثر وظيفية اجي  -
 ؛ لبعدياوالبعدي ولصاحل  وجود فروق معنوية ملتغريات قيد الدراسة بني القياس القبلي   -
 الوظيفية. حدوث تطورات يف كفاءة اجلهاز التنفسي من خالل نتائج القياسات   -

 التوصيات: 
 ؛اعتماد نتائج الدراسة من اجل تقومي املناهج املعتمدةو   ؛ اعتماد املنهج املقرتح من قبل الباحث -
 ؛التأكيد على استخدام تدريبات اهليبوكسيك يف مجيع األلعاب -
 جيب إملام مدرب املصارعة أبمهية هذا النوع من التدريب.  -

 : 2010احملسن اهلامشي سنة  دراسة زينب قحطان عبد    -8.2.1
الدراسة:  الوظيفية   عنوان  املؤشرات  بعض  تطوير  على  مساعدة  وسيلة  ابستخدام  اهليبوكسيك  تدريبات  أتثري 
 لالعبات املبارزة. 

 اهلدف من الدراسة: 
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التعرف على أتثري تدريبات اهليبوكسيك ابستعمال وسيلة مساعدة يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية لالعبات 
 بارزة.امل

 فرضيات الدراسة: 
وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات القبلية والبعدية عند استخدام تدريبات اهليبوكسيك ابستعمال 

 وسيلة مساعدة يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية لالعبات املبارزة. 
 اجملتمع وعينة البحث: 

الدراسة داخل قاعة املبارزة   وأجريت ،  العبة  14والبالغ عددهن    ، ابملبارزةات  نالعبات كلية الرتبية الرايضية للب
 .03/2010/ 22و   03/01/2010يف كلية الرتبية الرايضية للبنات ويف الفرتة املمتدة بني 

 : واتاألدااملنهج و 
الدراسة،   طبيعة  ملالئمته  التجريب  املنهج  الدراسة  هاته  القياسات   إل   إضافةاستخدم يف  القيام مبجموعة من 

 : كاأليتواالختبارات  
 أجريتفرتة ممكنة، اختبار النبض، اختبار عدد مرات التنفس يف الدقيقة الواحدة، وقد    ألطول اختبار كتم النفس  

االخ كانت  هاته  قبلية  بصفتني  لغاية     18/01/2010  بتاريختبارات  شهرين  مدى   الختبارات ا  إجراءوعلى 
 .2010/ 03/ 22البعدية بتاريخ  

 أهم االستنتاجات: 
لالعبات   ةالوظيفيتدريبات اهليبوكسيك ابستخدام  وسيلة مساعدة هلا الدور الفاعل يف تطوير بعض املؤشرات  -

 ؛املبارزة
التجريبية والضابطة يف االختبارات البعدية عند استخدام تدريبات وجود فروق ذات داللة معنوية بني اجملموعة   -

 ؛ غريات الوظيفية لالعبات املبارزةاهليبوكسيك ابستعمال وسيلة مساعدة  جهاز كتم النفس يف بعض املت
 التوصيات: بعض  

 ؛لالعبات املبارزةؤشرات الوظيفية االهتمام بتدريبات اهليبوكسيك ملا هلا من دور فعال يف تطوير امل -
 ؛ لتطوير املؤشرات الوظيفية لالعبات املبارزة أخرىتدريبية    أساليبجتريب  -
 دراسات مشاهبة على القدرات البدنية خاصة املبارزة.   إجراء -
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 :2005دراسة بلضم حممد زكراي جزر    -9.2.1  
بعنوان:   ماجيستري  لنيل  متطلبات  ضمن  مقدم  التنفسي حبث  اجلهاز  كفاءة  على  اهليبوكسيك  تدريبات  أتثري 

 .(2005)بلضم حممد زكراي جزر،   ومستوى األداء لدى انشئي املالكمة  
 اهلدف من الدراسة: 

 لدى انشئي املالكمة   األداءمعرفة  أتثري تدريبات اهليبوكسيك على كفاءة اجلهاز التنفسي ومستوى  
 فرضيات الدراسة: 

على  بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  
 انشئي املالكمة. لدى  كفاءة ومستوى األداء 
 اجملتمع وعينة البحث: 

سنة   16-14مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية من مالكمي مركز التحمل ابحملافظة الغربية يف املرحلة السنية  
 ضابطة.   واألخرى جتريبية   إحدامهاجمموعتني متكافئتني    إل كمني مت تقسيمهم وبلغ عددهم عشرة مال 

 طريقة الدراسة: 
التجريبية اجملموعة  على  اهليبوكسيك  تدريبات  ابستخدام  املقرتح  التدريب  الربانمج  تطبيق  الربانمج   ،مت  ونفس 

الضابطة اجملموعة  على  اهليبوكسيك  تدريبات  مث    إجراءبعد    ، بدون  ومن  البحث  لعينيت  القبلية   إجراء القياسات 
   . اإلحصائيةاملعاجلة    والقيامالقياسات البعدية على عينة البحث    إجراءمث    ،التجربة الرئيسية

 أهم االستنتاجات: 
 . لدى انشئي املالكمة  األداءوارتفاع مستوى    حتسن يف كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي -

 التوصيات: 
من    م استخداضرورة   - هلا  ملا  الناشئني  لتدريب  برامج  وضع  عند  اهليبوكسيك  على   أتثرياتتدريبات  اجيابية 

 ؛الصفات الفسيولوجية والصفات البدنية
 ؛ ل السنية املختلفةالتحكم يف التنفس على خمتلف املراح  أسلوبمزيد من البحوث على    إجراء -
مثل الكمامة مثال عن طريق تنظيم اخذ وطرد   أبداةحماولة االبتكار يف طرق التحكم يف التنفس وعدم التقيد   -

 .األداء  أثناءالنفس واهلواء يف توقيت معني  
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  الدراسات املشاهبة األجنبية:   -3.1
 :2017واخرون  نيكول بييج   دراسة  -1.3.1

الدراسة:   اهلوائية عنوان  والسعة  األوكسجني  أقصى  مستهلك  على  املرتفعات  مبحاكاة  التدريب    أتثري 
(NICOLE C. BIGGS, 2017, p. 127 136) 

  اهلدف من الدراسة: 
نقص األوكسجني على اللياقة القلبية التنفسية  كان الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق يف أتثري قناع حيفز  

 .(HIIT) ووظيفة الرئة من خالل استخدام برانمج سباق عايل الكثافة
 فرضيات الدراسة: 

 التدريب مبحاكاة املرتفعات له أتثري اجيايب على مستهلك أقصى األوكسجني والسعة اهلوائية. 
  البحث:اجملتمع وعينة  

رايضي جملموعة الضابطة خالية من القناع أو اجملموعة التجريبية ترتدي أقنعة   17مت اختيارهم بصورة عشوائية  
 ملدة ستة أسابيع تتكون من أربع جلسات يف األسبوع؛   HIIT اهليبوكسيك  وشارك يف بروتوكول

  املنهج املتبع يف الدراسة:
٪   80حيث تضمنت كل وحدة تدريبية إمحاء تليها    استخدم الباحثون املنهج التجريب ملالئمته طبيعة الدراسة؛ 

٪   60-50دقائق من الراحة النشطة يف   3اثنية تليها   90ملدة   (HRR) من احتياطي معدل ضرابت القلب
 فرتات لكل دورة.   6مت االنتهاء من ما جمموعه  .HRR من

 األداوات:
 6نفسه أربعة أايم يف األسبوع ملدة   HIIT بروتوكولأتلفت الدراسة من كل عينتني جتريبية وضابطة تطبق   -

 أسابيع؛ 
 أهنى املشاركون دوراهتم التدريبية األربع من االثنني إل اخلميس ومتكنوا من قضاء يوم األحد راحة؛  -
 قدم يف االرتفاع؛   9000مت تكوين صمامات القناع حملاكاة ارتفاع  -
طريقة االختبارات السابقة، خضع مجيع األشخاص الختبارات مت إجراء بروتوكوالت ما بعد االختبار بنفس   -

الراحة، و أثناء  الدم  الراحة، وضغط  أثناء  القلب  ، VO2max مماثلة مت فيها قياس ومجع معدل ضرابت 
 .VO2max دون احلد األقصى، مت استخدام معادالت التنبؤ مرة أخرى للتنبؤ بـ  FIVC ، و  FVCو

 .حتليل البياانت عن االختالفات بني القيم قبل وبعد االختبار  مرة واحدة مت مجع البياانت، مت
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 أهم االستنتاجات: 
 أظهرت التمارين اهلوائية على االرتفاع زايدة يف احلد األقصى من امتصاص األكسجني؛  -
 مت استنساخ آاثر مماثلة عن طريق التدريب على االرتفاع احملاكاة، واليت أثرت على التطورات املختلفة يف جمال -

 علم التمارين؛ 
اخلاصة ETM هتدف   - لتلك  التنفسية مماثلة  القلبية  اللياقة  التحسينات يف  االرتفاع إل حتفيز  أقنعة تدريب 

ابلتدريب على االرتفاع، ومع ذلك كانت هناك زايدة كبرية يف احلد األقصى املتوقع، ومل يكن هناك اختالف  
 موعة التجريبية؛املتوقع بني اجملموعة الضابطة واجمل VO2max كبري يف

على الرغم من أن االختالفات بني اجملموعتني مل تكن كبرية، كانت هناك زايدة أكرب يف اجملموعة التجريبية اليت  -
 مقارنة مع جمموعة التحكم اليت ال ترتدي القناع للمتغريات الثالثة؛ SEM حتمل

 وظيفة الرئة. VO2max لتحسني  قد يكون وسيلة قابلة للتطبيق HIIT تشري البياانت إل أن التدريب -
 إل حتسينات شاملة أكرب؛  ETM قد ال تؤدي أقنعة التدريب مثل -

ومع  .FVC كحد أقصى و VO2 يؤدي إل زايدة يف HIIT تشري نتائج هذه الدراسة إل أن التدريب
 مل يكن له أتثري التدريب على االرتفاع ومل حياكي االرتفاع بشكل فعال.  ETM ذلك ، فإن إضافة أقنعة

 :  2016دراسة جون بوركاري واخرون    -2.3.1
 على السعة اهلوائية، الوظيفة الرئوية واملتغريات الدمويةاحملاكي للمرتفعات  أتثري ارتداء قناع التدريب   عنوان الدراسة:

 (John P. Porcari, 2016, pp. 379–386) 
  اهلدف من الدراسة: 

 ؛ االرتفاع وتدريبات العضالت على حتسني أداء الرايضيني النخبة واملدربني تدريباً جيداً   مبحاكاةالتدريب  ابراز  
 فرضيات الدراسة: 

التدريب قناع  أن  زايدة  Elevation 2.0 (ETM) يفرتض  اقرتح  وقد  االرتفاع  على  التدريب  حياكي 
 وأداء التحمل ووظيفة الرئة. VO2max السعة اهلوائية

  اجملتمع وعينة البحث:
ال كروس للمشاركة يف الدراسة وكان   -إانث( من جامعة ويسكونسن   8من الذكور و   16طالبا )  24تطوع  

ومت تقسيمها   VO2maxمت تصنيف املوضوعات استناًدا إل النتائج األولية لـ  الطالب مدربني بشكل معتدل،  
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ترتدي القناع   ضابطة ال   وجمموعة حتكم  اهليبوكسيك أقنعة جتريبية ترتدي وكانت اجملموعتان جمموعة  ؛إل جمموعتني
 أثناء التدريب. 

  املنهج املتبع يف الدراسة: 
  ابستخدام املنهج التجريب ملالئمته طبيعة الدراسة.لإلجابة على هذه األسئلة ، قام فريق الباحثني  

 األدوات:
خالل   التدريب  بنفس  جمموعة  كل  من    6قامت  يف أسابيع  مرتني   ، املشاركني  مجيع  استكمل  الربوتوكول 

وكان  دقائق من اهلدوء 5دقيقة من التدريب، و  20دقائق من االمحاء، و  5األسبوع، وعلى مقياس سري العمل،  
 : كااليت  الربانمج التدريب

سابيع على أ  6مت ضبط كثافة التدريب طوال فرتة التدريب ملدة  و مت إجراء التدريب على مقاييس اإلرغومرت،   -
 ؛أثناء التمرين  10الفاصل الزمن    املوضوعات بعد   RPEأساس  

م. خالل األسبوع الثاين، مت تعيني األقنعة حملاكاة   914خالل األسبوع األول، مت تعيني األقنعة حملاكاة ارتفاع   -
 ، مت 6و    5خالل األسبوعني    ،م  2743مت تعيني األقنعة حملاكاة  ،  4و    3خالل األسبوعني    ،م  1829

 م. 3658تعيني األقنعة حملاكاة 
، وظيفة الرئة ، أقصى ضغط ملهمة ، اهليموغلوبني  VO2max ومشلت اختبارات ما قبل وبعد التدريب -

 أسابيع من الربوتوكول،   6واهليماتوكريت قبل وبعد  
 أهم االستنتاجات: 

ومع ذلك،   PPOو   VO2maxوجد أن كال من جمموعة التحكم وجمموعة قناع حتسنت بشكل كبري   -
من قبل   RCTيف    PO، وVT  ،RCTيف    VT  ،POفقط جمموعة قناع كان حتسينات كبرية يف  

 ر؛ إل ما بعد االختبا
املتغريات  - والتغريات يف  األكسجني  تشبع  مراقبة بشكل كبري  الدموية يف  واملتغريات  الرئة  وظيفة  التغريات يف 

hematological    أن إل  امللهمة من حماكاة   ETMيشري  العضالت  تدريب  مثل جهاز  أكثر  يعمل 
 ؛ لالرتفاع

 ؛ لرئة اليت تقاس يف الدراسة احلاليةمل تكن هناك تغيريات كبرية داخل أو بني اجملموعات يف معلمات وظيفة ا -
 ابلقناع؛  ( يف جمموعة التنفس املقاومMVVكان هناك حتسن كبري يف التهوية الطوعية القصوى ) -
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نتيجة للتدريب، ولكن مل  PPOو VO2maxكان كل من األقنعة وجمموعات التحكم زايدات كبرية يف   -
يف   VT  ،POقناع كان حتسينات كبرية يف    يكن هناك فرق يف حجم التحسن بني اجملموعات فقط جمموعة

VT  ،RCTو ،PO    يفRCT  فقط التغيريات يف    ،من قبل إل ما بعد االختبارRCT  وPO   يف
RCT  ؛ وصلت إل أمهية إحصائية بني اجملموعات 
  التوصيات:

 ؛ بعد التدريب  MVVعلى  ETMجيب أن تقي م الدراسات املستقبلية أتثري   -
توفر    - اليت  الدقيقة  املقاومة  لتحديد  إضافية  دراسات  إل  حاجة  على عضالت   ETMهناك  التدريب  أثناء 

ترتجم   RCTيف    POو    VT, RCTيف    VT, POاجلهاز التنفسي وكذلك إذا كانت التحسينات يف  
                     مما يقلل من معدل التعب يف عضالت اجلهاز التنفسي.،  إل حتسني األداء يف الرايضيني

 :2008دراسة فراري برافو و آخرون    -3.3.1
 ,D Ferrari, FM) تدريب تكرار السرعة القصوى مقابل التدريب الفرتي يف كرة القدم عنوان:  مقالة يف جملة ب

E, C, D, & U, 2008) .  
 أهداف الدراسة: 

الدراسة إل    - القصوى على هدفت  الشدة و تدريب تكرار السرعة  الفرتي مرتفع  التدريب  املقارنة بني أتثريات 
 مؤشرات القدرة اهلوائية و الالهوائية لالعب كرة القدم ذكور. 

 عينة البحث: 
العب لطريقة تكرار   13العب طريقة التدريب الفرتي و   13،  العب كرة قدم قسموا مناصفة بني الطريقتني  26

 . السرعة القصوى
 منهجية الدراسة: 

ملال التجريب  املنهج  على  الباحثون  الدراسة،ئاعتمد  طبيعة  وبعدية   مته  قبلية  اختبارات  بني  املقارنة  مت  حيث 
 ملؤشرات القدرة اهلوائية والالهوائية لطريقتني خمتلفتني ) فرتي عايل الشدة و تدريب تكرار السرعة القصوى(. 

دقيقة   90أسابيع ،مبدة    7ة  حصص يف األسبوع  ملد   4إل    3ة املنافسات مبعدل  جرت التجربة أثناء مرحل -
 ؛ للحصة 

تدريب   - احتوى على  الشدة  الفرتي عايل  من   %95-  90م( بشدة  4000دقائق جري )    4× 4التدريب 
 ؛ % من أقصى نبض للقلب70-60ق بشدة  دقائ  3أقصى نبض للقلب مع راحة بينية اجيابية ملدة  



 الفصل األول  الدراسات والبحوث املشابهة 

 

47 
 

تدريب   - احتوى على  القصوى  السرعة  تكرار  )  40مرات    6× 3تدريب  بينية سلبية ملدة 720مرت  براحة  م( 
 . دقائق راحة سلبية بني اجملاميع   4اث بني التكرارات و  20

 أهم النتائج: 
بني االختبارين القبلي والبعدي لكل من جمموعيت التدريب الفرتي وتدريب إحصائية  لة  توجد فروق ذات دال -

 ؛ كسجين لصاحل االختبار البعديو تكرار السرعة القصوى يف املستهلك األقصى األ
تدريب لكل من جمموعيت التدريب الفرتي و بني االختبار القبلي والبعدي إحصائية كما توجد فروق ذات داللة   -

 ؛لالهوائية لصاحل االختبار البعديتكرار السرعة القصوى يف حجم األوكسجني املوافق للعتبة ا
 تدريب تكرار السرعة القصوى أفضل من التدريب الفرتي يف حتسني التحمل اخلاص لدى العب كرة القدم.  -

 :2007دراسة ميكو  وآخرون    -4.3.1
 .E) لالعب كرة القدم حمرتفني أشهر،  10غياب تنمية املؤشرات اهلوائية بعد تدريب فرتي ملدة   عنوان الدراسة :

Micu  2007، وآخرون).  
 أهداف الدراسة : 

 عايل. هدفت الدراسة إل تقومي أتثريات تدريب الفرتي على القدرة اهلوائية واألداء لالعب كرة قدم مستوى  
 13عينة الدراسة: 

 . رنسية من فريق ايسرت  لكرة القدم العب كرة قدم حمرتف يف الدرجة الثانية الف
  منهجية الدراسة:

الدراسة طبيعة  ملالءمته  التجريب  املنهج  على  الباحث  تدريب   ،اعتمد  منهج  وبعد  قبل  ابختبارات  قام  حيث 
التدريب   إل حصص يف الشهر ابإلضافة    3مبعدل  ؛  ساعات يف الشهر  7حبجم    اعتمد فيه على الطريقة الفرتية،

 هنايته.  إلاستمر املنهج من بداية املوسم  ؛  االعتيادي لالعبني
 أهم النتائج: 

 إل أشهر تدريبا خاصا بطريقة التدريب الفرتي املضاف    10ال يوجد تطور يف القدرة اهلوائية بعد تدريب ملدة   -
 : التدريب االعتيادي و ذلك من خالل

األ • األقصى  للمستهلك  والبعدي  القبلي  االختبارين  بني  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود  كسجين و عدم 

2MAXVO ؛ 
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أ • حلجم  والبعدي  القبلي  االختبارين  بني  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود  الالهوائية  و عدم  العتبة  كسجني 

2ATVO   ؛ 
األقصى • املستهلك  لنبض  والبعدي  القبلي  االختبارين  بني  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود  كسجين و األ  عدم 

2MAXFCVO. 

 :2001وآخرون    دراسة جون هلغريد  -6.3.1
الدراسة:   القدمعنوان  كرة  العب  أداء  على  اهلوائي  التحمل  تدريب   ,HOFF, ENGEN) أتثري 

WISLØFF, & JAN, 2001( . 
 هدف الدراسة: 

املباراة  أثناء  القدم  كرة  العب  أداء  على  الفرتي  التدريب  بطريقة  اهلوائي  التحمل  تدريب  أتثري  على  التعرف 
 واالختبارات اخلاصة بلعبة كرة القدم. 

 عينة الدراسة: 
النرويج،   19   منتخب شباب  قدم من  كرة  التجريبية،  9  إل قسموا    العب  للعينة  للعينة   10و  العبني  العبني 

 الضابطة. 
 منهج الدراسة: 

الدراسة معتمدا على عينيتني) ضابطة وجتريبية(، التجريب ملالءمته لطبيعة  املنهج  الباحثون على  حيث   اعتمد 
اجلري    بتطبيق على  حيتوي  فرتي  من    4ملدة  تدريب  بشدة  لكل العب، 95-90دقائق  نبض  أقصى  من   % 

أسابيع يف بداية   8ملدة   تتضاعف كل أسبوع،  % من أقصى نبض،60-50دقائق راحة اجيابية بشدة    3تتخللها  
 املوسم.

حيث قاموا بقياس كل من املستهلك األقصى   ،قام الباحثون إبجراء االختبارات قبل وبعد الربانمج التدريب و 
األاألكسج حجم  متوسط  وكذا  للقلب  نبض  وأقصى  الالهوائية  الفارقة  والعتبة  املرت و ين  يف  املستهلك  كسجني 

لكل العب، ،  الواحد  املقطوعة  املسافة  ملعرفة  الفيديو  بواسطة  ابلتحليل  قاموا  التمريرات،  كما  مرات   عدد  عدد 
 عدد تكرارات السرعة القصوى.   االحتفاظ ابلكرة،

 أهم النتائج: 
 التدريب الفرتي)العينة التجريبية( طور: 

 ؛ملل.كغ/د  64,3ال   58,1( من 2MAXVOمتوسط املستهلك األقصى لألكسجني ) -
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 ؛ملل.كغ/د  55,4ال   47,8متوسط العتبة الالكتيكية من  -
 ؛ %6,7متوسط حجم األكسجني يف املرت بنسبة   -
 ؛ %20املسافة املقطوعة أثناء املباراة بنسبة   -
 ؛% 100السربينتات)تكرار اجلري أبقصى سرعة( بنسبة  عدد   -
 ؛ %24عدد مرات االحتفاظ ابلكرة بنسبة   -
 ؛%85,6ال    82,7معدل نبض القلب النسب)نسبة إل أقصى نبض للقلب( أثناء املباراة من  -
 برانمج العينة الضابطة مل حيسن أي مؤشر من مؤشرات الدراسة. -

 السابقة والبحوث املشاهبة: التعليق على الدراسات    -2
واهلدف من   تعترب الدراسات املشاهبة من أهم احملاور اليت جيب على الباحث أن يتناوهلا ويثري حبثه من خالهلا،

الدراسات املشاهبة هي املقارنة واإلثبات أو النفي ومعرفة األبعاد اليت حتيط به مع االستفادة منها يف توجيه، ختطيط 
املتغريات أو مناقشة نتائج البحث،  وقد اعتمد البحث على جمموعة من الدراسات احلديثة وعلى فئات وضبط  

 ؛ خمتلفة وقد اعتمدان يف حتليلنا هلذه الدراسات عل النقاط اليت خرجت هبا كل دراسة
على بعض من خالل استعراض الدراسات السابقة مل جيد الباحث دراسة تتمحور حول أتثري استعمال القناع  ف

واملتغريات   البدنية  القدم  الفسيولوجيةالقدرات  كرة  العب  متغري   ، لدى  تناولت  الدراسات  من  العديد  ولكن 
ولكن جل   ،ابلتدرب يف املرتفعات وبعضها ابستعمال وسائل حديثة مثل القناع  األوكسجنياهليبوكسيك ونقص  

الدراسات   الفردية مثل املص  ابألخص  أجريتهاته  الرايضات  ارعة، اجليدو والسباحة... أو بعض رايضات على 
 ؛ ت يف كرة القدمااليت متارس يف القاعات الرايضية مثل كرة السلة يف حني شح الدراس

حتليل خمتلف هاته الدراسات املشاهبة واملرتبطة مبوضوعنا أتثري برانمج تدريب ابستعمال قناع  إل دفع الباحث    ما
 ؛ سنة  19لدى العب كرة القدم حتت   ة واملتغريات الفسيولوجيةاهليبوكسيك على بعض القدرات البدني

نناقشها من  اليت سوف  املتغريات،  احلالية من حيث بعض  الدراسة  تتشابه مع  الدراسات  تبني أن هاته  فقد 
و  املستعملة  األدوات  املستخدم،  املنهج  البحث،  عينة  لبحث،  متغريات  األهداف،  الزمن،  اجملال  لنتائج احيث 

ويتضح من خالل عرض  ، شابه بينها وبني الدراسة احلاليةعليها، هبدف عرض أوجه االختالف وأوجه الت  املتحصل 
 الدراسات السابقة العالقة بينها وبني الدراسة احلالية يف بعض النقاط وهي كااليت: 
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 أوال: من حيث اجملال الزمين: 
وهذا ما يوضح الصورة ؛  2019  ال    2001من  أغلب الدراسات حديثة وقد أجريت كلها يف الفرتة املمتدة  

 .أكثر للباحث ويفتح اجملال أوسع جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول موضوع الدراسة
 اثنيا: من حيث متغريات البحث:   

إال أن هذا مل مينع   ،متغريات الدراسات السابقة يف صياغة املواضيع ابلرغم من االختالفات املوجودة بني خمتلف  
بني   تقارب  وجود  الدراسة من  نتائج  مناقشة  تدعيم  يف  سامهت  واليت  هذا،  وحبثنا  املشاهبة  الدراسات  خمتلف 

و الوظيفية كما هدفت معظم الدراسات إل بناء برامج تدريبية لتنمية القدرات البدنية أ   ،واعطائها قيمة علمية عالية
الدراسة فبعضها استخدمت تدريبات اهليبوكسيك واختلفت يف مضمونه ومتيزت ابختالف يف متغري    أو املهارية، 

فمنها من عاجلت هذا املتغري ي املرتفعات مثل دراسة بلميلود عبادية، وبعض الدراسات استخدمت تداريب كتم 
وتوافق   الدراسات األجنبية فقد تطرقت إل هذا املتغري   بعض   أما  النفس لدراسة اهليبوكسيك مثل دراسة املروعي،

  مع طبيعة دراستنا مثل دراسة جون بوركاري وموانلوفا الذان استخدما أقنعة اهليبوكسيك من أجل معاجلة حبوثهم
 هناك تشابه مع دراسة حتت عنوان )اثر ارتداء قناع التدريب على متارين اهلوائية و ارتفاع ضغط الدم, وظيفةحيث 

، يف حني الرئة, املتغريات الدم( من حيث استخدام متغريي معدل النبض وضبط الدم كمؤشر لعملية التدريب؛
جند غياب متغري كرة القدم وارتباطه بتدريبات اهليبوكسيك يف مجيع الدراسات وهذا ما دفع الباحث ملعاجلة هاته 

 الفجوة العلمية من انحية املتغريات.
 : اثلثا: من حيث االهداف

مبختلف  اهليبوكسيك  تدريبات  أتثري  مدى  على  التعرف  حاولت  قد  السابقة  الدراسات  خمتلف  أن  اتضح 
التنفس، غلق   التحكم يف  املرتفعات،  التنفس، وغريها من  األنفاساليبها مثل  أقنعة  على    األساليب ، استعمال 

البدنية واملغريات الفسيولوجية يف خمتلف الرايضات وتركيزه الرايضة، وكذا إبراز   أساسياتا على  خمتلف الصفات 
البدين لالعبني،  املستوى  نتائج حول  البدين بصفة عامة من خالل جمموعة من االختبارات تعطي  القياس  أمهية 

هدفا   وضعتوجود أهداف جانبية ختص كل دراسة على حدا، واملالحظ أن مجيع هاته الدراسات    إل  ابإلضافة
  وحىت الالعبني. نيلمدرب لإلجياد وتقدمي حلول ميدانية  ملعاجلة إشكالية مفادها أتثري تدريبات اهليبوكسيك  هلا  

 رابعا: من حيث العينة: 
سنة حيث   19أو أقل من    األواسطخاصة بفئة    األخرى توافق الفئة العمرية هلاته الدراسة مع معظم الدرسات  

 ؛ سنة تقريبا وطبقت على العبني وممارسني للنشاط كل حسب اختصاصه  20 إل  17من    أعمارهمتراوحت 
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  فنالحظ أهنا ختتلف من حبث إل آخر من حيث العدد أو النشاط املمارس أو السن،   أما عن عينة البحث، 
وأمجع معظم الباحثني على تقسيم عينة البحث إل عينة جتريبية وأخرى ضابطة، وهذا   كل حسب طبيعة دراسته،

  جتريبية  10ضابطة و  10العبا مت تقسيمها إل جمموعتني    20عينة قوامها    ، حيث استخدم الباحثام به  قما  
 العبني.  06دون ادماج عينة الدراسة االستطالعية اليت كان قوامها 

 خامسا: من حيث املنهج: 
استخدمت أغلب الدراسات املنهج التجريب والذي يعترب من أكثر املناهج مالئمة هلكذا مواضيع، تتمثل فيه 

ال  ألهنا  ذلك  واضحة،  بصورة  العلمية  الطريقة  اتريخ   معامل  أو  حالة  حتديد  أو  موقف  وصف  جمرد  عند  تقف 
م بظاهرة  املتعلقة  املتغريات  بدراسة  الباحث  يقوم  بل  املاضية،  مقصودا، للحوادث  تغريا  بعضها  عينة، وحيدث يف 

أو ويتحكم يف متغريات حبثه، حيث اتسمت معظم الدراسات ابملنهج التجريب لدراسة أتثري تدريبات اهليبوكسيك  
 ؛لدى الرايضيني  وخصائص فسيولوجية  على صفات بدنيةأي نوع آخر سواء الفرتي أو املستمر مثال 

  مالئمة ملعاجلة قيمة لبحثنا. كثر  فيالحظ أن املنهج التجريب هو األيف دراستنا    أما عن املنهج املستخدم 
 سادسا: من حيث األداة: 

البدنية واملهارية،   األدواتالدراسات السابقة    معظم  استخدمت  التالية: املصادر واملراجع العلمية، االختبارات 
ك من استخدمهما كأداة من أجل اللدراسة وهن  االستبيان، املقابلة، فهناك من اعتمد على االستبيان واملقابلة كأداة

  مبعىن  ،املهاريةالفسيولوجية و تثمني مشكلة البحث أو الدراسة، وهناك من مزج بني االستبيان واالختبارات البدنية و 
 ؛ كل وطريقة طرحه ودراسته للموضوع

نفس   تقريبا  دراستنا  اعتمدت  حني  واملراجع   األدواتيف  املصادر  على  االعتماد  مت   إل  إضافة   ، حيث 
الشخصية   املوضوع  ،املختصني  مع املقابالت  مشكلة  تثمني  اجل  من  من   إل   إضافة   ، واالستبيان  جمموعة 

 .االختبارات البدنية والفسيولوجية من أجل الضبط التام حملاور الدراسة
 سابعا: من حيث الربانمج التدرييب:

اليت تناولت تدريبات اهليبوكسيك مل تركز كثريا   لتدريب فيالحظ الباحث أن معظم الدراساتأما عن الربانمج ا
بتطبيقه مبعدل ثالث مرات يف األسبوع ضمن خطة  التدريب من حيث املضمون، واكتفت  على طبيعة الربانمج 

اليت   الدراسات  أما  الدراسة؛  عينيت  لكلتا  نوعية،   ت تناول  تدريبية موحدة  بكال  الفرتي كمتغري مستقل   التدريب 
ومنخفض  البدنية   ،الشدة  مرتفع  القدرات  على  التأثري  حيث  من  األخرى  التدريب  بطرق  مقارنته  مت  حيث 
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الربامج استمرت لفرتة  و   والوظيفية، التدريب   أسابيع   6لوحظ أن أغلب  بتقنني احلمل  أو أكثر، ومتيزت معضمها 
 . RPE هد املبذولابلنبض القلب، وبتقنية اجل
 اثمنا: من حيث النتائج: 

الدراسات   خمتلف  ضرورة    إل توصل  مفادها  واملهارية    إجراءنتائج  البدنية  القياسات   إل   إضافةاالختبارات 
التدريبية  للربامج  واملستمر  الدائم  التقومي  بضرورة  أوصت  كما  ومستمر،  دائم  بشكل  والفسيولوجية  املورفولوجية 

و  البدين  تدريب واملستوى  املهارات، وكذا جتريب خمتلف طرق  تقييم ملختلف  الالعبني من  أداء  مثل   كذا  احلديثة 
 ؛  يف كرة القدمخاصة يف مرحلة التحضري البدين والفسيولوجية   القدرات البدنية  طريقة اهليبوكسيك لتطوير

البدنية حيث ارتفع مستوى   اللياقة  اهليبوكسيك وتطور بعض عناصر  البدين   األداءوجود عالقة بني تدريبات 
م الدراسات كانت لدى بعض الالعبني ابلتطبيق اجليد للربانمج التدريبية ابستعمال تدريبات اهليبوكسيك يف معظ

 ؛ نتائجها اجيابية
مع حبثنا هذا جند أننا قد توصلنا لنتائج متوافقة من خالل التأثري ومن خالل نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة  

 االجيايب لتدريبات اهليبوكسيك على خمتلف القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى الرايضيني.
 وجه االستفادة من الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة: أ  -3

 ة فيما يلي: استفاد الباحث من الدراسات املشاهبة واملرتبط
 ؛ يح واملالئم لتطبيق هاته الدراسةحتديد اخلطوات املتبعة يف إجراءات البحث وحتديد املسار الصح -
كرة التعرف على أهم االختبارات املستخدمة يف قياس القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب   -

 ؛القدم وحتديد أنسبها للدراسة
 ؛حتديد أوقات التدريب خالل الوحدة األسبوعية وفرتات تدريبات اهليبوكسيك خالل الوحدات التدريبية -
 ؛ سات السابقة مبعدل مثانية أسابيع خمتلف الدراحتديد مدة تطبيق الربانمج حسب  -
املالئمة لطبيعة الدراسة حيث اتفقت معظم الدراسات على   اإلحصائية حتديد أنسب القوانني واملعادالت   -

الوسائل   ت   اإلحصائية استخدام  اختبار  املئوية،  النسب  املعياري،  االحنراف  احلسايب،  )الوسط  التالية 
الضبط الصحيح   ون...( مع االستعانة ابختصاصي يف هذا اجملال من أجل ستودننت معامل االرتباط برس

 ؛ للعملية االحصائية
حتديد املنهج العلمي املناسب الذي متثل يف املنهج التجريب بتصميم جمموعتني واحدة ضابطة تقوم فقط  -

من اجل االستفادة من   ابلربانمج التدريب وجمموعة جتريبية تقوم ابلربانمج التدريب ابستخدام وسيلة القناع 
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اهليبوكسيك،   و   إجراء  إل  إضافة تدريبات  قبلي  من اختبار  مبجموعة  القيام  مع  جمموعة  لكل   بعدي 
 ؛ املقارانت قبلي_قبلي قبلي_بعدي

لدراسة هذا املوضوع حث استفدان    األسباب ونظرا لندرة هذا النوع من الدراسات خاصة وطنيا كان من بني  
والصعوابت اليت   األخطاء معرفة  ،  أبرزهاالبحوث السابقة يف عدة جوانب ونقاط من  كثريا من هاته الدراسات و 

الباحثون   املتعلقة بطبيعة   اإلجراءاتوالعمل على جتنبها، وكذا ضبط خمتلف    اآلخرينواجهها  التنظيمية وامليدانية 
مباشرة   والتوجه  واملال واجلهد، كما تشكل   إجراءكيفية    إلالدراسة  الوقت  االقتصاد يف  يربز  ما  البحث وهذا 

الدراسات السابقة واملشاهبة أمهية كربى ألي ابحث، بل إن توفرها من عدمه أساس استمرار الباحث يف ضبط 
مشكلة البحث، وعلى ذلك تتضح الفجوات العلمية ملختلف الدراسات السابقة اليت متكن الباحث من التطرق 

من حتليل ومناقشة الدراسات   األساسينتائجها، وهذا هو اهلدف    وإبرازهاته الفجوة العلمية قصد دراستها    إل
 السابقة والبحوث املشاهبة. 
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 : خالصة
الدراسة   الدراسات املشاهبة واليت كان هلا عالقة مبوضوع  الباحث من حتليل خمتلف  يف كرة   سواءيستخلص 

، قد أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية كبرية يف الغالب بني خمتلف املتغريات املتمثلة األخرى القدم أو يف الرايضات  
البد  اللياقة  على  االجيايب  وأتثريها  اهليبوكسيك  تدريبات  واملتغريات  يف  ما   الفسيولوجيةنية  وهذا  والبيوكيميائية، 

 ناه يف نتائج أغلبها. ظالح
أما عن حمتوى الربانمج فان أغلب  وحدات تدريبية يف األسبوع،  3أسابيع بواقع    8اختار الباحث فرتة  وقد  

أو   ركزت على منطقة و مرتفع الشدة أو  التدريب الفرتي إما منخفض الشدة أيف كرة القدم ركزت على  الدراسات  
األخرى،  املناطق  دون  التدريب  مناطق  مدة   منطقتني من  على طول  الشدة  والتغيري يف  احلجم  بتثبيت  قامت  أو 

عبارة عن دراستنا هو  املقرتح يف  برانمج  بينما  ماقبل   الربانمج  اضافة إل مرحلة  بدين عام وخاص  مرحلة حتضري 
بيع من العمل والتحضري هلذا ارأتى الباحث إل اعداد برانمج توافقي  املنافسة، وهو ما يوازي ستة إل مثانية أسا

معتمدا على نتائج الدراسات السابقة وحمكما من طرف خرباء واختصاصيني ، وظف من خالله الباحث مبادئ 
الفرتي، التدريب احلديث االستمرارية، التنويع، التناوب،...اخل اضافة إل أساليب وطرق التدريب احلديثة املستمر، 

؛ كما قام الباحث بتقنني األمحال التدريبية عن طريق نبض الدم وتقنية اجلهد   (Fox EL, 1974)   اللعب...اخل
 التدريب.   اعتمد على نتائج االختبارات القبلية يف حتديد شدة احلمل  ، حيث RPEاملبذول  

البدنية  االختبارات  خمتلف  على  االطالع  من  املشاهبة  والبحوث  السابقة  الدراسات  هاته  مكنتنا  النهاية  يف 
الفسيولوجية   املنهج   واإلجراءات  وحاتاألطر خمتلف    إل   إضافةوالقياسات  حيث  من  والتطبيقية  منها  النظرية 

 الفجوات العلمية اليت   إبراز املستعملة كل هذا مع    اإلحصائيةاملعاجلة    إل   إضافة طريقة اختيار العينة    أو املستخدم  
 مبوضوع دراستنا بشكل جيد.   واإلملام  اإلحاطةمتكننا من  
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 متهيد: 

هو   الرايضي  للفرد  البدين  التحضري  من  اهلدف  أن   العلماء  بعض  أن    إكسابهيرى  الواقع  ويف  البدنية  اللياقة 
مصطلح   اجلدل الاستخدام  من  الكثري  يثري  قد  الرايضي  التدريب  عملية  يف  البدنية  عدم  ،لياقة  إل  يؤدي  وقد 

مفاهيم املدارس الفكرية اليت يؤمن هبا علماء الثقافة الرايضية  يف   الختالف التحديد الواضح لإلعداد البدين نظرا  
 البلدان املختلفة . 

يت مصطلح  الصفات البدنية أو احلركية للتعبري االسوفي ومن جهة أخرى يطلق علماء الرتبية الرايضية يف اإلحتاد
القدرات البدنية يف الوالايت املتحدة األمريكية عليها    عن  البدنية ابعتبارها أحد   اسماحلركية أو  الل ياقة  مكوانت 

وعاطفية.  ، ،نفسية  اجتماعية  مكوانت  على  حتتوي  اليت  الشاملة  بسيوين  املكوانت  عوض  ايسني  -)حممد  فيصل 

 ؛ (1992الشاطئ،  

املدرستني اتفقتا على أن  هلا مكوانت وإن اختلف يف بعض العناصر فاملدرسة السوفياتية تعترب أن  ولكن كال  
وترتبط هذه الصفات مبا نسميه" الفورمة الرايضية "واليت   املرونة،  الرشاقة،  السرعة،  ياقة هي: القوة، ل  مكوانت ال

بدنية، املهار   تتشكل من عناصر  الصفات  العلماء فنية وخططية ونفسية وهذه  نظر  أم ا من وجهة  احلركية،  ات 
 واملقاومة العضلية،   القوة البدنية،  األمريكيني فعناصر الل ياقة البدنية يف العناصر السابقة مع إضافة مقاومة املرض، 

التنفسي، الدوري  العضلية،  التحمل  خالل   التوافق،  القدرة  من  تتحقق  الصفات  هذه  وتربية  والدقة  التوازن 
 ؛ ب البدين ابستعمال طرق تنميتهعمليات التدري

يستهدف حتليل األداء دة األداء املتغرية يف اللعبة  و إن املتطلبات الفسيولوجية لالعب كرة القدم تدل عل ش 
البدنية و البدين وال اللياقة  تقييم  ليس  التدريبتقييم  فن  أنظمة  تقييم  بل  الالعبني   ،الالعبني  تقييم  ابإلضافة إل 

 .   ومستوى إنفاق الطاقة  وهنالك بعض النتائج قد تغري تالقي اإلصاابت ،واحتياجات الطاقة اليومية
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 التدريب الرايضي احلديث يف كرة القدم:   -1
للرايضي    matveiw  عرفه والنفسي  الفكري  اخلططي،  املهاري،  البدين،  التحضري  ذلك  أنه  مبساعدة على 

 ؛  (MATVIEW  ،2009) مترينات بدنية
التدريب الرايضي عملية تربوية وتعليمية منظمة ختضع لألسس واملبادئ أن    حممد حسن عالوييف حني يشري  

املنافسات   لتحقيق أعلى مستوى رايضي ممكن يف  الفرد  إعداد  نوع العلمية، وهتدف أساسا إل  الرايضية أو يف 
 ؛ (17، صفحة 2002)حممد حسن، علم النفس الرايضي يف التدريب و املنافسات الرايضية،  معني من أنواع الرايضة

إبراهيم محادةكما وصف   العمليات اليت تعتمد على األسس الرتبوية والعلمية، تلك    التدريب الرايضي انه  مفيت 
النتائج يف  أفضل  لتحقيق  كافة جوانبها  الرايضية يف  واملستوايت  القدرات  وتطوير  وإعداد  قيادة  إل  اليت هتدف 

 ؛ ( 19، صفحة  1998)مفيت إبراهيم ح.،  الرايضة املمارسة  

أعلى على  هارا    ويعرفه للوصول ابلرايضي إل  املتزنة، هتدف  الشاملة  البدنية  للرتبية  منظمة  أنه عملية خاصة 
 مستوى ممكن يف نوع النشاط الرايضي املختار، كما تساهم يف تنصيب وافر يف إعداد الفرد للعمل واإلنتاج والدفاع 

 ؛ ( 79،صفحة 1978)هارا، 
نظمة اهلادفة إل إعداد الفرد للوصول إل مستوى االجناز عبارة عن القوانني واألهو  مصطلح التدريب الرايضي  ف

الوصول إل مستوى الئق،من حيث مراعاة حياة  اليت حتقق  الوظيفية  الكامل لعموم األجهزة  اإلعداد  عن طريق 
الرايضي وصحته اجلسمية العامة، كما يتحسن التوافق العصب والعضلي ويسهل تعليم املسار احلركي فضال عن 

 ؛ (78، صفحة  1997)قاسم حسن،  بلية اإلنتاج لدى الفرد" زايدة قا

هو   البدنية،  تلك  مجيعفالتدريب  اللياقة  عناصر  وتطوير  بناء  تشمل  اليت  التكنيك،  العمليات  وتطوير   وتعلم 
قصد   تربوية  ألسس  خاضع  وهادف  مربمج  علمي  منهج  ضمن  العقلية  أعلى القبليات  إل  ابلرايضي  الوصول 

 ؛ ( 9، صفحة 2002)انهد رسن،   مستوايت الرايضة املمكنة"

 الالعب  عبارة عن إعداد فالتدريب هو  "  كل هاته التعريفات مكنت الطالب الباحث يف اجناز تعريف شامل  
بفضل القيام بمارسات وعادات     واملهارية واخلططية والنفسية والذهنيةمن مجيع اجلوانب األخالقية والبدنية  

 ومتارين تدريبية يومية وفق برانمج علمي مقنن يكون شامال جامعا". 
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 خصائص التدريب الرايضي:  -2
الرايضي التدريب  الرايضي اجليد من خالل   لقد أصبح  عملية معقدة تستهدف الوصول ابلالعب إل األداء 

إعداده إعدادا متكامال من مجيع النواحي الفسيولوجية واملهارية واخلططية والنفسية حىت يتسىن لالعب القدرة على 
 .ميع العلوم املرتبطة ابلرايضةجب هذا يتطلب الكثري من املعرفة والكفاءة واإلملاماملنافسة أثناء املقابالت والبطوالت؛ 

 جيب على كل مدرب أن يكون ملما املاما كامال خبصائص التدريب الرايضي واليت يعترب أمهها ما يلي: 
يراعي التدريب يف كرة القدم إل الوصول ابلالعب إل أعلى املستوايت املمكنة مع التخصص يف التدريبات الفنية  -

 ظروف املقابالت الرمسية؛ والبدنية املشاهبة بدرجة كبرية ل 
سنوية  - خمططات  يستدعي  مما  انقطاع  دون  سنوات  عدة  وال  السنة  طوال  ابالستمرارية  التدريبية  العملية  تتميز 

 ومتعددة السنوات؛
التدريب من حيث  - طبيعة ومتطلبات عملية  لتتالئم مع  الالعب وطريقة عيشه  تنظيم أسلوب حياة  تعمل على 

 يتالئم مع اجملهودات املبذولة خالل التدريبات واملبارايت؛  اة اليومية مبالنوم والغذاء ونظام احليا
البدنية العامة واخلاصة،  يهدف إل اكتساب  - وتعليم وإتقان املهارات احلركية والرايضية والقدرات   وتنمية الصفات 

 ؛ اخلططية لنوع النشاط الرايضي التخصصي
)مهند حسني    ورايضة التخصص بصفة خاصة  املرتبطة ابلرايضة بصفة عامة، واملعلومات النظرية    اكتساب املعارف  -

 ؛ (26، صفحة  2005الشتاوي و أمحد،  
النش - الرايضة والعمل على    أتربية  الفرد، إتقاهنا،  على حب  وميول  واالرتقاء هبا   وحماولة تشكيل دوافع وحاجات 

أساسا   تستهدف  احلميدة،بصورة  اخللقية  السمات  وتطوير  تربية،  إل  اجلماعة ابإلضافة  الوطن   خدمة  كحب 
 ؛الرايضي والروح الرايضية  واخللق

)حممد حسن، علم النفس الرايضي    والتصميم  تربية وتطوير السمات اإلرادية كسمة املثابرة وضبط النفس والشجاعة،  -
 . (19، صفحة 2002التدريب و املنافسات الرايضية،  يف 

 :احلديث  التدريب الرايضي  -1.2
األسس واملبادئ العلمية اليت تساهم يف التدريب الرايضي أن    على  ميم خمتار ومفيت ابراهيم محادةيتفق كل من  

علم   احلديث الرايضي،  النفس  علم  البدين،  اجلهد  أعضاء  وظائف  أسس  التشريح،  علم  وثيق أبسس  ارتباط  هلا 
، صفحة  1998)مفيت إبراهيم ح.،    االجتماع، علم البيولوجيا، علوم االجتماع والرتبية وعلوم احلركة والدارة الرايضية

21  22) . 
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العلوم يقوم   من  العديد  من  املستمدة  العلمية  واملبادئ  واملعلومات  املعارف  على  احلديث  الرايضي  التدريب 
الطبيعية والعلوم اإلنسانية، الطب الرايضي، وامليكانيكا احليوية وعلم احلركة، علم النفس الرايضي، والرتبية، وعلم  

 . (21، صفحة 2002)حممد حسن، علم النفس الرايضي يف التدريب و املنافسات الرايضية،  االجتماع الرايضي

 : واجبات التدريب يف كرة القدم  -3
 كرة القدم؛ اخلططية واملعرفية أو اخلربات الضرورية لالعب يف  و املهارية  و القدرات البدنية    تطوير -
جلسم   - الوظيفية  األجهزة  عمل  مبستوى  الاالرتقاء  للمتغريات  االجيابية  املتغريات  خالل  من  فسيولوجية، اإلنسان 

 ؛ والنفسية واالجتماعية
ا - ملستوايت  ثبات  فرتة  أعلى  بتحقيق  التدريبية  احلالة  مبستوى  االحتفاظ  البدنية،    الجنازحماولة  سواء  الرايضي 

 ؛واالجتماعية  النفسية   الوظيفية،
تقدير   - بتحسني  الدوافع الذات،  يهتم  املمارس،وحا  وتطوير  وميول  واإلدارية   جات  اخللقية  السمات  وإكسابه 

 ؛ (12، صفحة  1998)الباسطي،   اخلاملثابرة، ضبط النفس والشجاعة،...  الروح الرايضية،  احلميدة،
 مستوى االجنازفرتة ممكنة و ول  الالعب للفورمة الرايضية من خالل املنافسات والعمل على استمرارها ألط إيصال   -

 ؛ ( 21، صفحة  1998)مفيت إبراهيم ح.،   كن الالعب من األداء املثايل خالل املنافسات الرايضيةالذي مي  الرايضي
الطبيعية وحتقيق الرايضي يساهم يف حتقيق الذات اإلنسانية للبطل وذلك إبعطائه الفرصة إلثبات صفاته  التدريب   -

 ذاته عن طريق التنافس الشريف العادل وبذل اجلهد، فهو يعد دائما عامال من عوامل حتقيق تقدمه االجتماعي
 . ( 20، صفحة 2002)انهد رسن،  

 كرة القدم:   يف  األساسية   تطلبات امل  -4
اإلعداد للتدريب يف كرة القدم هي الواجبات املباشرة اليت جيب هي جوانب    ( 23،صفحة 1994حنفي، )  حسب

التدريب  أهداف  لتحقيق  اكتساهبا  على  ويعمل  دقيق  بشكل  املدرب  هلا  خيطط  وفق   أن  الفريق  لالعب  الكلي 
  وهي كاأليت: أهداف متباينة

 : اإلعداد املهاري  -1.4
قانون كرة   طارإهلادفة اليت تؤدى بغرض معني يف  الضرورية ااملهارات األساسية يف كرة القدم  تعن كل احلركات  

 . (1994)حنفي حممود خمتار ،   كانت هذه احلركات ابلكرة أو بدوهنا  سواء  ، القدم
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كرة القدم فاإلعداد املهاري هو عملية اكتساب وإتقان وتثبيت احلركات واألداءات املهارية البسيطة واملركبة يف  
، حتت شروط واحتماالت وظروف املباراة، ويعتمد اإلعداد املهاري على االستخدام األمثل ةبسالسة وانسيابية ودق

اليت  يتبعها املدرب هبدف   اإلجراءاتاملهاري يف كرة القدم كل    اإلعدادللقدرات البدنية اليت اكتسبها الالعب، ف
و التكامل يف أداء املهارات األساسية للعبة كرة القدم  حبيث  ميكن أن يؤديها   اإلتقانالدقة و    إلوصول الالعب  

 . (1994)حنفي حممود خمتار ،   الالعب بصورة آلية متقنة حتت أي ظرف من ظروف املباراة 
بواسطتها ميكن تنفيذ الكثري من الالعب و ية اليت جيب أن ميتلكها  تتميز كرة القدم بتعدد املهارات احلركحيث  

توفر   التكتيكية عند  املطلوب اخلطط  البدنية  احلد  ميتلكها وحيققها يف كل   للياقة  الالعب أن  واليت جيب على 
عدد كبري ، وعلى ذلك فان مجيع الالعبني البد هلم من امتالك  وضاع الغري املتوقعةالظروف السهلة والصعبة واأل

، لقد ثبت أن ه كلما كانت قدرة الالعب كبرية يف امتالك عة  وهي خاصية تتميز هبا كرة القدممن اخلربات املتنو 
سمح له مبردود كبري يف احلركة واقتصاد ، مما ي لى تنفيذ الواجبات اخلططية كبرية لألساليب التكتيكية، كانت قدرته ع 

اللع يف اجلهد، و  املباراة، و حتليل مواقف  أثناء  امللعب  السوفيايت لقب على أرض  د كتب يف ذلك مدرب االحتاد 
، ال ميتلكون العدد الكايف من األساليب واملهارات توى املتوسط يف الفريق السوفيايتأن  الالعبني ذوي املس  كتشالني
 .  ( 124، صفحة 1994)حممد بسيوين ابسم فاضل,،    احلركية

 املهارة إل قسمني مهارة ابلكرة ومهارة بدون كرة: يف حني ميكن تقسيم  
 املهارات األساسية ابلكرة:  -أ

وهي: للعب  املختلفة  الطرق  املهارات  هذه  ابلرجل   متثل  الكرة  الكرة  ،ركالت  على  ابلكرة  ،السيطرة  ، اجلري 
 .  (1994)حنفي حممود خمتار ،     ، املهامجة، رمية التماس،ملراوغةا

 املهارة بدون كرة:  -ب

الدفاع،  اخلداع والتمويه  ،الوثب،  تغيري االجتاهو اجلري   اليت يستخدمها   حيث أن مجيع،  وقفة العب  املهارات 
القدم    ويوظفها  احلركية    سواءالعب كرة  القدرات  ببعض  تتميز  كرة  بدون  أو  البدين  إل   إضافةابلكرة    اجلانب 

 .( 66، صفحة    1985)اهلامشي،  
 : اإلعداد اخلططي  -2.4

هو عملية تنمية إمكانيات الالعب وقدراته على ربط وتطبيق األداءات املهارية واالستفادة من إمكاانته البدنية 
املختلفة  وظروفها  املباراة  أثناء  األداء  ومتطلبات  ظروف  حتت  النفسية  واستعداداته  العقلية  وقدراته  واحلركية 

على كرة القدم يف مواقف معقدة ذلك أن ه جيب    خمتلف أطوار مقابلةجترى  ، حيث  (173،صفحة 1991)أبوعبده،
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اللعب واختاذ   يتمتعالصائبة و   تالقراراالالعب حتليل وضعيات  العام يف   املناسبة حيث جيب أن  برانمج اإلعداد 
 : املوسم التدريب على

 وحتليل وضعيات اللعب.   إدراك -
 . القرار لدى الالعبني خالل املبارايتاختاذ  سرعة   -
 ....2ضد    2،   1ضد    1من أجل تنمية املهارات التكتيكية من خالل العاب   برانمج حركي  -
حيث جيب على الالعب أن يتكيف مع مواقف اللعب ووضعياته املختلفة، زايدة على فان الالعب أثناء املباراة  -

األداء يف  وسرعة  وتقنية  ذهنية  سرعة  أدائهما  يتطلب  حيث  خمتلفني  دورين  أبداء   ERICK ,) يقوم 
MOMBEARTS, 1996) . 

 اإلعداد النفسي:   -3.4
هو كل اإلجراءات والواجبات اليت يضعها املدرب هبدف تنمية الصفات اإلرادية والصفات اخللقية لالعب، 
املنافس  والفريق  واجلمهور  األرضية  ونوعية  كاللعب  املبارايت  أثناء  واخلارجية  الداخلية  املؤثرات  على  والتغلب 

ع من املتطلبات يؤدي دورا هاما وحيواي يف النو ذا  ، ه( 166،صفحة1991)كاشف،ومتطلبات املقابلة يف حد ذاهتا  
حالتهم النفسية يف   ، و ميكنهم من تنظيمذات األمهية ابلنسبة لالعب كرة القدم  ةالنفسيالتعجيل بنمو الصفات  

وخمتلف معطيات   ويساعد الالعبني على التكيف مع األمحال  التدريبية املرتفعة الشدة   ،حلرجة من املباراةالظروف ا
 . ( 203، صفحة  1994)حممد بسيوين ابسم فاضل,،  راةاملبا

 اإلعداد الذهين:   -4.4
يلعب اإلعداد الذهن دورا هاما يف القدرة على التفكري السليم والتصرف احلسن لالعبني أثناء املبارايت، وجيب 
أثناء املقابلة،  على املدرب أن ينمي القدرات العقلية لالعبني ملساعدهتم على التفكري السليم والتصرف املناسب 

 2019ديثة هو فوز املنتخب اجلزائري بكأس إفريقيا لألمم  وخري دليل على أمهية اجلانب الذهن يف كرة القدم احل 
بلماضيمبصر رغم أنه مل يكن املرشح األبرز للفوز وهبذا اخلصوص صرح املدرب الوطن   كان للجانب "  : مجال 

لدى   قوي  اإلالذهن أتثري  املقابالت  دليل  متقارب العبينا، وخري  متتاز مبستوى  الفرق  النهائية،  واملقابلة  قصائية، 
 . "صحيفة ليكيب"بدنيا، وكرواي متتلك مجيع الفرق جنوما من الصف األول، تفوقنا الذهن أهداان هاته الكأس  

 : اإلعداد البدين  -5.4
فع  البدنية العامة و اخلاصة ، و ر أبن ه كل العمليات املوجهة لتحسني قدرات الالعب  "أمر هللا البساطي"  يعرفه

ويعرف أيضا أبن ه العملية التطبيقية لرفع   ،(2001), أمر هللا البساطي،  تكامل أدائها  كفاءة أجهزة اجلسم الوظيفية و 
البدنية واحلركية، وهو يشتمل على كل    ب التدريبية لالع احلالة   اللياقة  املدرب   اإلجراءاتإلكسابه  يقوم هبا  اليت 
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ابلالعب   للوصول  علمي  أبسلوب  املقننة  التدريبات  حملتوى  هادف  ختطيط  من  التدريب  املوسم  أعلى   إل خالل 
البدنية . اللياقة  أبو عبده,،  مستوى من  السيد  املستخدمة و   ،( 2008)حسن  الطرائق  الذي يشمل كل  العمل  هو 

 .(2010), موفق جميد املوىل، لتطوير الصفات البدنية األساسية واخلاصة يف املستوايت العليا  
جمال اللياقة البدنية   رية اليت شدت انتباه الباحثني يف ميادين علوم التدريب يف اآلونة األخ اجملاالتبني أهم ومن 

عن طريق االختبارات اليت تكشف عن نقاط الضعف والقوة لدى وتقوميها  قياسها  وطرق    العب كرة القدمعند  
تاج إل زايدة الرتكيز على برامج حيعمرو أبو اجملد وأبو العالء عبد الفتاح  حسب كل من    الالعب فالالعب احملرتف

والقوة   تدريب والسرعة  التحمل  مثل  ممكنة  درجة  البدنية ألقصى  اللياقة  من مكوانت  احتياجاته  لتنمية   خمصصة 
أن   وكازورالفانيك  وضح كل من    ، ويف نفس السياق (23، صفحة  2011)عبدالفتاح،    والتوافق العضلي العصب

، مدمج( بغض النظر عن شكل تطبيقه )مفصول، مرتبط  هو مكون لألداء لدى العب كرة القدم   اإلعداد البدين 
أن  و  دالل  الكسندر  من أن    جيبيرى  مجلة  البدين  اإلعداد  دقيقة الرتتيبات    يتوفر  واحلصص  والربامج  واخلطط 

سواءا، يف مرحلة التحضري   البدنيني التخطيط للتحضري البدين احملضرين    وتعتمد على عوامل خمتلفة وهنا جيب على 
PPG-PPS أو مراحل  طول    ،  إبضافة  السنوي  حسب   ،…PC-compétition-trêveاملخطط 

 . (91، صفحة Dellal) بعضها  خمتلف األهداف والفرتات املستقلة عن 

اجلسمانية ولكن هلا أمهية كبرية عند العب الدفاع   اللياقة البدنية من الصفات أبن    زهران السيد عبد هللا أشار  
له أمهية عند العب الدفاع وأن أصعب ما يواجه املهاجم   فالبنيان اجلسماين والقوي وخاصة الذي يتميز ابلطول 

هبا يوما بعد يوم لكل أفراد    الوقت ، فاللياقة البدنية يزداد االهتمام  هو وجود دفاع يتميز ابملهارة مع القوة يف نفس
البدنية مطلوبة عند العب كرة القدم طوال   ،( 36، صفحة  2007)عبدهللا،    الفريق دون متييز يف املراكز فـاجلاهزية 

اخلطوط وعلى مستوى خمتلف  املوسم  امليدان  فرتات  أرضية  املوزعة يف  كرة   واملناصب  املبارايت يف  نتائج  تتحدد 
 حسب مراكز لعبهم.  اليت حتدد مستوى الالعبني  املتطلبات الرئيسيةالقدم نتيجة لتفاعل  

 : يف كرة القدمالبدين   اإلعدادأمهية    -5
 كرة القدم،أحد الركائز اليت تتطلبها    عبني يعترب البدين لال  اإلعداد أن    بن قوة علي و    عدة غوال يرى كل من  

البدين ال   اإلعدادويهدف    ، املهاري و اخلططي و الذهن  األداء فهو الذي يؤهل الرايضي للتكيف مع متطلبات  
الرايضي بدنيا،وظيفيا،نفسيا،مبا يتماشى مع مواقف األداء املتشاهبة يف املنافسة والوصول به حلالة التدريب   إعداد

يق تنمية القدرات البدنية الضرورية لألداء التنافسي و العمل على تطويرها ألقصى مدى ممكن حىت املثلى ،عن طر 



تطلبات البدنية والفسيولوجية لدى العبي كرة القدم امل  الفصل الثاني 

 

63 
 

املنافسة وظروف  مقتضيات  حسب  املختلفة  واجباته  أداء  من  الراضي  علي،    يتمكن  قوة  بن  غوال،  )عدة 
 . (67،صفحة 2018
 :أنواع اإلعداد البدين  -1.5

 : اإلعداد البدين العام    -أ
بسيطة خاصة بتطوير الصفات   وميثل مرحلة   بدون التوجه إل رايضة معينة،هو التطور اجليد للصفات احلركية  

البدنية اهلامة للرايضي الذي خيضع طيلة هاته املرحلة لتمرينات موجهة إل تطوير الصفات البدنية اهلامة للرايضي 
تقوية عمل لنوع من التحضري البدين من دعم و مرونة، ويسمح لنا هذا ا  قوة،   إل تطور الصفات احلركية مقاومة، و 

العضلية الفواملفصلي  األجهزة  األجهزة  وكذا  العصب(يولوجية  سة  واجلهاز  التنفسي  الدموي   )جهاز 
(MAMDOU DIOUF,, 2008- 2009) 

 : )أو املوجه(اإلعداد البدين املساعد   -ت
واخلاص العام  البدين  التحضري  بني  انتقالية  مرحلة   ,,JEAN-CHRISTOPH HOURCADE) هو 

يتم يف    (2010 تنمية و حيث  الرتكيز على  املرحلة  الصفات هذه  املمارس  تطوير  اخلاصة ابلنشاط  ، حبيث البدنية 
جيب على املدرب الرتكيز على  إذ يكون اهلدف الرئيسي هو زايدة الكفاءة البدنية للرايضي حسب قدرات الرايضي  

 . (MAMDOU DIOUF,, 2008- 2009)نقاط قوة العبيه.

 اإلعداد البدين اخلاص:   -ج
من  بني جمموعة  وتناسق  توافق  هنالك  يكون  أن  الرايضية حيث جيب  الفورمة  حتقيق  هو  منه  اهلدف  يكون 

جيب على املدرب أن يستثمر بشكل اجيايب   إذالعوامل اليت هلا أتثري فعال على  مستوى الالعب أثناء املنافسة  
 . (MAMDOU DIOUF,, 2008- 2009)سة  لتحضري العبيه يف الظروف املشاهبة للمناف

 البدين:   اإلعدادمناذج    -2.5
 :   هنالك ثالثة  مناذج رئيسية لإلعداد البدين نلخصها كاآليت 

 البدين املتصل:   اإلعداد -أ
 JEAN -PAUL)التمرير يف كرة القدم    مثلالعمل التقن بصفة متعاقبة  فيه يؤدي الرايضي العمل البدين و و 

ANCIEN,, 2008).  
  .يتميز ابخلصوصية يف أداء املهارات احلركية  واإلاثرة،التشويق    :اجيابياته
 . صعوبة حتقيق مبدأ الفردية يف التدريب  ،محل التدريب   تقييمصعوبة التحكم و    : سلبياته
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 : فصلالبدين املن  اإلعداد -ب
 (JEAN -PAUL ANCIEN,, 2008)  اجلريمثل   جمهود بدين حمض بدون أداء متارين تقنيةيؤدي الرايضي 

 سهولة حتقيق مبدأ الفردية يف التدريب.  ،سهولة التقييم و التحكم يف محل التدريب  :اجيابياته
 عدم أداء املهارات احلركية اخلاصة .   ، قلة الدافعية حيث يتميز ابمللل  : سلبياته

  املدمج:البدين    اإلعداد  -ج
 JEAN -PAUL)  كرة القدم  ابلكرة يفاجلري  مثل    متازج النموذجني السابقني املنفصل و املتصل يتميز بتزاوج و 

ANCIEN,, 2008) . 
 الدافعية حنو األداء تكون عالية .   ،ملهارات احلركيةيتميز ابخلصوصية يف أداء ا  ،اإلاثرةالتشويق و  :  اجيابياته
 .صعوبة حتقيق مبدأ الفردية يف التدريب ،  لتقييم والتحكم يف محل التدريبصعوبة ا  سلبياته: 

 بالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب: املتطلبات البدنية اخلاصة    -6
-5-2-1التحمل اخلاص، قوة الركض السريع    ،سرعة رد الفعل، القوة االنفجارية، التوافق العام  :حراس املرمى

 ألبعد مسافة وابلدقة الالزمة. الركل  ، قوة االرتقاء العايل، قوة الرمي و مرت10

القوة اخلاصة، القوة االنفجارية، التحمل اخلاص، حتمل ى،  القصو السرعة    :املدافعون اجلانبيون والعبو األجنحة
 .RSA السرعة

املركزيون واهلجوم  الدفاع  اخلاصة  :العبوا  القوة  القصوى،  حتمل  ،السرعة  اخلاص،   التحمل  االنفجارية،  القوة 
 ، قوة القفز. السرعة، قوة الركض السريع 

 . (25، صفحة  2010), موفق جميد املوىل،  اخلاصة، التحمل ،حتمل السرعةالسرعة القصوى، القوة    : العبو الوسط

 خصائص كرة القدم احلديثة:   -7
القدم   كرة  مقابلة يف  أو  تتميز  سريع  أنواعه  مبختلف  ابجلري  اخللف احلديثة  إل  والرجوع  والتالمحات  بطيء 

من  وغريها  قطعها خالل   واالرتقاء  اليت  املسافة  حساب  من خالل  تكمن  الالعب  يبذهلا  اليت  البدنية  القدرات 
، وأن جمموع هذه املسافة قد قسمت استهلكها خالل املقابلةاملباراة فهي تعطي إل حد كبري كمية الطاقة اليت  

هناك حركات أخرى مثل املساندة   ركض و،  انطالقات، سرعات و وفقا لشدة احلركات إل ثالثة أقسام : هرولة
التقنيات  ،  الدحرجةو  لعبت  النتائج احلديثة  وقد  بعض  اختالف  يف  دورا  التحليل  يف  غرار   املستخدمة  على 

وكينوفيا   احلركيالدارتفيش  التحليل  برامج  من  فوغريها  ت،  احلديثة  القدم  املتقطع   ابألسلوب   لعبكرة 
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intermittent،   بدنية حلظية و اجيابيةومتك(  brefs) آنية  مبعىن جمهودات  بعض ،  ررة مع فرتات اسرتجاع جد 
 .(CAZORLA, didier, & pascal, 2013, p. 22)   اليت عاجلت املسافة املقطوعة لالعبني    الدراسات

 التحليل احلركي والبدين لالعبني خالل مقابلة يف كرة القدم:  -8
الفيفا   طرف  من  املقدم  التحليل  خمتلف   FIFA 2014هذا  وفق  الالعبني  ملختلف  العام  املتوسط  يشمل 

 البطوالت: 
 ؛maxFC  %70-60كلم جري خفيف بنسبة    5-6 -
 ؛ 90max% FC-80كلم جري مرتفع   2.5-3.5 -
 ؛100max% FC-90كلم جري سرسع   1.5-2.5 -
 ؛ sprintsسربينت    70ال    50مرت سرعة قصوى مبعدل    1200  –  600 -
 ؛ مرت جري ومشي خلفي ال الوراء    400  –  300 -
- 15  –  200     actions individuelles ؛ 
 قفز؛   30  –  15 -
 صراعات فردية؛   50  –  30 -
 اثنية اسرتجاع بني اللقطات عالية الشدة؛   30  –  15 -
 ( . FIFA ،2014 )  وأكثر ملس الكرة كل العب حسب منصبه   70  –  30 -

 

 يبني النسب املئوية لتحركات الالعبني يف امللعب.   :(01)الشكل رقم

19.5% course 
élevée

10.1% sprint et 
action intense 

courts
70.4% marche, 

course en 

arrière,
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رقم الشكل  خالل  من  القدم  (01) ويتضح  كرة  العب  املباراة    أن  خمتلفة  أثناء  مبجهودات  نسبة  يقومون 
يف   ، اخللف وفق نظام الطاقة اهلوائي واسرتجاع اجيايب، جري خفيف، جري ومشي إل  % متثل نسبة املشي70.4
% 10.1نسبة  الهوائي، و -ات وركضات مرتفعة متثل نظام الطاقة املختلط هوائي% حرك  19.5متثل نسبة  حني  

انطالقات سريعة لقطات عالية الشدة يف وقت قصري تستخدم النظام الطاقوي الالهوائي يعتمد بدرجة كبرية على 
CP  ف وفرحيوسفات  الكرايتني  يف   ،كازورال  ومتقاربة  قائمة  الزالت  هذه  النسب  أن  احلديثة  املصادر  وتشري 

 وبطولة الدوري   كأس العامل وإفريقيا وأورواب وغريها من البطوالت القارية  السنوات األخرية يف عدة أماكن كبطولة  
 . ( 14، صفحة  COMETTI.G ،1993)   فرنسيجنليزي و دوري احملرتفني الاال األملاين و 
عمل و الالعبني    طبيعة عمليؤثر يف    معني  سلوب لعبأن كل فريق حيض أب  وعدة غوال  بن قوة علييرى  

الطاقة   لعبه،  أنظمة  الفرق  فكل وطريقة  وتنطلق يف هجمات معاكسة   Blocتلعب بطريقة دفاعية  فنرى بعض 
ما وهذا سريعة يف حني بعض الفرق تلعب ابألسلوب اهلجومي احملض طوال املباراة وهذا مايسمى ابهلجمة املنظمة 

وكيفية  الطاقة  أنظمة  معرفة  املدربني  من  اهلوائية  يستدعي  القدرات  آاثر و   والالهوائية  تنمية  من  االستشفاء  سرعة 
الطاقة   السريع وحتضري  أيضاالعمل  قوة علي،   بوجود األوكسجني بسرعة  تشري إحدى و   ،(124،صفحة2014)بن 

الدراسات أن العب أمريكا اجلنوبية هم األسرع إيقاعا داخل امليدان من الالعبني االجنليز لكنهم يقطعون مسافة 
 . (35 34، صفحة 2014)أمني خزعل عبد،  كم    1,5اقل من االجنليز مبعدل 

نرى   ولة من طرف الالعبني فإنناقمنا بتحليل أنواع اجلهود املبذ  إذاأنه  (161، صفحة  1994)شعالن،    يرى
 أهنا ختضع جملموعة من املعايري واليت ختتلف من حيث: 

         ؛درجة دافعية الالعبنيشدة املواجهات و  •
 ؛ عدد املبارايتكثافة الرزانمة و  •
 ضرورة حتقيق النتائج  •

 وهي:   2007كول، ديسالفو و كما توجد عوامل أخرى حددت من طرف  
 ؛ مراكز الالعبني أثناء املباراة •
 ؛ الفئة العمرية •
  ؛درجة املمارسة واللياقة البدنية أو الفورمة الرايضية  لالعبني •
 ؛الفريق احمللي أو يف ميدان املنافس( )يف ميدان    مكان املنافسة •
 . طريقة ونظام اللعب املتبع من طرف الفريق •
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 : azorla1998أثناء املباراة حسب مراكز اللعب نوعية املسافة املقطوعة من طرف الالعبني احملرتفني  :(01)رقم  جدول  

 املسافة املقطوعة 

 املنصب 

 املشي 

 )مرت( 

 الركض اخلفيف 

 )مرت( 

 املرتفع الشدةاجلري 
 )مرت( 

 اجلري السريع 

 )مرت( 

 812 1625 3331 2356 الدفاع 

 461 1307 3152 2768 األجنحة مدافعي 

 984 1790 3401 2775 وسط امليدان 

 1007 1726 2712 2247 اهلجوم

ا لنا  يتضح  للجدول  أولية  قراءة  الالعبني  يف  بني  قطع العب من  ختالف واضح  اللعب مثل  مناصب  حيث 
 .(161، صفحة DELLAL.A ،2008) وسط امليدان أكرب مسافة مقارنة مع املدافعني أو املهامجني  

ال من  الكثري  و وهناك  القدم  تحليالتالدراسات  كرة  العب  خبصائص  اهتمت  وآخرون مثل    اليت  )رامبنيين  
2007.)    (CAYLA.J  ،Manuel pratique de l’entraînement  ،,2007)  ،  حاول حيث

سباقات وشدة  املوقف  املباراة  خالل  املقطوعة  املسافات  النشاط حسب و   حتديد  بتحليل  قام  من  أول  بني  من 
 (.01رقم  والفسيولوجية والتقنية )اجلدولاملستوى، املواقف، اجلري وحسب املتغريات البدنية  

  كرة القدم:  لدى العيب  اللياقة البدنية  مكوانت   -9
 : نا تغريات كبرية وكثرية يف العادات البدنية ملختلف الفرقالحظكوراي / الياابن،    2002يف كأس العامل 

 ؛ يف كرة القدم احلديثة  مكااًن متزايد األمهيةأضحت حتتل   يةالسرعة والقوة واالنفجار   -
تتطلب قدرات حتمل   السرعةالريتم و   الدفاعي وتغريات  عودة السريعة للتكتلعبة واحلركات اهلجومية والكثافة الل   -

 ؛ أعلى من أي وقت مضى )اهلوائية والالهوائية(
لتحامات اال وكذلك سالح نفسي أثناء    هي أساس السرعة والقوة  ونغمتها، وقوة العضالت    الرايضي،اهليكل    -

 والصراعات الفردية؛ 
ابلكرة أو بدوهنا إضافة   الفنية  ركات السريعة واملهاراتالتنسيق )سهولة احلركة واجلسم( هو مفتاح سرعة تنفيذ احل  -

 .  FIFA.2004 Football d’aujourd’hui  اللعبإل خطط  
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شامل تقسيم  أو  تصنيف  تقدمي  املختصني  عديد  حاول  فحسب    لقد  البدنية   1996)برادي  للصفات 

Pradet)   القدرة على العمل لفرتة املداومة    وهي وجود ثالث صفات أو قدرات بدنية وهي   فهو اقرتح مقاربة(
العمل بشدة كبرية ألن القدرة هي إنتاج   )وهي  القدرةطويلة بغض النظر إل النظام الطاقوي املستخدم( والثانية  

،  Doutreloux)  م،فهي نتاج التوافق احلركي والتعل املهارات بفعالية   القدرة على تنفيذ ي  هة  القوة والسرعة( والثالث

البدين   (1992)فايناك  وحسب   ، (7  6، صفحة  2013 فالنوع األول متعلق ابلشرط  البدنية   يوجد نوعني للصفات 
فالصفات  واملرونة  التوافق  وهي  للحركات  العصبية  ابملراقبة  فمتعلق  الثاين  النوع  أما  والسرعة  القوة  املداومة،  وهي 

القوة، املداومة،  دائما هي:  تبقى  القاعدية  املرونة  البدنية  الصفات  السرعة،  األساسية   والتوافق وهاته هي  البدنية 
 . القوة ومداومة السرعة وهناك املركبة وتكون انطالقا من تداخل صفتني مثل مداومة

Les qualités physiques

VitesseForceEndurance

la force, l’endurance  et la vitesse: Les 

capacités conditionnelles se fondent sur 

l’efficience métabolique des muscles et 

des appareils :.

la souplesse et l’adresse: sont des 

processus de contrôle du

système nerveux) :déterminées par 

l’aptitude à organiser et à régler le 

.mouvement

souplesse Adresse 

Les capacités 

Conditionnelles

Les capacités 

coordinatives 

 

 (2013)دالل،  يبني العالقة بني القدرات البدنية األساسية واملركبة هلا يف رايضة كرة القدم:  (02)الشكل رقم

من   لطيف،  ويتفق كل  حسني)حممد  العالء(فرج  أبو  وعبده  هللا  رزق  بطس  خمتار،  حنفي  أن   ،   على 
 : املتطلبات البدنية لالعب كرة القدم تتضمن

قوة أبنواعها )قوة عضلية، حتمل القوة والقوة املميزة ابلسرعة(، السرعة أبنواعها  ال ،  والالهوائيالتحمل اهلوائي  
املميزة ابلسرعة(   والقوة  السرعة  انتقالية، حتمل  )التنسيق(    إل  إضافة)سرعة  الرشاقة  املتمثلة يف  احلركية  املهارات 

 . (37) غازي صاحل حممود,، صفحة   واملرونة
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 القدرات اهلوائية والالهوائية لدى العيب كرة القدم: -10
 القدرات اهلوائية لالعيب كرة القدم:   -1.10

ا قدرة اجلسم على   أداء الطاقة خالل استهالك األكسجني واالستمرار يف    إنتاج يقصد ابلقدرات اهلوائية على أهن 
 ؛ لألكسجنيعالية من أقصى استهالك  العمل العضلي يف مستوايت  

الطاقة   إنتاجكلما زادت قدرته على    2Oفكلما زادت قدرة الالعب أو الرايضي على استهالك األكسجني  
ني اليت تستخدم من قبل العضالت هو بذلك يعن كمية األكسج، و (2007)حممد و رضا،  على مستوايت أعلى  

 % من احلد األقصى للرايضي80د عن  ما يزي  إل ميكن أن يصل    2Oاألكسجني    كما أن  استهالك   ،نسجةاألو 
ت العضال  ستطيعت  وال فكلما كانت لياقة الرايضي عالية كان التحسن يف استهالك األكسجني يف التدريب أقل،  

شدة   زادت  كلما  أن ه  حيث  أكسجني  بدون  طويلة  لفرتات  اجلهد  يف  استهالك االستمرار  سرعة  زادت  احلمل 
 ؛ ( 2000)الكيالين عدانن هاشم،  األكسجني

قد ف كرة  مباراة  ممارسة  أثناء  الطاقة  لتوفري  مصدر  أول  هو  اهلوائي  أن (Bangsbo 1994)   مالنظام  كما 
دورا مهما يف األداء أثناء املباراة حيث أن قدرة الالعب على احلفاظ على القدرات اهلوائية لالعب كرة القدم تلعب  

نفس املستوى طيلة أطوارها يعود إل قدرته على امتصاص أكرب قدر من األوكسجني وإمداد العضالت أبكرب قدر 
ومن  زمنة الطويلة "  "هي العامل احملدد ملستوى حتمل األ  أن القدرة اهلوائية م 1992السيد عبد املقصود  حيث يشري    منه،

  ( 223،  1992)املقصود    انحية أخرى يتوقف مستوى القدرة اهلوائية على أقصى قدرة على امتصاص األكسجني.
 ؛، حيث أنه من املعروف أن الرايضيني األكثر حتمال هم الذين ميلكون أكرب قدرة هوائية

أنه يف حالة األنشطة الرايضية اليت   م 2003أمحد نصر الدين سيد    وأبو العال أمحد عبد الفتاح  إذ يشري كل من  
قائق فإن إنتاج الطاقة الالهوائي ال د  5تتطلب طبيعة األداء فيها االستمرار يف العمل العضلي لفرتة طويلة تزيد عن  

للطاقة،  الرئيسي  املصدر  لألداء،  يعترب  الالزمة  الطاقة  إلنتاج  لالستعانة ابألكسجني  العضلة  تلجأ  وهبذا   ولذلك 
وهذه األنشطة الرايضية يطلق عليها   ميكن االستمرار يف العمل العضلي لفرتة طويلة قبل اإلحساس بظهور التعب، 

التحمل رضوان      Aerobic Endurance  ائي اهلو   أنشطة  ونظرا ف     (207،  2003)أ.  القدم  كرة  لعبة 
يرى حيث  جدا  ومهم  أساسي  هو  اهلوائية  القدرة  على  اعتمادها  فإن  طويلة  ملدة   Philippe  الستمرارها 

Leroux  2006  ،ديناميكي )جري يتمثل يف جمهود  اهلوائي  التحمل  يعتمد على   قفز،  أن  اخل... (   ، مراوغة 
 .   (LEROUX 2006, 194)   النظام اهلوائي يف أغلبه
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 : يف كرة القدم التحمل  -1.1.10
وتصنيفه ووصفه  2002مدرب كوراي اجلنوبة خالل هنائيات كأس العامل  غوس هدينك تصريح املدرب الشهري 

 القدم: لصفة التحمل وأمهيتها لدى العب كرة  
“C’est le travail de cette capacité d’endurance qui a permis à l’équipe de Corée 

de maintenir le rythme intensif des matches, de ne pas laisser l’adversaire se 

reposer, mais de le fatiguer.” Guus Hiddink, coach de la République de Corée . 
طويلة على أنه قدرة رايضي على أداء جهد بدين لفرتة زمنية   zatsiosky ،1966التحمل حسب    يعرف

 ؛دون هبوط يف مستوى الكفاءة 
ويعرف كذلك على أنه ،  ضي اليت تسمح له مبقاومة التعبالبدنية للرايعلى أنه القدرة النفسية و فاينيك    يعرفهو 

 ؛ هالك األكسجني يف أكرب وقت ممكنالقدرة على استهالك أكرب نسبة ممكنة من احلد األقصى الست 
الكفاءة يف االستمرار كفاءة الفرد يف التغلب على التعب أو هو  التحمل هو    ريسان خريبط جميد   فقد عرفه

، صفحة  2014) ريسان خريبط جميد،    ألداء نشاط رايضي حمدد لوقت طويل ابجيابية دون هبوط يف مستوى األداء

 ؛  (158
مفهوم املداومة جد دقيق وهو أن   ويفسرفاملداومة هي صفة أساسية لألداء يف كرة القدم    لكسندرد.ا  وحسب 

 ؛ (28، صفحة 1994) حممد حسن عالوي ، حممد نصر الدين رضوان,،  املداومة تتألف من أي عمل مطول مع مرور الوقت 

التحمل هيميم خمتار    و   بن قوة علي ويتفق كل من   الرايضات وتبىن عليها   على أن  القاعدية جلميع  الصفة 
أنواعها، حيث   بشىت  التدريبية  مع   تعترب الربامج  والتكيف  املباراة  إكمال  على  الالعب  ملقدرة  األساسي  اخلزان 

التدريبات يف   أنواع  لتد خمتلف  القاعدة األساسية لالنطالق  تعترب هي  إذ  القدم  اللياقة ريب  كرة  ابقي مكوانت 
  ،(2014،بن قوة علي)  البدنية

لدى العب كرة القدم، وهي قدرة من الصفات األساسية  أن التحمل هو    من خالل ما سبق  الباحثويرى  
البدنية بشكل    أداءتمرار الالعب يف  الالعب على اس دون هبوط يف املستوى   وبشدة متوسطة   اجيايب الواجبات 

         .لوقت طويل وأتخري التعب
 أنواع التحمل:   -2.1.10

 التحمل العام:   -أ
القدرة فوق   هو  أو  متوسط  ومبستوى  طويلة  لفرتات  العضالت  من  كبرية  ابستخدام جمموعات  العمل  على 

، (40،صفحة2008)أبوعبده، املتوسط من احلمل، مع استمرار عمل اجلهازين الدوري والتنفسي بصورة طبيعية  
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وهذ  طويلة  لفرتة  الكبرية  العضلية  واجملموعات  الوظيفية  االجهزة  عمل  حتسني  على  يعتمد  بهحيث  مايقصد   ا 
اهلوائي  الذي هو قدرة الالعب يف احملافظة على األداء مبجهود بسيط أو متوسط ألطول فرتة ممكنة  ؛التحمل 

 ( ؛ 18،صفحة1992)رزق هللا،
مع استمرار   مبستوى متوسطالقدرة على العمل ابستخدام جمموعات عضلية كبرية لفرتات زمنية طويلة و   فهو

التحمل   ي التنفسي ألن هذا النوع منيطلق عليه بعض العلماء التحمل الدور والتنفسي و عمل اجلهازين الدوري  
يتوقف عليهما عملية نقل األكسجني و الوقود   إذ مرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة مستوى اجلهازين الدوري التنفسي  

 . ( 1994), حممد حسن عالوي،  العضالت حىت ميكنها يف االستمرار يف العمل لفرتات طويلة  إل

على أنه قدرة العب كرة القدم على االستمرار يف (  12،صفحة1980)حممود خمتار،  ويف كرة القدم يعرفه 
تعمل ومتصلة  لفرتة مستمرة  متغري  مبا    أداء عمل ذي محل  والعضالت  احليوية  األداء األجهزة  إجيابيا على  يؤثر 

 أمهية التحمل العام يف كرة القدم: حيث تكمن التخصصي؛   

 التحمل العام هو القاعدة األساسية جلميع الصفات البدنية األخرى؛  -
 يساعد على استعادة الشفاء خالل القيام ابلواجبات البدنية املختلفة؛  -
 التعب؛ يساهم يف إطالة فرتة األداء قبل الوصول إل مرحلة   -
 تنمية التحمل العام يساهم يف تقوية األربطة واألواتر واألنسجة املضادة ويقلل من احتمال اإلصاابت؛  -
بنسبة   - الطاقة(،  امليتوكوندراي )مصانع  الطاقة خالل   %50يؤثر مباشرة يف زايدة عدد وحجم  يوفر  وهو ما 

 األكسدة اهلوائية؛
من   - للقلب  الداخلي  احلجم  كما 900-650زايدة  من    ملل  القلب  ووزن  مسك  إل   300-250يتأثر 

 غرام؛ 500
والسعة  - القلب  الدفع  وزايدة  النبضات  من  ابلتقليل  القلب  العمل  يف  االقتصاد  على  اهلوائي  التحمل  يساعد 

 ( 124،صفحة 2000)أبو العال امحد، لرت يف الدقيقة؛   30إل   20الدموية إل غاية  
 التحمل اخلاص:   -ب

خيتلف كل نشاط رايضي عن بقية األنشطة األخرى يف النوع الذي يتطلبه من صفة التحمل طبقا للخصائص 
اليت يتميز هبا، وعلى ذلك توجد عدة أنواع خاصة من صفة التحمل ترتبط كل منها بنوع معني من أنواع 

حبركات تتصف بنشاط   أنه القدرة على القيام  ( 98،صفحة 1989)طه امساعيل، األنشطة الرايضية، حيث يصفه  
صعب بشدة عالية وملدة طويلة مع احملافظة على هذا النشاط دون اهلبوط يف كفاءة وفاعلية األداء البدين واملهاري 

 واخلططي حتت ضغوط وظروف املقابلة. 
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اخلططية املقننة  أداء الصفات البدنية  العالية والقدرات الفنية و   أبنه استمرار الرايضي يف  شعالن إبراهيم ويعرفه  
 كل من التحمل اخلاص    يشمل و   مبستوى األداء  اإلخالل التعب أو  و   اإلجهاد اراة دون أن يظهر عليه  طوال املب

 .(1989)ابراهيم شعالن,، ,  حتمل األداءو   حتمل القوة  ،حتمل السرعة

 بوجب أنظمة الطاقة:  تقسيم التحمل  -3.1.10
 : قسمي أساسيني مها  إلتقسيم ابلنسبة ألنظمة الطاقة : يقسم التحمل  

 :التحمل اهلوائي -ت
 أقسام مرتبطة ابلزمن :  3 إلتقسم  نات و الربوتيالدهون و يعتمد على األكسدة  اهلوائية للمواد الكربوهيدراتية و و 
مبالمسة  امليتابوليزم اهلوائي  حيث أن هذا التحمل يقوم   د10-د2 :القصريالتحمل اهلوائي ذو الزمن   •

 % عمل الهوائي .50% عمل هوائي  50الالهوائي وهو مقسم ابلتساوي  و 
 ويالمس هذا النوع العمل اهلوائي.  د 30-د10  التحمل اهلوائي ذو الزمن املتوسط: •
القدرة احلد األقصى الستهالك األكسجني و حيث يعترب  د  30أكثر من    :التحمل اهلوائي ذو الزمن الطويل •

 . (J.FEREE PH.LEROUX,, 1996)على استهالكه من العوامل املؤثرة على هذا النوع  
 :التحمل الالهوائي   -ث

ثالثة    إل يعتمد التحمل الالهوائي  على تفتيت الفوسفات كرايتني أو التحلل الالهوائي للجليكوز و يقسم  
 أنواع رئيسية مرتبطة ابلزمن: 

القصري: • الزمن  ذو  الالهوائي  من    التحمل  انشطار ،  مرت  اث 30أقل  أو  تفتيت  على  ذلك   يعتمد  حيث 
 العادة بناء ثالثي أدينوزين الفوسفات . الفوسفات كرايتني  املوجود يف العضالت 

حيث يعتمد على النظام   مرت،  400مثل اجلري  اث  120  اث إل30  التحمل الالهوائي ذو الزمن املتوسط: •
 .بناء الطاقة إلعادة   الفوسفايت والالكتيكي

 . الطاقةى النظام الالكتيكي لبناء  حيث تعتمد عل اث180اث إل 120  التحمل الالهوائي ذو الزمن الطويل: •

 : طرق تدريب التحمل الالهوائي  -4.1.10
 ؛ التدريب الفرتي مرتفع الشدة -
 ؛التدريب الفرتي منخفض الشدة -
 . ( 2013) ميم خمطار,،  التدريب التكراري   -
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 يف كرة القدم:  الهوائيأمهية التحمل ال   -5.1.10

 الطاقة ابلنظام الفوسفايت الكرايتين أو نظام الالكتيك؛ يساعد التحمل الالهوائي على تنمية إنتاج   -
 حتسني كفاءة احلركات وفاعلية األداء األفضل اليت حتتاج إل بذل طاقة أقل؛  -
 يساعد التحمل اخلاص يف زايدة املنظمات العضلية بزايدة التدريب الالهوائي، والذي يسمح مبستوايت عالية -

ومستوايت أفضل من حامض الالكتيك والذي يسمح ابلتحرر من حامض الالكتيك من الكفاءة العضلية  
 مما يقلل التعب؛ 

  زايدة قدرة االنزميات الغليكوجان وتسمح مبتابعة التمارين لفرتة أطول وكفاءة أفضل رغم تكون محض اللنب؛ -
تعمل  على تطويرها حيث أن هناك   يزيد من ميكانيزمات التنظيم اباالضافة ال الفوائد البدنية، الفسيولوجية اليت  -

صفة   تطوير  على  يساعد  فالتحمل  لذا  النفسي  اجلانب  وهو  تطويره  على  التحمل  يعمل  آخر   اإلرادةجانب 
 . (2011)كوتشوك سيدي حممد,،  على مواجهة التعب  ة القدر و 

 األوكسجني:فسيولوجيا احلد األقصى الستهالك    -6.1.10
ببساطة الدقيقة  فهو  يف  لرت  امللي  أو  ابللرت  املستهلك  لألوكسجني  حجم  السيد،     أقصى  الدين  نصر  أمحد   (

إليه  ،  ( 2003 ذهب  ما  حسانني(  وهذا  صبحي  وحممد  الفتاح  عبد  أمحد  العال  القصوى )أبو  اهلوائية  القدرة  أن  يف 
VMA    هي احلد األقصى لألوكسجني الذي ميكن للجسم استهالكه والذي حيصل عليه اجلسم من خالل اهلواء

أن  ميكن  الذي  لألوكسجني  األقصى  ابحلجم  عنه  ويعري  ابستهالكه،  تقوم  اليت  العضالت  إل  ويوجهه  اخلارجي 
معينة وتستخدم  زمنية  اجلسم يف وحدة  تدرجييا حىت   يستهلكه  املقاومة  مع زايدة  الكبرية  اجلسم  لذلك عضالت 

 . (1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح /حممد صبحي حسنني,،    وصول الفرد إل حالة التعب

 : MAX2VOاملستهلك األقصى األكسجيين    -7.1.10
القصوى من   اليت ميكن للشخص أن يستهلكها يعرف  املستهلك األقصى األكسجين ابلكمية  األكسجني 

اهلوائية   ابلقدرات  يرتبط  كيلوغرام،  لكل  الدقيقة  يف  ابملليلرت  أو  الدقيقة  يف  اللرت  تقاس  ما،  مبجهود  القيام  أثناء 
نسبة    لالعب،  تكون  القدم  كرة  بني فمباراة  ما  األكسجني  إىل  VO2max  75     استهالك   %80 % 

عن و  األكسجني  استهالك  نسبة  مابني  تقدر  احملرتفني  القدم  كرة  العب   مبعدل   مل/كغ/د   75إل    50د 
 . (79، صفحة  1993)أبو عال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصرالدين،   مل/كغ/د60
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 طرق قياس احلد األقصى الستهالك األكسجني:  -8.1.10
 الطريقة املباشرة:  -أ

الستهالك األكسجني من خالل قيام املخترب أبداء جهد بدين متدرج   األقصى يف هذه الطريقة يتم قياس احلد  
والت اجلهد  االستمرار يف  على  القدرة  عدم  أو  التعب  مرحلة  األداء حىت  متواصل  األداء،الشدة  وغالبا   وقف عن 

اجلهد  مايستخدم لتقنني  جهاز  على  تشتمل  متكاملة  قياس  وحدة  ذلك  الدراجة   يف  أو  املتحرك  )السري  البدين 
ومن خالل اجلهاز األخري  األرجومرتية( يتصل جبهاز آخر يستخدم يف التحليل املباشر لغازات التنفس أثناء األداء،

اللياقة الفسيولوجية   إلابإلضافة    MAX2VO  كسجني و األتؤخذ قراءة احلد األقصى الستهالك   بعض مؤشرات 
القلب    االخرى: التنفس  و   HRكمعدل  الدم  و   BRمعدل  للرئتني    Bpمقدار ضغط  احليوية   VCوالسعة 

 ؛ (220-219، 2003)سيد   وغريها

قياس    األكثر  األجهزة  يف  األرجومرتية،  VO2maxشيوعا  والدراجة  املتحرك  السري  جهازي  لكن   هي 
 . (P.Rochcongar 2009, 37) ر لنوع النشاط املمارس من طرف املختب  مالئمةتستعمل يف ذلك أجهزة أكثر 

 : الطريقة غري املباشرة -ب
غري املباشرة ملعرفة أقصى استهالك لألكسجني الطريقة املالئمة ملعرفة مستوى القدرة اهلوائية    االختبارات تعد  

ربية املتطورة حيث أن االختبارات امليدانية احملكمة اليت سوف كرة القدم يف غياب األجهزة املخ  القصوى لالعب 
اليت تتم   لالزمة ا  ليس لقياسه ابلدقة لتقدير املستهلك األقصى األوكسجيين و نتطرق إليها ابختصار هي طريقة  

املباشرة  اختباراتيف   القلب، قد تستعمل يف هذه االختبارات عدة طرق منها م و ،  الطريقة  عادالت بداللة نبض 
الوزن  النوموجرام السرعة،  أو  اجلداول  طريق  أو عن  السن  عثمان،  ،  و من خالل   (68،صفحة2018)بوفادن 

 هي:رية إذ نعرض أمهها و الختبارات كثاطالع الباحث وجد أن ا
 القدرات اهلوائية: لقياس  ختبارات  بعض اال  -9.1.10

 : دقائق لكوبر  6اختبار   •
 قياس السرعة اهلوائية القصوى.اهلدف من االختبار :

 أقماع.   كرة القدم، ميقايت،   بمضمار ألعاب القوى أو ملع   أدوات االختبار: 
األداء: أداء االختبار جيب على    طريقة   وبعد  ، دقيقة جري خفيف أداء متارين االنطالق  15املخترب أداء  قبل 

 . دقائق  6ذلك يبدأ املخترب ابجلري حماوال قطع أكرب مسافة ممكنة يف زمن قدره 
 . ( 2014  -2013) د. حمي الدين,،    100ْx (  3.5املسافة / (=  VO2max:  طريقة احلساب
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 :45/15غاكوناختبار جورج  •
 قياس السرعة اهلوائية القصوى  الفرتية .   هدف االختبار:

 .ميقايت، صافرة، أقماع، شريط خاص االختبارأدوات االختبار : 
حيث أن ه يف كل حمطة يتم األداء  كم /سا   10يقوم املخترب ابجلري تدرجييا  يبدأ االختبار بسرعة طريقة األداء :  

كم /سا   0.5يتم الزايدة يف سرعة األداء مبعدل     (اثنية راحة اجيابية أو سلبية  15تعقبها  اثنية  45)  دقيقة1ملدة  
مميزات حتددها عن احملطات األخرى من حيث سرعة األداء واملسافة املقطوعة، حيث و وكل حمطة هلا خصائص  

حيث يتوقف   االختبار شريط خاص   جيب على الرايضي قطع عدد أكرب من احملطات بسرعة أكرب ويتحكم يف 
 الرايضي عندما اليستطيع الالعب قطع املسافة املقرتحة يف احملطة . 

احلساب:  التعرف على   طريقة  يتم  وهبذا  اجلدول  بنتائج  وتقرن  الرايضي  عندها  توقف  السرعة   أيخذ آخر حمطة 
 . اهلوائية القصوى للرايضي

 :دقيقة   12جري  ر  إختبار كوب •
 اجلهازين الدوري والتنفسي.قياس كفاءة    الغرض من االختبار: 

األداء: لألفراد    اختباريعد    طريقة  اهلوائية  اللياقة  جمال  يف  انتشارا  وأكثرها  امليدانية  االختبارات  أهم  أحد  كوبر 
دقيقة وحساب   12الرايضي يف االستمرار يف اجلري ملدة    إمكانيةالرايضيني بوجه عام ويقوم االختبار على أساس  

ابلكيلو مرت وضع كوبر مقياس لتقدير األداء على   املسافة املقطوعة خالل تلك الفرتة الزمنية حيث تقاس املسافة
 اختبار اجلري واجلدول التايل يوضح مستوايت أداء اجملموعتني لالختبار : 

 ( 2008)أبوعبده، يف اختبار كوبر   واالانث  الذكوريوضح مستوايت    (:02)جدول رقم  
 السيدات  مستوى اللياقة  الرجال 

 فأكثر    -م  2650 ممتاز فأكثر   -2820
 م 2640-م  2170 جيد م  2820  -م2410
 م 2150  -م     1850 متوسط م  2410  -م  2010
 م 1830  -م     1530 ضعيف م  2010-م  1610

 1530   -    0 ضعيف جدا  م 1610-    0
 : استخراج النتائج

مدة   ممكنة يف  مسافة  أكرب  جري  على  االختبار  يعتمد  على   12حيث  أو  قوى  ألعاب  مضمار  على   ، دقيقة 
 اذ يتم تقدير االستهالك األقصى لألوكسجني وفقا للمعادلة التالية:  مبقاييس صحيحة(،   مضمار مطابق ) مسطح، 
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(b. turpin 2002, 184-185) م  20يوضح اختبار اجلري املكوكي : ( 03شكل رقم )   

 املسافة املقطوعة.  x 22.315املستهلك االقصى لالوكسيجني =  

وقد بلغ معامل االرتباط بني   واملسافة ابلكلم،   )ملي لرت/كجم/دقيقة(،  MAX2VOحيث أن وحدة قياس  
 . (V. Billat 2003, 155) 0.84دقيقة وقيمة االستهالك األقصى لألوكسجني  12مسافة اجلري يف  

 )luc Léger  :)Léger L 1982اختبار   •
لألوكسجني) األقصى  استهالك  قياس  إل  يهدف  متدرج  اختبار  اهلوائية  MAX2VOهو  والسرعة   )

خطني    (،VMAالقصوى) بني  وإاياب  ذهااب  اجلري  من  األكرب  ابلعدد  القيام  على  أساسا  عن يعتمد  يبعدان 
 cassetteيتم ضبطها بواسطة شريط تسجيل يصدر صوات ذا نغمة قصرية)،  وبسرعة تصاعدية  م،   20بعضهما  
audio  طرف عند  املخترب  يكون  أن  مساعها  عند  بسرعة    20(،ينبغي  االختبار  زايدة   8م،يبدأ  مع  كلم/سا 

بـ الت  0,5متدرجة  إل  الوصول  حىت  االختبار  يستمر  دقيقة،و  كل  /سا  إيقاع كلم  سرعة  جمارات  عدم  و  عب 
 النغمات. يتم حساب املستهلك األقصى األوكسجين وفقا للمعادلة: 

 

  

 :intermittentيويو   اختبار   •
 .(BERNARD TURPIN,, 2002) ال قياس القدرة اهلوائية القصوى ومستهلك اقصى االوكسيجنيهدف  ي

 م 5مرتا واآلخر بطول    20إل قسمني أحدمها يبلغ طوله  مقسمة  مرت    25ميتد على مساحة  :  امللعب واألدوات
 موصول مبكرب صويت. يتم إجراء االختبار ابستخدام تسجيل القرص املضغوط 

 ، ويواجه القسم الذي يبلغ طوله عشرين مرتًا  البدايةعند  املخترب  يبدأ    ، ا جيب فعلهيتبع الالعب التعليمات وم 

VO2MAX=)العمر×السرعة( 0,1536×العمر ابلسنوات(+3,248)-×سرعةاجلر كلم/سا(3,238+)31,025)ملل/كلغ.دقيقة( 
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يبدأ   بذلك    كمامرت    20مسافة  على    ري يف اجل   الالعب مث  للقيام  املضغوط  القرص  كما هو موضح يف يرشده 
 الشكل مع احرتام مسافة اجلري ومسافة االسرتجاع. 

االختبار ا  :تنفيذ  يتحول  أن  الصفارة ، جيب  نقطة  لالعب  عندما يصدر صوت  إل  عندما يصل   البدايةويعود 
مرت والرجوع قبل اإلشارة الصوتية  5اهلدف إل نقطة البداية ، يتم إعطائه مخس ثواٍن للمشي أو الركض على طول  

مرت يتم إعطاء   20يف التحكم يف ريتم اجلري على مسافة    العبإذا فشل ال  ،التالية ، وهي إشارة لتكرار العملية
يقوم   ، حتذير اليت  التالية  املرة  ابجلريفيها    يف  ابإلخالل  االختبار الالعب  من  إزالته  يتم  بني ،  ،  الوقت   يتناقص 

اليت متت تغطيتها قبل عدم قدرته على   الركضات  العدد اإلمجايل لألمتار   ابستمرار، وتكون درجة الشخص هي 
 اجلري.   اكبة مو 
 تسجل النتائج مباشرة من الربانمج كما هو موضح يف الشكل ويتم تفريغها يف استمارة التسجيل.   : لتسجيلا

 

 

 يوضح كيفية اجراء اختبار يويو   (:04رقم )  شكل

 VAM-éval  :(Cazorla G 1993, 132)ِاختبار   •
حيث يتطلب هذا االختبار مضمار   MAX2VOيهدف االختبار إل تقدير أقصى استهالك لألكسجني  

قدرها    400طوله   بزايدة   20م مقسم إل مسافات  متدرجة  بسرعة  املضمار  املخترب ابجلري يف  يقوم  م حيث 
كل   (Cassette audio)  يصدر صوات ذا نغمة قصرية الذي  شريط  الحسب  كلم/سا متبعا ريتم    0,5قدرها  
حينما ال يستطيع املخترب جمارات الريتم املفروض حيث جيب التوقف إن كان التأخر أكثر   االختبار يتوقف    دقيقة،

 . م.و لتقدير أقصى استهالك لألكسجني تستعمل اجلدول 20م عن أقرب  2من  
يعتمد عليهضابالٍ  اليت  االختبارات  من  الكثري  يوجد  االختبارات  األقصى افة إل هذه  االستهالك  تقدير  ا يف 

إختبار    MAX2VOلألوكسجني )منها  ند  يف ،  (Astrand’s testاسرتا  النوموجرام"   يستعمل"طريقة  حيث 
 . (Astrand P.O 1954) تقدير لالستهالك األقصى لألوكسجني لدى أسرتاند  
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“Le meilleur et l’unique test véritable pour un footballeur, c’est le match.”  
Sir Bobby Robson 

 : PMAوالقدرة اهلوائية القصوى    VMAالسرعة اهلوائية القصوى  -10.1.10
يعد هذان املؤشران عنصران مهمان جدا ابلنسبة لعملية التدريب يف كرة القدم حيث يعربان عن أصغر سرعة 

 . (P.Rochcongar 2009, 46)  استهالك لألوكسجني أو أصغر قدرة تتواقف مع أقصى  
 VMA :  هلالسرعة اليت يبلغها الالعب عند بلوغه أقصى استهالك لألكسجني    هي  (B. turpin 2002, 

يف توجيه التدريب وحتديد درجة   VO2maxحيث أن قياس السرعة اهلوائية القصوى يبقى أفضل من    ،(186
احلمل كونه ال حيتاج إل أدوات خمربية متطورة وابهظة الثمن يكفي فقط أحد االختبارات امليدانية اليت تعتمد على 

 .حني الوصول إل التعب إلالتدرج يف السرعة ابنتظام  

 PMA:    القصوى  القدرة اهلو هي املبدأ الذي حتدد به   الدراجة األرجومرتيةيتم تقديرها على جهاز  ائية  وبنفس 
 التعب وتقاس بـ)الواط( إل رب السرعة اهلوائية القصوى أي بتمرين يبدأ بشدة ضعيفة تزداد تدرجييا حىت وصول املخت 

(Bertrand BARON, 16)ما يرى ، ك    jack savoldelli    و  Lionel laidet   أن القدرة اهلوائية  
و   القصوى  االكسجين  األقصى  املستهلك  يف تعادل  يكمن  فقط    االختالف  القياس   Jack)وحدة 

SAVOLDELLI 1998, 51)      

 

 ( Dr Michel Ramazzina, Suisseيوضح خمطط ملختلف متغريات القدرات اهلوائية )  (:05الشكل رقم )

 



تطلبات البدنية والفسيولوجية لدى العبي كرة القدم امل  الفصل الثاني 

 

79 
 

 (:FCmaxمعدل القلب األقصى)  -11.1.10
الوصول إليه عند أداء العمل البدين األقصى أبنه أعلى معدل للقلب ميكن    2003يعرفه عبد الفتاح والسيد  

أن معدل ضرابت القلب من املؤشرات املهمة اليت  2009اهلزاع  كما يشري ،(408،  2003)أ. رضوان  حىت التعب،
وضرابت القلب تتناسب طرداي مع   أثناء اجلهد البدين،   ميكن االستدالل هبا على شدة العبء امللقى على اجلسم،

أن معدل ضرابت القلب القصوى يصل  2004كوستل   وملور ويرى  ،(380، 2009)ا. هزاع   اجلهد البدين املبذول
/د   200إل   العشرين  نبضة  سن  يف  السليم  الشاب  ابلعمر   ،لدى  يتأثر  القصوى  القلب  ضرابت  معدل  وأن 

مبعدل   بتقدمه  العمر، 10وينخفض  من  الثالثينيات  من  ابتداءا  وذلك  سنوات  عشر  كل  التدريب   %  ويساهم 
 . (Wilmore.J 2004, 427)  البدين يف التقليل من هذا االخنفاض  

 يوضح بعض املعادالت الدالة على أقصى نبض للقلب   :(03اجلدول رقم)
 العمر) ابلسنوات(-220ضرابت القلب القصوى = املعادلة االوىل
 ×العمر ابلسنوات(0,65)-220ضرابت القلب القصوى= املعادلة الثانية 
 ×العمر ابلسنوات(0,50)-200ضرابت القلب القصوى= املعادلة الثالثة 
 ×العمر ابلسنوات(0,86)-209ضرابت القلب القصوى: املعادلة الرابعة 
 ×العمر ابلسنوات(0,7)-208ضرابت القلب القصوى= املعادلة اخلامسة 

 ×العمر ابلسنوات(0,504) -194,8ضرابت القلب القصوى= السادسةاملعادلة  

     طرق تنمية القدرات اهلوائية:   -12.1.10

Zone 1 Endurance fondamentale Oxygénation/Capillarisation Rythme 
lent à modéré • 60 à 70% de la FCm FC 120 – 140 , 40 à 55% du VO2max.

Zone 2 Endurance de base Capacité aérobie 
Rythme modéré
• 70 à 80% de la FCm- FC 140 – 160
• 55 à 70% du VO2max.

Etape 01 :
Développement de
la capacité aérobie

Zone 3 Puissance aérobie (PA) Aérobie 

spécifique Travail à la limite du seuil Rythme 
élevé • 80 à 90% de la FCm • FC 160 – 175 • 
70 à 83% du VO2max.

Etape 02 :
Développement de la
puissance aérobie (PA)

Zone 4 Puissance maximale aérobie 
(PMA) Travail au seuil Rythme intense
• 90 à 95% de la FCm • FC 175 - 180 à +
• 83 à 90% VO2max.

Etape03 : 
Développement de la
puissance maximale 
(PMA)

Zone 5 zone rouge 
• 95 - 100%FCm
• FC 180 à +• 90 à 100% VO2max.

Etape 04: développement de 
la filière anaérobie 
lactique(résistance actique)

 
 ( J.FEREE PH.LEROUX  ،,1996) يوضح مناطق تدريبات التحمل  :(06شكل رقم )
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 : continu de durée – intervalle longطريقة التدريب املستمر والفرتي طويل   -1.12.1.10
 هتدف إل تنمية التحمل القاعدي، قدرات هوائية قاعدية. :  02و    01املنطقة  
نقي؛ مترينات ابلكرة جانب مهاري، تكتيكي   2O جري خفيف، يف  الغاابت يف اهلواء الطلق أين يوجد   الكيفية: 
 ....9:9/    8:8/    7:7ألعاب  
 كلم.   12إل   6  ن دقيقة، م  60إل   20  املدة:

 حيث: نبضة/دقيقة    160إل   120؛  FCmaxمن    %70إل   50ضعيفة    الشدة:
مستمر: - مثال    30مثال    تدريب  املتزايد  اجلري  بعض من  أو  بـ  1x10دقيقة مستمرة،  تليها   %70 دقيقة 

2x10   من  %80د بــــFCmax. 
طويل   - فرتي  ،  15د/2x  5مرت  6x1000مثال    :intervalle longتدريب   2xاث،  45د/2x  4اث 

  اث.30د/4
  : intervalle )fractionné( – fartlekطريقة تدريب الفارتليك    -2.12.1.10

إل  :04و    03املنطقة   التحمل  هتدف  شديد extensive  -املرتفع    -  تنمية  حتمل  هوائية،  قدرات   ،
PMA)-intensive (PA،    حتمل خاص، متديد العتبة الالهوائية، تطوير الــــــmax2VO. 
كرة، جري يف امليدان، يف الغاابت مع تغيري متوسط وقصري، ابلكرة أو بدون   intervallesجري متبادل  الكيفية: 

مثل   هرمي  جري  الريتم،  مهارية -م 400-م 300-م 200-م300-م400-م500-م600يف  مترينات   ،...
/..ألعاب يف تفوق عددي ونقصان عددي، الرتكيز   5:4/    3:3/   4:4/   5:5تكتيكية، ألعاب مصغرة  -وتقنية

 على احلد يف ملس الكرة ضربة أو ضربتني.
 كلم.   6إل   3 ن دقيقة، م30إل   15  املدة:

 يكوناالسرتجاع  نبضة/دقيقة، حيث    180إل    160؛  FCmaxمن    %90إل    80مرتفعة  تكون     الشدة:
دقائق يف كل   8إل    4نبضة/دقيقة    130-  120حسب طبيعة العمل واألساس هو العودة إل    (جيايبا-سلب)

 حزمة تدريب. 

  : )intermittent )résistance volume طريقة التدريب فرتي املنخفض الشدة  -3.12.1.10
تكيف األعضاء الوظيفية مع محض اللنب، تطوير العمل الالهوائي الكتيكي، التدرب يف   هتدف إل  :05املنطقة  

 األوكسجين، تدريب وتطوير اجلانب الذهن. ظروف الدين  
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تكتيكية مشاهبة للمنافسة وفق قوانني حتت ضغط، ألعاب -جري سريع، سربينت، مترينات مهارية وتقنية  الكيفية: 
 . marquage individuel  مع تطبيق الضغط والصراعات الفردية 4:4/   3:3/   2:2/  1:1مصغرة  
 تكرارات.   5 إل  3حزمة متكونة من  2إل    1د ،   2اث إل  20دقيقة، تدريبات تكرارية من    15إل   8  املدة:

جدا    الشدة: فردية(،   200إل    175؛  FCmaxمن    %100إل    90مرتفعة  )فروقات  نبضة/دقيقة 
يكون مرة ن/د،   110ن/د وبني احلزمات يكون كامل إل    140  -130االسرتجاع بني اجملموعات يكون انقص  

 د.   2  -د  1اث إل  20يف األسبوع  إل مرة خالل األسبوعني خاصة خالل مرحلة املنافسة يؤدى تكرارات  

 العوامل املؤثرة على السرعة اهلوائية القصوى:  -13.1.10
 الدفع القليب:   -أ

هو كمية الدم املدفوعة من القلب يف الدقيقة الواحدة وحيدد عن طريقتني اثنني مها نبضات القلب أي عدد 
أي حجم الدم املدفوع أثناء انقبض عضلة القلب   االنقباض السيستويلانقباضات عضلة القلب يف الدقيقة وحجم  

الراي التدريب  أن  و   الينمي  ضيحيث  القصوى  القلب  نبضاتنبضات  نستعمل   ملعرفة  للرايضي  القصوى  القلب 
 " واليت تكون على النحو التايل:  ASTRANDأسرتاند "  معادلة

 العمر( = عدد النبضات القصوى (السن    -220

ذلك بزايدة قدرته على ك ميكن عن طريق التدريب تنمية االنقباض السيستويل وذلك بزايدة يف حجم القلب و 
 . (JEAN-LUC CAYLA REMY LACRAMPE, 2007 ,) االنقباض

 األوعية الدموية : -ب
بواسطة الشعريات الدموية اليت  حتدث   التبادالت بني الدم و اخلالاي العضلية أن  1999أبو العال عبد الفتاح،يرى 

العضلية واخلالاي  الدم  بني  وصل  مهزة  فكتعترب  ا،  الدموية  الشعريات  عدد  زاد  كمية لما  زادت  للعضلة  ملغذية 
 .(JEAN-LUC CAYLA REMY LACRAMPE, 2007 ,)والقدرة على العمل     األكسجني 

 : والسعة احليوية   التنفس  -ج
يتخلص من و  2O، ويتم هذا التبادل الغازي ليحصل اجلسم على  اجلو احمليط بهالغازات بني الكائن احلي و هي  

2CO  ،ئوية بفضل زايدةر ال حيث أنه أثناء أداء اجلهد البدين يزيد حجم التهوئة ،(2003) أمحد نصر الدين السيد 
-JEAN ,)د/  45الراحة أما أثناء اجلهد فيكون حوايل  يف   12و10بني  نسبة التنفس يف الدقيقة حيث أنه يرتاوح  

LUC CAYLA REMY LACRAMPE, 2007) . 
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 األكسدة اخللوية :   -د
حيدد عمل األنزميات اليت حتدث يف امليتوكوندري احلد األقصى الستهالك األكسجني، حيث أن للتدريب دور 

 (JEAN-LUC CAYLA REMY LACRAMPE, 2007 ,)حمدد من خالل زايدة عدد وطول امليتوكوندري

 القدرات الالهوائية لالعيب كرة القدم:   -2.10
ابلقدرة الالهوائية كفاءة العضلة إلنتاج الطاقة الالهوائية واليت يستخدمها الالعب ألداء احلركات اليت يقصد  

اليت تؤدى أبقصى قوة وسرعة ممكنة يف حدود ماال تزيد عن   اللعب   إنتاجويعترب نظام  ،  اث  30تتطلبها ظروف 
م حامض الالكتيك ابلرغم من أن زمن املباراة لرايضة كرة القدم وخاصة نظا  األساسيالطاقة الالهوائي هو النظام  

ن القدرة الالهوائية لالعب كرة القدم تعن تنمية كل من إ اهلوائية ولذلك ف  األنشطةيصنف لعبة كرة القدم ضمن  
إل أن القدرات الالأكسجينية تعتمد   2009البيك و آخرون  يشري  والتحمل الالهوائي و القدرة الالهوائية القصوى  

يف   الالأكسجين  النظام  الفوسفايت)   إنتاج على  ابلنظام  يتمثل  والذي  حتته ATP-PCالطاقة  تندرج  إذ   )
)القوة   املتمثلة  البدنية  العضلية(،   السرعة،   العظمى، اخلصائص  )اجللكزة و   القدرة  املدى  قصري  الطاقة  نظام 

  حتمل القوة(   )حتمل السرعة،  حيث تندرج حتته اخلصائص البدنية املتمثلةنظام حامض الالكتيك(–الالأكسجينية  

أبو العال عبد الفتاح    ،م1993أمحد نصر الدين سيد و   أبو العال عبد الفتاحيتفق كل من    ا،كم(103، 2009)البيك 

حسنني  و  صبحي  سالمة  1997حممد  الدين  آخرون  1999م،هباء  و  الالهوائية م،2009م،البيك  القدرات  أن  على 
 . (2009)البيك   (149-148، 1999)سالمة   السعة الالهوائية   نوعني مها: القدرة الالهوائية القصوى،  إل تنقسم  

مستوى    الباحث  ويرى نفس  يف  االستمرار  على  الالعب  قدرة  هو  الالهوائي  التحمل  ظروف   األداءأن  يف 
املباراة فرتة  طوال  والعضالت  الدم  يف  الالكتيك  حامض  جتمع  العتبة ،  مقاومة  ظهور  بتأخري  عالقة  هلذا  وأن 

األداء عد على حتمل  التخلص منه مما يسا  إمكانيةالالهوائية أي بتأخري جتمع حامض الالكتيك يف الدم وزايدة  
كما أن التحمل الالهوائي هو نفسه التحمل اخلاص إذا اقرتن أبحد الصفات البدنية   )حتمل السرعة وحتمل القوة(،

يشري  حيث  التخصصي  الرايضي  حسن    للنشاط  حتت قاسم  التعب  مقاومة  "قابلية  هو  اخلاص  التحمل  أن 
وظائف   بتحشيد  و  اخلاص  احلمل  املستوى يف  العضوي  األجهزة مستلزمات  لتحقيق  الداخلية  الرايضية   األلعابة 

يشري  (249،  1988)قاسم  "  اخلاصة الدين سيد  كما  نصر  بنظام    م 2003أمحد  املرتبطة  البدنية  اللياقة  عناصر  أن 
   .(86،  2003)سيد   واملتحركة.حامض الالكتيك تشمل كل من حتمل السرعة وحتمل القوة الثابتة  
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 القـــــوة العضلية لدى العيب كرة القدم:   -1.2.10
عضلة نسبة   600يعترب اجلهاز العضلي املسؤول عن حركة الالعب حيث حيتوي جسم اإلنسان على أكثر من  

من وزن اجلسم، فالوظيفة األساسية هلا هي االنقباض العضلي فتنقبض العضالت لتحريك اجلسم   %50إل    40
الطاقة  داخلها  منتجة  مطلوبة،  وسرعة  بقوة  الالعب  به  يقوم  ملا  اإلرادية  العصبية  للسيالة  ترمجة  وهي  تثبيته  أو 

ATP  (184، صفحة  1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح /حممد صبحي حسنني,،  ، بوجود األوكسجني أو بغيابه . 

 آلية التقلص العضلي:  و فسيولوجية    -1.1.2.10
 أنواع العضالت:   -  -2.1.2.10

 تنقسم العضالت إل ثالثة أنواع: 
)الالإرادية( -ب الناعمة:  امللساء  يظه  العضالت  وال  الشكل  مغزلية  ألياف  من  التخطيط   رتتكون  فيها 

اللمفاوية ويف  األوعية  الدموية وتكوين  األوعية  تكوين جدران  اإلرادية يف  العضالت غري  وتدخل  بشكل واضح 
)يوسف الزم كماش،  مجيع أحشاء اجلسم مثل اجلهاز اهلضمي وبعض أجزاء العني واألجهزة مثل املرئ، املعدة....اخل  

يتحكم يف عمل هاته العضالت اجلهاز العصب الذايت، أي يف حني  (،  39، صفحة  2009صاحل بشري أبو خيط،  
 (. 40، صفحة 2000)حممد مسري سعد الدسن،   دون إرادة من الفرد نفسه

ث أنه عبارة عن عضلة مبيزات خاصة، عملها غري وهي يف حد ذاهتا القلب حي  )غري إرادية(  عضلة القلب:  -ب
متصلة  قصرية  وخالاي  اإلرادية  العضالت  من  أقل  بدرجة  وعرضيا  طوليا  خمططة  النسيجية  تركيبتها  ولكن  إرادي 

 . (39، صفحة  2009)يوسف الزم كماش، صاحل بشري أبو خيط،  ببعضها البعض  
همسيت    )اإلرادية(  :اهليكلية  املخططة  العضالت  -ج ألهنا  العظمي، ابهليكلية  للهيكل  املكونة  العضالت   ي 

وكذلك ابلعضالت املخططة ألن خالايها خمططة طوليا وعرضيا، وهي إرادية ألهنا تنقبض وفق رغبة الفرد نفسه 
فعند القيام مبقطع عرضي يف العضلة فإننا نالحظ بواسطة اجملهر على (،  193، صفحة  1994)هباء الدين سالمة،  

حتتو  القيام أهنا  وعند  دموية،  وعروق  وأعصاب  ضام  نسيج  بينها  يفصل  عضلية  ألياف  من  حزم  عدة  على  ي 
مبالحظة مدققة لليف العضلي بواسطة املكروسكوب يتضح أنه عبارة عن خلية عضلية مستطيلة حتتوي على عدة 

 ية احلركية حنوها؛ أنوية وأشرطة فكل خلية تتلقى تغذية من الليف العصب الذي يقوم إبيصال السيالة العصب
يتشكل الليف العضلي من جمموعة اللويفات العضلية، وتشمل اللويفة العضلية على جمموعة من الفتائل الصغرية 
يدعى  وقامت  رفيع  األخر  والنوع  امليوزين  يسمى  ومعتم  مسيك  أحدمها  نوعان  الفتائل  وهذه  امليوفيالمني  تسمى 
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مبجرد االستجابة العضلية العصبية ملنبه ما يرتبطان فيما بينهما، وهلذا االكتني، يكوانن متباعدين يف حالة الراحة و 
 . (218، 1996)اخلطيب    تسمى هاته العضالت ابلعضالت املخططة

 
 يوضح  تصنيف األنسجة العضلية يف جسم اإلنسان.   :(07الشكل رقم )

 االنقباض العضلي: كيفية حدوث    -3.1.2.10
، حيث تنزلق فتائل  1954 هوكسلي وهانسوننزالقية اليت قدمها  االنقباض العضلي تبعا للنظرية اإل  حتدث عملية

، حيث -فتائل امليوزين تسمى اجلسور املتقاطعة    -األكتني لتتقارب مع بعضها البعض خالل املسافات البينية،  
متجهة   وتكون  األكتني  فتائل  حرارية تتصل  طاقة  إل  وتتحول  الكيميائية  الطاقة  تتحرر  وعندها  للخارج، 

وميكانيكية، تتحرك هاته اجلسور املتقاطعة إل الداخل يف اجتاه امليوزين وجتذب معها فتائل األكتني املتشابكة هبا، 
واالرتب اإلاثرة  الراحة،  يلي:  كما  نلخصها  مراحل  بعدة  متر  وهي  العضلي،  االنقباض  يتم  االنقباض وهكذا  اط، 

 . (201، صفحة  2000)هباء الدين إبراهيم،   )التوتر(، إعادة الشحن، االسرتخاء
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 العضالت املهمة لالعب كرة القدم:     -4.1.2.10

 يوضح العضالت األساسية لدى العب كرة القدم (:  04اجلدول رقم )
Jambes Torse / Tronc Membre supérieur 

Fessiers 
– Extenseur de la cuisse 
(grand fessier) 
– Abducteur de cuisse 
(moyen fessier) 

Trapèze 
– Elévation et adduction 
de l’omoplate 
– Stabilisation de la nuque 
et de la tête 

Grand pectoral 
– Abaisseur de l’épaule 
– Adduction de l’épaule 

Adducteurs 
– Adduction de la hanche 
Psoas 
– Flexion de la hanche 

Abdominaux 
– Stabilisation du tronc 
– Flexion du tronc 
(grand droit) 
– Rotation du tronc 
(obliques + transverses) 

Grand dorsal 
– Adduction et rotation 
interne de l’épaule 
– Adduction de l’épaule 

Quadriceps 
– Extension du genou 
– Flexion de la hanche 

Dorsaux 
– Stabilisation du tronc 
– Extension de la colonne 
vertébrale (nuque, dos, 
lombaires) 

Deltoïde 
– Abduction de l’épaule 
– Elévation du bras 

Ischio-jambiers 
– Extension de la hanche 
– Flexion et rotation 
du genou 

 Biceps 
– Flexion de l’épaule 
– Flexion du bras 

Jumeaux + soléaire (mollet) 
– Flexion plantaire 
du pied 
– Stabilisation du genou 

 Triceps 
– Extension du coude 
– Extension de l’épaule 

Jambier antérieur 
– Extension (ou fl exion 
dorsale) du pied 

  

 مفهوم القوة العضلية:     -5.1.2.10
)هباء الدين  أبهنا قدرة العضلة يف التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها   zaciorskiزتسيوركي  يعرفها  

 ؛ (236، صفحة 1994سالمة،  
عن إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة  Stillerشيتيللر ويضيف  

 بتة أو متحركة؛ اثمقاومات خارجية سواء كانت 
الفتاح  ويرى البدنية األساسية    أن  أبو العالء أمحد عبد  اللياقة  تعن أقصى والقوة العضلية هي إحدى مكوانت 

للعضلة إنتاجه يف أقصى   واحد، كما تعن أقصى مقدار القوة ميكن جهد ميكن إنتاجه ألداء انقباض عضلي إرادي  
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) أبو العالء أمحد عبد  زمنية قصرية    انقباض عضلي واحد وكذلك ألداء عمل عضلي أبقصى قوة وسرعة خالل فرتة

 ؛ (121، صفحة  2012الفتاح،  
يعرفها  مقاومة اهنا    harraهارة    يف حني  أقصى  جملاهبة  والعضلي  العصب  اجلهاز  يبذهلا  القوة  من  قدر  أعلى 

مضادة؛ حني   خارجية  كومييت  يعتربهايف  من  Cometti   جيل  الرايضية   أهنا  األلعاب  ملمارسة  املؤثرة  العوامل 
التغلب على ملقاومات   على أهناالقوة    Matview  ولقد عرف  ؛املستوايت  والوصول ألعلى العضلية يف  القدرة 

 . (18، صفحة 2008)قامسي عبد املالك،   املختلفة  اخلارجية
 أنواع القوة العضلية:   -6.1.2.10

 هناك ثالث أشكال رئيسية للقوة وهي:   (Raphael LECA et Le german)  حسب
 حتمل القوة 

Force-endurance 
 قوة مميزة ابلسرعة 
Force-vitesse 

 قوة قصوى 
Force maximale 

Capacité à résister à la fatigue 
de la musculature dans les 
efforts de force de longue 
durée  
 

Capacité de mobiliser le 
corps, ses parties ou des 
objets, avec la plus grande 
rapidité possible 
 

Force la plus élevée qu’un 
joueur est capable de produire  
sous une forme dynamique 
ou statique pour vaincre la 
résistance  

 . (40، صفحة  Alexandre Dellal)  ميثل أشــكال القوة     :(08قم )شكل ر 

 القصوى: القوة   -ت
وهي تعن قدرة اجلهاز العصب العضلي على إنتاج أقصى انقباض عضلي إرادي، كما أهنا تعن قدرة العضلة يف 
التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها، ويتضح من ذلك أن القوة القصوى عندما تستطيع أن تواجه مقاومة  

ذا النوع من القوة عند االحتفاظ بوضع معني للجسم كبرية تسمى يف هذه احلالة القوة القصوى الثابتة، ويظهر ه 
ضد أتثري اجلاذبية األرضية، وعندما تستطيع القوة القصوى التغلب على املقاومة اليت تواجهها فهي يف تلك احلالة 

 . ( 84، صفحة  1993نصرالدين، )أبو عال أمحد عبد الفتاح و أمحد  تسمى ابلقوة القصوى املتحركة 

  :ابلسرعة  املميزة القوة -ث
ويتضح هذا يف خمتلف  القدم،  األكثر أمهية وارتباطا ابألداء يف كرة  الصفات  املميزة ابلسرعة من  القوة  تعترب 

يعرفها   إذ  األداء؛  الالزمة وبسرعة كبرية يف  متتاز ابلقوة  فهي  املباراة  أثناء  الالعب  هبا  يقوم  اليت  فاينيك املهارات 

 بقدرة إظهار القوة أبسرع وقت ممكن؛ أبهنا صفة مركبة من القوة والسرعة وتعرف    1992
 بقدرة اجلهاز العصب العضلي يف التغلب على احلمل بتقلص سريع؛   1977فراي  يف حني وصفها  
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 سرعة ابستخدام متعددة األشكال  مقاومات  على التغلب يف العبال قدرة  أبهنا  HARRA هارا عرفها وقد 
 عضلية جمموعات أو العضلة  مقدرة، فهي  السرعةإضافة إل  قوة عضلية   من مركب عنصر وهي مرتفعة، حركة

 ؛ممكن زمن أقل يف تردد أعلى إل ابحلركة للبلوغ
 أقل  يفمتتاز ابلسرعة يف األداء قوة   إنتاج يف العضلي العصب اجلهاز كفاءة  أبهناالعال امحد عبد الفتاح   أبويعرفها  و 
 ؛  ( 100، صفحة 2008)أبو العال أمحد و أمحد،     نممك وقت

قدرة اجلهاز العضلي العصب يف التغلب على مقاومات تتطلب درجات عالية   هيف  حممد حسن عالويوحسب  
 ؛    (93، صفحة   1990)عالوي،    من سرعة االنقباضات العضلية 

يف اجناز    القوة العضلية والسرعة  ي صف  بني   ة مركب ومن هنا مين للباحث تلخيص مفهوم القوة املميزة ابلسرعة "على أهنا كفاءة 
 بعض املهارات والتدريبات العضلية اليت متتاز بقوة أداء عال ويف زمن قصري جدا" 

  حتمل القوة: -ح
متكررة   مبجهوداتيعنرب حتمل القوة من أهم الصفات اليت ميتاز هبا األداء يف كرة القدم، حيث يقوم الالعب  

ذات   للقوة  حلركات  قصوى  عليها  القصوىشدة  العب   ويداوم  مع  واإللتحامات  ابلرأس  الكرة  وضرب  كالقفز 
 اخلصم؛

على أهنا قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة التعب أثناء اجملهود املتواصل   R.Taelmanاتيلمن  حيث يعرفها  
 -.151P. R.Taelman.- Op.cit. العضلية؛الذي يتميز بطول فرتاته وارتباطه ابملستوايت  

أيضا    يذكريف حني  أبن حتمل القوة جمرد عالقة بني القوة والتحمل،  ماتفيف    نقال عن  بسطويسي أمحديشري  
 العضلية اجملموعات على عال حبمل يتميز بدين جمهود  أداء أثناء التعب مقاومة على  القدرة أن   اهار  عننقال  

 ؛ (251، صفحة  1984)صاحل،   تهمكوان أو أجزائه بعض يف املستخدمة
القدرة على مقاومة التعب أثناء أبهنا   حممد صبحي حساننيوكمال عبد احلميد  عن    HARRA  هارا  كما يعرفها

 ؛ (68،  1997حسانني )ك.  مكوانتهة القوة العضلية يف بعض أجزائه و اجملهود الدائم الذي يتميز ابرتفاع درج
 نسبيا طويلة لفرتات الشدة متوسطة مقاومات مواجهة على الالعب قدرة  بكوهنا الفتاح عبد  العال أبوها  ويعرف

 ؛ (101، صفحة  2008)أبو عبده،  العضلي   اجلهاز على العمل يف األكرب  العبء يقع  حبيث
 مستمر بدين جهد  بذل  على  الفرد قدرة مبعىن يالعضل  اجللد  أو العضلي ابلتحملع  املراج من كثري يف تعرفو 
 على للعمل األكرب العبء  يقع  حبيث معينة فرتة  ألطول املعينة العضلية عاتجملمو ا على مقاومات وجود أثناء

 ؛ (183، صفحة turpin  ،2002) العضلي اجلهاز
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القصوى ويعرفها  كالركويعرفها   اقل من  لدرجة  القيام ابنقباضات عضلية  املقدرة على االستمرار يف   بكوهنا 
  بكوهنا ابرو يعرفهاو   الوقت من طويلة لفرتة متوسطة  مقاومات  ضد  تعمل أن  على العضلة مقدرة  بكوهنا ماتيوز
 ؛(24، صفحة   2000)كشك،  فرتة زمنية مستمرة أثناء أداؤه املفروض العضلي العمل على التغلب مقدرة

وجود بعض املهارات اليت تتطلب بذل القوة يف  أمهية عنصر حتمل القوة لدى العب كرة القدم   أن   الباحث  يرى
مت طويلة  لفرتات  منالالزمة  والدفاعية    كنه  اهلجومية  الواجبات  معظم  ابلرأس، تنفيذ  الكرة  وضرب  الوثب  مثل 

متتالي ملرات  املرمى  عند حراس  القفز  االلتحام،  األحيان،    ة التسديد،  بعض  بذلكم يف  إل  عالية   ا حيتاج  درجة 
من خالل امتالكه ألنواع القوة   زمن املباراة  قوة للتغلب على مقاومات العنيفة واملستمرة لفرتة طويلة من لتحمل ال
  العضلية.

 : العضلية لدى العيب كرة القدم  أمهية القوة  -7.1.2.10

 
 

 القوة العضلية 
 
 
 

 املقابلة السرعة يف أداء املهارات ومتطلبات  
 القدرة على االنطالقات السريعة 

 القدرة على اإلرتقاء
 القوة والدقة يف التمرير والتسديد على املرمى 

 ة يف اإللتحامات والصراعات الفردية قو 
 ثقة أكرب يف نفسه 

  الوقاية من حوادث املفاصل والعضالت واألربطة 

  يف كرة القدم  العضلية يف تنمية وتطوير بعض الصفاتالقوة  أمهية   يبني  :(09)  الشكل رقم

( رقم  الشكل  رزق هللا،     (  09من خالل  أهم أن    الحظن  ( 83، صفحة  2004)بطرس  أحد  العضلية  القوة 
أداء خمتلف   عليها  يتوقف  البدنية حيث  اللياقة  املبارايتمكوانت  واملمارسات خالل  أمهية  ف،  املهارات  هلا  القوة 

، حممد نصر  ) حممد حسن عالوي    كبرية يف كوهنا تساهم يف تنمية بعض الصفات البدنية ومكوانت األداء احلركي

لقوة أمهية  فلهذا من جهة وبصفة عامة أما فيما خيص كرة القدم بصفة خاصة    (20، صفحة  1994الدين رضوان,، 
أمهية القوة يف كرة القدم   حول مفيت إبراهيمو  ALEXANDRE DELLALه  بين  وهذا ما كبرية مبختلف أنواعها  

 : ه األمهية يف عدة نقاط هي  ذ ه   اوقد بين  أهم اجلوانب اليت تتأثر بوجود القوة العضلية  ين مربز 

جتاه األرض خالل األداء املهاري   الالعبني   مقاومة اجلاذبية األرضية الساحبة ألجسام يف  القوة العضلية  اهم  تس -
 ؛ دقيقة90واحلركي واخلططي وخالل أداء الوثبات خالل  
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 ى؛ والتحكم يف اجتاه الكرة وخاصة التصويب على املرم  الدقيقةالتمريرات    ات ابلكرة مثلالالعب يف تنفيذ املهار  -
أثناء    تشتيت - لكتف( االلتحام  الكرة  من وعند    )كتف  وهو  حوله  أو  املنافس  من  الكرة  استخالص  حماولة 

 ؛ حيتم على الالعب التمتع ابلقوة الالزمة املقابلة مماخالل   املهارات األساسية
املتعددة  كثرة   - لتالوثبات  ابلرأس  الكرة  أوشتلضرب  دفاعيا  التمرير    يتها  أو  القوة هجوميا  للتهديف  يتطلب 

 ؛أبنواعها
فرص   ولقد أظهرت خمتلف الدراسات أيضا دور القوة يف تنمية الصفات األخرى كما سبق وذكران فهي تقلل

 . ( 19،20، صفحة  2014)مفيت ابراهيم،  اإلصابة لدى الالعب وحتسن سرعته ورشاقته  
 السرعة يف كرة القدم:   -2.2.10

 :السرعة  تعريف  -1.2.2.10
)البيك،    حمددة يف أقل زمن ممكنأبهنا املقدرة على أداء حركة بديلة أو جمموعة حركات   علي فهمي البيك يعرفها  

 ؛ ( 177صفحة 
 .151P.)أبهنا قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف أقصر مدة     R.Taelmanويعرفها  

R.Taelman.- Op.cit) ؛ 
من القدرات اهلامة لدى العب كرة   لالعب وهي   اإلعداد البدين   خاصية وجب أن تتوفر يف فرتة  هي   السرعةف
معدل التغري يف املسافة ابلنسبة للزمن أو مبعىن أخر عالقة بني   هي   السرعة من الناحية الفيزايئية  أن   ، حيث القدم

 :  الزايدة يف املسافة والزمن و توضح ابملعادلة التالية
 الزمن      ×     املسافة    =   السرعة

 يف حالة اإلستجابة العضلية أبهنا أقصى سرعة لتبادل استجابة العضلة مابني االنقباض واالنبساط  هاراويعرفها  
 ؛ (232، صفحة 1992)ترمجة قاسم،  

أن السرعة هي تغلب مقدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف أفضل   أسامة كامل راتبويقول  
 ( 244، صفحة 2004)أسامة كامل راتب،   زمن ممكن سواء صاحب ذلك انتقال أو عدم انتقاله

، وذلك بفضل عملية التنقل من زمنية قصريةيف غضون فرتة    احلركاتالسرعة هي القدرة اليت تسمح لتنفيذ  ف
 ؛  (1985)فالندروا،  تطوير القوةنظام العصبية والعضلية وقدرة العضالت على  

 ؛ السرعة بقدرة الرايضي على أداء محل معني أبقصر وقت ممكن  (1995غروسر) يعرفو 
القدرة على حتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافع اجلسم أو هي  السرعة    أن  (2000ردي )ابيف حني يرى  

 ؛اجلسم ككل يف اقل زمن ممكن 
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منيتفق كو  ) و   لوروو   فيليبو   فريي  ل  السرعة  على    (1998سانو  تسمح أبداء هي  أن  صفة عصبية عضلية 
 .       (244، صفحة FERRE.J  ،1998)جمموعة من احلركات يف أقصر وقت ممكن  

أن صفة السرعة يف كرة القدم متثل مقدرة الالعب على أداء حركات اللعب املطلوبة   مفيت ابراهيم محادةويرى  
ابلسرعة املناسبة لكل منهما، والسرعة هي الصفة البدنية األساسية وتعترب من القدرات الوراثية نسبة لنوع األلياف 

     ؛(120، صفحة  1994)مفيت ابراهيم،  العضلية حيث يلعب التدريب دورا حموراي يف حتسني األداء
املوىل ويؤكد ذلك   القدم احلديثة  موفق  البطيء يف كرة  ، صفحة  1997)موفق و خليل،    أنه ال مكان لالعب 

   ؛ (183
أن السرعة يف كرة القدم هي قدرة الالعب على األداء اجليد للمهارات أو   الباحث  ومن خالل التعريفات يرى

احلركات أو اإلنطالقات أو الركضات وفق هدف حمدد ويف أقل زمن ممكن، وكلما قصرت املدة الزمنية كلما كان 
 األداء أفضل وكلما حتقق اهلدف يف أسرع وقت ممكن. 

 أنواع السرعة:  -3.2.2.10
  :االستجابة أو رد الفعل سرعة   -ت

 هي تلعب االستجابة احلركية دورا حامسا عند العب كرة القدم فهي حتسم الكثري من املواقف خالل املباراة، ف
القدرة على االستجابة احلركية ملثري معني يف أقصر زمن ممكن، يتحدد هذا النوع بدرجة االستثارة، فتتحدد هذا 

زة احلسية املستقبلة له مث تنقل األعصاب هذا املثري إل اجلهاز العصب ومنه إل النوع من السرعة ابستثارة األجه
الفعل رد  أو  االستجابة  سرعة  من  نوعني  بني  التمييز  وينبغي  احلركية  االستجابة  األخري  يف  لتؤدى   العضالت 

(CAYLA.J  ،2007  255، صفحة) ؛ 
 (؛ 108صفحة ،Jean-Luc Layla et RemyLacramp)  ابلوقت الالزم لالستجابة ملنبه ماوتعرف أيضا  

أو هي القدرة   الزمن احملصور بني حلظة ظهور مثري واحد معروف وحلظة االستجابة هلذا املثري  رد الفعل هي فسرعة    
 ؛(35، صفحة Gille  ،2006) م100على االستجابة بسرعة ملثري يكون معلوم مسبقا كاالنطالق يف  

حيث تتأثر سرعة رد الفعل بنوع رد الفعل، العمل، املشاعر، درجة التحفيز، الشدة، الوقت، درجة االرهاق، كمية 
ونوعية   العاملةالسرعة  وآخروون،    العضالت  درويش  صفحة  1999)كمال  يعرفها    ؛(124،  القدم  كرة  مفيت ويف 

على أهنا الفرتة الزمنية بني ظهور مثري معني وبداية االيتجابة احلركية هلذا املثري، فكلما قصرت الفرتة   ابراهيم محادة
أو   ابلكرة  للعب  سواء  ايتجابته  بسرعة  الالعب  اتصف  كلما  مدافعاالزمنية  أو  مهامجا  ابراهيم،    بدوهنا،  )مفيت 

 ؛ ( 20، صفحة  1994
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)مكي حممود    أبهنا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة لظهور موقف معني خالل املباراة مكي حمموديف حني يعرفها  
 ؛ ( 6، صفحة  2010حسني الراوي وربيع خلف مجيل، 

الباحث أن سرعة االستجابة أو سرعة رد الفعل هي عبارة عن قرار يتخذه الالعب ومن خالل ماسبق يرى  
خالل املباراة وهذا القرار ميكن أن حيسم نتيجتها، فهي من املتطلبات األساسية اليت وجب على الالعبني التمتع 

ني مثل املهامجني والعب إضافة إل الالعبني احلامس  (،56، صفحة  2018)بن سلطان احلاج،    هبا وأمههم حراس املرمى
 الدفاع.

  السرعة االنتقالية: -ث
حيث عرفها ابراهيم رمحة وآخرون، نقال عن هارا،   sprintيقصد ابلسرعة االنتقالية هو اجلري أبقصى سرعة  

زمن  أقصر  معينة يف  مسافة  على  التغلب  حماولة  مبعىن  ميكن،  ما  أبسرع  األمام  إل  التحرك  على  القدرة  بكوهنا 
 (؛  101، صفحة  2007)ابراهيم رمحة واخرون،   ممكن، مثل العدو يف ألعاب القوى

 ؛ (294، صفحة  1996)حممد زكي،   حماولة االنتقال أو التحرك من مكان ألخر أبقصى سرعة ممكنة  فهي

أهنا القدرة على اإلنتقال أو التحرك من مكان آلخر أبقصى سرعة   أبو العال أمحد عبد الفتاح وأمحد عبد الفتاحويذكر  
 . ( 187، صفحة 1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح /حممد صبحي حسنني,،  ممكنة

 السرعة احلركية:)سرعة األداء(   -ج
أبكثر من تكرار، ويف أقل زمن ممكن، أو سرعة انقباض   ،مهارة معينةعند أداء    ة سرعة انقباض العضل  تعن

)كمال مجيل  سرعة االستالم والتسديد ابلقدم،  ركل الكرةكسرعة   عضلة معينة عند أداء احلركات الوحيدة واملركبة،

 ؛ (59، صفحة 2004الربضي،  
 ؛ (20، صفحة 1998)مفيت إبراهيم ح.،  على أهنا سرعة أداء حركة وحيدة    مفيت ابرهيم محادةويعرفها  

ممكنة   مدة  أقصر  يف  واحد  نوع  من  متتابعة  حركات  أداء  على  الالعب  قدرة  أهنا  على  عبد  وتعرف  )عادل 

 ؛( 187، صفحة 1999البصري،  
البعض فمثال ميكن أن   دواتشو ويرى   فيما بعضها  السرعة قد ال تكون مرتبطة أي مستقلة  أنواع  أن مجيع 

ب احلركية  .WILMORE.H)  طيئة والعكس صحيحيتميز رايضي ابستجابة سريعة يف حني سرعته   ،D  و ،
.L  ،2009  87، صفحة ).  

 : يف كرة القدم  السرعة   فسيولوجيا  -4.2.2.10
من   السرعةتعترب   أما  زمن ممكن  أقل  مركبة يف  أو  بسيطة  مهارات  أداء  عبارة عن  فهي  وبدنية  صفة حركية 
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 حية الفسيولوجية وجب معرفة العوامل املؤثرة يف صفة السرعة اليت نتطرق هلا كااليت: النا
 )الفوسفايت(:   لبينالنظام الطاقوي الالهوائي الال  -أ

  ( وبكميات قليلةCP( وفوسفات الكرايتني )ATPاألدنوسني )حتتوي العضالت على ثالثي فوسفات   
) يف   خمزون 5العضلة  حىت  للجهد  األول  الثواين  األربعة   حوايل  إال  بتغطية  إال  تسمح  ال  واليت  ميليمول/كغ( 

بــــ) ويعد   ثواين  5يف     %88ميليمول/كغ( ينفذ بسرعة يف بداية اجلهد حوايل  20الكرايتني فوسفات املقدر  
(ATP)  ( املصدر املباشر إلنتاج الطاقة فعند انشطاره يعمل على تكوين ثنائي فوسفات األدنوسنيADP )

( فإن انشطاره يعمل على إنتاج طاقة CPمع طاقة ميكانيكية تؤدي إل انقباض العضلة مصاحبة حبرارة، أما )
( بناء  إعادة  على  بنسبة حوايل  ATPتعمل  تعويضه  يتم  الفوسفاتية  املخزوانت  فقط، وجتديد  واحد   )50% 

الثالثة يكون جتديد املخزون قد وصل إل   %75اثنية يتم تعويض    60قانية ويف    30خالل فرتة   ويف الدقيقة 
املخزون   98% يف  النقص  هذا  تعويض  إل  الفوسفاتية  املخزوانت  تعويض  سرعة  االختالف يف  سبب  ويرجع 
د على األوكسجني ويف هذه احلالة فإن األوكسجني إضافة إل مسامهته يف جتديد املخزوانت الفوسفاتية فهو  يعتم

 ؛ (FOX E,L/ et , al, 1993, pp. 26-28 ) يقوم ابآليت
عضالت العاملة إلنتاج الطاقة الكيميائية اليت حتدث يف ال  التغرياتحيث يعرف النظام الفوسفايت أبنه تلك  

 ؛ (274-273،  2008)خليل، أوكسيجني اهلواء اخلارجي   استخدامالالزمة ألداء اجملهود البدين مع عدم  
أثناء املدربني  لذا ينصح     حبيث ترتبط السرعة  ابلنظام الفوسفايت اخلاصة ابجلهود القصرية وذات الشدة القصوى، 

الــــــ×زمن اجلهد( لتمكني من إعادة  20السرعة ابلعمل مببدأ )  اتتدريب ، صفحة  CP     (Gille  ،2006خمزون 

فالتحكم يف وقت الراحة جد مهم يف كرة القدم خاصة يوم قبل املباراة لتجنب التدريب الزائد والذي ،  (238
 . (230، صفحة  THILL.E ،1997) املباراةميكن أن يؤثر بصورة سلبية يوم  
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 يوضح الية انتاج الطاقة يف النظام الفوسفايت )الهوائي اللكتيكي(.   :(10الشكل رقم )

  : العضلية    اخلصائص التكوينية لنوعية األلياف -ب
قد قام ف اليت ختتلف من حيث اخلصائص و املهام،  العضلية   العضلة من جمموعة كبرية من األلياف  حتتوي

من حيث اللون إل نوعني مها األلياف البيضاء واأللياف احلمراء، يف حني قام م األلياف العضلية  يسالعلماء بتق
  هي: جزء من العلماء من خالل البحوث احلديثة إل تقسيمها إل ثالثة أنواع  

 متتلك قدرات أوكسيجينية عالية   -محراء–األلياف البطيئة   -
 متلك قدرات أوكسجينية وغاليكوجينية عالية؛ نوع األول )أ(    –األلياف السريعة   -
السريعة   - الثاين)ب(  –األلياف  غاليكوجني؛نوع  وأيض  عالية  الأوكسيجينية  قدرات   GILLE)  متتلك 

COMETTI  ،,2002 86، صفحة ) 
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Type de fibre 

Caractéristiques ST FTa FTb

Nombre de fibres par motoneurone 10-180 300-800 300-800

Taille du motoneurone petite important Important

Vitesse de contraction  nerveuse lente rapide Rapide

Vitesse de contraction  (ms) 50 110 110

Type de myosine ATP ase lente rapide Rapide

Dimension du réticulum
sarcoplasmique 

Petites importantes Importantes

Force de l’unité motrice faible important important

Caractéristique structurales et fonctionnelles des différentes type 
de fibres musculaires ; d’après close )1967).

 
 يوضح أنواع األلياف العضلية   (:11)  الشكل رقم

فأظهرت نتائج   عند العب كرة القدم،   السريعة  لقد حاولت بعض الدراسات العمل على حتديد نسبة األلياف  
 %52 أن  1988  ابور  يف حني وجد     %45  إل40  أن نسبة األلياف البطيئة تقدر مابني  1982  جاكوبسن 

السريعة األلياف  مباشرة   1990-1985كو  بوس  أما   ، من  غري  تقدر    بطريقة  السريعة  األلياف  أن   وجد 
 .  (87صفحة  ، L ،2009، و .WILMORE.H. ،D) عند العب كرة القدم%55ـ ب

 
نسبة األلياف السريعة عند العب كرة القدم مقارنة مع عداءي خمتلف املسافات :  (12)الشكل رقم  

. (1990)ديفور،   
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، يف حني عند العب كرة القدم  60أن نسبة األلياف السريعة تقدر ب    ( 12)من خالل الشكل رقم    يتضح
يف حني اخنفضت عند كل من عدائي املسافات   %80القصرية بنسبة  أعلى نسبة سجلت عند لعداءي املسافات  

 ؛ ( 32، صفحة  2004)أسامة كامل راتب،   النصف طويلة والطويلة على التوايل
لتحامات واالرتقاء وال االنطالقات السريعة اليت ميتاز هبا العب كرة القدم يف اإل  إل القوة اليت   الباحث  ويعزو 

 غالبا ما حتدد مسار ونتيجة املباراة النهائية. 

 العصبية:   التأثريات  -ج
يعد اجلهاز العصب من أهم أجهزة اجلسم، فهو معقد الرتكيب ويتحكم يف خمتلف أفعال وحركات الفرد عن 

العصبية يف رد   التأثريات  حيث تربز،  ( 27، صفحة  2008)مسيعه خليل،    طريق السياالت العصبية احلسية واحلركية
واليت تسمح   حلركية على اجلهاز العصب العضلي املتمثل يف مدى التأثري اإلجيايب لتجنيد الوحدات ا  العضلي الفعل  

 . ( 135، صفحة EBOUMOUA  ،2004) الفعلبسرعة التقلص وابلتايل التأثري إجيابيا على سرعة رد  

 السرعة يف كرة القدم:   حتملمهية  أ  -5.2.2.10
إطار  فرتة ممكنة يف  العضلي ألطول  العمل  العضلة على  الالهوائي فهي قدرة  التحمل  هي صفة من صفات 

التحمل كفاءة يف قدرة العضلة على حتمل نقص األوكسجني إنتاج الطاقة الالهوائية، حيث يتطلب هذا النوع من  
وزايدة قدرهتا على استخدام نظم الطاقة الالهوائية وحتمل زايدة حامض الالكتيك، ولذا فان التحمل الالهوائي يتم  
يف  الالكتيك  من  التخلص  زايدة  الالكتيك،  حامض  جتمع  معدل  تقليل  مع  التعب  ظهور  أتخري  خالل  من 

 ؛ (239، صفحة 2012)انيف مفضي،   ة، زايدة حتمل الالكتيكالعضالت العام
املوىل   ويرى  أدا  موفق  استمرار  تعن  السرعة  حتمل  و أبن  بسهولة  الشدة  عالية  النشاطات  بعض ء  أتثري  بدون 

 ؛   (145، صفحة 1997)موفق و خليل، املتغريات اخلارجية على مستوى األداء  
القدرة على مقاومة التعب عند أداء أمحال بدرجة سرعة ابتداء أقل من القصوى   أبهنا عادل عبد البصرييعرفها  و 

هذه   أداء  أثناء  يف  يغلب  حيث  القصوى  الالهوائي   األمحالحىت  الطريق  عن  الطاقة  ،  1999)البصري،    اكتساب 
 ؛ (125صفحة 

اهتم من أجل تنفيذ خمتلف سرع تعاقب  ب  ونميتاز أن الالعبني   وكومييت  لومرباتنيتفق كل من  يف كرة القدم حاليا  و 
 بكفاءة عالية يف تكرار السرعات ركية بدقة التنفيذ مصاحبة  اخلطط اهلجومية والدفاعية إضافة إل أداء املهارات احل

  ركات قصرية وقصوى يف العديد من املرات وطوال وقت املباراةوالقدرة على االسرتجاع لتمكينه من إعادة القيام حب
 . ( 24، صفحة 1994)بسيوين حممود، 
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كفاءة الالعب يف القيام بتكرارات بسرعة قصرية  أو طويلة بدون   هاته الصفة على أهنا  ألكسندر دالل   يعرف و 
 ؛ ( 65، صفحة  Sylvain Alain  ،2011) فقدان يف مستوى السرعة لديه

)الربضي    زمنية ممكنةقدرة الالعب يف احملافظة على سرعته ألطول فرتة    أهنا تعن  كمال مجيل الربضييرى    ا كم  

الدراسات ؛(60،  2001 أظهرت  احلديثة  فقد  عامة   والبحوث  بصفة  االنفجارية  اجلهود  يف  امللحوظ  االرتفاع 
املقطوعة فإن عدد املسافات القصرية    ديفور   حسب املنفذة من طرف الالعب خالل املباراة    املتكررة  والتسارعات

إل   1947سنة أي  من سنة    42اث( ارتفعت يف غضون    3ال 2م خالل  15ال  10)   ذات الشدة القصوى
% من اجلهود ذات شدة قصوى وهي اليت حتدد يف 14و اليت متثل حوايل    195إل    70من     1989غاية  

 . (14، صفحة  COMETTI.G  ،1993) الغالب مسار املباراة

السرعة   بتحمل  اخلاصة  واملفاهيم  التعاريف  خمتلف  خالل  الصفةأن    الباحث  يرى ومن  أهم   هاته  من  تعد 
بتكرار عدة   يقوم   حيث أن الالعب   كرة القدم، البدين خالل مباراة    الصفات اليت تدخل ضمن متطلبات األداء 

يعد   ابختالف مناصب اللعب واليت غالبا مامتيز املهامجني،  سرعات عالية الشدة وبصفة متتالية طوال زمن املباراة
بعدة واالنتقالية  القصوى    السرعة  احملافظة على نسقكفاءة الالعب يف  فهي  أتكيدا مهما ملدى أمهية حتمل السرعة  

 لة. من زمن املقابألطول مدة ممكنة تكرارات  
البدنية عند العب كرة القدم ، و عمل على حتديد بعض املتطلبات الفسيولوجية    2006كازورال    ويف دراسة       

 فأظهرت النتائج ما يلي:   يوضح لنا من خالهلا نوعية وعدد اجلهود املبذولة من طرف الالعبني حسب املراكز، 

 

. 2006كازورال    العب كرة القدم احملرتفنينوعية اجلهود املبذولة من طرف :(13)الشكل رقم    

 +جري على شكل مشيهي نسبة اجلهد املبذول الذي هو    %71( يتضح لنا أن  13)الشكل رقم    من خالل
الطاقةبطيء   نظام  امل  %14يف حني أن  اهلوائي    وفق  الركض  الهوائي(  -هوائياملختلط )  نظامابلرتفع  هي نسبة 

71%

14%

15%

الجري البطيء+هوائي المشي

مختلط ركض مرتفع

الهوائي جري انفجاري سريع
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،  CAZORLA.G)  مستعينا بذلك ابلنظام الالهوائي  انفجاري سريعيكون على شكل جري    %15وأخريا  
     . ( 52، صفحة  2006

 حتمل السرعة: تنمية   -6.2.2.10
تتميز كرة القدم احلديث ابنطالقات ملسافات قصرية ، فتلعب صفة حتمل السرعة عامال هاما يف احملافظة على 
فعالية خمتلف االنطالقات طوال املباراة ، و ميكن تطوير هذا اجلانب عن طريق التدريب الفرتي املرتفع الشدة ) 

15-  15   /20-20  /20-10   /15-30    )(COMETTI .G et D  ،2005  144، صفحة) 
  l’explosivité  : كرة القدم  أمهيتها لالعباالنفجارية و   -7.2.2.10

 مثال:  متارين القوة يف تنمية اإلنفجارية حيث تساهم  
إجيابية جيب أن تكون الراحة   د،  3اثنية إل    30د و 1ثواين وراحة مابني   7إل  3لـ    ، %100بشدة تساوي  

، CABALLERO  ،2008) العصبية العضلية لبدأ النشاط القادم على االستثارة حىت تسمح ابحملافظة
 . (204صفحة  

 ارين محل األثقال: مت  -
 15إل    2لزمن يقدر ما بني     %  50إل    30العمل بشدة قصوى مع أمحال ما بني   كوتشوك حممدحسب  

 د تكون إجيابية.  5اثنية إل    30د  و   1اثنية، زمن الراحة من  
 التمارين اخلاصة:   -

يرتكز هذا النوع من التدريب على أساس استغالل القوة املكتسبة و حتويلها إل سرعة أبقصى شدة ممكنة عن 
 .  (160، صفحة  TURPIN.B  ،2002) أكرب عدد ممكن من األلياف السريعةطريق جتنيد  

 أمتار.   10قرفصاء مث االنطالق أبقصى سرعة لـ    يف وضعية: رفع األثقال  مثل    

القاسم املشرتك بينهما بعد التطرق إل كل من صفيت القوة أبنواعها والسرعة أبنواعها، وجب علينا تصنيف  
والذي يدعى ابالنفجارية، أضحت هاته الصفة اليوم يف عامل كرة القدم من أهم الصفات اليت حتدد مهارة وتقنية 

ف املبارايت،  بصفة حسم  اخلرباء  بعض  من  وتدعى  القوة    توجد عالقة  اينيكفحسب  الالعب  بني صفيت  تزاوج 
السريع،    والسرعة االرتقاء  التسديد،  االنطالقمثل  لبلبيسي،    االنفجارية مبصطلح يعرف ما وهذا...اخل  قوة  )عمر 

 ؛ (2000
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  على التغلب يف العضلي العصب اجلهاز  قدرةهي   االنفجارية  مصطلحأن    الكاتبو  هارة  كل من  رىحيث ي 
مبعىن   القوة االنفجارية  بواسطة ويتم العضلية، القوة تطوير يف مهما يعد  االنقباض من عالية درجة تتطلب مقاومة

 ؛ (40، صفحة   1988)الكاتب،   السريع  الشد العنيف    العضلي  االنقباض

القابلية    أبهنا  حسن حسنيقاسم  عرفها  ، و القصوى ابلسرعة القوة إعطاء يف املقدرةأبهنا    كوتشوك حممدويعرفها  
أبهنا قدرة الفرد على بذل القوة يف  زكي حممد حسنعرفها  يف حني    اليت تصل إليها القوة القصوى أبقصر زمن ممكن 

 ؛ ( 339، صفحة    1979)نصيف،   أقل زمن ممكن
 على عتمد حيث ي  ممكن، وقت أقصر يف القوة يف زايدة أكثر حتقيق على القدرة هناأب  فاينيكيف حني يعرفها  

،  J.Weineche)  العضلة تقلص يف  ومشاركتها  وعددها سريعة عضلية ألياف من و  احلركية الوحدات تقلص
 ؛ (228، صفحة  1997

القوة االنفجارية هو أداء حركة التمرين بسرعة أبن املثري التدريب الرئيسي املستخدم يف تنمية  حممد رضا    يذكرو 
وان فعاليات القفز وكل لعبة أو فعالية حتتاج إل القفز   ،عالية جدا مرتبطا بكمية القوة الالزمة يف نفس التمرين

إن هذه األلعاب تنفذ القوة االنفجارية   ، تكون ضمن األلعاب والفعاليات اليت تستفد من تنمية القوة االنفجارية
 ؛ ( 234، صفحة 2007)حممد و رضا،  االجناز"    ل غري دائري هو العامل الشائع يف األداء أوبشك

اليت تقام ابستخدام وسائل رفع األثقال أن أكثر متارين القوة    ابراهيم حممد رضا  و  كوتشوكحيث يتفق كل من  
ولكن ال   ،هي متارين مستعملة يف لعبة األثقال  ،إل األعلى وغريها  اودفعهابلرجل    يةاحلديد مثل سحب األثقال  

القفز  ومتارين  املثقلة  واألحزمة  احلديدية  املقاصل  مثل  أخرى  متارين  استعمال  دور  التمارين  هذه  تلغي  أن  ميكن 
 ؛ (235، صفحة  2007)حممد و رضا،  املختلفة  

التمتع هبمن  االنفجارية    تعتربحيث   القدم  اليت وجب على العب كرة  إبراهيم و    االصفات األساسية  )مفيت 

 ممكن زمن اقل  يف قوة أقصى تفجري على القدرة أن  إمساعيلحمسن   سعدحيث يشري  ، ( 112، صفحة  2005حممود،  
القدم فمفرد   حركي ألداء كرة  حيتاجها العب  اليت  البدنية  الصفات  أهم  من  اللعبة   احلديثة،  االنفجارية  وطبيعة 

االنفجارية استخدام  من خالل  تنفذ  القدم  كرة  فعالية  مهارات  ومعظم  واهلجومي  الدفاعي  فرتة   ،والتكتيك  وان 
،    1996)إمساعيل،    تدريب االنفجارية هي فرتة اإلعداد اخلاص من اخلطة السنوية مع مراعاهتا تطويرها خالل سنة

 ؛ (24صفحة 
ا قدرة االنقباضات  سرعة من  عالية درجة تتطلب ما مقاومة على التغلب حماولة يف العضلي العصب اجلهاز وأهن 

 ؛ (45، صفحة 1989)قاسم و املندالوي،   العضلية
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للعبة حتتم على   الباحثويرى   احلديثة  املتطلبات  امتياز هلم، كون  القدم هي  االنفجارية لدى العب كرة  أن 
ساعد يف ت اليت البدنية اللياقة عناصر أهم منالالعبني امتالك هاته اخلاصية أو الصفة أو القدرة )االنفجارية(، فهي  

ال  سريع االجناز اجليد وال ف عضليةال قوةإضافة إل  البنية   قواي يكون  أن  جيب القدم كرة العبالالزمة،  من انحية 
اجمل خاصة  العضليةالعضلية  اخلاصة ابعتبار   ،اجلسم يف الكبرية  اميع  واملهارات  املهمات  اجناز  يف  مهما  عنصرا  ها 

احملاصرة،   االرتقاء،  الكرة،  الفردي  السريع، االنتقال املهامجة،لالعب مثل ضرب   ة....اخلاإللتحامات والصراعات 
امل ، دقيقة  120دقيقة وقد متتد إل    90للمقابلة   الزمنية الفرتةك اللعبة طبيعة تفرضها اليت ة يف شاركإضافة إل 

 املهام تعدد  بسبب ازدادت قد  التحركات وكثافة سرعةف واهلجومية، الدفاعية الواجباتك خطط اللعب احلديثة  
 .التدريبية احلالة مستوايت وتطور احلديثة اللعب أساليب وتنوع

 :الرشاقة  -3.10
 تعريفها:  -1.3.10

تعن بشكل عام قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغيري على أن الرشاقة  بن قوة علي وعدة غوال  يتفق كل من  
 عالية؛  أوضاعه أو اجتاهاته بسرعة ودقة

أبهنا القدرة على إتقان احلركات التوافقية املعقدة والسرعة يف   Hirtzهرتز  يعرفها    عصام الدين جاللنقال عن  
تعلم األداء احلركي وتطويره وحتسينه، وأيضا القدرة على استخدام املهارات وفق متطلبات املواقف املتغرية بسرعة، 

 ؛ (2016ين امحد، )عصام الدواملقدرة على إعادة تشكيل األداء تبعا هلذا املوقف بسرعة  
مفهوم الرشاقة هي القدرة على إتقان التوافقات احلركية أيضا أن   تزر هنقال عن   حممد حسن عالوي واخرونويرى  

و املعقدة الرايضية،  احلركية  املهارات  وإتقان  سرعة  على  و القدرة  بصورة ،  احلركي  األداء  تعديل  سرعة  على  القدرة 
 ؛ ( 110، صفحة 1990)حممد حسن،   املتغريةتتناسب مع متطلبات املواقف 

أبهنا قابلية الفرد يف تغيري اجتاهه بسرعة وتوقيت سليم، فضال على أهنا قدرة الرايضي  إبراهيم امحد سالمة  ويعرفها
 الفاعليات واأللعاب الرايضية اليت تتغري يف اهلواء؛ يف تغيري أوضاعه يف اهلواء، حيث تكون ذات أمهية كبرية خالل  

أبهنا قدرة الفرد على تغيري أوضاعه يف اهلواء، كما تتضمن أيضا عناصر تغيري االجتاه  قاسم حسن حسنني يعرفها  
 ؛ (45، صفحة  1984)قاسم حسن،  وهو عامل هام يف معظم الرايضات ابإلضافة لعنصر السرعة 

على أهنا قدرة الرايضي على تغيري أوضاعه املختلفة على األرض أو يف اهلواء أو حىت  علي فهمي البيك  ويضيف
 يف املاء واختاذ أوضاع جديدة للنجاح يف حتقيق هدف معني؛ 



تطلبات البدنية والفسيولوجية لدى العبي كرة القدم امل  الفصل الثاني 

 

100 
 

التوافق اجليد للحركات أن الرشاقة هي القدرة على  أن مجلة من العلماء اتفقو على   حممد حسن عالوي ويضيف  
 ؛ (200، صفحة  1990)حممد حسن،   اليت يقوم هبا الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو جبزء معني منه 

هي قدرة الالعب على تغيري أوضاع جسمه أو يف كرة القدم  أن الرشاقة    الباحثمن خالل ما سبق يستنتج  و 
أو   فسرعته  اهلواء  أو يف  األرض  ااجتاهه سواء على  مهارات   لالعب هي ضرورة حيتاجها  عدة  إدماج  للنجاح يف 

حتقيق مهارة أو حركة مركبة مثل اخلداع مع التصويب، املناورة ابلكرة أو بدوهنا، السيطرة يف    وقدرات بدنية  حركية
مها اكتساب  يف  لالعب  وتسمح  االجتاه،  تغيري  سرعة  الكرة،  يف  يف والتحكم  التحكم  يف  تساعده  خمتلفة  رات 

اسرتجاعها   حماولة  أو  امتالكها  عند  خمتلفة  لعب  بني  فالرشاقة  وضعيات  التكامل  االجتاه تستوجب  تغيري  سرعة 
 بدنية تتناسب ومتطلبات كرة القدم اللياقة  من مكتسبات اب  كتس تكون ملاحلسي احلركي    والتوافق  واختاذ القرار 

 احلديثة.
 :الرشاقة  أنواع  -2.3.10

 مقدرة الالعب على مدى التوافق واالجناز اجليد للمهارات احلركية العامة.  فهي  :الرشاقة العامة   -أ
 املمارس وهي النشاط لنوع التكنيك اخلاص حسب املتنوع  احلركي األداء على القدرة وهي  :الرشاقة اخلاصة  -ب

 .(165، صفحة  1997)مفيت إبراهيم ح.،   ابللعبة اخلاصة املهارات إتقان  يف األساس

 فسيولوجيا الرشاقة:   -3.3.10
إن انسب مرحلة لتنمية الرشاقة العامة هي مابني سن الطفولة و املراهقة وحىت الشباب حيث يستطيع الفرد 

احلركية األساسية   املهارات  تلك استيعاب وحتسني كثري من  التزجل ..اخل  املرجحة و  التعلق و  كاجلري والوثب و 
املهارات احلركية  األساسية واليت تعمل على حتسني عنصر الرشاقة العامة ولذلك كان من األمهية البدء مبكرا مع 

 األطفال يف تنمية هذا العنصر حيث من الصعب تنمية يف سن متقدمة. 
رشاقة العامة ويف مرحلة متقدمة حيث انه من خالل أداء التمرينات أما الرشاقة اخلاصة فيمكن تنميتها بعد ال

الرشاقة  تنمية  على  تنمية  على  ذلك  يعمل  حيث  املهارة  أشكال  إحدى  أو  شكال  اليت أتخذ  و  املركبة  اخلاصة 
فق اللعب اخلاصة وبذلك متثل "التمرينات الرشاقة اخلاصة" دورا اجيابيا يف التقدم مبستوى املهارات الرايضية و املوا

املدرب  على  لزاما  وبذلك كان  القوى  كألعاب  الكبرية  املهارات  و  األلعاب  تتمثل يف  اليت  املختلفة  املتخصصة 
 :مراعاة الواجبات و األسس التاليةوضعها ضمن الربانمج التدريب العام مع  

 املنافسة. جيب الرتكيز على تنمية عنصر الرشاقة العامة يف بداية املوسم وخالل   -
 جيب أن تؤدى مترينات الرشاقة اخلاصة بتوافق حركي كبري و مواقف اللعب املتغرية.  -
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 جيب ألن تؤدى مترينات الرشاقة أبوضاع وأشكال حركية متعددة وليست على وترية واحدة.  -
 جيب أن تؤدى مترينات الرشاقة بسرعة رد فعل عالية مث العودة إل الوضع االبتدائي للحركة. -
 جيب أن أتدية مترينات الرشاقة لتحقيق أكثر من واجب حركي يف وقت واحد مع أعلى توافق حركي ممكن -

 .(badnia  ،2016)جالل، 

 : الرشاقة تتضمن املكوانت اآلتية
 .املقدرة على التوازن احلركي -
 .املقدرة على االستعداد احلركي -
 .التوجيه احلركياملقدرة على   -
 .املقدرة على رد الفعل احلركي -
 .املقدرة على التنسيق والتناسق احلركي -
 .خفة احلركة -

 :أمهية الرشاقة  -4.3.10
أجزاءه.  احد  أو  اجلسم  مواضع  يف  السريع  التغيري  تتطلب  اليت  األنشطة  كل  يف  أمهية  ذات  الرشاقة  تعترب 

والتوقف   السريعة  القدم، كرة فالبداايت  األلعاب مثل كرة  اجليد يف  السريع يف االجتاهات أساس لألداء  والتغيري 
ابقات امليدان وعلى العكس بعض األنشطة ال تعتمد على الرشاقة بدرجة كبرية ، مثل مس  السلة ، الكرة الطائرة ، 

 . واملضمار والسباحة
ه يف أنشطة معينة تكون أساسية وضرورية لألداء فأمهية الرشاقة يف األداء الرايضي ميكن أن تتلخص يف القول ان

اجليد، ورمبا تكون الصفة احلامسة والعالمة املميزة الوحيدة يف األداء، واليت بدوهنا ال ميكن النجاح يف أداء النشاط.  
يف بينما يف أنشطة أخرى معينة تكون الرشاقة غري مسامهة أساسية، أي ميكن االستغناء عنها وأداء النشاط. ولكن  

 اغلب األنشطة ميكن استحسان األداء مع زايدة الرشاقة. 
 : الرشاقة تنمية وطرق مبادئ  -5.3.10
 :يلي فيما واملبادئ الطرق هذه تكمن
  وتسهم املختلفة، احلركية املهارات من كبري لعدد الالعب اكتساب على العمل ينبغي الرشاقة صفة لتطوير

وغري  املتغرية، والظروف املواقف خمتلف من يتخللها ملا نظرا  الرشاقة وتطوير  تنمية يف املختلفة الرايضية األلعاب
 ؛ سلفا املعروفة
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)بصفة   مستواه حتسني بسرعة استطاع كلما الالعب لدى الرشاقة زادت كلما نهأ  Arbley"أربلي  "ويقول
 ؛حركات الرشاقةعامة( ويوحي مبراعاة مبدأ التدرج من البسيط إل املركب يف التدريب على 

 التدريب لتنمية عمليات غصون  يف التالية الطرق ابستخدام "Matveyev   "متفيف  ، "  Harra"هارا  ينصح
 . (96، صفحة  2001)البساطي،   الرشاقة   صفة وتطوير

  :ريب الرشاقة عند العيب كرة القدمتد  -6.3.10

اجلهاز  أن   حبيث  الصغار  لألطفال  جداً  ومهم  البالغني،  لالعبني  موجه  هو  التنسيق  مهارات  على  التدريب 
العصب يف مرحلة التطوير، وابلتايل مهيأ للتحفيز اخلارجي. ولتحقيق االستفادة القصوى من هذه "التهيئة" املؤقتة  

-8عمليات تنسيق منفصلة ومتكاملة )  للجهاز العصب، فإنه من املستحسن وضع الشباب بشكل منهجي يف 
 ؛ظاهرة التحول البدين الفسيولوجيسنة(، يواجهون    14-11سنة(. و يف سن النمو )   12

التنسيقف اإلجتاهات    التدريب على صفة  مبينة على أسس تغيري  برامج  وفق  القدم  لالعب كرة  ضروري جداً 
سنة عامل التنسيق هو جزء ال يتجزأ من   16-15حىت  سنوات و    9إل    8علمية.وميكن القول أن الالعبني من  

عملية التدريب، كأساس لتكوين املهارات األساسية اخلاص ة ابللعبة، ألن بعض املهارات و التقنيات ليست كافية. 
 ؛ فمن الضروري التدريب يف حاالت تسلسل )تسلسل احلركات(، املختلفة اليت حتفز اجلهاز العصب

 ؛يلب متطلبات كرة القدم احلديثة  تعلم عن طريق حركات معزولة اثبتة مل يعدمن املفهوم إذن أن الو 
حىت لو كان "التحفيز  ،يف مجيع عمليات التنسيق والتقنيةالتنقالت، وتغيري االجتاه  حيث جيب تضمني احلركة، و 

املمكن حتسني العمل ، فإنه ال يزال من  را مما كان عليه يف مرحلة البلوغللتعلم" يف اجلهاز العصب هو أقل تطو 
التنسيق متارين مع الكرة )اإليقاع، والتمايز، و التوجه(، فقد ثبت أن  العصب احلركي. تقنيات اجلري، والقفز أو 

 ؛ (44صفحة   (Mayer,2014   سنة  25الذاكرة العصبية احلركية لالعبني تتحسن حىت بعد  
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 (Mayer, 2014)يبني حمتوى تدريب صفة الرشاقة على اختالف الفئات العمرية:  (14)الشكل رقم

الذي يبني توجه حمتوايت تدريب التنسيق، نالحظ أن هذه الصفة جيب تطويرها   (14)من خالل الشكل رقم  
العب سنوات( وجيب احلفاظ عليها حىت االحرتاف، وخالل هذه الفرتة يتم ربط خصوصيات ال 9يف سن مبكرة )

 .ومتطلبات املنصب الذي يشغله
 املرونة:  -4.10

 مفهوم املرونة:   -1.4.10
 اهنا قدرة االنسان على اداء احلركات يف املفاصل مبدى كبري دون حدوث اي ضرر؛   البيكعلي فهمي يعرفها  

احلركي،    ماتفيفيعرفها   للجهاز  والسرعة  ابلقوة  تتميز  واسع، أبهنا  مبدى  احلركي  األداء  على  الالعب  قدرة  وهي 
 ؛دى الالزم لألداء احلركيوسهولة، ويسر نتيجة إطالة العضالت واألربطة العاملة على تلك املفاصل لتحقيق امل 

مدى وسهولة احلركة يف مفاصل اجلسم ، فهي  أبهنا القدرة على أداء احلركات ملدى الواسع زاتسيورسكي  ها  ويعرف    
 ؛ املختلفة

اإلمحاء ودرجة احلرارة، وشدة اجملهود واالسرتخاء، والقدرة على   رتتبط مبدى فرتة أن مرونة املفاصل ت  ابرو ويذكر  
واملرونة احلركية هي القدرة على حتريك اجلسم أو أجزاءه خالل أوسع مدى ممكن للحركة دون أن حيدث   التحمل،

 ؛ متزق للعضالت أو األربطةنتيجة لذلك  
الصفات اهلامة لألداء احلركي سواء من الناحية   املرونة احلركية من بني  ويتفق ثلة من العلماء والباحثني على أن 

النوعية أو الكمية، كما أهنا تشكل مع ابقي مكوانت األداء احلركي أو البدين كالقوة العضلية والسرعة والتحمل 

 مدرسة كرة القدم
سنة  13  -  9حتت    

 قبل التكوين 
سنة  15حتت    

 مرحلة التكوين
سنة   19-17حتت    

 مرحلة ما بعد التكوين 
سنة   21-19حتت    

 مرحلة
الحرتاف ا  

 تطوير اجلانب املعريف 
 )حتفيز اجلانب احلسي احلركي(

متاشي اجلهاز العصيب احلركي وفق مراحل النمو و التغذية  
 الراجعة للمكتسبات القبيلة اخلاصة بختلف احلركات 

التدرب على احلركية العاّمة والتوجه إىل  
 التدريب املتكامل ملختلف الصفات البدنية

احلركة الكاملة الصحيحة 
وتلقائية يف أداء خمتلف  

 احلركات املهارية

البحث على فعالية احلركات وأداء اللعب ) سرعة التنفيذ  
كامل(. ملختلف املهارات، تكيف وتنمية احلركة بشكل    

االختصاص يف املنصب املشغول 
 وفق متطلبات املتكاملة  
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احلرك األداء  وإتقان  اكتساب  عليها  يتأسس  اليت  الركائز  اسكارود،  )ترمجة    يوالرشاقة  أان  و  صفحة  2008هاشم   ،
 ؛ (309

اليت متكن  القدم يقول حنفي حممد خمتار عن املرونة أهنا مدى سهولة وسرعة حركة مفاصل اجلسم  ويف كرة 
 الالعب من األداء للحركة يف مداها املطلوب؛ 

 من املكوانت األساسية للقدرات البدنية للرايضي وهي  أن املرونة هي  الباحثخالل ما سبق ذكره يرى    ومن
حيث   معني،  حركي  مدى  وفق  املفصل  وحركية  مطاطية  يف  خمتلف تتمثل  يف  الصفة  هذه  على  الالعب  يعتمد 

بكل تسديدها  و مراقبتها أو متريرها  ك لكرة  ابدون صعوبة    احلركات البسيطة واملركبة  قيام مبختلف  المواقف اللعب  
، تعرض إلصاابت متزق أو تشنج  دون تتيح لالعب كرة القدم ابلتحرك املثايل السريع  دون كرة فهي  ، أو بانسيابية

الدورية  التدريب واخلطط  الربانمج  املدربني وضعها يف  على  لذا وجب  والسرعة  القوة  وثيق مع صفيت  ارتباط  وهلا 
 والسنوية. 

 أنواع املرونة:   -2.4.10
تقسيم    إن  العلماء حول  آراء  واملرونة املرونة  اختالف  االجيابية  املرونة  وبني  اخلاصة،  واملرونة  العامة  املرونة  بني 

 ؛ (86، صفحة 2008)مسيعه خليل،   املتحركو ، معظم هاته التقسيمات حول طبيعة األداء البدين الثابت  السلبية

  : الثابتة  املرونة  -أ
درجة عالية من املرونة   حبيث يتطلب  الثابتة تبع لتسميتها وهي عند اختاذ الرايضي لوضع اثبتتتحقق املرونة  

به وهي اكتساب القدرة اجليدة على أداء أفضل أي أقصى مد للمفصل مما يشكل ضغطا على العضالت احمليطة  
طريق   عن  العامة،  العضلية  ابلقوة  ترتبط  وهي  اجلسم  مفاصل  معينة يف  نقطة  إل  للوصول  بطيئة  حركات  أداء 

املتحركة  املرونة  منو  يف  فعال  أتثري  هلا  )السلبية(  الثابتة  املرونة  فتنمية  الزميل،  مبساعدة  أو  اجلسم  ثقل  ابستغالل 
 ؛ (51، صفحة 1993)أبو عال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصرالدين،   )االجيابية(

  :املتحركةاملرونة  -ب
تعن القدرة على أداء حركات على املد الكامل للمفصل بشكل ديناميكي فيسميها البعض املرونة النشطة أو 

يف االجيابية،   ممكن حلركة  مدى  أقصى  على  احلصول  إمكانية  مبعىن  بنفسه،  على حتقيق حركة  الفرد  قابلية  فهي 
وتكون على أساس   على هذا املفصل واليت تقوم أبداء تلك احلركة  املفصل على حساب اجملموعة العضلية العاملة

املفصل  حول  الدوران  حركة  واستمرار  لألطراف  مرجحات  صفحة    عمل  جميد،  موفق  إمساعيل،  حمسن  اتمر  )املوىل, 
108) . 
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 فسيولوجيا املرونة:   -3.4.10
 فسيولوجية داخلية وخارجية: تنقسم إل قسمني خصائص  

 فسيولوجيا اخلصائص الداخلية للمرونة:   -1.3.4.10
إل  بدورها  وتنقسم  احمليطة،  البيئية  التأثريات  من  مكتسبة  وغري  ذاته،  ابلفرد  املرتبطة  العوامل  هبا مجيع   يقصد 

 خصائص طرفية ترتبط ابملفصل وخصائص عصبية ترتبط ابلعضالت: 
 اخلصائص الطرفية:  -أ

وتشمل طبيعة تركيب املفصل ذاته حيث ختتلف أنواع املفاصل تبعا الختالف العمل احلركي الذي يقوم به كل 
ام احلوض، والبعض اآلخر حركته ل عظ منها، يف حني توجد مفاصل عدمية احلركة مثل مفصل اجلمجمة، ومفاص

واح  اجتاه  املفاصل يف  أحد  تكون حركة  وقد  الفقري،  العمود  بينما حمدودة كمفاصل  واملرفق،  الركبة  د كمفصل 
هلاته  احلركي  املدى  فزايدة  والفخذ،  والرقبة  والكتف  الرسغ  كمفاصل  االجتاهات  مجيع  يف  آخر  مفصل  يتحرك 
  املفاصل مرتبط مبطاطية العضلة فالتضخم العضلي الناتج عن تدريبات القوة العضلية حيدث أتثري سلب على املرونة 

 . ( 124، صفحة  1993)أبو عال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصرالدين،  
 اخلصائص العصبية:  -ب

العصبية  اإلشارات  تنقل  العصب، حيث  اجلهاز  به  يقوم  التحكم  قدرا من  أية حركة ملدى معني  أداء  يتطلب 
بتنسيق وتنظيم عمل العضالت احمليطة احلسية تبعا ملدى الضغط الواقع عليها إل اجلهاز العصب الذي يقوم بدوره  

مبرونة  احلركة  املقابلة ابالرختاء ألداء  تقوم  املطلوب يف حني  العضلي  لتقوم ابالنقباض  للحركة   واملسببة  ابملفصل 
 . ( 125، صفحة 1993)أبو عال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصرالدين،   عالية وأقصى مدى هلا

 فسيولوجيا اخلصائص اخلارجية للمرونة:   -2.3.4.10
يقصد هبا الظروف اخلارجية اليت تتأثر هبا صفة املرونة كدرجة احلرارة إذ تتحسن املرونة حينما يكون اجلو دافئ 

تسخني  وابملثل درجة حرارة العضالت، بينما حتدث اإلصاابت يف األجواء الباردة، وعند أداء مترينات املرونة دون  
الربودة بنسبة   املرتفعة مبقدار    %10كاف، وتقل املرونة يف حالة  ، وجند هناك %20إل    10وتزيد يف احلرارة 

عوامل خارجية أخرى تؤثر يف املرونة منها طبيعة املهنة اليت يزاوهلا الفرد، التشوهات القوامية اليت قد يصاب هبا، 
فضال على اإلصاابت اليت قد يتعرض هلا الرايضي وخاصة إصاابت   درجة نشاط الفرد وطبيعة إيقاع حياته اليومية،

 . (58، صفحة  1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح /حممد صبحي حسنني,،   العظام واألربطة والعضالت
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 مبادئ وطرق تنمية املرونة:   -4.4.10
خصوصية تدريب املرونة ية للحمل، ومبدأ  التدرجالزايدة  تتبع تدريبات املرونة مبادئ التدريب الرايضي كمبدأ  

 وجب مراعاة املبادئ التالية: تبعا ملتطلبات التخصص الرايضي وغريها 
 أسابيع لتحقيق أقصى حدود املدى الفسيولوجي لتنمية املرونة؛ 10إل    8يكفي   -
 لتدريب للتوصل إل أقصى مدى للحركة للوقاية من اإلصابة؛ يراعى التدرج يف محل ا -
 رفع درجة حرارة اجلسم ابلتمرينات والتسخينات العامة قبل البدء يف مترينات اإلطالة واملرونة؛  -
وحدة ل توظيف مترينات املرونة يف أجزاء الوحدة التدريبية مثل التسخينات وبني أجزاء اجلرعة التدريبية، ويف هناية ا -

 يبية؛التدر 
 جيدة من أجل نتائج أفضل يفضل التدرب على املرونة يوميا وإذا أمكن مرتني يف اليوم من أجل الوصول إل نتائج -

 ( 156، صفحة 2002)حممد و كمال،  
اإلطالة ومن أهم   اليومي من خالل متارين  التدريب  املرونة عن طريق  تنمية صفة  اليت وميكن  املبادئ والطرق 

 الذي يعترب أفضل التقسيمات:   ماتفيف تقسيم    جيب احرتامها أثناء التدريب على صفة املرونة جند
 مترينات املرونة النشطة؛  -
 مترينات املرونة السالبة؛  -
 . (MATVIEW  ،2009)  مترينات املرونة املركبة -
 التعب العضلي:   -5.10

املختلفة   التعبيعترب   الوظيفية  القدرات  مستوى  نسب يف  وقيت  هبوط  وهو  طبيعية  فسيولوجية  حياتية  ظاهرة 
وحسية وانفعالية، عند القيام بعمل متعلق بتلك القدرات، أو هبوط وقيت يف املقدرة على االستمرار   بدنية وعقلية

 عضلة؛ يف أداء العمل ولفرتة من الزمن ويظهر التعب بصورة أمل يف موضع ال
خالل التدريب وكذلك  شرط أساسي حلدوث عمليات التكيف حيث يشعر الالعب ابلتعب العضليفالتعب  

تتحسن  ويد الالعب على مواجهة التعب حىت  وسائل تع يعترب التدريب مبكوانته املختلفة إحدى  و   خالل املباراة،
الالعب يف حتمله ال كفاءة  املدرب محل  ويقنن  املختلفة  األداء  على مستوىلظروف  مؤثرة  بطريقة  أداء  تدريب 

وتطوير مستوى الالعب من النواحي البدنية  الالعب إل درجة التعب وبتكرار األداء يف عمليات التكيف التدريب
 يعود إل املزيد من التعب إل ظاهرة التدريب الزائد أو اإلجهاد يف حالة فشل والفنية والذهنية والنفسية واخلطأ

 ؛  (124، صفحة brown    &benchmark ،1993) الربانمج التدريب لتحقيق أهدافه
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وميكن قياسه من   اجملهود البدينعلى االستمرار يف أداء    القدرةأنه عن هبوط وقيت يف  على   ريسان خربيط يعرفه  و
مظاهره اخلارجية عن طريق قلة كمية العمل امليكانيكي املؤدي، فمن حيث أتثرياته على اجلهاز العصب فهو احلالة 

 ؛ ( 129، صفحة 2014) ريسان خريبط جميد،   اليت تقل فيها القدرة على االستجابة بفاعلية للمنبهات )املتغريات(

النتائج احلتمية للجهد العضلي التحملي كما أنه من أهم املشاكل اليت   إحدى التعب العضلي  أن    ميم خمتارويرى  
 هناية املقابالت؛يف   والعب كرة القدم خاصة   تواجه الرايضيني

املعتادة،   أنه  أسامة كامل راتبويعرفه   العضلية بنفس قوهتا  تكرار االنقباضات  أو  القدرة على االحتفاظ   عدم 
اجلسم كله، واألنظمة ويف  األعضاء  اليت حتدث يف خمتلف  التغريات  التعب هي حمصلة  أداء   وعملية  فرتة  خالل 

البدين، النهاية    العمل  يف  تقود  استمرارها،  إلواليت  ح  استحالة  التعب ابخنفاض  الذي   األداءالة  وتتصف حالة 
ابلتعب،  اإلحساسيظهر يف   مستوى   الشخصي  على  احملافظة  على  قادرا  الشخص  يكون  التعب ال  ففي حالة 

 ؛  ( 135، صفحة 2004)أسامة كامل راتب،   هاستمراريتأو جمربا على رفض    األداءالشدة املطلوبة أو تكنيك  
اخنفاض مؤقت يف الكفاءة البدنية واحلالة الوظيفية للجسم كنتيجة  أن التعب يعن  وآخرون الكسندردالل ويرى 

املؤدى امليكانيكي  العمل  قلة  طريق  عن  اخلارجية  مظاهره  خالل  من  قياسه  ميكن  سابق  عمل    ألداء 
(alexendre ،2008  38، صفحة ) ؛ 

توجد أنواع   أن التعب هو ظاهرة فسيولوجية مركبة ومتعددة األوجه فكلما  الباحثومن خالل ما سبق يرى  
فهو اخنفاض مؤقت يف الكفاءة البدنية واحلالة  كثرية وخمتلفة من العمل العضلي توجد أنواع من التعب العضلي

وفكري سابق الوظيفية بدين  األ  للجسم كنتيجة ألداء جهد  مباشرة الرتباط هذه  بصفة  الالكتيك  خرية حبمض 
وتشري الدراسات أن محض الالكتيك ليس هو السبب املباشر يف حدوث التعب العضلي بل أيوانت اهليدروجني 

أن للنظام اهلرموين دور يف حدوث التعب العضلي   كما(Stackhous 2001)  هي املسؤول املباشر عن ذلك 
افة ال كل من عنصري ضابال ATPase إل إن تناقص نشاط انزمي  (Fowels 2002) حيث أشارت دراسة  

القياس متساوي  مترين  خالل  من  لالستثارة  العضلة  قابلية  بفقد  يرتبط  والبواتسيوم  أن   ،الكاليسيوم  ذلك  ويعن 
أو املباراة  بداية  املباراة بكفاءة الالعب يف  أو  التدريب  يؤدي  أنه  التعب جند  وقبل أن حيل عليه  عالية  التدريب 

اخنفاض يف املباراة يالحظ  أو  التدريب  الوقت يف  بعد مرور  الالعب خاصة خالل هناية  وبسرعة معينة  مستوى 
 الشوط أو هناية املباراة أو التدريب.
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 : التغريات الفسيولوجية األساسية يف حدوث التعب العضلي  -1.5.10
الفتاح  يعرف   عبد  أمحد  العال  ببذل اجملهود ابو  املقدرة على استمرار االحتفاظ  التعب فسيولوجيا أبنه عدم 

 البدين، حيث حدوث التعب فسيولوجيا له عدة تفسريات منها:
 هناايت األعصاب؛ عدم القدرة على حترير األستيل كولني من   -
 أو بسبب تثبيط )احرتاق( االعصاب احلركية؛  -
 أو بسبب نفوذ مصادر الطاقة؛   -
خاصة حامض اللبن الذي يؤدي إل حدوث زايدة يف حامضية مع نواتج عمليات انتاج الطاقة و أو بسبب جت -

 . ( 237، صفحة 2008)أبو العال أمحد و أمحد،  الدم

عثمانيشري  و  درويش   بوفادن  زيد  من    و  كل  الفتاح،  شليبو   حشمت عن  وملحم عبد  الدين  سعد  التغريات   أن   ، 
 الفسيولوجية املصاحبة حلدوث التعب تتمثل يف: 

  العمل العضلي مثل زايدة حامض الالكتيك نتيجة العمل العضلي الالهوائي؛ تراكم املواد الالزمة الناجتة عن -
واليت تستنفذ عند أداء عمل   كالكربوهيدرات والربوتينات والدهون واالمالح املعدنيةإستنفاذ املواد الالزمة للطاقة   -

 ؛ (2010)الكردي   زايدة يف درجة احلرارة واجلفاف  فرتة قصرية مث يستعيدها اجلسم مرة اثنية مع عضلي سريع خالل
معدل اللعب أو إستنفاذ خمزون اجلليكوجني كما حيدث خالل اجلزء األخري  الل فرتات هبوطخالل فرتة قصرية خ -

  هناية املباراة أو التدريب؛ من
تغريات - مثل  للعضلة  الفيزايئية  احلالة  تغريات يف  ويتسبب عن ذلك حدوث  حدوث  العضلية  اخللية  كهرابئية يف 

أثناء العضلية  أو   التقلصات  تنظيمات    لاختالو   املباراةالتدريب  من  اخللية  مستوى  يف  والتوافق   األجهزة التنظيم 
فرق   إحداث( املسؤولة عن  +CA++,K+,NA)  احليوية سواء كان ذلك طرفيا أو مركزاي و عدم دفع أيوانت

( بسبب زايدة تركيز حامض الالكتيك و PHجهد كهرابئي من أجل االنقباض العضلي نتيجة الخنفاض قيمة)
 (؛ +Hتركيز أيوانت ) زايدة  

وما  اختالل - الفن  املستوى  والتوافق على  تعب  التنظيم  نتيجة  املهاري واخلططي  األداء  يتبع ذلك من أخطاء يف 
العصب العضلي  اجلهاز  لالنقباض  الالزمة  اإلشارة  وصول  تعطيل  إل  يؤدي  أن  شأنه  &    brown) من 

benchmark  ،1993  ؛   (127-125، الصفحات 
 عالمات ظهور التعب العضلي:    -2.5.10

 نتيجة عمل عضلي معني ومن أهم عالماته: يظهر التعب بشكل اخنفاض وقيت يف القابلية الوظيفية واليت تظهر  
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 العمل؛   إنتاجيةبطء احلركة مع اخنفاض  -
 احلركة وزايدة األخطاء كنتيجة الختالل التناسق يف األداء؛  وإيقاعفقدان الدقة والتوافق   -
 يف العمل؛  إضافيةاشرتاك عضالت  -
 ؛اإلمنائية  وظائفوالخلل يف انبساط العضالت، واختالل احلركة التوافقية بني النشاط احلركي   -
 اخنفاض التحفز وعدم استقرار األنسجة العصبية والعضلية وكذا األجهزة احلسية؛  -
 خلل يف وظائف اإلنزميات اليت تساعد على متثيل املواد اليت توفر الطاقة للنشاط العضلي؛  -
 عدم التناسق ابلعمل الوظيفي من خالل زايدة صرف الطاقة؛  -
حجم التقلصات وعمق الشهيق والزفري ويالحظ تعرق اجلسم   ل التنفسية ويق  ت واحلركاالقلب  تزداد ضرابت   -

 ؛( 293، صفحة 2008)مسيعه خليل،   الشديد عند زايدة التعب
رؤية تتمثل يف التغريات الوظيفية وظهور التعب، حيث هناك أتثري كبري للبيئة اخلارجية وخصوصية   للباحثكما 

كانت هناك مقابلة كأس وامتد وقت   إذا دقيقة يف حني نالحظ هذا جليا   90كرة القدم ابلعمل الالمتناهي خالل  
ود املنتخب الكروايت يف املقابلة بروسيا أثر التعب كثريا على مرد  2018دقيقة، ففي موندايل    120اللعب إل  

ا املبارايت  الفريق مجلة من  امتدت  إلالنهائية وهذا راجع إل خوض  دقيقة مما عرض   120إل    معظمهاقصائية 
الفريق إل احلمل الزائد، واإلجهاد الذي ظهر جليا يف النهائي ومل يقدر العبو املنتخب الكروايت من جماراة نسق 

 ابملوندايل.  املنتخب الفرنسي الفائز
 أنواع التعب:   -3.5.10

 يقسم التعب العضلي وفقا لعدد العضالت املشرتكة يف العمل ال ثالث أنواع : و 
 التعب املوضعي:  -أ
 .الكتلة العضلية للجسم  ( 1/3)ثلث يف اجملهود البدين أقل من   عدد العضالت العاملة   عند اشرتاك  

  التعب النصفي:    -ب
 من الكتلة العضلية للجسم. ( 3/ 2)ال الثلثني    ( 1/3)  من الثلث يف اجملهود البدين  يشكل فيه عدد العضالت العاملة 

 التعب العام: -ت
ويقسم التعب العضلي تبعا ملوقع حدوثه   الكتلة العضلية للجسم،  (2/3)  يزيد عدد العضالت العاملة عن ثلثي

 ال قسمني: وحسب التغريات الفسيولوجية 
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  :التعب املركزي  •
حيدث التعب العضلي املركزي نتيجة انتقال الشعور ابالمل من العضلة إل املراكز الدماغية بواسطة العصب احلسي، 
ووصول املثبط للعمل احلركي من املراكز الدماغية ال العضلة اليقاف عملها، فالتعب العضلي املركزي هو عملية 

يستدل ز بطول زمن املنعكس عند الشخص املصاب حيث  وقائية الغرض منها احملافظة على سالمة العضالت وميتا 
 ( اذا كان هناك: CNSعلى تعب اجلهاز العصب املركزي )

 ؛اخنفاض يف وظيفة عدد الوحدات احلركية املستخدمة يف النشاط  -
 . (ScattT.h 2001)  اخنفاض يف تكرار ااثرة الوحدة احلركية  -
 احمليطي: التعب   •

، إما يف موضعى  التعب سببه حميطيفكون اجلهاز العصب املركزي هو موقع التعب،  هو عمل فسيولوجي معقد  
ويكون على عدة صور   موقع عصب، موقع مكانيكي أو يف مواقع توليد الطاقة اليت ميكن ان تعرقل تطور الشد

 منها:
o  عصبية: ال  الكيميائية 

عنصري   من  نسبة كل  تكون  اخللية  حيث  والصوديوم خارج  اخللية  داخل  اخللية  %98البواتسيوم  فتصبح   ،
العضلية وخبروجه  البواتسيوم ال خارج اخللية  العضلي يسمح جدار اخللية خبروج  العمل  كوحدة كهرابئية، وعند 

 يحدث التعب نتيجة عوامل عصبية يرافقها فشل يف وظيفة العصب عضلي ،غالفف  ينتهي عمل اخللية العضلية،
املستعرضة) األانبيب   ، العضلية  العضلية   ، T-tubule)الليفة  اهليويل  تساهم يف خزن   ،(SR)  أو شبكة  اليت 

أخرى CA++ وإطالق مرة  الالعضوي  ،  واستعادته  الفوسفات  عنصر  تراكم  ال  العجز  هذا  يف   ( pi)ويرجع 
 . )Håkan Westerblad 2002(   الشبكة اهليولية العضلية و الذي يعرقل عملية إطالق الكلسيوم منها

o لتحام العصب العضلي: إ  الكهرابئية 
املتقلصة حىت  األخرى غري  االجزاء  ال  للعضلة  التقلصي  اجلزء  السالبة يف  الكهرابئية  الشحنات  تنتقل  حيث 

أن ايصال جهد الفعل إل نقطة إلتحام العصب احلركي   تتعادل الشحنتني بعدها ينتهي عمل اخللية العضلية حيث 
حوافز   طريق  عن  النشاطات  قياس  خالل  من  أدلة  على  هذا  اعتمد  التعب،  ظهور  عند  حىت  يستمر  ابلعضلة 

العصب عضلي هو    كهرابئيه اتصال  ان موقع  استنتج من خالهلا  العضلي،  العصب  اتصال  نقطة  موجهة على 
 . (Bigland Ritchie 1981) ليس مبوقع التعب
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o موقع األانبيب املستعرضة والغشاء اهليويل : 

تركيز الكالسيوم والبواتسيوم،   الغشاء اهليويل أحد مواقع التعب نتيجة عدم مقدرته احملافظة على   من املمكن أن 
اخللية، الكالسيوم يرتاكم داخل  ونقصه  الغشاء  عنه    خارج  ينتج  حجم ا   إزالةمما  وخفض  اخللية  من  الستقطاب 

، اخلفض التدرجيي لالستقطاب يسبب تغري يف وظيفة األانبيب املستعرضة )تعطيل األانبيب املستعرضة جلهد هد اجل
 Allen) الشبكة اهليولية مما يسبب ضعف تقلص العضلة   الفعل( ونتيجة هلذه العملية يتأثر إطالق الكالسيوم

 ؛ (1992
 وحيدد أسباب التعب العضلي تشرحييا يف األماكن التالية: 

 ؛ اجلهاز العصب املركزي -
 ؛نقط االتصال العصبية العضلية  -
 ؛ واجلليكوجني  PC  العضلة من حيث عملية االنقباض و استنزاف مصادر الطاقة )فوسفوكرايتني(  -
 ؛االلياف السريعة و البطيئةمنطية توزيع ألياف العضلة،من انحية   -
 ؛ تراكم الكالسيوم ابألوعية الناقلة للجهد الكهرابئي ابلعضلة اهليكلية -
 ؛ نقص كمية الدم املغذية للعضلة و تدعى )اإلسكيميا( -
 ؛نقص يف االكسجني الالزم لألنسجة العضلية -
 ؛اجلسمارتفاع درجة حرارة العضالت العاملة......و ابلتايل ارتفاع درجة حرارة   -
 . ( 495، 2014)خربيط   التأثري اخلاص بنوع النشاط البدين -
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 خالصة: 
دورا مهما يف الفكر اخلططي للفريق بتعدد   والفسيولوجي وجهان لعملة واحدة حيث يلعبان  اجلانب البدين  إن 

ميكن الالعب السيطرة على املباراة بتدخالته وحركيته وسرعاته والصراعات الفردية ، فرداي مهام الالعب أثناء املباراة
املرمى  قفز وجري وهرولة وتسديد حنو  البدنية من  القدرات  لنا جل  يربز  البدنية   وإرتقاء،  مما  العناصر  من  كلها 

يصبح الفريق مهامجا يف حلة استحواذه على الكرة  فكل العب مطالب  ، ومجاعيا اسية من حتمل وسرعة وقوةاألس
يف  والدخول  املساحات  غلق  فعليه  دفاعية  وضعية  يف  الالعب  يصبح  الكرة  فقد  وإذا  املناصب  وتغيري  ابلتمركز 

حدود أنظمة الطاقة عن طريق قياس على املدربني معرفة    ، وجب صراعات فردية ومجاعية من اجل افتكاك الكرة
نسبة تركيز الالكتات يف الدم......اخل(   نبض القلب، ملؤشرات الداخلية للمنافسة )واالقدرات اهلوائية والالهوائية  

واليت متكننا من تقدير مجيع موارد الطاقة وطبيعة الصفات   قت الراحة،و اخلارجية كزمن اجلهد و   إضافة إل العوامل
وكذا معرفة كفاءة اسرتجاع مصادر الطاقة الذي يعد عامال مهما يف تقنني محل   البدنية املبذولة يف نشاط كرة القدم

ويضمن حدوث عملية  املسطر ألجلها  األهداف  التدريب  وقدراته حىت حيقق  إمكانياته  التدريب لالعب ضمن 
البدين   املستوى  واالرتقاء يف  الطالتكيف  أنسب وأحدث  أداء ابستخدام  فعالية كربى على  هلا  اليت  التدريبية  رق 

 الرايضي أثناء املنافسة الرايضية.
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 متهيد: 

إل  تدعو  اليت  الدراسات  بعض  وظهرت  األخرية  السنوات  خالل  األكسجني  نقص  مبوضوع  االهتمام  ظهر 
اهليبوكسيك    فسيولوجيا  قبل التطرق ملوضوع، و األداء الرايضياستخدام التدريب مع نقص األكسجني لرفع مستوى  

وتدريباته وجب على الباحث معرفة أمهية اجلهازين الدوري والتنفسي وكذا دور القلب والرئتني يف املسامهة يف ضخ 
وإل العضالت  إل  اجلسم  األوكسجني  أعضاء  اهليبوكسيك  ،ابقي  األكسجينت  فتدريبات  الدين  زايدة  إل   ؤدى 

وقد أطلق على النوع   ،ابستخدام شدة محل بدين أقل مع تقليل عدد مرات التنفس مما يؤدى إل نقص األكسجني 
األكسجني(   بنقص  )التدريب  اهليبوكسيك  التدريب  الفصل Hypoxic Trainingمن  هذا  فمن خالل   ،

زين الدوري والتنفسي إضافة يف فسيولوجيا اجلهاجمموعة من املعارف واملعلومات احلديثة    إل سوف يتطرق الباحث  
من اجل املرحلة العمرية وتناسبها وموضوع الدراسة، كل هذا    وكذا  ،إل معارف وتطبيقات لتدريبات اهليبوكسيك

 . األوكسجنيهذا املوضوع اهلام ونقصد التدرب يف ظل نقص    اإلملام 
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 القلب واجلهاز الدوري:   -1
 : اجلهاز الدوري  -1.1

والشعريات هو   الشرايني  خالل  من  والرئتني  القلب  من  ابألكسجني،  احململ  الدم  بنقل  يقوم  الذي  اجلهاز 
 ؛الدموية إل كافة أحناء اجلسم

الدم   تدفق  عن  املسؤولة  واألوعية  األعضاء  من  واسعة  شبكة  واألكسجني  والغذاءهو  والغازات   واهلرموانت 
اخلالاي وإل  من  الدمو   تعترب  ،األخرى  اال  يفاجلسم  سالح    يةالدورة  داخلية امر مكافحة  بيئة  على  واحلفاظ  ض 

 ؛واملعروفة ابسم التوازن  ،مستقرة مثل درجة احلرارة املناسبة ودرجة احلموضة
يتكون هذا اجلهاز املعروف أيًضا ابسم جهاز الدوران ابجلسم من القلب والشرايني واألوعية والشعريات الدموية 

ت  والدم  الدمويةما يسمى ابشكل  اليت  البالغ يضم حوايل  ، حيث أن  لدورة  لرت من   5.5  -4.5جسم اإلنسان 
  ؛ الدم

 :مكوانت اجلهاز الدوري  -2.1
 : مكوانت رئيسية وهي  4يتكون جهاز الدوران داخل جسم اإلنسان من  

 : القلب ✓
القفص الصدري، وهو   الدوري، يقع يف منطقة حيميها  العضو األساسي يف اجلهاز  القلب  حبجم قبضة يعترب 

 3سم  11كلغ من وزن اجلسم يبلغ حجم القلب  01أي لكل    من وزن اإلنسان   %0.5، يبلغ وزنه  اليد تقريباً 
كلغ، يف حني  70غرام لشخص يزن   350، أي أنه حبدود  ابلنسبة للرايضيني  3سم 14إل   13لغري الرايضيني و 

شكل منتظم بضخ الدم إل مجيع أعضاء اجلسم ب  االنقباض يقوم عن طريق  يزداد حجم القلب عند فئة الرايضيني،  
وت وختتلف النسب وتتفا مرة يف الدقيقة   80إل   70ما بني ، حبيث يبلغ معدل نبضاته  الدموية  األوعيةخالل  من 

 ؛ (393، صفحة  2003)أبو العال،  حسب ممارسة الرايضة...إخلمن شخص إل أخر حسب اجلنس، السن و 

يتكون القلب من أربعة حجرات تعمل بتعاون فيما بينها: احلجرات اليت تقع يف اجلهة اليمىن حتتوي على الدم 
 ؛ ، يف حني أن احلجرات اليسرى تضم الدم الذي حيتوي على األكسجنيد ؤكساملغري  

اليمىن واليسرى، وذلك من وهو عبارة عن كيس غشائي( بني احلجرات  )  Pericardium   يفصل التامور 
 د؛ ؤكس املوغري   د أجل منع اختالط الدم املؤكس 
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تستقبل حجرات القلب اليمىن الدم منزوع األكسجني عن طريق األوردة ليتم ارساله إل الرئتني للتخلص من 
القلب من مث إل مجيع   النقي بعد ذلك إل  الدم  ليعود هذا  الكربون واإلرتباط ابألكسجني،  أحناء اثين أكسيد 

 ؛اجلسم عن طريق الشرايني
 : وهيأجزاء رئيسية   4وحيتوي القلب على 

الذي يقوم ابستقبال الدم من األوردة،  :اأُلذين األمين   -
 قبل أن يقوم بضخه إل اجلزء الثاين من القلب، 

األمين   - وضخه  :البطني  الدم  ابستقبال  يقوم  حيث 
 .كسجنيو الرئتني، هبدف تزويده ابأل  إل   مباشرة 

األيسر  - احململ  :اأُلذين  الدم  استقبال  على  فيعمل 
إل  ضخه  يتم  حىت  الرئتني،  من  والقادم  ابألكسجني، 

 يوضح مقطع طويل لعضلة القلب   (:15الشكل رقم )                         .               أقوى أجزاء القلب
 .ضخ هذا الدم احململ ابألكسجني، إل كافة أحناء اجلسموالذي يقوم ب :البطني األيسر  -

 :األوردة ✓
األوردة هي اليت تقوم بنقل الدم اخلايل من األكسجني وحممل بثاين أكسيد الكربون إل القلب، حبيث يكرب 

 .حجم هذه األوردة كلما اقرتبت من القلب
املسئول عن نقل الدم من الرأس والذراعني إل القلب، ويعترب الوريد األجوف العلوي، أهم هذه األوردة، فهو  

 .بينما يقوم الوريد األجوف السفلي، بنقل الدم من البطن والساقني إل القلب
 :الشرايني ✓

الدم احململ ابأل نقل  املسئولة عن  أجزاء اجلسم األخرى، ومن أهم هذه و هي  القلب إل  بعيًدا عن  كسجني، 
 (. القلب، يطلق عليه اسم األهبر )الشراين األورطيالشرايني، شراين كبري خيرج من  

 : الشعريات الدموية ✓
أوعية دموية رقيقة تكون مسئولة عن ربط الشرايني ابألوردة، واليت مير من خالهلا العديد من  فهي عبارة عن  

 .الغازات واملواد والعناصر، مثل األكسجني، واثين أكسيد الكربون، واملواد احليوية
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 :الدم ✓
 داخل اجلسم، مثل األكسجني، واملواد الغذائية، واألجسام  واملكوانت ول األول عن نقل كافة املواد  ؤ املس  هو

 ؛ املضادة، واهلرموانت، وغريها
مكوانت رئيسية، أمهها البالزما اليت حتتل أكثر   4عبارة عن سائل متشبع ابخلالاي والربوتينات، حيتوي على    هو

ملادة السائلة املسئولة عن سهولة حركة الدم، إل جانب كرايت الدم احلمراء لكوهنا ا،  % من حجم الدم55من  
كسجني، و فلكل منهم دور حمدد، فخالاي الدم احلمراء، تعمل على تزويد الدم ابأل،  والبيضاء، والصفائح الدموية

لدموية بعملية ختثر الدم ، يف حني تقوم الصفائح اواألجسام الغريبة  بينما اخلالاي البيضاء تعمل على حماربة العدوى
 .ومنع جتلطه 

 : آلية عمل اجلهاز الدوري  -3.1
تعتمد آلية عمل اجلهاز الدوري داخل جسم اإلنسان على دورتني دمويتني، يهدفان لتوفري األكسجني لكافة 

 : أجزاء اجلسم ومها
 الصغرى: الدورة   •

يتم فيها استقبال  أيضا  تسمى   اليت  الرئوية،  الدموية  بثاين أكسيد الدورة  الدم اخلايل من األكسجني، واحململ 
الكربون، على أن يتم سحب اثين أكسيد الكربون والتخلص منه خالل عملية التنفس، يف حني يتم إعادة نقل 

 .الدم بعد حتمليه ابألكسجني لباقي أجزاء اجلسم
وم البطني األمين بضخ الدم اخلايل ، يق الكربى، عند انتهاء عملية الدورة  صغرى )الرئوية(وتبدأ عملية الدورة ال 

 .من األكسجني، إل الشراين الرئوي وعرب الشعريات الصغرية املوجودة مبحيط احلويصالت الرئوية
من أجل التخلص من اثين أكسيد الكربون املوجود يف الدم داخل هذه احلويصالت، والذي خيرج عرب عملية 

 .التنفس الزفري
م  األكسجني  دخول  مع  مشبًعا ابلتزامن  الدم  يصبح  حىت  الدم،  جمرى  إل  الشهيق،  عملية  خالل  ن 

 .ليتم نقله عرب الوريد الرئوي إل األُذين األيسر، ومنه إل البطني األيسر ابألكسجني،  
 لكربى: الدورة ا •

تني إل هي الدورة اليت تسمى ابلدورة اجلهازية، ويتم خالهلا نقل الدم احململ ابألكسجني واملواد احليوية، من الرئ
 .ابقي أجزاء اجلسم
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وعلى هذا األساس، فإن الدورة الدموية اجلهازية، تتمثل يف قيام الُبطني األيسر بضخ الدم احململ ابألكسجني 
 .واملواد احليوية، يف الشراين األهبر، ومنه إل ابقي الشرايني وشبكة الشعريات الدموية

اد الغذائية احليوية، يف حني يتم عودة الدم بعد أن أصبح حىت يتم تزويد ابقي أجزاء اجلسم ابألكسجني واملو 
 .خايل من األكسجني، بواسطة األوردة الدموية إل األُذين األمين ومنه إل الُبطني األمين

 أتثري التدريبات على القلب واجلهاز الدوري:   -4.1
منها ما حتدث بصفة   الدم،  الرايضي ال حدوث تغريات يف  التدريب  النشاط يؤدي  مؤقتة كإستجابة ألداء 

البدين، مث يعود الدم ال حالته يف وقت الراحة، ومنها مايتميز ابالستمرارية نسبيا، حتدث يف الدم نتيجة لالنتظام 
التغريات  البدين، وتشمل هاته  التدريب  الدم ألداء  الرايضي لفرتة معينة مما يؤدي ال تكيف  التدريب  يف ممارسة 

 ؛ (346، صفحة  2003)أبو العال،    موغلوبني والكرات احلمراءزايدة يف حجم اهلي

 :(1978)المب  يوضح بعض تغريات الدم أثناء الراحة وبعد أداء محل بدين االقصى    :(05جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلهاز التنفسي:   -2
 فسيولوجيا اجلهاز التنفسي:   -1.2

التنفسييُعد    الض   اجلهاز  ابألكسجني  اجلسم  يزو د  فهو  اإلنسان؛  جسم  يف  احليوي ة  األجهزة  أهم  روري من 
حيث أن  املهمة األساسية هلذا اجلهاز تقوم على للحياة، والذي ميكن أن يؤدي نقصه اجلزئي أو الكامل للوفاة؛  

 هتيئة اللقاء بني الد م واهلواء، فيقوم الد م أبخذ األكسجني من اهلواء ويطرد اثين أكسيد الكربون؛ 

 املدربني  غري املدربني  احلالة  خصائص الدم 

 حجم الدم )لرت( 
 6.4 5.7 الراحة 

 6.1 5.5 احلمل األقصى
حجم اهليموغلوبني  

 )غرام/كجم( 
 11 10.5 الراحة 

 بدون تغيري   بدون تغيري   احلمل األقصى
الكرايت احلمراء  

 ( 3)مليون/مم
 بدون تغيري  5.4 الراحة 

 بدون تغيري  5.7 احلمل األقصى
الكرايت البيضاء  

 ( 3)ألف/مم 
 بدون تغيري  7 الراحة 

 بدون تغيري  15 احلمل األقصى

https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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اجل داخل  اهلواء إل  قادر على سحب  اجلسم  التنفسي يف  أانبيب اجلهاز  من  يتكو ن  فهو  منه،  وإخراجه  سم 
متفر عة دقيقة، وحتتوي هذه التفريعات على حجرات صغرية جداً يتم فيها تبادل الغازات يف جدراهنا، ويطلق على 

 "؛هذه العملي ة يف اجلسم عملي ة "الشهيق والزفري
نيويورك جلامعة  الت ابع  الط ب   الجنون  ملركز  اإلنسان  Langone Medical Center وفقاَ  يتنفس 

مر ًة كل دقيقة، وقد   40نَفساً يف الد قيقة، بينما يبلغ معدل التنفس الط بيعي للمواليد حوايل    16-12البالغ من  
فهو اجلهاز املسؤول بشكٍل رئيسي عن عملية تبادل  مرة عندما يكون الط فل انئماً، 40-20يتباطأ ليصل ما بني  

كما   جني إل اجلهاز الوعائي الذي يتول  مهم ة إيصاله إيل ابقي أجزاء اجلسمالغازات؛ حيُث يقوم بتوصيل األكس 
للموت بعد أربع  الد ماغ،إذ تتعر ض خالاي  يقوم أبخذ اثين أكسيد الكربون من أحناء اجلسم وطرده خارج اجلسم

   دقائق بدون أكسجني تقريباَ؛

بني  التوازن  على  احلفاظ  منها  األخرى؛  الوظائف  من  العديد  التنفسي يف  اجلهاز  ُيساهم  ذلك  إل  ابإلضافة 
املواد   بعض  أيض  وتعزيز  الصم ات  تدمري  ورمبا  وترشيح  والقاعدة  كالربوستاغالنديناحلمض  بيولوجياً؛   الن شطة 

Prostaglandin)   واللوكوترايينات  )Leukotrienes))  التنفسي حتو ل بعض اجلهاز  يُعز ز  وغريها، كما 
، كذلك حيمي اجلهاز التنفسي اجملاري اهلوائية الرقيقة  (Angiotensin)املواد لشكِلها الن ِشط؛ كاألجنيوتنسني  

التنفسي مسؤول من خالل ترطيب اهلواء، وتد الغريبة، ومن اجلدير ابلذكر أن  اجلهاز  فئته، وتنقيته من األجسام 
 .(E. Micu, Badier, Coudreuse, Delpierre, & Delarque, 2007) أيًضا عن عملية الش م

 :أجزاء اجلهاز التنفسيّ   -2.2
ومير من خالل احللق مث  احلنجرة ليِصل إل القصبة اهلوائية اليت تتفرع يدخل اهلواء عن طريق الفم أو األنف،  

تنقسم إل عدة   ،بدورها إل شعبتني هوائيتني الُيسرى، وكالمها  الرئة  اليمىن واألخرى تغذي  الرئة  إحدامها تُغذي 
وهي   ،ت اهلوائيةاليت تنتهي أبكياٍس هوائية صغرية ُتسمى احلويصال  شعٍب صغرية ُتسمى القصيبات أو الشعيبات 

اجلزء املسؤول عن عملية تبادل الغازات، ومُيكن تقسيم اجلهاز التنفسي إل جزأين رئيسني يضم  كل جزء منهما 
 : ، وفيما يلي(2000)أبو العال أمحد و حممد حسن، فسيولوجيا التدريب الرايضي،    العديد من األعضاء 

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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 )منطقة التوصيل(:   اجلهاز التنفسي العلوي   -1.2.2

 
 يوضح الية عمل اجلهاز التنفسي(:  16الشكل رقم )

 :الفم -
 ه: من أهم وظائف، هو اجلزء األمامي من اجلهاز اهلضمي وهو حيتوي على أجزاء خمتلفة مثل احلنك واألسنان 

 ؛ إفراز اللعاب،  طحن الطعام ومضغه،  التذوق،  التنفس
 األصوات  هناك عدة أجزاء مفصلية واثبتة يف غرفة الفم تساهم بشكل كبري يف إنتاج وتعديلويف الوقت نفسه،  

 ؛ يف البداية، األصوات تبدأ من اهتزاز احلبال الصوتية يف جتويف احلنجرة 
انسداد يف األنف والتجاويف  الفم  خاصًة إذا كان هناك  تبدأ من  التنفس قد  ومن اجلدير ابلذكر أن  عملية 

 . لسبٍب ما، وأحياانً قد تكون جمرد عادًة لدى البعض ال أكثراألنفي ة  
  األنف: -

وحيتوي على جتويفني مفصولني   اجلهاز التنفسي  يعترب األنف العضو األبرز يف وجه اإلنسان، وهو أول أجزاء  
اي، خالاي مفرزة للمخاط، وخالاي مهدب ة، ويعمل كال الن وعني حباجز، يكون ُمَبطناَ من الد اخل بنوعني من اخلال

 من اخلالاي على ترطيب اهلواء، وتنقيته من الش وائب وتدفئته ليتناسب مع درجة حرارة اجلسم الداخلية؛ 
وهلذا   الشوائب،  من  اهلواء  تصفية  األنف يف  يساعد جتويف  جداً،  مهمة  التنفسي  اجلهاز  ووظيفته يف  تركيبه 

ي الغالف اهلدف  يف  األوكسجني  واستنشاق  تصفية  على  يعمل  فهو  التجويف،  يف  أهداب  أو  رفيع  شعر  وجد 
 اجلوي، ابإلضافة إل أن األوكسجني الوارد للجسم يتناسب بشكل كاٍف مع متطلبات اجلسم؛

، إحدى أهم مهام األنف هو امتصاص اهلواء اخلام من الغالف اجلوي، من مث معاجلته بناء على حاجة اجلسم
وتتمثل مسؤولية هذه التجاويف يف ترطيب، وتدفئة، وتنقية اهلواء الذي يدخل اجلسم من الغبار واجلراثيم واألجسام 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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الغريبة األخرى وصوله إل الرئتني، إضافًة إل دوره يف إعادة امتصاص احلرارة والرطوبة من اهلواء الذي سيخرُج من 
 اجلسم، 

 إذ إبمكانك أن تعترب األنف كعضو الشم األساسي يف اجلسم؛ كما بل يعد األنف أيضاً مركز الشم،  
ولكن مقارنًة ابألنف فإن  الفم يفتقد للشعر واملخاط اللزج اللذان يُرط بان ويُنقيان اهلواء من األجسام الغريبة قبل 

ف، نظراً لكون وصوله إل الرئتني، ويف املقابل إن  الفم يسمح بدخول كميٍة أكرب من اهلواء وبشكٍل أسرع من األن
 الفم أعرض من األنف واملسافة الفاصلة بينه وبني الرئتني أقصر.

 اجليوب:  -
س العظمي، وتت صل ابلتجويف األنفي من املوجودة يف هيكل الرأ  املساحات اجلوفاء (Sinus) اجليوبمُتثل  

خالل فتحاٍت صغرية، وتتمثل وظيفة هذه اجليوب بتنظيم رطوبة ودرجة حرارة اهلواء الداخل خالل عملية التنفس، 
ا ُتساهم يف إعطاء نربٍة للصوت.   والتخفيف من وزن العظام املوجودة يف الرأس، كذلك فإهن 

 البلعوم:  -
من اجلهاز التنفسي واجلهاز اهلضمي معاً، فهو عبارة عن أنبوب عضلي جموف يتجه لألسفل   جزءاً   البلعوم يُعد   

تت  13يِصل طوله إل حوايل   الفم، فتحتا االنف اخللفيتان، فتحتا سنتيمرت ،  صل به سبع فتحات هي : فتحة 
استاكيوس، وفتحة احلنجرة، وهو ممر مشرتك للهواء والغذاء، لذلك يغلق لسان املزمار )هو قطعة من الغضروف( 

عند مرور الط عام ملنع الت عر ض لالختناق، ويُقسم البلعوم إل ثالثة أقسام: البلعوم األنفي، والبلعوم  احلنجرةمدخل  
 الفموي، والبلعوم احلـنجري؛ 

تنقبض  مث  اللقمة  أمام  البلعوم  عضلة  تفتح  حيث  البلع  بوظيفة  ابلقيام  له  ليسمح  رقيق  البلعوم  فوقها   جدار 
 فتدفعها لتهبط لألمام ابجتاه املريء؛

يغطي جزء من البلعوم بغشاء حرشفي مطبق على سطحه الفمي واجلزء اخللفي لسطحه األنفي ويشتمل خماطه 
الفم ي على بعض براعم الذوق، بينما خماطه األنفي مغطى بغشاء تنفسي يشتمل على غدد صغرية خماطية، ونسيج 

 طالئي عمادي مهدب؛ 
احلنك الرخو بوظيفة صم ام حيث انه يغلق اجلزء الفمي من البلعوم عن الفم أثناء املضغ حىت ال يعاق   ويقوم

التنفس، ويفصل اجلزء الفمي عن اجلزء األنفي من البلعوم أثناء البلع حىت ال متر بعض جزيئات الطعام إل األنف،  
 يستطيع االنسان الكالم لوال اتصال البلعوم ابلفم، كما انه يلعب دوراً يف تغيري نوعية الصوت أثناء الكالم، و ال

 .إذ من غري املمكن إخراج الكالم من االنف

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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 : احلنجرة -
، وهي   متثل اجلزء القصري من اجملاري التنفسية، عضو يعمل على نقل اهلواء من البلعوم إل أجزاء القناة التنفسي 

والقصبة   احلنجري  البلعوم  بني  احلنجرة  اجلزء وتربط  وهي  شكلها،  تُعطيها  غضاريف  عد ة  من  وتتكو ن  اهلوائية، 
املسؤول عن تشكيل األصوات املختلفة أثناء التحدث والغناء، حيث تتكو ن هذه الطيات من أغشيٍة خُماطيٍة هتتز  

الصوت نربة  تغري   إل  يؤدي  وتوت رها  اهتزازها  سرعة  تغري   أن   ابلذكر  اجلدير  ومن  األصوات،  هذه  ،وهي لتصدر 
 املسؤولة أيضا عن محاية القصبة اهلوائية من دخول جزيئات الطعام؛ 

يعترب العديد من علماء التشريح أن الصوت هو الوظيفة الثانوية للهيكل احلنجري، وهم يرون أن الدور الرئيسي 
   للحنجرة هو تسهيل عمل اجلهاز التنفسي وابألخص عملية التنفس، إذ أن للحنجرة مهمتني رئيسيتني:

 تنظيم تدفق اهلواء إل الرئتني،    األوىل:
وهذا   الثانية: االهتزاز  الصوتية يف  احلبال  فتقوم  اهلواء من خالهلا  تيار  مرور  وذلك من خالل  الصوت  صندوق 

 كما تعترب احلنجرة املسؤولة عن محاية القصبة اهلوائية.  يؤدي إل إنتاج الصوت،
  :وتفرعاهتا- الرغامى-القصبة اهلوائّية   -

إل   10هو جزء ال يتجزأ من اجلهاز التنفسي، وهي عبارة عن أنبوب يعمل كممر للهواء ويرتاوح طوله من  
سنتيمرتاَ، ويربط احلنجرة والبلعوم مع الرئتني، وهي مصنوعة من مادة عظمية لينة، تسمى الغضروف تسمح   12

تدخل   شعبتني هوائيتنيتتفر ع القصبة اهلوائي ة يف هنايتها إل  بقدر كبري من املرونة ألداء مهامها األساسية بكفاءة، و 
الر ئتني، وهن أجزاء كل واحدة منهما إل إحدى  بدورها إل  تتفرع  اهلوائي ة  الش عيبات  ُتسمى  تنقسم إل فروع  اك 

 تنتهي ابحلويصالت اهلوائي ة حيث يتم تبادل الغازات؛ أصغر حجماَ،  
يالين ، إذ إن   غضروف زجاجي الذي يُعرف ابلغضروف اهل  20-16من   أو الُرغامى القصبة اهلوائيةتتكو ن  

منها ابإلجنليزية  كل غضروٍف  السي  شكله حرف  خالل "C" يشبه يف  من  ببعضها  الغضاريف  هذه  وترتبط   ،
املرن  ابلنسيج  يُعرف  مرٍن  بغشاء  مغطى  القصبة  من  اخللفي  اجلزء  أن   ابلذكر  واجلدير  الكثيف،  الضام  الن سيج 

ملييت الشهيق والزفري، إذ توفر حلقات الغضروف بنيًة  الليفي، يسمح بتمدد وتوس ع القصبة بشكٍل ضئيل خالل ع 
داعمًة للقصبة متنع اهنيار الرئة، وُيشار إل أن  العضلة الرغامية،  قد تنقبض لدفع اهلواء عرب القصبة خالل عملية 

هد ب الكاذب؛ 
ُ
 الزفري، ويُبط ن القصبة اهلوائية نسيج يٌعرف ابلنسيج الطالئي الطبقي امل

على الرغم من أهنا تتعلق يف املقام األول مع وظيفة اجلهاز التنفسي، فإهنا تسهل أيضا إنتاج الصوت واحلماية 
اهلوائية   القصبات  الرئتني، يصطف جتويف  من  أعمق  أجزاء  إل  تدخل  قد  اليت  امليكروابت  أو  الضارة  املواد  من 

https://mawdoo3.com/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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الط الئي مغطى   الن سيج  املخاطية، ويكون  املخاط بطبقة من األغشية  تعلوه طبقة من  اللزوجة  بسائل منخفض  
خاط وما ، وتقوم األهداب بدفع املاهلواءاللزج الذي يُبقي املسالك التنفسي ة رطبة، ويصطاد األوساخ املوجودة يف  

 حيتويه من أوساخ ابجتاه البلعوم ليتم ابتالعها.
 اجلهاز التنفسي السفلي )منطقة التنفس(:   -2.2.2

  :فيما أييت بياٌن لألجزاء املكونة للجهاز التنفسي السفلي
 الشعب والشعيبات اهلوائية:  -

الرئة  الشعب اهلوائيةمُيكن تشبيه    تنقسم إل شعبتني واحدة يف  الرئيسة  اهلوائية  الشعبة  لكون  ابلشجرة، نظراَ 
ملليرت، ويبلغ   0.25اأُلخرى يف الرئة اليسرى، وكل واحدٍة منها تنقسم إل شعب أصغر فأصغر تصل إل  اليمىن و 

احلويصلة   غشاء  اإلطالق، حيث   0.5مسك  على  أصغرها  تعد   اليت  اهلوائية  ابلشعيبات  تنتهي  أن  إل  ميكرون 
 ألف شعيبٍة هوائيٍة تقريباً،    30حتتوي كل رئة على حوايل  

مجيعها ومن   وتنتهي  ما،  حدٍ   إل  الشعرة  لسمك  مماثل  منها  هوائية  شعيبٍة  كل  مُسك  أن  ابلذكر  اجلدير 
 حبويصالٍت هوائية.

 احلويصالت اهلوائية:  -
يقارب   ما  على  الرئتني  من    600حتتوي  شبكة  هوائية  حويصلٍة  بكل   وحُييط  هوائية،  حويصلة  مليون 

الدموية، وتعد  هذه احلويصالت اجلز  الرئتني، حبيث يزداد الشعريات  الداخل إل  إليه اهلواء  ينتهي  ء األخري الذي 
حجم الرئتني عندما متتأل مجيع احلويصالت ابهلواء، وتكمن أمهية هذه احلويصالت يف إيصال األكسجني الذي 

حيط ابحلويصلة مبرور  
ُ
إل الشعريات الدموية احمليطة  األوكسجنيحتتاجه مجيع خالاي اجلسم، حيث يسمح الغشاء امل

 إل القلب املسؤول عن توزيع األكسجني إل ابقي أجزاء اجلسم.  الدمهبا لينتقل عرب  
 الرئتان:  -

اثين  من  والتخلص  األكسجني  على  احلصول  يف  تساعدك  واليت  التنفسي،  اجلهاز  يف  الرئيسي  العضو  هي 
 أكسيد الكربون؛ 

حيتوي الص در على رئة ميىن مكون ة وهي واقعة يف الصدر حتديداً جبانب القلب وأعلى احلجاب احلاجز، حيث  
السبب وراء هذا االختالف من ثالثة فصوص، ورئة يسرى مكونة من فصني وهي أصغر حجماَ من الر ئة اليمىن، و 

القلبالبسيط إل   اجلسم،   موِضع  األيسر من  اجلزء  مييل حنو  الغشاءالذي  ُيسمى  رقيق  بغشاء  رئة   وحُتاط كل 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


فسيولوجيا الهيبوكسيك وخصائص املرحلة العمرية  لثالفصل الثا   

 

124 
 

اجلَْنِب ، الكيس  أو  امتالئها   البلوري  وتسهيل  التمدد  من  مُيك نها  مبا  للرئة  مساحٍة  توفري  يف  وظيفته  تتمثل  والذي 
 ابهلواء أثناء االسرتخاء، 

الداخل مكو نة من نسيٍج إسفنجي حيتوي  الرئتان مُتثل   زوج من األعضاء اإلسفنجية كبرية احلجم، فهي من 
التبادل الغازي يف أكياس اهلواء الصغرية  على العديد من الشعريات الدموية وماليني احلويصالت اهلوائية، وجيرى 

فقط، ويقوم الدم إبمتصاص األكسجني ويسلمها إل كل خلية يف   اليت حتتوي على جدران مسيكة من خلية واحدة 
اجلسم، لذلك، جيب أن يكون هناك إمدادات من األوعية الدموية يف الرئتني، هذه األوعية الدموية موجودة على 

 هياكل دقيقة، مثل كيس، واحلويصالت اهلوائية؛
د من احلويصالت اهلوائية يف كل الرئة، هذا توجد احلويصالت السنخية يف هناية القصيبات، حيث هناك العدي

 .هو توفري أقصى مساحة سطح لتبادل األكسجني وكذلك اثين أكسيد الكربون مع جمرى الدم
 : وظائف التنفس  -3.2

بفضل الضغط اجلزيئي لألكسجني   الرئتني، يف أكسدته مث  الرئتني، إل اجلو من كسجنيو ابأل اجلسم تزويد  -
 ؛ واألوعية الدمويةيف األسناخ  

 ؛ واالسناخ  واألوردة  اخلالاي   يف له  اجلزيئي  الضغط   وذلك بفضل فرق ،الكربون   طرح اثين أكسيد  -
 ؛ الرقم اهليدروجين  على التوازن احلامضي_القاعدي أو   احملافظة -
نتيجة لعمليات االحرتاق واهلدم والبناء داخل اجلسم ترتفع درجة حرارة اجلسم  ،احملافظة على حرارة اجلسم -

الطرق والوسائل  الزائدة وهذه  احلرارة  للتخلص من  بعدة طرق  فيعمل  الغدد   اجلهاز ك   الداخلية   العصب، 
 ؛ الصماء، الرئتان 

التنفسية اليت تعمل على يتم جتديد اهلواء داخل الرئتني بواسطة ظواهر ميكانيكية، أو هلا حركة العضالت   -
 ؛الشهيق والزفري  تغيري حجم القفص الصدري أثناء

 . (2012) انيف مفضرياجلبور،    التغلب على مقاومة املمرات اهلوائية واجلنبة الرئوية -
 : آلية التنفس  -4.2

تشمل عملي ة التنفس ثالث مراحل أوهلا الش هيق ويُقصد به دخول اهلواء إل الر ئتني، واثنيها تبادل الغازات، 
، ويتم  (2012)انيف مفضي،    احمليطي اجلهاز العصبأما املرحلة األخرية فهي الز فري، ويتم ذلك كله حتت إشراف  

 : ذلك كاآليت

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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 رسم ختطيطي يوضح الية الشهيق والزفري   (:17الشكل رقم )
 الّشهيق والّزفري:  -

الميكن فصل الشهيق عن الزفري فهما عمليتان آنيتان ومتصلتان ومتتابعتان، فالش هيق هو عملية دخول اهلواء  
اجلوي إل الر ئتني، وعند حدوث الش هيق تنقبض عضلة احلجاب احلاجز اليت تفصل بني الص در والبطن فيتحر ك  

ب توجد  اليت  الوربي ة  العضالت  وتتحر ك  لألسفل،  احلاجز  حجم احلجاب  زايدة  يسبب  مما  للخارج،  الض لوع  ني 
الت جويف الص دري واخنفاض ضغط اهلواء داخل الر ئتني مم ا يؤدي حلدوث فرق بني الض غط اجلوي وضغط اهلواء يف 

عضلة   فتنبسط  الز فري  أثناء  أما  الض غط،  ليتساوى  الر ئتني  حنو  األنفي ة  املمرات  من  اهلواء  فيندفع  احلجاب الر ئتني 
الص دري ويزداد   احلاجز الت جويف  الر ئتني إل  ضغط اهلواءويقل حجم  اندفاع اهلواء من  الر ئتني مما يؤدي إل  يف 

 .اجلو
  :تبادل الغازات -

حيدث تبادل الغازات بني احلويصالت اهلوائي ة والش عريات الد موي ة اليت حتيط هبا، حيث تكون احلويصالت 
هبواء   ممتلئة  فيه اهلوائي ة  الكربون  أكسيد  ونسبة اثين  غن ابألكسجني 

بثاين  غن  الد موي ة  الشعريات  يف  املوجود  الد م  يكون  بينما  منخفضة، 
ينتقل  لذلك  منخفضة  فيه  األوكسجني  ونسبة  الكربون  أكسيد 
األوكسجني من احلويصالت اهلوائي ة إل الد م يف الش عريات الد موي ة عن 

ليتم  القلبل الد م الغن ابألكسجني إل  طريق االنتشار البسيط، وينتق
بني  ما  مماثل  تبادل  وحيدث  املختلفة،  اجلسم  أجزاء  على  توزيعه 

ا الد موي ة  من الش عريات  األكسجني  فينتقل  واألنسجة  ابخلالاي  حمليطة 
 ية تبادل الغازات مقطع تشرحيي يوضح ال  (:18الشكل رقم )                     ،اخلالايالش عريات الد موي ة إل  

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
https://mawdoo3.com/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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 .وينتقل اثين أكسيد الكربون من اخلالاي إل الد م الذي ينقله عرب األوردة إل القلب  
 :(غازات اهلواء اجلوي)   مكوانت اهلواء  -3

اهلواء بكوكب  اجملال اجلوي  لألرض، وحييط  اليت تشك ل يف جُمملها  الغازات  اهلواء هو عبارة عن جمموعة من 
أن نا ،  كم880ارتفاع يصل إل  األرض إل   الكائنات احلي ة، وجديٌر ابلذكر  الذي جيعل احلياة ممكنة جلميع  وهو 

 . (FOX E,L/ et , al  ،1993)   يقنستنشق اهلواء القريب من سطح األرض والذي ُيالصقها كاجللد الرق
اهل من  يتكون  جمموعة  من  اجلوي  األكسجني   ،الغازاتواء   : كالتايل  اجلوي  اهلواء  يف  تركيزها  حسب  وهي 

جمموع ضغط   ، %( والباقي عبارة عن غازات خاملة78%(، النيرتوجني )0.03%(، اثين أكسيد الكربون ) 21)
ويرمز له ابلرمز )ض   ،مم/ز  760هذه الغازات يكو ن يف جممله ما يسمى بضغط اهلواء اجلوي الذي يقدر حبوايل  

 ؛ (2ويرمز له ابلرمز )ض ك أ ،مم / ز 0.30=  0.03×    760ربون =  والضغط اجلزئي لثاين اكسيد الك  ،(2أ
يتغري الضغط اجلزئي للغازين أثناء املراحل املختلفة لعملية التنفس، بداية من التنفس اهلوائي )على مستوى 

 . (FOX E,L/ et , al  ،1993)  اهلوائية وانتهاء ابخلالاي الفتحات التنفسية( واحلوصالت

 يوضح مكوانت )غازات( اهلواء  (:06اجلدول رقم )
 الرمز    % احلجم ابلنسبة املئوية  مكّوانت اهلواء 

 N2 78.08 نيرتوجني 
 O2 20.9 كسجنيو أ

 AR 0.934 آرغون 
 CO2 0.03 اثين أكسيد الكربون 

 Ne 0.00182 نيون 
 He 0.00052 هيليوم 
 CH4 0.00015 ميثان 

 Kr 0.00011 كربتون 
 H2 0.00005 هيدروجني 

 N2O 0.00005 أكسيد النيرتوز 
 Xe 0.000009 زينون 

 :طبقات اهلواء  -1.3
األرض سطح  عن  ارتفعنا  كل ما  تتغري  خمتلفة  طبقات  من  اهلواء  نصر    يتشك ل  امحد  و  امحد  العال  الدين،  )ابو 

  :، وهي كاآليت(1993فسيولوجيا اللياقة البدنية، 
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كم عند خط االستواء، 17كم عند القطبني، و7متتد  هذه الطبقة من سطح األرض وترتفع إل  :  املتكّور الدوار
  .الدواموحتتوي على نسبة تسعة أعشار من الغازات اجلوية، ومنها تتكو ن الظواهر املناخية ودرجات احلرارة على  

الوسطى   الطبقة اليت تصل من  (:  السرتاتوسفري)الطبقة  كم، وحتتوي على األوزون 50كم إل  17كم و7هي 
 . الذي حيمي من أشعة الشمس الضار ة

 . كم85إل   80كم وحىت  ارتفاع يصل من  50ويبدأ من   :املتكور األوسط
 كم 640كم وحىت  85كم أو  80تبدأ من  :  املتكور احلراري 

ال نتيجة :  شاردياملتكور  متأينة  اجلو  تشك ل  اليت  الغازات  فيها  وتكون  احلراري ،  املتكور  يف  موجودة  طبقة  هي 
 ة. مما ميك ن من استخدام االتصاالت الالسلكي  ،التعر ض ألشعة الشمس، وهذا التأي ن يعكس أمواج الراديو كاملرآة

 .لط مع الفراغ يف الفضاء هي تلي املتكور الشاردي، ومتتد ألعلى حىت  ختت:  املتكور اخلارجي
 : خصائص اهلواء  -2.3

بعد أن تعرفنا على أهم مكوانت اهلواء علينا أن نتعرف كذلك على أهم اخلصائص اليت مُتيز ذلك اهلواء،  
 :ومن أهم هذه اخلصائص ،واليت متنحها القيمة اليت اتفقنا عليها كأهم عنصر هلذه احلياة بعد املاء

 ، لكنه مُيكن أن يكون ملموس  ،فاهلواء شيء جمرد غري مرئي أو حمسوس  ،طعماً أو رائحةً ال ميتلك لوانً أو   -
 ؛حيث يلمس الشخص أتثري اهلواء وشدته وضعفه وسخونته وبرودته

اهلواء إذا أردان، من  ُنشكل     فمثال ميكننا أن  فهو أيخذ هيئة الوعاء الذي حيتويه  ،ميتلك شكاًل معي ناً   ال -
أن البالون املليء ابهلواء ُيصبح له شكل حُمدد، وعلى النقيض متاًما إذا كانت نفس والدليل على ذلك  

 ؛الكمية غري موجودة يف حيز حيتويها
قابل للضغط والتوس ع؛ فعندما حنبس اهلواء يف مكبس، وندفع املكبس للداخل فإن  حجم اهلواء يتقل ص   -

 ؛ ضغطهويرتفع ضغطه، وعند سحب املكبس فإن  حجمه يزداد وينخفض  
 ؛ فالكرة اململوءة ابهلواء متتلك كتلة أكرب من الكرة املفر غة منه، والفارق هو كتلة اهلواء  ،ميتلك كتلة -
فإذا وضعنا فو هة ابلونة مفر غة من اهلواء يف فوهة ابلونة مليئة ابهلواء؛ فإن  كمية من اهلواء   ،قابل لالنتشار  -

 ؛ ألخرىتنتقل من البالونة املمتلئة به إل البالونة ا 
قابل للتمد د عند تعريضه للحرارة، والتقل ص نتيجة تعريضه للربودة، وابإلمكان مالحظة ذلك عند تغطية   -

عبوة ابلبالون ووضعها يف حوض مليء ابملياه، مث  تسخينه؛ حيث سنالحظ عندها انتفاخ البالون؛ فزايدة 
 ؛ البالون   حرارة احلوض يؤد ي إل صعود اهلواء حنو األعلى ومن مث  انتفاخ
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 . (1993)أبو عال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصرالدين،   غري موصل للكهرابء -

 :كسيد الكربون( بني احلوصالت اهلوائية والدمأو واثين    األوكسجنيتبادل الغازات )  -3.3
املختلفة،  بعد   الغازات  من  اجلوي  اهلواء  مكوانت  على  التعرف التعرف  بني   وجب  الغازات  تبادل  آللية 

)أبو العال،     احلوصالت والدم جيدر بنا ومسامهة غازات التنفس يف عملية التبادل اليت حتدث على مستوى الرئتني
 ،    (377، صفحة  2003

 نسبة غازات التنفس يف هواء الشهيق والزفري وعلى مستوى احلوصالت اهلوائية  :(07رقم )  جدول
الغاز يف هواء   % الغاز 

 الشهيق 
الغاز يف   %

 هواء الزفري 
الغاز داخل   %

 احلويصالت 
 التفسري 

 استعمل يف عملية التنفس 2o 20.94 16.30 14.40 االوكسجني
 طرح يف عملية التنفس  2co  0.03 04 5.60اثين اوكسيد الكربون

 مل يستعمل/ ينتج من طرف العضوية  80 79.70 79.03 النيرتوجني 

 والنسيج  دوغري املؤكس دوالدم املؤكسالتغري يف الضغط اجلزئي بني اهلواء اجلوي واحلوصالت   :(08رقم )جدول  
 النسيج  الدم غري املؤكسد  الدم املؤكسد  احلويصالت  اهلواء اجلوي الغاز

 2o 160 105 105 40 40ض 
 2co 0.30 40 40 45 45ض 

يالحظ من اجلدولني السابقني أن نسبة األكسجني تتناقص كلما اقرتب األكسجني من احلوصالت اهلوائية  
( حىت يصل إل حوايل 2هلذا ينخفض )ض أ  ،اختالطه هبواء الزفري  أوبسبب اختفاء جزء منه داخل الفراغات امليتة 

يف املقابل نالحظ   ، ز(  / مم    105= حوايل    0.14×    760مم / ز على مستوى سطح احلوصالت )   105
لذلك نالحظ أنه على مستوى ،  مم / ز عند اقرتاب الدم من النسيج  45( ليصل إل حوايل  2زايدة يف )ض ك أ

أ يبلغ حوايل  2سطح احلوصالت )ض  اجلانب   40( حوايل  2أ   مم / ز و)ض ك  105(  بينما على  مم / ز، 
يف  مم / ز. هذا االختالف 45( حوايل 2ز و)ض ك أمم /    40( حوايل 2اآلخر )الدم غري املؤكسج( يبلغ )ض أ

من الدم   2الضغط اجلزئي للغازين على جانب غشاء احلوصلة يسمح مبرور األكسجني من الرئة إل الدم وطرد ك أ
الرئة للغازات عند حيث  ،  إل  اجلزئي  الضغط  نتيجة الختالف  والدم  الغازات بني احلويصالت  تبادل  تتم عملية 

يتم انتقال    هعلي(، و مصطلح توتر على وصف الغاز عندما يكون يف حالة ذائبة يف األنسجة )زئبقتوترها ويطلق  
احلويصالت   من  الدم    إلاألكسيجني  من  الكربون  أكسيد  اثين  ينتقل  الوقت  نفس  ويف    احلويصالت   إلالدم 

(Holliss ،Fulford  ،Vanhatalo و ،Pedlar  ،2013  122، صفحة) . 
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 التهوية الرئوية:   -4.3
تعن حجم اهلواء الذي يدخل وخيرج من الرئتني، يتم ذلك من خالل عملية الشهيق والزفري، وقياسها يعتمد 

 على أحدامها وغالبا ماسكون الزفري؛
التنفس يف الدقيقة، وبذلك تعترب التهوية الرئوية هي حجم هواء التنفس يف الدقيقة مضرواب يف عدد مرات  

 وتعتمد على ثالث عوامل هي:
 عمق التنفس )حجم هواء التنفس العادي(؛  -
 معدل التنفس؛  -
 . (364، صفحة  2003)أبو العال،   حجم الفراغ امليت -

 تغريات التهوية الرئوية أثناء التدريب:  -5.3
بداية التدريب، بسبب التنبيه العصب الناتج عن مستقبالت املفاصل تغريات سريعة خالل عدة ثواين بعد   -

 اليت تتحر أثناء العمل العضلي؛
سرعان ما يتغري الوضع من تلك التغريات السريعة، حىت يصل الالعب إل احلالة الثابتة، يف حني ال  -

 . ( 366، صفحة 2003)أبو العال،   حتدث احلالة الثابتة يف احلمل األقصى وتستمر يف الزايدة

 التغريات أثناء االستشفاء:  -6.3
النقص املفاجئ يف التهوية مبجرد توقف التدريب، يرجع ذلك إل توقيف النشاط احلركي وابلتايل توقيف  -

 النتبيه العصب الناتج عن املستقبالت احلسية؛
التهوية الرئوية يتم النقص تدرجييا، بسبب اخنفاض شدة احلمل البدين، فكلما بعد النقص املفاجئ يف   -

 . (366، صفحة  2003)أبو العال،   ارتفعت الشدة تطول فرتة استشفاء التهوية الرئوية
 : CVالسعة احليوية   -7.3

احلجم مقياسا معربا عن الكفاءة الوظيفية للرئتني بقدر ما هي مقياس ال تعترب األحجام والسعات الرئوية اثبتة  
يعرب عن اخلصائص املورفولوجية للجهاز التنفسي، يعترب اختبار السعة احليوية بواسطة جهاز الكرتوين من أجنع 

ج اهلواء االختبارات لقياسها حيث أيخذ املخترب أقصى شهيق ممكن وعند وضع فمه يف أداة االختبار يقوم إبخرا 
 أي الزفري ال أقصى درجة ممكنة، ويعترب هذا االختبار من أجنع االختبارات وأكثرها دقة. 
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 : EPOهورمون ايريثروبيوتني    -4
 من خالل الدم والبول، وهذا اهلرمونم اختبارا للكشف عن هذا اهلرمون، 2000اعتمدت اللجنة األوملبية عام 

الرايضيني خاصة يف  أداء  على حتسني  يساعد  األوكسجني حبيث  اليت حتمل  احلمراء  الدم  إنتاج خالاي  من  يزيد 
بنفسه،  اهلرمون  هذا  ينتج  اجلسم  جتعل  اليت  اجلينات  استخدام  هو  ذلك  من  األخطر  أنه  غري  التحمل،  أنشطة 

كتمال ذلك يتوقع أن يتم إيالج جني ويعمل العلماء حاليا لتطوير والكشف عن أنواع يصعب اكتشافها وعند ا 
لعدة شهور كاملة دون إمكانية   EPOمصنع إلنتاج    مثال مما جيعل اجلسم نفسه مبثابة  واحد إل عضلة الرجلني 

وأيضا ثبت أن هناك أضرار صحية الستخدام هذا اهلرمون، حيث يؤدي إل ختثر الدم الذي أدى ،  الكشف عنها
 . (390، صفحة  2003)أبو العال،  للدراجاتمتسابق    66إل وفاة  

 لى عملية التنفس: )اهليبوكسيك( ع   اجلو نقص األكسجني يف هواء  أتثري  -5
فإذا20.95اجلوي   اهلواء يف كسجنيو لأل املئوية النسبة إن  فإن 13من   أقل إل اخنفضت %   التنفس % 

 األسناخ من 2CO كمية فتطرد  الرئوية  األسناخ يف األوكسجني كمية  تزداد وبذلك وعمقاً  سرعة  يزدادوف  س
 يتغري وهكذا  اثنية، الكربون  أكسيد  اثين جتمع  بسبب عميقاً  التنفس بعدها يعود قصرية  لفرتة التنفس عمق فيقل
 ؛ املتناوب الدوري ابلتنفس عندها التنفس ويدعى والنقصان، ابلزايدة متناوبة بصورة التنفس عمق

كسجني يف و يف الدم حيدث أثناء الوقف التنفسي ويف نفس الوقت ينخفض تركيز األ  CO2إن ارتفاع نسبة  
التهوية " وبسبب   الدم، فتتنبه مراكز التنفس الدماغية فتتسبب يف  زايدة عمق التنفس وسرعته، فتحدث "زايدة

يف الدم فيزول تنبيه املراكز التنفسية الدماغية فتعود اثنية حالة  CO2كسجني وينخفض تركيز و هذا تزداد نسبة األ
هو تنفس دوري متناوب يدل على خطورة   ،شاينستولوالوقف التنفسي إن هذا النوع من التنفس يدعى تنفس  

املرتفعة املناطق  سيحدث كسجني يف هواء اجلو فإنه  و إذا ارتفع الضغط اجلزيئي لأل،  حالة الشخص، وحيدث يف 
 كسجينا نقياً لفرتة تزيد عن بضع ساعات إال أنه و ختريشات يف أنسجة الرئة، لذلك الجيوز أن يتنفس الشخص أ

، لفرتة طويلة دون أن يسبب أضرارا صحيةفقط    كسجنيو % أ60  حيتوي علىمن املمكن أن يتنفس مزجياً غاز  
 مستوى خالاي أنسجة اجلسم. هو النقص احلاصل عند  به  املقصود  )اهليبوكسيك(  كسجني  و نقص األف

 التطور التارخيي لفسيولوجيا تدريب اهليبوكسيك:   -6
( يف دراسة أتثري جوي متناقض على األداء   Bertبريت ، بدأ عامل الفسيولوجيا السويسري )1878يف عام  

 كتبا عن فسيولوجيا االرتفاع العايل.   1903و كوهني هيم  1897البدين، ونشر موسو  
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بصورة رئيسية مع املشكالت الفسيولوجية والسريرية لبقاء   1906احلرب العاملية األول تعامل زونتز وزمالؤه  وقبل  
م   8000معني عند ارتفاع متوسط أو ارتفاع عايل، وقد ارتفع زونتز  على سبيل املثال يف منطاد ال اعلى من  

 مع مسائل مشاهبة لذلك.  1914وقد تعامل ابكركرو  
 1937وكريستنني  1935لعاملية االول ادت البحوث والدراسات اليت اجراها هالداين وبريستلي وبعد احلرب ا

واخرون ال تعميق املعرفة لفسيولوجية التدرب يف املرتفعات يف   1939وموش    1938وهنديرسون    1938وذيل  
ب الطريان املعرفة ظل نقص االوكسجني ، وعلى وجه اخلصوص وازاء ذلك وسعت من االخصائيني االملان يف  ط

بليك  الثانية  العاملية  احلرب  اندالع  قبل  االوكسجني، حىت  نقص  بيئة  يف  البدنية  للممارسة  والفسيولوجية  الطبية 
مؤسس طب الطريان الدقيق، كما ساهم يف ذلك بشكل     luftوبينزجنر وغوير واخرون وقد ساهم يف ذلك لوفت  

 ؛ سرتوعولد هو مؤسس حبوث طب الفضاءكبري  
االوكسجني ان   نقص  الغازي يف حالة  امليتابوليزم  االيضي  والتغاير  التنفس  سلوك  مع  تعاملت  البحوث  تلك 

 ؛ بيعة الفسيولوجية او الباتولوجيةاحلاد واملزمن ال انسجة اجلسم، مع دراسة خاصة للتغريات التفاعلية ذات الط
والسيما تلك اليت اجراها فريزار ومبورالت وبعد احلرب العاملية الثانية حققت العديد من االصدارات والبحوث  

مت   1955املزيد من التقدم يف املعرفة خلاصة ابالرتفاع العايل، ومنذ بداية اخلمسينيات على وجه التحديد يف عام  
املتزجلون  خضع  فقد  ذلك  ال  اضافة  االمريكية  لالمم  االوملبية  االلعاب  لدورة  أتهيلية  ومعايري  مقاييس  اختيار 

، بل ادائهم، ليس عند االرتفاعات فقط  السوفيات الجراء تدريب نظامي على املرتفعات، بغية حتسني   الرايضيون 
 ؛ايضا عند مستوى سطح البحر 

وديست   بوغ  اليت مجعها  البياانت  ريندل وكذلك  اجراها  اليت  الدراسات  اثناء 1957،1964،1968ان   ،
حبوث االوعية القلبية الدموية التابعة جلامعة كولونيا والذي الرحالت االستكشافية جلبل افريست عن أتسيس معهد  

رتفعات ادت هذه االفكار خدمة ال مزيد من التوسع يف ميدان املعارف املرتبطة ابالداء البشري وسلوكه عند امل
 ؛وهذا مايعرف ابهليبوكسيك

االوملبية يف عا1963اما يف عام   االلعاب  دورة  مبارايت  اعطت مهمة عقد  فقد  العاصمة   1968م  ،  ال 
م هذا ما ادى ال توسع كبري 2240املكسيكية مكسكو سييت، ويف الستار الرايضي فيها الذي يقع عند ارتفاع  

 ؛ م3000م ال  2000رتفعات املتوسطة  يف املعرفة اخلاصة وسلوك االداء احلاد واملزمن لالنسان يف ظل امل
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االوملبية املرتفعة ادت يف الوصف االول الحتمالية تنفيذ   ، اجريت جتارب كتهيئة هلذه االلعاب1965ويف عام 
تدريب على االرتفاع يف خمترب التدريب على نقص االوكسجني وال دراسة ااثر التدريب يف ظل نقص االوكسجني 

 .  hyperoxiaاهليبوكسيك  
الدين سالمة     يشري كل من البيك وهباء  ظهر يف ابدئ األمر عندما اهليبوكسيك  هذا موضوع  أن  علي فهمي 

مرت حيث   2300ــــــــواليت ترتفع عن مستوى سطح البحر ب  (1968إقامة الدورة األوملبية يف املكسيك )  تحدد
يتعرض   إل بدأ االجتاه بشكل إجيايب   الرايضية عندما  الرايضة واألرقام  إمكانية وأتثري  الدقيقة ملدى  املعرفة  حماولة 

املنافسة يف املرتفعات حيث بدأت التساؤالت بعد ذلك عن أتثريها يف حتقيق اإلجنازات وما هي املدة   إل الرايضي  
 ؛ (224، صفحة  1994)هباء الدين،    الالزمة حلدوث التكيف

وكذا زمالؤهم السويديون قامو بتجارب مع الرايضيني  وآخرون ريندل العامل الفسيولوجي االملاين أن  ايبرتوبيشري 
االوملبية االلعاب  دورة  انعقاد  من  عام  قبل  سيت  مكسكو  ال  مغادرهتم  قبل  املستقلني  وقد 1968  االوملبيني   ،

واعتمادا على التقديرات السابقة والفرضيات املسبقة بشأن التفاعالت يف املرتفعات احلادة توصال هبذه الطريقة،  
ابلعمل البدين املعتدل أبن تندمج مع بعضها وميكن احلصول على معرفة أخرى   األمرلتكيفات املزمنة قد تعلق  او 

يوجد مطلقا يف اتري االرتفاع  لبناء مناهج تدريبية متطورة وعلى وجه االفرتاض، مل يكن  حتقق تقدم   إنخ حبوث 
الستينيات، واملرتبط مع   أثناءالبشري عند ارتفاعات متوسطة كالذي حتقق    األداءمكثف يف املعرفة بشأن سلوك  

أنه يف دورة ميونيخ حصلت تطور يف مفهوم ديناميكية   إال يف مكسكو سيت    1968االوملبية لعام    األلعاب دورة  
 ادخل كمتغري لتطور حالة الرايضي  ، والذي lemic haemadilutionisovoالدم ذو احلجم املتساوي  

(Epthorp ،2014 36، صفحة)؛   
استخدم  ساطع امساعيل ورافع صاحل فتحي التدريب حتت   2002ويف عاملنا العريب وابلتحديد يف العراق سنة  

كأسلوب لتحديد ضغوط جوية خمتلفة وأتثري ذلك على التكيفات الوظيفية مستخدمني املخترب وأجهزة الطريان  
)رافع صاحل، ساطع    سط والعوامل املؤثرة فيهالرايضي عند االرتفاع املتو   لألداءكمية نقص االوكسجني  االرتفاعات و 

 .   ( 274، صفحة 2009امساعيل، و شريف قادر،  

 :ماهية اهليبوكسيك  -7
بعض    وظهرت  األخرية،  السنوات  خالل  األوكسجني(  )نقص  اهليبوكسيك  مبوضوع  االهتمام  ظهر  لقد 

الدراسات اليت تدعو إل استخدام التدريب مع نقص األوكسجني لرفع مستوى األداء الرايضي حيث أنه يؤدى 
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التنفس   مرات  عدد  تقليل  مع  أقل  بدين  ابستخدام شدة محل  األوكسجني  الدين  زايدة  نقص إل  إل  يؤدى  مما 
 ؛ ((hypoxic trainingاألوكسجني وقد أطلق على النوع من التدريب )التدريب بنقص األوكسجني(  

( Anoxaemiaاسم )انوكسامييا  ابركروفت  بعدة تطورات بدأت منذ أطلق عليه    امصطلح اهليبوكسي وقد مر
الدم، مث أطلق عليه   ( مبعىن بدون anoxiaمصطلح )انوكسيا  فان سليك  لوصف حالة نقص األوكسجني ىف 

 ؛  املصطلح الشائع هو اهليبوكسيك ً ( إل أن أصبح حالياNo oxygenأوكسجني ) 
فهو مصطلح   تتكون من مقطعني  hypoxic))  اهيبوكسي  كلمة  أن   1983على حممد زكي وآخرون  ويذكر  

 مركب من مقطعني:   hypoxia  التين
 ؛ منخفض معناه نقص، :hypoهيبو  

 ؛ كمية األوكسجنيأو نقص   لذلك فإن ترمجتها تعىن التدريب مع إخنفاضوتعن األوكسجني   : oxiaكسيا  
األخرية، وكما   السنوات  إقباال كبريا يف  النفس(  األوكسجني )كتم  بنقص  التدريب  طريقة  ذكر ولقد وجدت 

التكيف  أن  ويعتقد  األداء،  يؤثر على مستوى  مما  التزود ابألوكسجني  يقلل من  التنفس  أن نقص معدل  سالفاً  
الناتج عن التدريب يف املناطق املرتفعة هو زايدة القدرة اهلوائية وزايدة استهالك األوكسجني يف العضالت العاملة، 

 ؛ن إنتاج حامض الالكتيكني يزيد موتنمية حتمل الالكتيك ، ألن نقص األوكسج
الراوي  يشري   م رايض  لنقص   يطلق  اهليبوكسيك  صطلحأن  اجلسم  تعرض  فيها  حيدث  اليت  الظروف  على 

األوكسجني )نقص حمتوى األوكسجني يف الدم(، وحيدث ذلك نتيجة لتعرض اجلسم لبيئة غري طبيعية كاالنتقال 
للعب يف األماكن اليت تعلو سطح البحر أو صعود املرتفعات حيث اخنفاض الضغط اجلزيئي لألوكسجني يف اهلواء  

نقص يف كمية األوكسجني اليت يستنشقها الالعب أثناء أداء النشاط البدين مما يؤدى إل اجلوي ومن مث حدوث  
اخنفاض الضغط اجلزيئي لألوكسجني يف الدم الشرايين، ومن مث نقص األوكسجني يف الدم الشرايين  ومن مث نقص 

تج عن ذلك اخنفاض قدرة األوكسجني يف خالاي وأنسجة اجلسم أي تعرض اجلسم لزايدة يف الدين األوكسجين وين
 ؛النشاط وهبوط مستوى اإلجناز  يف ر  الفرد على األداء واالستمرا

كتيان  ويشري   فوس، وستيفن  أنه ميكن أن   Merle L.Foss,Steven J. Keteyian  1998مريىل 
وسبب ،  مستوى سطح البحر   يف حيدث التدريب على املرتفعات بسرعة كبرية تغريات فسيولوجية أكرب عن التدريب  

 ؛ ت فسيولوجية ملحوظة )التأقلم(هذا أن التدريب على املرتفعات بنقص األوكسجني حيدث تغريا
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هوفمان  ويذكر   يصبح أ     2002Jay Hoffmanجاى  البحر  سطح  مستوى  فوق  شخص  ارتفع  إذا  نه 
املرتفعات يزيد معدل التنفس ومع   يف  2PO، ولتعويض اخنفاض  منخفضا ً   2POلألوكسجني    اجلزيئيالضغط  

 ؛ احلويصالت اهلوائية  يف   2PCOلثاين أو كسيد الكربون    اجلزيئيذلك يقل الضغط  
الرايضة   يف ويشري أيضاً  أنه إذا ارتفع شخص عن مستوى سطح البحر فان التأثريات اهلامة على حتمل األداء  

ينسب إل ن أتثري املرتفعات على حتمل األداء رمبا  إلك ف، ومع ذالنسب للمستوايت على املرتفعات  تقرر ابالرتفاع
 ؛حالة التدريب لألفراد
أن التجارب   Scott K.Powers ,Edward T.Howley سكوت بورز، وإدوارد هويل ويتفق كالً  من  

السابقة حتقق   املرتفعات تقرتح أن بعض اإلجنازات يف املستوايت األوليمبية  السابقة عن تدريب  بصورة واخلربات 
 ؛ كون التدريب يف مستوى سطح البحرأفضل عندما يواصل الالعبون التدريب على املرتفعات عما ي 

أو    Christine M.Dreus  1995كريستيان  ويرى   املرتفعات ألايم  لتدريب  الناس  يتعرض  عندما  أنه 
 ؛اجلو  يف اً  لتوتر نقص األوكسجني  أسابيع، فان أجسامهم تتكيف تدرجيي

تعىن أنه اليوجد أوكسجني على اإلطالق   anoxiaأنه إذا كانت األنوكسيا      2004القط   حممد على  ويرى  
 ؛   hypoxiaفإن نقص كمية األوكسجني تسمى اهليبوكسيا   

نقص ألوكسجني يتعلق مبدى ورود   hypoxiaمصطلح هيبوكسيا     أن    1997  كمال شرقاوي غزايل ويذكر  
 ؛anoxia  ني إل إنعدام وصوله إل اخلالاياألوكسجني إل اخلالاي وقد تزيد حالة نقص األوكسج

يقصد به تقليل األوكسجني للعضالت العاملة   التدريب بنقص األوكسجنيأن   أبو العال أمحد عبد الفتاح ويرى  
جلعلها تعمل حتت ظروف نقص األوكسجني إلنتاج الطاقة الالهوائية وإنتاج حامض الالكتيك، ولذلك أصبحت 
القدرات  تنمية  على  األسلوب  هذا  يعتمد  كما  الالكتيكية،  الالهوائية  القدرة  مستوى  لرفع  تصلح  الطريقة  هاته 

قليل األوكسجني عن طريق التدريب يف املرتفعات حيث يقل الضغط اجلزيئي لألوكسجني،  اهلوائية أيضا، وميكن ت 
 كما ميكن التدريب بتقليل عدد مرات التنفس عند التدريب على مستوى سطح البحر لتحقيق تقليل األوكسجني

 ؛ (173، صفحة  1994)أبو العال أ.، 
سليمان  وأشار   السيد  عنأشرف  ووليام    نقال  وابتون  أبن    Robert & patonn & williamروبريت 

هو الظروف اليت تتعرض فيها أنسجة اجلسم للنقص يف األوكسجني خالل التدريب،   التدريب بنقص األوكسجني 
 Acutكسجني وحتدث نتيجة لتحديد عدد مرات التنفس، مما يسمح بوقوع اجلسم حتت التأثري احلاد لنقص األو 

déficit 2O  ؛( 26، صفحة  1990)أشرف،   وارتفاع مستوى محوضة الدم   
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أنه نقص يف األوكسجني عند قيام الالعب أبداء جمهود بدين متواصل حيث يؤدي ذلك   بسطويسي أمحد يعرفه  
األنسجة  ال  الدم  من  انتشاره  سرعة  اخنفاض  نتيجة  األوكسجني  توتر  يقل  حيث  األوكسجين  الدين  زايدة  ال 

 ؛ (322، صفحة  1999)بسطويسي،  والعضالت  

أبنه الظروف اليت حيدث فيها تعرض خالاي وأنسجة اجلسم  وأبو العال امحد عبد الفتاح حممد حسن عالويوعرفه  
 ، (311، صفحة  2000)أبو العال أمحد و حممد حسن،   للنقص يف األوكسجني

أبنه نقص األوكسجني عند قيام الالعب أبداء جمهود   مريىل فوس، وستيفن كتيان  نقال عن   بسطوسيكما عرفه  
 ، ( 311، صفحة 1999)بسطويسي،   بدين متواصل حيث يؤدي ال زايدة الدين األوكسجين

أبن تدريبات اهليبوكسيك يقصد هبا التدريب بتقليل عدد مرات  جورج كارجنقال عن    ايسر علي نور الدينوذكر  
التنفس مما ينشأ عنه نقص يف مقدار األوكسجني الالزم خلالاي اجلسم ابإلضافة إل زايدة اثين أوكسيد الكربون مما 

 ؛ (10، صفحة  1993ايسر علي، )يؤدي إل زايدة قدرة اجلسم على التكيف للدين األوكسجين 
 :االجرائي  تعريف تدريبات اهليبوكسيك   -8

ازدهر يف اآلونة األخرية جمال التدريب الرايضي بدخول العديد من اساليب التدريب احلديثة اليت سامهت يف 
اال  هذه  بني  من  وكان  الرايضية  واأللعاب  الرايضات  من  العديد  يف  ابملستوى  تدريب االرتقاء  أسلوب  ساليب 

السباحة العاب القوى و حىت أصبح أكثر األساليب التدريبية استخداما يف برامج التدريب احلديث يف    اهليبوكسيك
رايضات القتالية كاملالكمة واجليدو وحىت كرة القدم األمريكية يف حني برز هذا األسلوب يف رايضة كرة القدم وال

ه معظم الفرق يف التدريبات البدنية قصد تطوير مستوى األداء لدى الالعبني، األوروبية والعاملية وابتت تستخدم
 ؛ (26، صفحة Catalin ،2015و  Cristina)  فقد أعتاد الكثري من رايضيي القمة يف العامل استخدامه وتطبيقه

  بدين متواصل حيث يؤدي ال زايدة الدين األوكسجنيهي نقص األكسيجني عند قيام الالعب أبداء جمهود  
(Goods P  ،2014  15، صفحة) ؛ 

والتدريب مع اإلقالل من استهالك األكسوجني أو ابإلقالل  أهنا التدريب مع اإلقالل من عدد مرات التنفس، 
 ؛ (62-50، الصفحات Granados J ،2014) تنفسمن كمية اهلواء املستنشق يف مرة  

لتدريب ابستخدام أسلوب التحكم يف التنفس أثناء اجملهود الرايضي من خالل تقليل عدد مرات التنفس مما ينتج ا
العضلية مما يؤدي إيل زايدة مقدرة اجلسم على عن ذلك نقص يف مقدار األكسجني الالزم ألنسجة وخالاي اجلسم 
 ( 34، صفحة  Goods P ،2014) التكيف للدين األكسجيىن وحتسن االستجاابت الفسيولوجية للجسم
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الطب وفسيولوجيا وقد تعددت التعاريف اخلاصة ابهليبوكسيك يف اجملال الطب حيث اتفق العديد من علماء  
 الرايضة أن تعريف اهليبوكسيك هو: 

 الظروف اليت حيدث فيها أنسجة اجلسم للنقص يف األوكسجني؛  -أ
 النقص يف حمتوى األوكسجني يف الدم؛  -ب
الالزم ألنسجة اجلسم  -ج الشرايين ونقص كمية األوكسجني  الدم  اجلزيئي لألوكسجني يف  الضغط   اخنفاض يف 

 . ( 219، صفحة  2012)احلشوش، 
 فوائد تدريبات اهليبوكسيك:   -9

من   الدين  ذكر كل  نصر  جزر  وأمحد  زكرايء  تدريبات    kolchinskayaكولتشينسيكااي  نقال عن  حممد  أن 
اهليبوكسيك تؤدي إل حتسن الكفاءة الوظيفية للجسم وتطور فاعلية القلب واجلهاز التنفسي كما تؤدي إل زايدة  

 ؛ (34، صفحة  1990)أمحد نصر الدين،   كفاءة عمل التمثيل الغذائي
 17أن استخدام تدريبات التحكم يف النفس على    Radziyevskye & all رادزيفيسكي وآخرون  وذكر  

العب جتذيف مستوى عايل أدت إل نشاط ملحوظ يف )حجم التنفس يف الدقيقة، معدل التنفس، وحجم الدم 
أهنا  الالكتيك( كما  اهليموغلوبني وحتسن مستوى  وزايدة  الشرايين ابألوكسجني،  الدم  تشبع  الدقيقة،  املدفوع يف 

، الصفحات  Polishuck  ،1993، و  Radziyevsky  ،Bakangcher) دت إل حتسني النتائج الرايضيةأ
 ؛ (14-15

يالحظ جمموعة من الفوائد حيث  رافع صاحل فتحي وساطع امساعيل انصر وشريف قادر حسننييف حني خلص كل 
الفسيولوجية؛ غري أننا هنا يف اجملال   أن نقص األكسجني عن الوجهة  يتم بطرق خمتلفة من  األنسجة؛ ميكن أن 

التقليل من توصيل األكسجني للخالاي عن طريق تقليل عدد مرات  بتعمد  الرايضي ميكن أن نستفيد من ذلك 
خطوات   6الل  خطوات وكتم النفس خ   6التنفس أثناء األداء، ففي حالة اجلري مثال ميكن أداء الشهيق خالل  

لتنفس خالل قطع املسافة  وقد خطوات وبذلك يقل اجملموع العام لعدد مرات ا6أخرى مث إخراج الزفري خالل  
 :تلخيص فوائد هذا النوع فيما يلي  السباحة واجلري وميكن يف هذه الطريقة بنجاح    ت طبق

 ؛ فاعلية الدم الوارد إل العضلة  توزيع الدم داخل العضلة مما يزيد من  يف االقتصاد   -
   ؛خالل الوحدة الزمنية  الغذائيزايدة كفاءة التمثيل   -
هوائيا وال هوائيا من خالل زايدة عدد امليتوكوندراي وكذلك كمية خمزون   ATP زايدة الكفاءة يف إنتاج   -

خالل نظام حامض الالكتيك   ATPملساعدة على إنتاجاجلليكوجني يف العضالت مع زايدة اإلنزميات ا
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األداء   على حتسني  يساعد  بدورها  األطول 100تزيد عن    اليت املسافات    يفوهذا  املسافات  م وكذلك 
 .  ( 67، صفحة 2009)رافع صاحل، ساطع امساعيل، و شريف قادر،   م400واليت تزيد عن  

 ه: أنواع و تقسيمات اهليبوكسيك    -10
 على تقسيم اهليبوكسيك إل:   (FOX E,L/ et , al ،1993) و  (Brenardi ،2001)  اتفق كل من 

املقننة  - اإلرادية  الرايض:  اهليبوكسيك  التدريب  جمال  يف  حتدث  اليت  مقصودة  وهي  وتكون  يف ي  )التدريب 
التدريب بوضع الصق يف األنف،  التنفس،  التدريب إبنقاص عدد مرات  احملاكاة،  التدريب يف غرف  املرتفعات، 

 التدريب ابستخدام أقنعة اهليبوكسيك(؛
الالإرادية  - وذلك بفعل نقصان الضغط   ،كسجني للجسمو بسبب نقص دخول األوهي حتدث    :اهليبوكسيك 

 وحيدث يف األحوال التالية:،  املرض  إل عند تعرض الالعب   ، أويف الدم(  2POاجلزيئي لألكسجني  )
 ؛ كسجني و يف املرتفعات العالية حيث ينخفض الضغط اجلزيئي للهواء مبا فيه األ -
 ؛ كسجني عند مستوى سطح البحرو استنشاق هواء فاسد حيتوي على كمية ضئيلة من األ -
 ؛ التنفس السريع السطحي -
 ؛أمراض الرئتني -
 ؛واأليسر  طريف القلب األمين  فيها اتصال بني  القلب اخللقية اليت أمراض   -

  :وتوجد أربعة أنواع للهيبوكسيك هي
كسجني يف الشعريات الدموية ) الدم الشرايين و وهذا النوع يقل فيه الضغط اجلزئي لأل  اهليبوكسيك الشراينية:  -

 :ظهور عالمات نقص األكسيجني وحيدث نتيجة اآليت إلوالوريدي ( أقل من املستوى العادي مما يؤدي  
 ؛كسيجني يف هواء الشهيق واملرتبط ابلصعود للمرتفعاتو قلة األ  -
 ؛الدقيقةاخنفاض حجم التهوية الرئوية يف    -
 ي؛غري رئوية كالرشح يف الغشاء البلور حدوث أمراض رئوية أو    -
 ؛ قلة مرور الغازات بني احلويصالت اهلوائية والشعريات الدموية بسبب االضطراابت  -
، Holliss  ،Fulford) يكسجني مع الدم الوريدو حدوث قصور يف الدورة الدموية نتيجة خلط األ -

Vanhatalo  و ،Pedlar  ،2013  143، صفحة). 
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فقر  - بسبب  األكسجني  األ  الدم: نقص  محل  على  اهليموجلوبني  قدرة  عدم  حالة  يف  أو كسيجنيو حيدث   ،
كسجني ونسبة إشباعه و ويكون الضغط اجلزيئي لأل  ،كسجنيو بسبب نقصان اهليموجلوبني يف الدم الذي حيمل األ

التسمم بغاز أول أكسيد الكربون الذي يتحد مع اهليموجلوبني   الدم أو   طبيعي ينوي حدث يف مجيع أنواع فقر
األ احتاد  تفوق  بشراهة  ولكن  األكسجني  طريقة  بـ  و بنفس  األ  21كسجني  نقصان  إل  يؤدي  مما  كسجني و مرة 

 الواصل إل األنسجة. 
انتج عن هو  ، و وحيدث نتيجة للقلة يف ضغط الدم الوريدي عن الطبيعي  :(الزائد)  نقص األكسجني الركودي   -

كسجني احملمولة و بطئ دوران الدم عرب األنسجة فالضغط اجلزيئي لألكسجني يف الدم الشرايين طبيعي وكمية األ
 حتقان واكسجني وكميته يف الدم الوريدي منخفضة جداً، وذلك يف حالة هبوط و طبيعية، ولكن الضغط اجلزيئي لأل

 . لقلبا
األنسجة  - تسمم  نتيجة  األكسيجني  املوجودة يف   :(التسممي )  نقص  املؤكسدة  اخلمائر  تسمم  بفعل  وذلك 

كسجني و األنسجة مبادة سامة مثل السيانيد حيث تصبح األنسجة نفسها معطلة وغري قادرة على االستفادة من األ
 .الذي يكون ضغطه اجلزيئي طبيعياً مث يرتفع يف األوردة ليصبح أعلى مما هو يف الشرايني

 األوكسجني: أسباب نقص  أعراض و   -11
النعاس والتعب العضلي والصداع   على الفرد يف  نقص األوكسجنيتظهر أعراض    حممد احلشوشخالد  حسب  

 Syncope  م فوق سطح البحر حتدث تشنجات وأحياانً  حيدث إغماء700والقيء، وكلما زاد االرتفاع عند  
   ؛( 223-222، الصفحات  2012)احلشوش، 

يشري أيضاً  أنه كلما ارتفعنا إل أعلى اخنفض الضغط اجلزيئي لألوكسجني واخنفضت نسبة تشبع الدم يف حني  
ويف حالة التدريبات يف ظل نقص األوكسجني بواسطة متارين كتم النفس والغرف احملاكية للمرتفعات ابألوكسجني،  

 : ل يفواألقنعة احلديثة للهيبوكسيك متثل أسباب عديدة لنقص األوكسجني تتمث
 قلة األوكسجني يف هواء الشهيق واملرتبط بصعود املرتفعات؛  -
 اخنفاض حجم التهوية الرئوية؛ -
 قلة مرور الغازات بني احلويصالت اهلوائية والشعريات الدموية بسبب االضطراابت؛ -
 حدوث أمراض رئوية وغري رئوية كالرشح يف الغشاء البلوري؛  -
 األوكسجني مع الدم الوريدي؛   حدوث قصور يف الدورة الدموية نتيجة خلط -
 فقر الدم حيدث يف حالة عدم قدرة اهليموغلوبني على محل األوكسجني؛  -
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 نقص األوكسجني الزائد وحيدث نتيجة للقلة يف ضغط الدم الوريدي عن الطبيعي؛ -
 ؛  ( 223-222، الصفحات  2012ش،  )احلشو  نقص األوكسجني نتيجة تسمم إنزميات األكسدة -

  :التغريات احليوية املرتبطة بتدريبات اهليبوكسيك  -12
 أن تدريبات اهليبوكسيك تؤدي إل العديد من املتغريات احليوية منها:  وحممد عثمان  علي فهمي البيكأشار 

 لزايدة معدل التنفس؛ونقص يف البيكربوانت نتيجة   زايدة تغريات معدل التنفس يف الدقيقة  -
زايدة تغريات يف بالزما الدم مما  ،ءزايدة تغيريات يف كمية دفع الدم يف الدقيقة )زايدة يف عدد كرات الدم احلمرا -

 يؤدي إل زايدة كميات األكسجني املنقولة عرب الدم(؛ 
  السمك وكثرة يف التعرجاتتغريات يف الشعريات الدموية ) زايدة يف  زايدة تغيريات يف كمية هيموجلوبني الدم  -

  ؛  (33، صفحة 2000)حممد عثمان،    زايدة تغيريات يف درجة اللزوجة يف الدم
 زايدة تغيريات يف مستوى أقصى سعة الستهالك األكسيجني )زايدة يف أعداد امليتوكندري بيوت الطاقة(؛   -
زايدة كفاءة اإلمداد  حتسني القدرة اهلوائية  إلتغيريات يف نشاط اإلنزميات مما يؤدي    العضليتكيف يف اجلهاز    -

 تغريات يف حجم خمزون األكسيجني داخل اخللية نتيجة لعملية التأقلم والتكيف؛  الدموي لألنسجة
 ؛  ( 68، صفحة  1997)علي فهمي،   زايدة يف نشاطات خمتلف العمليات اخلاصة ابلطاقة  -

وقد أشار  وأتيت هذه التغريات الفسيولوجية كنتيجة لرد فعل االخنفاض احلادث يف الضغط اجلزئي لألكسيجني  
، أن تدريبات اهليبوكسيك للرايضيني هلا أتثري إجيايب  Will hopkins1999   جوهنيلمانس ، ويل هوبكنزكاًل من  

نقص نتيجة  ف أي  العضلية  اهليبوكسيا  حالة  حدوث  إل  يؤدي  ابجلسم  تكيف  حيدث  اهليبوكسيك  تدريبات 
األوكسجني يف العضالت وابلتايل يقوم امليكانيزم الالهوائي حبماية العضالت واليت جيب أن تعمل بسرعة نتيجة 

تعم  فإهنا  األوكسجني  نقص  بيئة  يف  العضالت  تعمل  وعندما  العمل،  ملواصلة  أقصى لإلجهاد  استهالك  على  ل 
أعلى بكفاءة  العضالت  فتعمل  اجلسم  تكيف  حيدث  التدريب  الستمرار  ونتيجة  و    Will) األوكسجني 

Hopkins  ،1999 ؛ ( 10، صفحة 
اهليبوكسيك أدت  إل أن الدراسات على الرايضيني أثبتت أن تدريبات    األكادميية الطبية بروسيا يف حني أشارت  

التحكم يف  تدريبات  استعملوا  الذين  الرايضيني  مقارنة  عند  الرئوي  التحمل  النبض وحتسني  معدل  نقص يف  إل 
األوكسجني  امتصاص  يف  القلب  اقتصادية  إل  أدت  أهنا  كما  التدريبات،  تلك  يستخدموا  مل  الذين  مع  النفس 

واخل العام  البدين  والتحمل  الفسيولوجية  احلالة  العب وتطوير  الدراجات،  راكب  السباحني،  )العدائني،  لدى  اص 
 ؛ ( 228-215، الصفحات  zhang ،1994) الكرة الطائرة....(
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 أن تدريبات اهليبوكسيك تتبعها سلسلة من التغريات اليت تتمثل يف:  شيف وآخرونوذكر  
 تدريب عضالت التنفس؛  -
 كرايت الدم احلمراءوالبالزما بعد اخنفاض مؤقت؛ زايدة يف حجم   -
 زايدة يف مقدرة إنزميات األكسدة يف العضلة وهذا ماحيدث يف تدريبات اهليبوكسيك؛ -
 . (186، صفحة  chave  ،2004)زايدة وظيفة الدم التنفسية  و   قلة انتاج االمونيا وحامض الالكتيك -

 التدريب اهليبوكسيك:   أسلوباستخدام    وماجيب مراعاته عند  شروط  -13
ال اهليبوكسيك بغرض تطوير كفاءة  الالهوائية وحتسني عمل احليوي واملقدرة اهلوائية و يستخدم أسلوب تدريب 

املبادئ اليت جيب مراعاهتا كونسلمان    نقال عن  حممد حسن محدي وآخرون جناز حيث أشار  االو   األداء يف   أن أهم 
 يلي: يتطلب احلذر من خالل مراعاة بعض الشروط اليت ميكن ذكرها فيما  حيث  كسجني  و التدريب مع تقليل األ

يعادل   واحلجم حبيث يكون حجم التدريب أسلوب اهليبوكسيك من حيث الشدة    استخدام التدرج عند   -
 من احلجم الكلي للوحدة التدريبية؛  %50إل   25بني  

السريعة   - التكرارات  من  جدا  قليل  عدد  يؤدى  حيث  السرعة  حتديد  مع  اهليبوكسيك  تدريبات  تستخدم 
 ابستخدام هاته الوسيلة؛ 

 ؛واملنافسات يؤثر أسلوب اهليبوكسيك على األداء الفن للمسابقات   أن ال  -
حيدث   خلطورته وعدم استخدامه بنسبة كبرية حىت ال   مراعاة احلذر التام عند تطبيق تدريبات اهليبوكسيك -

   .( 215، صفحة  2009)حممد حسني و وآخرون،  لالعب إغماء أو غثيان أو صداع متكرر
 مايلي: أنه جيب مراعاة   حممد حسن عالوي وأبو العال أمحد عبد الفتاح  و أمر هللا البساطيويشري كل من  

 من املستحسن أن ال تؤدي جمموعات اهليبوكسيك يف ثالث أو أربع جرعات متتالية؛  -
 يستحب استخدام تدريبات اهليبوكسيك خالل املسابقات؛  ال -
األ - نقص  من نصف ساعة  أكثر  ذلك  واستمر  التدريب  نتيجة  ابلصداع  كسجني يف و إذا حدث شعور 

 ابإلغماء أو الغثيان ومها ظاهراتن حمتمل حدوثهما؛التوقف عند الشعور  يؤدي إل  التدريب  
 حتديد الشدة أو السرعة املستخدمة حيث جيب مراعاة تقليل التكرار مع استخدام تدريب السرعة،  -
يراعى أال يؤدى التدريب بنقص األكسجني إل التأثري على األداء التدرج يكون ببطء و التدريب ببطء مث   -

 . (213، صفحة  2000)أبو العال أمحد و حممد حسن،    (101، صفحة  1998)البساطي أ.،  الفىن
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 :كيفية أداء تدريبات اهليبوكسيك  -14
يضع   السابقة  الدراسات  وبعض  العلمية  املادة  على  اجليد  االطالع  تدريبات بعض    الباحثبعد  إرشادات 

  كااليت:  اهليبوكسيك
إذا كانت جمموعة التدريب األول مقطوعات طويلة نسبياً يف اجتاه التحمل العام فإن مقطوعات اليوم التايل   -

 ؛ تكون قصرية نسبياً يف اجتاه حتمل السرعة
املستحسن أن تؤدى تدريبات اهليبوكسيك يف جرعة التدريب مع تدريبات السرعة والرشاقة وحتمل السرعة من    -

 ؛ والتحمل العام وليس من املستحسن أن تؤدى مع مترينات القوة
 ؛ من املستحسن أن ال تؤدى جمموعات اهليبوكسيك يف أربعة أو ثالث جرعات متتايل  -
استخدامها لفرتة طويلة واملالحظة الدائمة خالل أداء تدريبات اهليبوكسيك حيث يراعى احلذر الشديد وعدم    -

 (؛  ميكن حدوث بعض األضرار مثل ) اإلغماء ، والصداع
 ؛ يراعي مبدأ التدرج يف زايدة احلمل  -
% من احلجم الكلي جلرعة التدريب عند استخدام التدريب بنقص   50 -25ال يستخدم أكثر من   -

 ؛ األكسيجني
م تدريبات نقص األكسيجني مع حتديد السرعة حبيث يؤدي عدد قليل جداً من التكرارات السريعة  تستخد   -

 ؛ ابستخدام هذه الطريقة
 ؛ال يستحب استخدامات تدريبات اهليبوكسيك خالل املسابقات -
 .  يراعى أال يؤدي التدريب بنقص األكسيجني إل التأثري على األداء الفن -

 : اهليبوكسيكأمهية تدريبات    -15
 ؛حتسن يف مستوى األداء -
 ؛حتسن يف عملية التمثيل الغذائي -
 ؛حتسن يف نظم إنتاج الطاقة -
 ؛ زايدة يف اهليموجلوبني الدم -
 ؛ حتسن يف الصحة العامة -
 . اخنفاض يف معدل ضرابت القلب -
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 لتدريب يف املرتفعات: التكيفات الفسيولوجية املرتبطة اب  -16
واحلياة على ارتفاع للرايضي رفيع املستوى هو حتفيز التكييفات الدموية واجلهاز التنفسي اهلدف من التدريب  

تعرض الرايضي لبيئة يكون فيها ضغط األكسجني اجلزئي يف اهلواء املستوحى أقل ف  ،واأليضي لزايدة مستوى أدائه
أن   ميكن  فسيلوجًيا  إجهاًدا  يشكل  األكسجة(  نقص  )أي  البحر  سطح  مستوى  عند  استجاابت منه  من  يزيد 

 ؛اجلسم التكيفية واملسامهة يف مستوى أعلى من األداء يف يوم املسابقة
بني   وتستمر  اجلبال  يف  االرتفاع  على  تدريبية  دورات  تنفيذ  يتم  املدربون   4و    2تقليداي،  يتحدث  أسابيع 

ويتدرب على ارتفاع تدريب عايل" ألن الرايضي يعيش    -والعلماء عن تدريب "الذين يعيشون على ارتفاع عال  
بني   )عادة  البحر  من  على   2500و    1800أعلى  للتدريب  جديدة  تقنيات  ظهرت  التسعينات،  منذ  مرت(. 

(، اليت تتكون من العيش على LHTLالتدريب املنخفض" )  -االرتفاع، مبا يف ذلك اسرتاتيجية "العيش العايل  
( عال  )أ3000-2000ارتفاع  منخفض  ارتفاع  على  والتدريب  يسمح مرت(  أنه  هي  الطريقة  هذه  ميزة  دانه( 

للرايضي لتحفيز التكيفات الفسيولوجية املرتبطة نقص األكسجة مع السماح له ابالستمرار يف التدريب على كثافة 
ومن الناحية العملية ميكن تنفيذ هذه االسرتاتيجية ابلنزول   ،عالية، واليت ميكن أن تسهم يف نفسها حتسني األداء

 اهليبوكسيك؛مركز تدريب يقع يف اجلبل أو من خالل استخدام غرف  إل الوادي من 
الفوائد احملتملة لطريقة   الورقة هو حتديد  التفكري يف تطوير مواصفات   LHTLاهلدف من هذه  والشروع يف 

 ؛ INSEPمن قبل الرايضيني رفيعي املستوى يف   نيتتعلق ابستخدام غرف نقص األكسج
، يتكيف اجلسم مع مستوى نيأايم أو حىت أسابيع يف غرف نقص األكسجيف الرايضيني الذين يبقون لعدة  

يف حني أن هذه االستجابة  ،الدم والعضالت والقلب التنفسي لتقليل ضغط األكسجني اجلزئي يف اهلواء املستوحى
ية الفردية الفسيولوجية ميكن أن تعزز من احملتمل حتسني مستوى األداء، إال أهنا ليست تلقائية وتعتمد على احلساس

 ؛ من انحية ومن انحية أخرى على التفاعل بني جماالت التدريب ، الدعم الطب والعلمي
 ية: بلو غ التكيفات اهليمو   -1.16

اإلريثروبويتني   إفراز  حيفز  األكسجني  وجود  وعدم  النظرية،  الناحية  ختليق (EPO)من  ينشط  هرمون  وهو   ،
ائيات الدم املرتبطة ابلتعرض املزمن لنقص األكسجة هلا يف   ، خالاي الدم احلمراء يف حني أن دراسات التكيف اختخ

التدريب   جناح  وأسباب  متناقضة،  نتائج  األحيان كشفت  بوضوح    LHTLبعض   Millet et)اآلن حمددة 

al.2010 )،    ابالختالفات يف مدة املرحلة، واالرتفاع ويبدو أن عدم جتانس النتائج املبلغ عنها يف األدبيات يتصل
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املستخدمة الدم  ابرامرتات  قياس  وأساليب  التدريب،  وحمتوى  أفضل   ، املفروض،  فهًما  التفصيلي  التحليل  يوفر 
 ؛ LHTLللمبادئ التوجيهية األساسية اليت جيب اتباعها يف سياق تدريب  

  :hematologicalكيفات  على الت للهيبوكسيك أظهرت أتثري إجيايب  الدراسات اليت    -2.16
وذكرت نتائجها ، LHTLكان أول من درس التعديالت الفسيولوجية املرتبطة بطريقة ( 1991ليفني وآخرون )

 27زادت بشكل كبري يف خنبة الرايضيني الذين أكملوا دورة ملدة    (Hb) وتركيز اهليموغلوبني EPOأن مستوايت  
( 1998غدرسن وآخرون ) -وابملثل شارد  ،مرتًا  1250مرت وتدربوا على    2500يوًما عاشوا خالهلا على ارتفاع  

 1250مرت(، أجريت خالهلا دورات تدريبية مكثفة يف 2500يوما على ارتفاع معتدل ) 27درس آاثر دورة ملدة 
يوًما،   27ملدة   LHTLوحبلول هناية فرتة التدريب على    ،مرت3000و    1250والتدريب على األراضي يف  مرت  
 ؛ O2 (SaO2)وتشبع الشرايني يف    (Hct)واهليماتوكرييت   HBزاد  

وخالاي الدم احلمراء )خالاي  EPOوجدت جمموعة حبثية فنلندية، بقيادة الربوفيسور روسكو، زايدات كبرية يف 
تدريب   احلمراء خالل دورات  الدم  الشابة( وخالاي  احلمراء  الرايضيني يف ستة متزجلني   LHTLالدم  يليها خنبة 

ساعة يف اليوم   10والتدريب    م2500ع حماكاة  ساعة يف اليوم على ارتفا   14رفيعي املستوى عرب البالد يعيشون  
%( 5٪( وعدد اخلالاي الشبكية )بزايدة  31على مستوى سطح البحر، وزايدة كبرية يف ختليق اإلريثروبوطي )بزايدة  

ومع ذلك مل تدرج يف هذه الدراسة أي جمموعة مراقبة، ال تستبعد أن تكون هذه   ، يوما  11مت العثور عليها بعد  
ذات ابلتدريب    التعديالت  )  ؛ (Rusko et al. 1995)صلة  وآخرون  بنسبة    (1995التينن  زايدة  الحظت 

 18-16٪ يف كتلة خالاي الدم احلمراء يف سبعة عدائني مدربني عاشوا  7وزايدة بنسبة    EPO٪ يف ختليق  84
يف   أسبوعني  ملدة  اليوم  يف  البحر  م2500ساعة  سطح  مستوى  على  الوقت  بقية  وآخرون   ؛ودربوا  روسكو 

 م 2500يوما يف    25ملدة    LHTL٪ يف كتلة خالاي الدم احلمراء بعد دورة  5( أظهرت زايدة بنسبة  1999)
 ؛ (جنيساعة يف اليوم يف غرفة نقص األكس   16إل   12مع التدريب على مستوى سطح البحر ) 

سور ريشاالت كجزء من وقد أتكدت هذه النتائج من خالل سلسلة من الدراسات اليت أجراها فريق الربوفي
على وجه   ،مشروع البحوث الذي تدعمه اللجنة األوملبية الدولية يف أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين

اخلصوص أظهر هذا العمل أن التهاب الكرايت الدم احلمراء )مجيع عمليات إنتاج خالاي الدم احلمراء( مت حتفيزه 
ساعة يف اليوم( يف  14مرت،   3000يوًما يف   12و   م2500أايم يف   6) LHTLبشكل كبري من خالل دورة  

 (. Brugniaux et al. 2006)خنبة العدائني  

 



فسيولوجيا الهيبوكسيك وخصائص املرحلة العمرية  لثالفصل الثا   

 

144 
 

 التكيفات غري الدموية:   -3.16
على الرغم من أن الزايدة يف عدد خالاي الدم احلمراء متثل العامل احملتمل األول يف حتسني مستوى األداء الناجم 
عن نقص األكسجة، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن التحسن يف مستوى األداء املرتبط ابلتدريب الداخلي 

LHTL    الزايدة يف مع  يرتبط ابلضرورة  الmax2VOال  املستوى, خاصة يف  رفيعي  أجراها   ،رايضيني  دراسة 
بعوامل أخرى، وقد طرحت 86أظهرت مؤخرا أن    (2007  ،غور وآخرون ) األداء ميكن تفسريه  الفرق يف  ٪ من 

 فرضيتني  تفسرييتني.
 االقتصاد:  -4.16

غور وآخرون ٪ يف اقتصاد احلركة مع نقص األكسجة التدريب  10-3وقد أظهرت عدة دراسات حتسنا بنسبة  
  ، 2001مشيت وآخرون غور وآخرون  ،2004سوندرز وآخرون    ، 2007نيا وآخرون    ، 2001غور وآخرون    ، 2007

بنسبة   ابخنفاض  أفادت  املثال  سبيل  قيم  4على  يف   ٪max2VO   األقصى احلد  دون  خمتلفة  بكثافة  املرتبطة 
أكدت هذه النتائج من خالل إظهار   2004سوندرز وآخرون    ؛٪ يف الكفاءة امليكانيكية1وكذلك زايدة بنسبة  

km.h-18و    16و    14لثالث سرعات جلري دون احلد األقصى )  max2VO٪ يف  3.3اخنفاض بنسبة  
ويبدو أن ذلك مرتبط بتخفيض تكلفة ،  LHTLيوًما من تدريب    20( يف نصف الظهري عايل املستوى بعد  1

استهالك   على  امليتوكوندراي  قدرة  وحتسني  الطاقة،  تركيب  إلعادة  اجلليكوجين  خمزون  استخدام  وزايدة  التهوية، 
 (. Millet et al. 2010)األكسجني  

 االداء:   -5.16
 1.5و  1.0يرتاوح بني    LHTLوعموماً، يبني حتليل األدبيات أن التحسن يف مستوى األداء املرتبط بدورة  

ومع  ،(2001هان وغور    ،Gore et al. 2007)دقيقة  20اثنية و 45يف املائة لألحداث اليت ترتاوح مدهتا بني 
،  LHTLذلك يبدو أن هذا النوع من القياس الكمي ال أيخذ يف االعتبار املكاسب احملتملة املرتبطة ابلتدريب  

ألنه يف العديد من األلعاب الرايضية، ميكن أن يكون التحسن األدىن يف مستوى األداء من حيث الوقت حققت 
على سبيل املثال( ولذلك فإن حتديد نسبة مئوية من مكسبا كبريا يف األداء )معربا عنه كموقف على خط النهاية،  

 ليس له أمهية شخصية تذكر.  LHTLالتحسن املرتبط بطريقة  
 وسائل تدريبات اهليبوكسيك:   -17

 املرتفعات.  ✓
 الغرف احملاكية لالرتفاعات.  ✓
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 قاعات احملاكية للمرتفعات.  ✓
 أقنعة التدريب اهليبوكسيك. ✓

 اهليبوكسيك: ماهية قناع التدريب    -18
األوكسجني  ما  نقص  أو   أو  اجلسم  كامل  هو حرمان  األوكسجني  نقص  أي  اهليبوكسيك  أيضا ابسم  يعرف 

إل  العاملية  املنافسات  يف  يشاركون  الذين  الرايضيني  من  عديد  ويسعى  الكايف،  اإلمداد ابألوكسجني  منه  منطقة 
ميزة   على  احلصول  هبدف  البحر  عن سطح  مرتفعة  مناطق  يف  منافسيهمالتدرب  على  التغلب  على   تساعدهم 

(Wilber  ،2004) من مزيد  إنتاج  إل  مؤداي  الدم  أوكسجني  معدل  يف  نقص  املرتفعات  يف  حيدث  إذ   ،
، وهو هورمون تنتجه الكلى ويعزز قدرة اجلسم على أداء الرايضي، EPOأو    Erthropoietinاالريثروبويتني  

احلمراء   الدم  انتاج خالاي  أساسيا يف  بقية اجلسمRBCsويؤدي دورا  الرئتني ال  اليت حتمل األوكسجني من   ، 
(Brooks  ،Fahey  و ،Baldwin ،2005  165، صفحة) ؛ 

التنفس وأقنعة نقص  تعرف هذه األقنعة أبمساء متعددة، منها   أقنعة  اهليبوكسيك،  أقنعة  التدريب،  التمرين أو  أقنعة 

، وتعد هذه األقنعة منتجا حديثا نسبيا، وقد Altitude Maskاألوكسجني، أقنعة حماكاة االرتفاع وأقنعة االرتفاع  
عرب تقييد تدفق اهلواء إل رئيت مرتدي القناع واحلد منه،   صممت لتقليد وحماكاة االرتفاع عن مستوى سطح البحر

إذ يعتقد بعض من الناس أن هذا التأثري مفيد لتعزيز عضالت اجلهاز التنفسي وخلق حالة من نقص األوكسجني 
 بغية حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف حتسني أداء الرايضي.   Hypoxemiaيف الدم  

املصممة،   الشركة  حملاكاة وحسب  تغيريها  ميكن  اليت  الصمامات  أغطية  من  عديد  على  القناع  هذا  حيتوي 
 قدم.   18000قدم وصوال إل   3000مستوى االرتفاع املطلوب، وتبدأ االختيارات من  

وقد شهدت العقود القليلة املاضية عدة حماوالت حملاكاة التمرين فوق مستوى سطح البحر بطرائق خمتلفة؛ بدءا 
املرتفعة الضغط، وصوال إل اخليم املنخفضة األوكسجني، وآالت نقص األوكسجني احملمولة، حيث   من غرف النوم

تتطلب مجيع هذه الطرائق مستوى احرتافيا عاليا قبل التمكن من جتربتها، يف حني تعد أقنعة نقص األوكسجني 
تباع أبقل من   الفكرة من  100خيارا أرخص نسبيا، إذ  نتعمق يف  القناع وجدوى ذلك   دوالر، وقبل أن  ارتداء 

 استعملوها؛ علما أن قلة من الناس قد    2009دعوان نتحدث عن سبب وجود هذه األقنعة منذ عام  
تصميم   من  األول  النسخة  أتيحت  عندما  حقيقية  بداية  اهليبوكسيك  قناع  ارتداء  فكرة   ابلكو  شركة  بدأت 

BALCO  فيكتور كونت على نطاق واسع، وكان ذلك من قبلVictor Conte وقد بدا القناع وقتها أشبه ،
بشريط قماشي مستخدم على هيئة حزام للوجه، لكن لسوء احلظ كانت مسعة كونت خبصوص تقدمي منتجات 
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يئة جدا، إضافة إل فشل الدراسات يف إظهار أي فائدة حقيقية هلذه الشرائط، إذ أن ية مدعومة علميا سرايض
خبصوص األقنعة اليت أنتجتها، ومل تقدم أي دعم مادي جلهات أخرى قادرة على الشركة مل حتاول تنفيذ أحباث  

 تنفيذ أحباث كهذه. 
  ك:يبوكسياهلخمرتع قناع التدريب    -1.18

شريك كيث  مواليد  شون  من  مقاتل  1973أغسطس    5،  ح أمريكي MMA هو  يف،  بشكل خاص   ارب 
UFC اخلفيف الوزن  بطل  بلقب  فاز  ان،  حيث  على اتيسون جريفنيتصارات  لديه  فرانملحوظة  كا،  ، هريميس 

هزائمه األربعة الوحيدة هي ضد بطل ،  ، نيك دايز وإيفان دهنامكارو ابريزاين، مانفيل جامرباين، كين فلوراين 
دوري أبطال أورواب السابق مات هيوز وجورج سانت بيري يف فئة الوزن اخلفيف ويب جي بن وفرانكي إدغار يف فئة 

  .الوزن اخلفيف
، شون شريك هو رايضي ميارس القتال احلر يف الوالايت املتحدة األمريكية

إبعادة   للرايضيني  تسمح  أداة  إنشاء  على قرر  التدريب  فوائد  إنتاج 
قناع     "Elevation Training Mask 2.0" ع،االرتفا  هو 

ابألكسجني  اإلمداد  معدل  اخنفاض  مع  توتر  حالة  يف  الرايضي  سيضع 
 نتذكر مجيًعا أن فريق فريق .القدرة على التحمل القلب الوعائيلتحسني  

France Football يف البدين  ابلتحضري  قبل   Tignes يقوم 
الكرب  للقيام  ى،املسابقات  الفرصة  لديهم  ليس  اجلميع  أن  مبعسكر   إال 

 خمرتع قناع التدريب اهليبوكسيك (:19الشكل رقم )                                                  .حتضري جبلي

  تعريفه:   -2.18
حملاكاة التدريب على ارتفاعات عالية ، للسماح لك أبن تكون  Elevation 2.0 مت تصميم قناع التدريب

ميكن استخدام هذا القناع التدريب من قبل مجيع الرايضيني الذين يرغبون يف ،  أكثر ثبااًت وسرعة وقوة يف التمرينات
التنفسحتسني   يرغبون يف حتسني  والذين  التحمل  على  النيو   ،القدرة  عقال  سيليكون حمكم ضد لديه  برين وجزء 

ومريحاجللد  مثايل  بشكل  وجهك  لعقد   Mask Training's Elevation 2.0 Training يوفر  ،، 

ون تقليل كل هذا د  ،دقيقة فقط   20دقيقة يف    60كفاءة ال مثيل هلا من خالل تكثيف التمرين الطبيعي ملدة  
من قبل العديد من كبار  The Mask Mask Elevation 2.0 يتم استخدام  ؛ الرؤية أثناء األنشطة البدنية

 أو Carlos Condit أو Sean Sherk املشهورين مثل MMA الرايضيني ويتم اعتماده من قبل مقاتلي
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Patricia Vidonic   الرئة والقدرة على التحمليستخدم هذا القناع الرايضي ابنتظام، وحيسن من قدرة 
التدريب اخلاص بكس يرافقك خالل  التصنيعوف  العالية يف  قناع    ، مهما كانت الظروف اجلوية بفضل جودته 

القلباسيس Elevation 2.0 التدريب الرئة وأمراض  قدراهتم يف  يتطلعون إل زايدة  الذين  الرايضيني  يف ،  عد 
 . اءة من أي وقت مضىاخلتام، هذا منتج ال بد منه لتدريب أكثر كف

 لتدرب يف املرتفعات: اهليبوكسيك مع احماكاة نقص األوكسجني الناتج عن قناع    -3.18
رايضات  العب  بني  شائعا  األوكسجني  لنقص  والتعرض  االرتفاعات  على  التدريب  يعد  سابقا،  ذكران  كما 

أثناء املنافسات اليت جتري يف مناطق التحمل، ويوصي به عديد من املدربني هبدف احلصول على منافع ملحوظة  
مستوى سطح  من  االرتفاع  زايدة  مع  ينخفض  اجلوي  الضغط  أن  املعلوم  ومن  البحر،  مستوى سطح  من  قريبة 

ويعادل   اثبتا  يبقى  األوكسجني  تركيز  أن  من  الرغم  وعلى  لألوكسجني %20.9البحر،  اجلزيئي  الضغط  لكن   ،
يت ميكن إيصاهلا إل أنسجة اجلسم لالستفادة منها، وبناءا على ذلك، ينخفض تدرجييا، مقلال كمية األوكسجني ال 

تصنف االرتفاعات وفق مستوى التغريات الفسيولوجية املرصودة ومسببات اإلجهاد املختلفة، ويكون على النحو 
 التايل:

 يوضح معدالت األوكسجني يف خمتلف االرتفاعات (:  09اجلدول رقم )
 معادل األوكسجني املقاس  االرتفاع )م(  التصنيف  

 20.9 -19.8 500أقل من   قريب من مستوى البحر 
 19.8  -  16.7 2000 – 500 ارتفاع منخفض 
 16.7  –  14.8 3000  –  2000 ارتفاع متوسط 
 14.8  –  10.9 55000 -  3000 ارتفاع عايل 
 10.9أقل أو تساوي   5500أكرب من    ارتفاع شاهق 

اآلليات   الدم وتتعدد  كرايت  حجم  زايدة  ومنها  الرايضي،  األداء  على  األوكسجني  نقص  لتأثري  املقرتحة 
احلمراء، وزايدة القدرة على ممارسة التمارين اهلوائية، وزايدة كثافة الشعريات الدموية، وقد ازداد الراغبون يف إتباع 

تزايد ضوابط مكافحة املنشطات وخصوصا بني صفوف خنبة راي العامل، علما أن فاعلية هذا األسلوب مع  ضيي 
مينع  مل  ولكن  البحث،  دوائر  يف  املناقشة  قيد  مازالت  األوكسجني  نقص  ومتارين  عالية  مرتفعات  على  التدريب 
إل حتسني  االرتفاعات سعيا  واستخدام أجهزة حماكاة  االرتفاعات  تدريب  التجمع يف معسكرات  الرايضيني من 

 . ( 47، صفحة  Robert  ،2015و   Jacob) أدائهم الرايضي
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أشارت إل قدرته   2017مازالت األحباث اخلاصة بقناع التدريب حمدودة جدا، لكن دراسة منشورة يف العام  
على حماكاة أتثري املرتفعات بكفاءة كبرية، لكن عدد املشاركني يف تلك الدراسة كان مخسة فقط، علما أن مجيعهم  

وكان احلد األعلى ملعدل توافر    treadmillدقيقة على آلة املشي    20ذكورا أصحاء وأجروا مترينا مدته    اكانو 
التمرين %60األوكسجني أثناء  عليه  حيصل  أن  للشخص  ميكن  األوكسجني  من  حجم  أقصى  وهو   ،

VO2max  التدريب يف ثالثة اعدادات خمتلفة االرتفاعات وهي قناع  قدم،   3000، وقام املشاركون ابرتداء 
الدم   1500و قدم  9000 يف  األوكسجني  تشبع  مستوى  يف  معنوي  فرق  حدوث  النتائج  أظهرت  وقد  قدم، 

Blood Oxygen Saturation    2أوSPO    1500و   9000عند حماكاة االرتفاعني األعلى فقط ومها 
 قدم، دون التوصل ال فروق معنوية إحصائيا يف مقدار نقص األكسجة بينهما؛ 

الرغم من قلة املشاركني فيها يكمن يف  ومن اجلدير اب الدراسة وعلى  لذكر أن االكتشاف األهم ابلنسبة هلاته 
آلية حدوث نقص األكسجة ابستخدام هذا القناع، فقد بني الباحثون أهنا تنتج عن إعادة اثين أوكسيد الكربون 

ا كمية  تقليل  إل  إضافة  املستخدمني،  أقنعة  يف  حبسه  عرب  التنفس  عن  القناعالناتج  عرب  املتدفقة   هلواء 

(Granados  ،Jansen  ،Harton  ،Gillum  ،Christmas  و  ،Kuennen  ،2014  الصفحات آلية  ،  (2-6،  وهي 
 خمتلفة عن نقص األكسجة احلاصل يف املرتفعات والذي حتدثنا عنه يف الفقرة السابقة؛ 

للتكنولوجيا   ألربات   Alberta Institute ofمن جهة أخرى، أجريت دراسة كندية يف معهد مشال 

Technology Northern    رجال وامرأة أجرو دورات عالية الكثافة،   14مشلت جمموعة خمتلطة مؤلفة من
 ، وكانVO2maxمن حجم األوكسجني األقصى الذي ميكن أن أيخذه الشخص أثناء التمرين    90-100%

التدريب ومبعدل مرتني أسبوعيا وعلى مدى مخسة أسابيع دون  قناع  ذلك يف أثناء ارتدائهم اإلصدار األول من 
ذكر أي معلومات عن إعدادات االرتفاعات، وقد أشارت الدراسات إل حدوث زايدات كبرية يف مقدار التهوية 

تعزيز   عن  فضال  والنساء،  الرجال  من  كل  عند  الرئتني  استيعاب  إنتاج وحجم  وزايدة  التنفسي  اجلهاز  عضالت 
الطاقة بفعل قناع التدريب لكن ذلك كان أكثر وضوحا لدى الرجال، ويعاب على هاته الدراسة قلة موثوقيتها 

فيها املشاركني  عدد  قلة  عن  فضال  فقط  الصانعة  الشركة  موقع  على  نشرها  ،  Paridisو    Dregar)  نتيجة 
 ؛ ( 2013

متاثل تلك اليت حتصل عند الوجود على ارتفاعات   وبذلك جند أن التغريات اليت حتصل عند استعمال القناع ال 
عالية، إذ مل يلحظ الباحثون زايدة يف إنتاج خالاي الدم احلمراء أو القدرة على محل األوكسجني، ويعود ذلك إل 

اليت اهلواء  تقليل كمية  ترتكز على  اليت  القناع  استنشاق اثين آلية عمل  إعادة  وإجبارك على  تتنفسها  أن   ميكن 
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أكثر صعوبة، وهو عكس ما حيدث يف  التمرين  الزفري، مما جيعل  مع هواء  الذي طرحته سابقا  الكربون  أوكسيد 
حتاكي االرتفاعات على   االرتفاعات العالية حيث يقل تركيز األوكسجني الفعلي، وبذلك يبدو أن هذه األقنعة ال 

حقيقي   أشارت    أوحنو  ما  وهو  التنفسية،  العضالت  تدريب  جبهاز  تشبه  إهنا  بل  ،  Porcari) إليهكامل، 
Probst ،Forrester  و ،AL  ،2016 386-379، الصفحات) . 

 (: نقص األوكسجنياهليبوكسيك )  قنعة التدريب أبفاعلية    -4.18
ا بعض  السابقةوإضافة  احلديثة  لدراسات  حسب  الدراسات  األول(  إل  عام )الفصل  جمراة  دراسة  توصلت   ،

دائما عند   2010 مفيدا  الرايضية قد ال يكون  التدريبات  أثناء  إل أن االعتماد على عملية نقص األوكسجني 
لى فوائد التدريب يف التنافس يف مناطق واقعة قرب مستوى سطح البحر، وذلك على الرغم من وجود أدلة قوية ع

 ؛ ( 33-525(:6)52، الصفحات Vogt, M; Hoppeler, H ،2010)  املرتفعات حيث األوكسجني القليل

مرت 4250، اليت تقع على ارتفاع  Denverدنفر  وبعبارة أخرى، إذا كنت ستتدرب أو ختوض منافسة قريبة يف  
مرت فوق مستوى سطح البحر، فإن 8848، اليت تقع على ارتفاع  قمة جبل ايفريستفوق سطح البحر، أو على  

إبمكانك أن تضيف التدريب يف ظروف نقص األوكسجني إل نظامك الرايضي، لكن ال ينصح ابخلوض يف هذه 
 التجربة قبل استشارة الطبيب املختص؛ 

إل تعرض األشخاص ذوي التدريب املعتدل إل   2007نية توصلت دراسة حبثية أخرى يف العام  من جهة اث
نقص حاد يف األوكسجني يف خالل برانمج تدريب قصري املدى مكون من مترين متقطع متوسط ال عايل الكثافة 

،  Nigel  ،2005و    James) مل يكن له أي أتثري على حتسني قدرهتم على األداء الرايضي اهلوائي أو الالهوائي 

الرشاقة ،  ( 1546-1535الصفحات   على  احملافظة  الرايضة هبدف  ميارس  الذي  العادي  الشخص  أن  يعن  وهذا 
الرايضي، ألنه لن يقدم أي فوائد تذكر على  والصحة ال حيتاج إل إضافة تدريب نقص األوكسجني إل نظامه 

 أدائه أو لياقته عامة؛ 
عام   اجملراة  الدراسات  إحدى  أن  املتقطعة   2001يذكر  األوكسجني  نقص  متارين  قدرة  إل  أشارت 

intermittent hypoxia training   عند للرايضيني  اهلوائية  والقدرة  احلمراء  الدموية  اخلالاي  عدد  زايدة  على 
دقائق من نقص األكسجني الثابتة   7  – 5رين مدته أدائها على حنو صحيح ودقيق، ويشري مصطلح متقطع ال مت 

 ؛ ( 377، صفحة Brenardi  ،2001) واملتزايدة تدرجييا، ومن مث العودة إل احلالة الطبيعية مدة متكافئة، وهكذا

ممارسة التمارين الرايضية ميكن أن يقلل كذلك توصل الباحثون إل أن ارتداء أقنعة نقص األوكسجني يف أثناء  
حسب بعض التقديرات، وهذا ما يتوافق مع إحدى الدراسات املنشورة   %20من فاعلية األداء الرايضي بنسبة  
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والتكيف  يف   القوة  أحباث  الشركة    journal of strength and conditioning researchجملة  حاولت  اليت 
إدعاءاهتا، إذ اختتمت الدراسة ابلتأكيد على حنو دائم ليس حمبذا على اإلطالق، ألن االخنفاض تقدميها إلثبات  

لكل من قدرة التحمل يف أثناء ممارسة التمارين الرايضية والقدرة القصوى على ممارسة التمارين ميكن أن يقلل من 
،  Linnebur  ،1977، و  Baven  ،Davis  ،Shafer) جودة التدريب ويؤثر سلبا على أداء متارين التحمل

 ؛   (806-802الصفحات 
التدريب  التدريب يف بعض األحيان  فقط وبوصفه جزءا من  قناع  اقرتاح استخدام  وترافقت تلك اخلامتة مع 

ساعة يف األسبوع، يف حني يؤدي يف احلاالت األخرى إل   15إل    10املنخفض الكثافة للعدائني الذين يتمرنون  
ابلر  وضار  معاكس  أتثري  إمكانية حدوث  مع  واألداء  التدريب  قناع خفض جودة  ارتداء  فإن  آخر،  ومبعىن  ئتني، 

 .التدريب قد يقلل من كثافة التمرين القصوى ووتريته، وميكن أن خيفض القدرة على االستمرار يف ممارسة التمرين
األساسي هو زايدة كمية األوكسجني اليت ميكن أن حيملها الدم إل العضالت، فإن ابحثي   اهلدف إذا كان  ف

ينصحون معظم الرايضيني بزايدة كفاءة النظام العضلي واهليكلي، األمر  Rutgers universityريتغار  جامعة  
 الذي يسمح ابالستفادة من التمرين واألوكسجني املتوفر إل احلد األقصى. 

 سنة:   19خصائص املرحلة العمرية حتت    -19
املراهقة مرحلة ف، وجب معرفة خصائصها، للرايضيني  والبدين والفسيولوجي عرفة أمهية املراهقة يف التطور احلركيمل

يولوجية عقلية وجسمية يكون هلا أتثري على مجيع النواحي سنتيجة أتثرها بعوامل داخلية ف، مير هبا الناشئ يف حياته
أين تتغري هذه   وهذا ابعتبارها مرحلة عبور من الطفولة إل الرشد تسمح للفرد ابلولوج عامل الكبار، ،  ليف املستقب

ه من أمهية يتكتس  األخرية وهلذا جند إن اهتمام الكثري من العلماء يف ميدان الرتبية وعلم النفس هبذه املرحلة وما 
املستقبل الطفل يف  حياة  وأثرها على  تت  ،ابلغة  اليت  فاملراهقة  والبيئة  اجلنس  تكون حسب  وتغريات  ميز خبصائص 

املراهق فيها  تغريات   ،يعيش  أو  والعظام  العضالت  بنمو  اجلسم  وزن  فيها  ويزداد  اجلسمية  التغريات  هذه  وتتمثل 
لذا أول علماء النفس والرتبية أمهية كبرية هلا من حيث تكييف   ،عقلية ونفسية يظهر فيها عدم االستقرار النفسي

وتعترب هذه املرحلة يف حياة اإلنسان منعطف   ، مج التدريبية خلدمة متطلبات هذه املرحلة والنظر يف حاجاهتاالربان
خطري فحياة املراهق عبارة عن سلسلة من التغريات تكون خالهلا املفاهيم والعادات واملعلومات اليت استقاها من 

 . (24، صفحة  2004)سامي حممد ملحم،    الرتبية داخل البيت وخارجه 
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 املراهقة: مفهوم    -1.19
إن املراهقة مصطلح نصفي لفرتة أو مرحلة من العمر واليت يكون فيها الفرد غري انضج انفعاليا وتكون خربته يف 

بني مرحلة الطفولة احلياة حمدودة ويكون قد اقرتب من النضج العقلي واجلسدي والبدين، وهي الفرتة اليت تقع ما  
يعد ال طفال وال راشدا إمنا يقع يف جمال تداخل هاتني املرحلتني، حيث   وبذلك املراهق ال ،  وبداية مرحلة الرشد 

العايليصفها   إليه من وسائل و أبهنا اجملال الذي جيدر ابلباحثني أن ينشد   اجلسيماين  عبد    غاايت وا فيه ما يصبون 
 .  (195، صفحة  1994)اجلسيماين، 

 : تعريف املراهقة  -2.19
من    يعرفها   :لغواي راتبكل  كامل  السيدفؤاد    و  أسامة  ا  البهي  احللم أن  الدنو من  أو  االقرتاب  تفيد معىن  ملراهقة 

فاملراهق هبذا املعىن هو ،وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشى أو حلق أو دىن من  
 .  ( 257، صفحة 1956)السيد،    (28، صفحة 1994)راتب،  الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال النضج

والذي يعن   Adolescenceاملراهقة هي كلمة التينية مشتقة من الفعل الالتين     رغدة شرمي   تعرف  :ااصطالح
 ؛ ( 148، صفحة 2004)شرمي،  النمو حنو الرشد  

فهمييقول  و  مراهقةأ  مصطفى  كلمة  الالتين  ن  الفعل  من  حنو   Adolescence  مشتقة  التدرج  ومعناها 
البدين اجلنسي   الفرق بني كلمة مراهقة وكلمة بلوغ وهذه األخرية تقتصر   واالنفعايلالنضج  والعقلي وهنا يتضح 

التناسلية  على انحية واحدة من نواحي النمو، وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ أبنه نضج الغدد 
 ؛ ( 189، صفحة 1986)فهمي،   طفل من مرحلة الطفولة إل بدء النضجواكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل ابل

الكرمي ويذكر   عبد  اخلري  املراهقة    أبو  مصطلح  ما  والبلوغ  أن  مثة يفسران  كثريا  أن  أال  مرتادفان  أهنما  على 
كلمة البلوغ فإهنا تعن اكتمال نضج الغدة اجلنسية فاملراهقة تطلق على مرحلة عمرية أما   اختالف يف معىن اللفظني

 ؛ (95، صفحة 2004)أبو اخلري،   والتناسلية واكتساب معامل جنسية جديدة
النضج املراهقة هي فرتة متر بكل فرد تبدأ بنهاية الطفولة املتأخرة و تنتهي ابلبداية مرحلة إل أن  عصام نوريشري 

راهقة خيتلف طول امل، و أو الرشد ومتتد مابني الثانية عشر أو الثالثة عشر إل حوايل العشرين أو احلادي والعشرين 
وكذلك ابختالف املستوى االقتصادي واحلضاري تالحظ أن املراهقة هي فرتة   سراألو   تقصرها ابختالف اجملتمعاو 

كاد تنعدم فرتة املراهقة يف هذه اجملتمعات يف حيث تطول فرتة تو   ، عان البدائية حيث ينضج الطفلقصرية يف اجملتم
 ؛ ( 132، صفحة  2004)عصام، املراهقة يف فرتة املراهقة يف اجملتمعات الغربية احلديثة   
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املراهقة و طول  أن    كذلك  أمحد علي حبيب  يشريو  املراهقة تستمر عند أبنواع اجلنس فتالحظ أن  رتبط  ي  قصر 
ومملة  دقيقة  مرحلة  املراهقة  فرتة  وتغري  سنوات  تسع  إل  مثان  اإلانث حوايل  وعند  سنوات   عشر  الذكور حوايل 

)أمحد    إذ يتعلم فيها الناشئون حتمل املسؤوليات االجتماعية وواجباهتم كمواطنني  ،وفاصلة من الناحية االجتماعية
 ؛ (65، صفحة 2006ي،  عل

وتبدأ من اثن عشر   ابجملتمع،   واالندماج مرحلة البحث عن االستقاللية    املراهقة هيأن    Lehalle.h  فيقول
(سنة وهي حتديدات غري دقيقة ألن ظهور املراهقة ومدهتا ختتلفان حسب اجلنس 20-12إل العشرون )    سنة

االجتماعية   على   واإلقتصادية،والظروف  العقلية  القدرات  منو  جانب  إل  اجلنسي  النشاط  بتحديد  تتميز  كما 
 ؛ (13، صفحة  LEHALLE.H ،1985)التفكري املنطقي والتجرد والتخيل  

ابلتحوالت اجلسمية تتميز    أن املراهقة هي مرحلة من احلياة بني الطفولة والرشد،Silamy.n   كما يرى أيضا
( سنة، هذه التحديدات غري دقيقة ألن 20-18( سنة وتنتهي عند سن )13-12والنفسية، تبدأ عند حوايل ) 

اجلنس،  حسب  خيتلفان  ومدهتا  املراهقة  اجلغرافية  ظهور   واالجتماعية  االقتصاديةوالعوامل    الظروف 
(Sillamy.N  ،.1983 ، 14صفحة) ؛ 

أبهنا الفرتة اليت تكسر فيها املراهقة شرنقة الطفولة   Horrocksنقال عن  العامل    سعدية حممد علي بدريعرفها  
 ؛ (27، صفحة 1980)بدر،  ليخرج إل احمليط اخلارجي، ويبدأ يف التفاعل معه واإلندماج فيه  

وجه من وجوه التطور اليت تقود املراهقة أبهنا    الباحثيعرف  السابقة  اته املفاهيم والتعريفات  من خالل مجيع ه
 ،النفسيو   البيولوجي   ى االجتماعي،ستو املإل سن الرشد وهي مرحلة التغريات العميقة يف حياة الفرد خاصة على  

حيث تعترب من املراحل احلساسة يف حياة الفرد، وذلك ملا حيدث فيها من  مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد، فهي  
 . حياة الفرد يف املراحل التالية من عمرهعلى اليت تؤثر    ، ونفسية)مورفولوجية(  ية انيولوجية وجسمستغريات ف
 سنة خالل فرتة املراهقة:   19تصنيف املرحلة العمرية فئة حتت    -3.19

أمحد عزتيشري   راتب  راجح  كامل  ب  وأسامة  جمتمع  أن  ومن  فرد آلخر  من  املراهقة ختتلف  فبعض   آلخر،داية 
)راجح وبعضهم قد يتأخر بلوغه حىت سن السابعة عشر    أحياان،األفراد يكون بلوغهم مبكرا يف سن الثانية عشر  

 ؛   (29، صفحة  1994)راتب،   ( 19، صفحة  1945أمحد عزت ،  
سنة هي مرحلة وسطى يف فرتة املراهقة، ويطلق   18  –  16أن املرحلة السنية    حامد  زهران عبد السالم   ويرى

السابقة  املرحلة  نسبيا مع  اجلنسي  النمو  املرحلة هو بطئ سرعة  وما مييز هذه  الثانوية  املرحلة  أيضا  وتزداد   عليها 
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والف اجلسمية  وقوة سيالتغريات  اجلسمية  وصحته  اجلسمي  مبظهره  املراهق  واهتمام  والوزن  الطول  زايدة  من  ولوجية 
 . ( 252، صفحة  1995)زهران،  جسمه ويزداد هبذا الشعور بذاته

سنة على أهنا مراهقة   18-17املرحلة  العمرية املمتدة بني  يف كتابه املراهقة أن تصنيف  نوري احلافظ  يشري  
سنة مراهقة متأخرة، وهي الالعب يف هذه الفئة يكون يف مرحلة جد حامسة   19متوسطة تليها مرحلة ما بعد  

 وهامة يف حياته، وهي مرحلة تدعيم التوازن املكتسب من املرحلة السابقة ويتم أتكيده يف هذه الفرتة، إذ أن احلياة 
فيه، حبيث حياول  الذي يعيش  اجملتمع  نفسه مع  الفرد حماوال أن يكيف  فيها  يتجه  املرحلة أتخذ طابعا  يف هذه 

    .(25، صفحة 1990)احلافظ،    التعود على ضبط النفس واالبتعاد عن العزلة واالنطواء حتت لواء اجلماعة
 :املرحلة العمريةمميزات    -4.19

 النمو اجلسمي:   -1.4.19
احلافظ  يرى من أ  نوري  أساسيني  مظهرين  ويشمل  املراهق،  منو  يف  البارزة  األبعاد  أحد  هو  اجلسمي  البعد  ن  

الف النمو  ومها  النمو  الف سمظاهر  ابلنمو  واملقصود  العضوي،  والنمو  التشرحيي  أو  النمو يف سيولوجي  هو  يولوجي 
 إلاألجهزة الداخلية غري الظاهرة للعيان اليت يتعرض هلا املراهق أثناء البلوغ وما بعده، ومييل ذلك بوجه خاص  

الوزن والعرض، حيث يكون  فيتمثل يف األبعاد اخلارجية كالطول،  العضوي   النمو  الغدد اجلنسية، أما  النمو يف 
سم ابلنسبة للطول، ويؤدي النمو اجلسمي إل االهتمام ابجلنس   29السنة،    كغ يف 3متوسط النمو ابلنسبة للوزن  

يف  أمهية  من  حتمله  ملا  احلركية،  ومهاراته  عضالته  وقوة  اجلسمية  وصحته  اجلسمي  مبظهره  املراهق  ويهتم  اآلخر، 
يح الوضع التوافق االجتماعي وإذا الحظ املراهق أي احنراف يف مظهره الشخصي فإنه يبذل قصارى جهده لتصح

 . (95، صفحة 1990)احلافظ،  وإذا أخفق ينتابه الضيق والقلق وهو يؤدي ذلك إل االنطواء واالنسحاب  

 : النمو اجلنسي  -2.4.19
 ،التناسليف هذه املرحلة يكتمل النضج اجلنسي لدى املراهق ويتم حتقيق القدرة على  أن    سامل حممد ملحم يشري  
وتندمج مشاعر   ،كما تزداد املشاعر اجلنسية خصوبة  وعمقا،  اجلنسية ويزداد االرتباط بني اجلنسنيريزة  وتنمو الغ

ويالحظ التخفيف من اجلنسية الذاتية بسبب التعلق العاطفي   الرغبة اجلنسية مع احلب والتقدير والرعاية و الرفق، 
النفسي  والدين أو  واإلرشادأو بسبب التوجيه  ، نواحي الرتفيهية األخرىابجلنس اآلخر أو االنشغال ابلرايضة أو ال

بسبب اخلوف من عواقبها أو بسبب الزواج، و يبحث املراهق يف هذه املرحلة عن رفيق يكمل شخصيته ويشبع 
األسري واالستقرار  الزواج  حنو  فيتجه  دقة   أكثر  اجلنسي  الدور  ويصبح  العاطفية  ملحم،    حاجاته  حممد  )سامي 

 . (132، صفحة  2004
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 النمو احلركي:   -3.3.19
أن تصبح حركات   ا من مظاهرهف  ،هذه املرحلة تتميز إبتقان املهارات احلركيةأن    حامد عبد السالم زهران يشري  

، وهو الزمن الذي يكون بني املثري وبني الرجع فقا وانسجاما ويزداد نشاطه وقوته، وتزداد سرعة زمن املراهق أكثر توا
االستجابة هلذا املثري كما أن النمو احلركي يتفق معناه إل حد كبري مع املعىن العام للنمو من حيث كونه جمموعة 

اإلنسان  مرتابط خالل حياة  ونظام  أسلوب  تسري حسب  اليت  املتابعة  التغريات  هو   ،من  االختالف  وجه  ولكن 
لى دراسة السلوك احلركي والعوامل املؤثرة فيه، وقد جاء تعريف أكادميية النمو احلركي على أنه عبارة مدى الرتكيز ع

التغريات يف   التغريات  السلوك احلركي خالل حياة اإلنسان عن  السالم  ، والعمليات املسؤولة عن هذه  )حامد عبد 
 .(128، صفحة  2000زهران، 

 النمو النفسي:   -4.4.19
، حيث اثرة النفسية أو اإلحباط النفسي يف هذه املرحلة يالحظ تعاقب مراحل من اإلأن   جوزيف عبود كبهيذكر  

العفوي وسن  املراهقة سن اإلميان  الباحثون  اهتمامات جمردة ومثالية ودينية، ومن انحية أخرى يعترب  يظهر غالبا 
والفضو  إن  الدقة  وميكن  العقلل  على  اجملردات  األفكار  اإلنسانية وعشق  املفاهيم  كبه،  ،  عبود  ،  2004)جوزيف 

 ؛ (65صفحة 
، حيث أن  الرغبة يف التقرب أصعب املراحل من الناحية النفسيةأن  املراهقة تعترب من   فؤاد هبي السيد يؤكد  كما  

يف   تفكري  دون  اآلخر  اجلنس  سلطمن  حتت  تزداد  معني  واحد  شخص  يف  املتزايدةحصرها  احلاجة  فتتولد ان   ،
، تلك احلاجة اليت تدخل يف صراع مع رتباك الداخلي واحلاجة إل العون االهتمامات الدينية على العكس مع اال

 . (24، صفحة  1997 )فؤاد هبي السيد،  املتطلبات أو املطالب املتزايدة للعقل والنفس

 النمو االجتماعي:  -5.4.19
يتميز االجتماعي و يف التوافق الشخصي و   يتجلى  النمو االجتماعي يف هذه املرحلة أن    سامي حممد ملحمشري  ي

ع بيئته ونتيجة لتفاعل املراهق م   ، لى التصرف يف املواقف االجتماعيةالذي ميثل القدرة ع  ،بنمو الذكاء االجتماعي
القيم و  تنمو  العامل احمليط به و يزداد    إلمييل  االجتماعية  اهتمامه اكتشاف احلقيقة،كما يتخذ اجتاها معرفيا من 

كما تنمو   ،األشخاصو   ه للسيطرة والتحكم يف األشياءميل  إل ي وحل مشاكل الناس ابإلضافة  سابلنشاط السيا
ويالحظ على املراهق النمو املتقدم حنو االستقاللية   ،انفعما هو    إلقيمه االقتصادية اليت تعرب عن اهتمام املراهق  

وكذلك يزداد اهتمام املراهق مبشكالت الزواج وبدأ االستعداد   االعتماد على النفس، و   األسرة، التحرر من سلطة  و 
 . (134، صفحة 2004)سامي حممد ملحم،   خاصة به أسرةوإنشاء بيت له وتكوين    أسرتهلرتك  
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 النمو العقلي:   -6.4.19
عدد من   أن حيث    ،قمة نضجه  إلل النمو العقلي  صياملرحلة    اتههأن خالل    سامي حممد ملحمويشري أيضا  

تشري   احلديثة  مرتفع   األشخاص ذكاء    إل الدراسات  بذكاء  يتميزون  هذه   ،الذين  يف  اكتساب ا  ويالحظ  ملرحلة 
العقلية   الو املهارات  الكفاءةالاملفاهيم  ذات  التفكري  زمة  منو  ويطرد  والتفكري  و   اجملرد ،  املنطقي   ، البتكارياالتفكري 

وبذلك تزداد قدرته على التحصيل كما تزداد    ، وتزداد قدرته على الفهم والصياغة النظرية وحل املشكالت املعقدة
كذلك زايدة قدرته على اختاذ القرارات والتفكري ، و تتجه حنو القراءة املتخصصةته و تتنوع قراءا و   ،سرعته يف القراءة

 ( 134، صفحة  2004)سامي حممد ملحم،   لنفسه بنفسه

 : سنة   19والبدنية لدى الفئة العمرية حتت  املشاكل الصحية    -5.19
اليت يتعرض هلا املراهق هي السمنة والبدنية  املتاعب الصحية    أن   كامل راتب أسامة  نقال عن     بوحاج مزاينيشري  

املراهق بسمنة مؤقتة الكسل فيصاب  فيه روح  البدنية، وتنمي  التدريبات  التحمل واملداومة على  تعيقه على  قد   ،
عمل على تنظيم األكل كانت كبرية فيجب ال إذاواالنطواء، مما يؤدي إل احلالة السلبية اليت ميكن أن يتعرض هلا، ف

رأى اضطراابت شديدة ابلغدد كما جيب عرض املراهقني على انفراد   إذا   ، طبيب أخصائي  وتشخيص احلالة عند
 . ( 2008)بوحاج بوزاين،   متاعبهم و هو يف حد ذاته جوهر العالج للمراهق إلمع الطبيب لالستماع  

 : سنة19الصفات البدنية عند فئة حتت    -6.19
 : التحمل  -1.6.19
بعد بلوغ املستوى األعظم   يتم  بلوغ املستوى العايل عند املراهقأن  بن قوة علي  نقال عن    بوفادن عثمانيشري  

و  و للسرعة   اب الرشاقة  للقيام  املراهق  تفهم كفاءة  العام  التحمل  ومستمراملرونة، ويف  فعال  الطويل بشكل  ، لعمل 
العضليو  اجلهاز  من  األعظم  اجلزء   فيه  يشارك  نتيجة   ، الذي  العضلي  ابلعمل  للقيام  الضرورية  الطاقة  وتتكون 

 . (2016،بوفادن عثمان)  للتفاعالت الكيميائية
 :القوة  -2.6.19
عند بلوغ و   ، القوة املطلقة تزداد عند األوالد بصورة أسرعأن    ريسان خربيطنقال عن    كوتشوك سيدي حممديشري  

ذلك يتم بلوغ احلد األعلى   إل   إلضافة، واب %  40  إل  واإلانث الفرق يف مستواها عند الذكور     يصل   سنة19
يبلغ احلد األعلى للقوة املطلقة عند و   ، لتطوير القوة النسبية أي اليت تزداد ابلكيلوغرام يف كتلة اجلسم عند االانث

 ؛ (166، صفحة 1998)ريسان خربيط،   الذكور
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درويش ويذكر   العبدين  االنفجارية  يف    زين  القوة  كبرية بتطور  بسرعة  املقاومة  على  التغلب  يف  املراهق  كفاءة 
ه عند الذكور أن  إذ  ،للتقلص العضلي، فهناك اختالفات حقيقية يف مستوى منو وتطور هذه الصفة بني اجلنسني

التدريب  تستمر لفرتة أطول و  االنقطاع عن  االنفجارية  يتوقف منومبجرد  الصفات   ، القوة  وميكن أن نذكر بعض 
، تقوس اجلذع  صفة تغري مطاولة الساعد   استقامة   األخرية اليت تعرف التطور عند املراهق كالعضلة ذات البطن،

هاما   دورا  تلعب  أطول حيث  مدة  للحركة  املثالية  القوة  مواصفات  على  والقدرة  االجنازات  القوة   بلوغ  )زين  يف 

 .(145، صفحة  2005العبدين درويش، 
 السرعة:  -3.6.19
ترتبط بتغريات حركة العمليات العصبية اليت يعرب عنها يف اكتمال سري عمليات أن السرعة    ريسان خربيطيشري  

ومرونة والتواء األلياف العضلية وفعالية   تناسق العصب العضليمستوى الو   يف أجزاء خمتلفة للجهاز العصب،   اإلاثرة
التناسبية للصفات  املرونة و التناسق يف العضلة مع تغري مستوى القوة و  تتميز هذه املرحلة بلوغ و   ،اديةاإلر الكفاءة 

اجلهد  تبديل  سرعة  تستوعب  اليت  العصبية  للعمليات  جيدة  حبركة  األحداث  عمر  يف  للسرعة   العايل  املستوى 
 . ( 167، صفحة 1998)ريسان خربيط، كذلك الشدة الكبرية للتمثيل الغذائي و   ،اسرتخاء  العضالتو 

 :املرونة  -4.6.19
هذه الصفة تتصف عند املراهق بوصوهلا   أن   أبو العال أمحد عبد الفتاح   نقال عن  حممود عبد الرمحان محودة يشري  

، تكون مؤشرات املرونة اخلاملة أعلى من املرونة النشطة، و ألكرب قابلية لتحرك املفاصل نتيجة أتثري القوى اخلارجية
املفاصلو  قابلية  حترك  املرونة عن طريق  للعضالت  ،يتم حتديد مستوى  املرونة   طريق   ،األربطةو   ،وصفات  وعن 

 . ( 204، صفحة 1991)حممود عبد الرمحان محودة،   العضلية وأتثري اجلهاز العصب املركزي  مقاييس الضخامة 

 سنة يف التطور البدين احلركي لالعبني:  19أمهية التدريب عند فئة حتت    -7.19
 ا والنمو والتطور احلركي حيث يبدأ جماهلأن أمهية املراهقة تتضح كمرحلة كمال النضج    بسطويسي أمحد يصف  

 ابملدرسة فاجلامعة، النادي الرايضي فاملنتخبات القومية، وتكتسي املراهقة أمهية كوهنا: 
الواحد  - بل بني اجلنس  ، ليس فقط بني اجلنسني  املستوايت  الفردية يف  الفروق  فيها  تتضح  أعلى مرحلة 

 أيضا وبدرجة كبرية؛ 
 للوصول ابملستوى على البطولة رايضة املستوايت العالية؛مرحلة انفراج سريعة   -
 مرحلة انتقال يف املستوى من الناشئني إل املتقدمني والذي يكنهم من متثيل منتخباهتم القومية والوطنية؛  -
 ال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطوير وتثبيت يف املستوى للقدرات واملهارات احلركية؛ -
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 ميز خايل من احلركات الشاذة واليت تتميز ابلدقة واإليقاع اجليد؛ مرحلة أداء مت -
 مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى املراهق منن قدرات فنية ومهارات حركية؛  -
مرحلة تعتمد مترينات املنافسة كصفة مميزة هلا، واليت تساعد على إظهار مواهب وقدرات املراهقني ابإلضافة  -

 . ( 187، صفحة 1999)بسطويسي أ.،  بنيإل انتقاء املوهو 
 أمهية ممارسة الرايضة ابلنسبة للمراهقني:   -8.19

أن الرايضة عملية تسلية وترويح لكال اجلنسني، هذا حيث أهنا حتضر املراهق فكراي    معروف رزيقيشري  
من املهارات واخلربات احلركية من أجل التعبري عن األحاسيس واملشاعر النفسية املكتظة    وبدنيا كما تزوده

القيم  ا  ند انفجاره، عاليت تؤدي إل اضطراابت نفسية وعصبية املراهق من خالهلا على مجلة من  يتحصل 
مواهب الرايضي   املقيدة اليت ال يستطيع حتصيلها يف احلياة األسرية، كما تعمل احلصص التدريبية على صقل

  ل لك هو مكيف احلصص الرايضية من أج وقدراته النفسية والبدنية وفق متطلبات العصر، وأجنح منهج لذ
وامللل ابلقلق  الرايضي  فيه  حيس  الذي  الفراغ  وقت  و   ،شغل  عضليا  املراهق  يتعب  الرايضة  فكراي  وبعد 

والنوم  للراحة  فيما ال    فيستسلم حتما  واخلمول، ويضيع وقته  للكسل  أن يستسلم  يرضي هللا وال  بدال من 
، وعند مشاركة املراهق يف التجمعات الرايضية والنوادي الثقافية من أجل ممارسة خمتلف  النفس وال اجملتمع

قلية  أنواع النشاطات الرايضية، فإن هذا يتوقف على ما حيس به عن طريق التغريات اجلسمية والنفسية والع
إعطاء املراهق نوعا من احلرية وحتميله بعض املسؤوليات اليت تتناسب مع قدراته واستعداداته  ، و اليت مير هبا

مساعدة املراهق على اكتساب املهارات واخلربات املختلفة يف امليادين  ،  كحرية  اختيار أماكن اللعب مثال
ذي يالئم ميول املراهق فهو دائما يف حاجة ماسة إل  الثقافية والرايضية لتوفر الوسائل واإلمكانيات واجلو ال

املراهقني   الثقة يف حياة  أداء دوره يف إرشاد وتوجيه وبث  النصح واإلرشاد والثقة والتشجيع، فعلى املدرب 
   .( 15، صفحة  1986)معروف رزيق،  طوال مشوارهم الرايضي 
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 : خالصـة
اهليبوكسيك وأتثريات   خالل عرض هذا الفصل ميكن أنمن   نعطي صورة عامة عن فسيولوجيا تدريبات 

نقص األوكسجني على اجلهاز الدوري الدم مبركباته والقلب إضافة إل اجلهاز التنفسي وأتثر عمل الرئتني يف بيئة  
ي اهليبوكسيك، يف حني استخلص الباحث حول ماهية قناع التدريب اهليبوكسيك وأتثريه على اجلانب الفسيولوج

والبدين الذي هو موضوع الدراسة، ومراجعة األدبيات اخلاصة ابهليبوكسيك أضرارها وفوائدها، إضافة إل الشروط 
العمرية ومقدرة العب  املرحلة  علينا معرفة خصائص  اليومية، كل هذا وجب  التدريبات  الواجب مراعاهتا خالل 

في هذه املرحلة يطور ويفجر ف،  ص األوكسجنيسنة من أداء تدريبات اهليبوكسيك واستخدام أسلوب نق  19حتت 
تنمية القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية   لذلك فالالعب املراهق حباجة إل  ،الالعب كل قدراته اليت يتمتع هبا

ملا يناسب هاته الفرتة أي البلوغ  ومعرفة اخلصائص والقدرات الواجب تنميتها واستثمار تدريبات اهليبوكسيك يف  
بتطوير قدراهتم هلذا وجب أن نشري إل دور املدرب يف هذه الفئة ابالهتمام  سنة،    19انمج التدريب لفئة حتت  الرب 

  ابستخدام مجيع الوسائل التدريبية املتاحة وفق برانمج علمي مقنن وأسس علمية يف ميدان التدريب الرايضي.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثان:
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 ادلراسة اال س تطالعية
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 متهيد: 
قبل البدء يف الدراسة األساسية وجب على الطالب الباحث إتباع األسس واملنهج الصحيح والسليم من اجل 

تسمى أيضا الوصول إل نتائج ذات مصداقية عالية، واالنطالق الصحيح يكون من الدراسة االستطالعية واليت  
وهذا  امليداين  للبحث  مرتكز  تعترب  واليت  سليمة،  ميدانية  دراسة  حنو  الطريق  لنا  مهدت  اليت  استكشافية  دراسة 

 ألمهيتها يف مساعدتنا على التطبيق السليم ألدوات البحث. 

لة إن اهلدف األساسي من التطرق إل الدراسة االستطالعية ملوضوع البحث هو اإلملام بكل ما يتعلق مبشك
البحث املطلوب دراستها ألجل تثمني وتعزيز هذه الدراسة ، إل جانب إاتحة الفرصة أمام الطالب الباحث الجناز 

أن الفائدة من القيام ابلدراسة االستطالعية " تدل الطالب   عطاء هللا امحد  ر حبثه على حنو أفضل، ويذكر الدكتو 
ويقوم الباحث بتعديلها ألجل اجناز دراسته األساسية يف   الباحث على املشكالت اليت ميكن أن يالقيها من قبل، 

 .   (2010)عطاءهللا،   أحسن الظروف

واستنادا على هاته املعطيات قام الطالب الباحث ابلتطرق يف هذا الفصل إل الدراسة االستطالعية اليت متثلت 
 يف مجع البياانت واملعلومات املتعلقة ابلدراسة إضافة إل حتكيم الربانمج التدريب و إجراء االختبارات امليدانية. 
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 االستطالعية: الدراسة  أهداف    -1
 هتدف الدراسة االستطالعية ال: 

 معرفة واقع التدريب يف كرة القدم اجلزائرية وكشف املستوى العلمي وخربات املدربني واحملضرين البدنيني. -
 استكشاف طرق التدريب املستعملة يف فرقنا الرايضية.  -
 وداللتها على التحضري البدين لالعبني.   كنظرة املدربني لطريقة اهليبوكسي  -
 استبيان مدى جتريب فرق كرة القدم اجلزائرية لقناع التدريب اهليبوكسيك احلديث.   -
 رؤية ومتابعة مدى تكيف الالعبني مع قناع التدريب اهليبوكسيك ومعرفة طريقة استخدامه.   -
طريق    - عن  والفسيولوجية  البدنية  االختبارات  انسب  من طرف حديد  حتكيمها  إل  امليدانية ابإلضافة  التجربة 

 خرباء من دكاترة ومدربني وحمضرين بدنيني على املستوى الوطن والدويل إن أمكن ذلك. 
واالختالالت   - تنفيذها  طرق  ومعاجلة  األصلية  التجربة  استخدامها يف  املراد  امليدانية  االختبارات  وتنفيذ  سالمة 

 ارات.املوجودة أثناء تنفيذ االختب
ترتيب االختبارات و تسلسلها وتدرب فريق العمل على أداءها ميدانيا ابملوازاة مع تسجيل النتائج حلظة بلحظة   -

 أثناء أتديتها.
 الدراسة االستطالعية األوىل:  -2

 من اخلطوات نلخصها كاأليت:   تثمني مشكلة الدراسة حيث مشلت جمموعة تضمنت  
 اخلطوة األوىل: 

الباحث بعض التجارب امليدانية يف عامل التدريب الرايضي وسبق له اإلشراف على عدة فرق من كان للطالب  
املبارايت خاصة يف  بدنية كثرية وتظهر جليا يف  تعاين مشاكل  اليت درهبا   الفرق  أن جل  تيارت، والحظ  والية 

بل وحيثيات تساعد املدربني يف األشواط الثانية منها، وهذا من بني األسباب اليت دفعت الباحث من اجل إجياد س
الت املنتخب الوطن الذي دائما ما اإلعداد البدين اجليد لالعب كرة القدم، وكان من بني األسباب أيضا هو مقاب

تقام يف  ملا  افريقية خاصة  بطولة  هناك  تكون  عندما  نلحظه  ما  هذا  اإلفريقية  املنتخبات  أمام  ابلغة  جيد صعوبة 
الداخ  اإلفريقية  ماألراضي  به  تتميز  مبا  الشبانية،  الفئات  عند  واجلنوبية وخاصة  األوكسجني وصعوبة لية  نقص  ن 

و  ملدرب  التنفس  الشهرية  ابملقولة  يذكران  ما  سعدانهذا  موندايل    رابح  اإلخفاق يف  برر   ومبكسيك  1986أين 
بتدريبا الفكرة  لبلورة  الباحث  دفع  هذا  األوكسجني، كل  وقلة  االرتفاع  ابستخدام وسيلة   اهليبوكسيك  ت مبشكل 

 حديثة تتمثل يف قناع التدريب احلديث احملاكي للمرتفعات. 
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 : (االستبيان)  اخلطوة الثانية
بتثمني الباحث  مقرتح   قام  شكل  على  البداية  يف  إعدادها  مت  استبيانية  استمارة  ابستخدام  البحث  مشكلة 

الرايضي واملنهج العلمي إضافة إل العاملني يف حقل وتقدميها إل جمموعة من اخلرباء من أساتذة ودكاترة التدريب  
األسئلة  من  األهداف  حول  العلمية  وتوجيهاهتم  آبرائهم  األخذ  قصد  وهذا  العايل،  للمستوى  الرايضي  التدريب 
املوضوعة سلفا إل جانب إعادة صياغتها وفق ما يقتضيه البحث وكذا حتسني ترتيب هاته األسئلة، حيث مت توزيع 

م نسخ  مارس عدة  شهر  والالعبني  للمدربني  املوجه  االستبيان  األسئلة   2018  ن  وضبط  بتوجيهاته  العمل  ومت 
ضبطا صحيحا ومتسلسال، حيث سجل الطالب الباحث مجلة من املالحظات كون بعض األسئلة متتاز ابلغموض 

و من مث مت إعداد االستبيان  وغري واضحة، حىت متتاز األسئلة بنوع من اجلودة والدقة لتسهل املعاجلة اإلحصائية هلا 
 (. 01)امللحق رقم يف شكله النهائي  

 (: املقابالت الشخصية املباشرة)اخلطوة الثالثة  
قصد اإلملام اجليد ابلدراسة قام الباحث تزامنا مع تقدمي االستمارات للمدربني ابألخذ مبالحظاهتم وتوجيهاهتم، 

ميدان لوكان   يف  ابخلرباء  واالحتكاك  الوطن  املستوى  على  تقام  اليت  والرتبصات  التكوينات  يف  احلظ  لباحث 
التدريب الرايضي، على عدة مستوايت منها خمتلف الرابطات اجلهوية والوالئية لكرة القدم مثل رابطة تيارت، رابطة 

كذا املركز التقن الوطن لتحضري املنتخبات الوطنية سعيدة، رابطة مستغامن، رابطة ابتنة، رابطة اجلزائر العاصمة...و 
الرايضة   لعلوم وتكنولوجيا  العليا  الباحث خالل    ES/STSسيدي موسى، إضافة إل املدرسة  ، كما مكن 

املسار الدراسي من املشاركة يف العديد من امللتقيات الدولية والوطنية، مما سهلت التواصل مع األساتذة والباحثني 
صاص نذكر منها ملتقى جامعة البويرة، ملتقى جامعة اجللفة، ملتقى جامعة البيض، ملتقى جامعة مخيس يف االخت

مليانة، ملتقى جامعة تسمسيلت....كما خنص امللتقيات الدولية والوطنية واألايم الدراسية املنظمة جبامعة مستغامن  
الوطنية   األقطار  خمتلف  من  مشاركني  من  يتضمنه  ملا  حقيقي  الباحث كمرشد  قام  كما  والدولية،  والعربية 

الدكتور ابرودي تقريبا كل ثالثة أشهر و  بن قوة علي   الربوفيسور ابجتماعات دورية مع املشرف على األطروحة 
أمني املشروع يف   حممد  إمتام  اجل  من  الطريق  وإعطاء خارطة  توجيهات  تضمنت  دورية  بصفة  املساعد  املشرف 

احلظ يف مقابالت شخصية مباشرة قصد غربلة املوضوع واإلملام به نذكر منهم لباحث  لشكله النهائي، كما كان  
السابق ، كما كان    DTN املدير التقن الوطن    الدكتور بوعالم شارفعلى سبيل املثال : مقابلة شخصية مع  

النسوي  االيطايل  للمنتخب  واحلايل  روما  الزيو  لفريق  السابق  البدين  احملضر  مع  مباشر  لقاء  الباحث  للطالب 
FABIO PATTERI    إضافة إل اخلبري الدويل االيطايل الربوفيسور  SERGIO ROTTICANI  ،
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بن عودة لوطن املكلف ابملنتخبات الشبانية ومجع الطالب الباحث عدة لقاءات أخرى رفقة كل من املدير التقن ا
، كما كان هناك لقاءات دورية رفقة احملضر البدين للمنتخب عامر شفيق ، واملدير التقن الوطن احلايل  عبد الكرمي

شريفي  الوطن   تدريبات حممد  اهليبوكسيك يف  التدريب  قناع  إدماج  ابقرتاح  هناك  وكان  اخلربات  اكتساب  قصد 
بعد االنتهاء من الدراسة، كما مجع أيضا لقاءات مباشرة مع خرباء أجانب مثل اخلبري والربوفيسور   املنتخب الوطن 

الفرنسي  STEPHAN MORI الفرنسي   البدين لفريق برست  ،  THOMAS DJOUBERواحملضر 
رقم   املوضوع  (04)امللحق  الباحث حبيثيات  الطالب  الشخصية زادت من معرفة  للقاءات واملقابالت   كل هاته 

 واستفادته من التوجيهات والنصائح، كلها معطيات زادت من حتفيز الطالب الباحث على إجراء هاته الدراسة. 
 (: حتليل ومناقشة االستمارةو   تثمني مشكلة البحثاخلطوة الرابعة )

التدريب ومقابالت قصد تثمني مشكلة حبثنا واستنباطها من الواقع التدريب املعاش حاليا، واحتكاكنا مبيادين  
وكيفية استخدام الوسائل احلديثة على غرار قناع   كحول اهليبوكسية مسحية بدراس  مع االختصاصيني حيث والقيام

حىت يستفيد منها املدربون واملختصون وحىت الباحثون يف جمال التدريب، وكذا لتثمني املشكلة    كالتدريب اهليبوكسي
نقص   ظل  يف  التدريب  واقع  على  قناع    "hypoxie" األوكسجنيالتعرف  بواسطة  الوسائل  أحدث  ابستخدام 

اهليبوكسي برامج   كالتدريب  تطبيق خمتلف  من أجل  العلمية  الكفاءات  واستغالل  كما هو معمول يف حبثنا هذا 
 التدريب يف أحسن الظروف من أجل االرتقاء ابملستوى دون اللجوء إل مواد حمظورة مثل املنشطات.

 : )تثمني مشكلة البحث(  إجراءات الدراسة     -1.2
 ارها:يالعينة وطرق اخت  -1.1.2

املدربني واحملضرين البدنني لألساليب احلديثة يف عملية التحضري يف جمال كرة مشلت عينة البحث جمموعة من  
مت اختيارهم بطريقة عشوائية، ومت إجراء الدراسة أكادمييني(،  -حمضر بدين-)مدرب تقن   118القدم، واملكونة من  

خمتلف الرتبصات اليت ، من خالل  2018تمرب  سب  22إل غاية    2018ماي    07يف الفرتة الزمنية املمتدة من  
، وكذا األايم الدراسية واملؤمترات 2018/ 2017نظمت من طرف االحتادية اجلزائرية لكرة القدم للموسم الرايضي  

اليت نظمت عرب ربوع الوطن يف خمتلف اجلامعات وحىت من خالل اتصاالت خارج الوطن مع أهل االختصاص يف 
 . ل االستمارة االلكرتونيةإضافة إ   جمال كرة القدم 

 ملنهج: ا  -2.1.2
هو   الذي  املسحي  ابألسلوب  الوصفي  املنهج  البحث  مشكلة  تثمني  يف  الباحث  الطالب  إحدى استخدم 

هتتم بدراسة الظواهر املوجودة يف مجاعة معينة يف الوقت احلاضر أي موجودة ابلفعل وقت إجراء اليت    األساليب 
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من خالل املشكلة اليت يطرحها الباحثون فإن   (،2009)أ.د. بوداود عبد اليمني، د. عطاء هللا أمحد،    املسح  
عمار بوحوش " فاملنهج املسحي يعترب املنهج املسحي هو أكثر مالئمة حلل هذا املشكل الذي نعرب عنه يف قول  

طريقة للوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات املقننة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها 
 وإخضاعها للدراسة الدقيقة " كما يعرب عنه أن ه "الطريقة املفضلة لتحديد العالقة".

 متغريات البحث:   -3.1.2
 . كاهليبوكسي قناع التدريب  املستقل: املتغري    -1.3.1.2
  ك مرحلة التحضري البدين، حيث قمنا بتقصي واقع استخدام قناع التدريب اهليبوكسي املتغري التابع:    -2.3.1.2

من  جمموعة  على  استبيانيه  استمارة  األسئلة يف شكل  من  بتوجيه جمموعة  وذلك  البدين  التحضري  مرحلة  خالل 
 يني، أكادمييني(.    املختصني )مدربني، حمضرين بدن

 أدوات البحث:   -4.1.2
قام   االستطالعية  الدراسة  أهداف  حتقيق  املفحوصني   الباحث ألجل  من  فئة  إل  موجهة  استمارة  بتصميم 

يف كرة القدم، وننوه أن هذه اخلطوة املتمثلة يف حتضري االستمارة متت من )مدربني، حمضرين بدنيني، أكادمييني(  
مراجعة   إل خالل  إضافة  فيها،  الواردة  وعبارات  األسئلة  من  املشاهبة  والبحوث  السابقة  الدراسات  من  جمموعة 

الطرق احلديثة، وقد اشتملت االستمارة  البدين واستخدام  التحضري  يتعلق خبصائص  فيما  النظري خاصة  اجلانب 
 اخلاصة ابملدربني على حمورين إضافة إل األحوال الشخصية، ومتثلت يف: 

 . التحضري البدين يف كرة القدم  ور األول:احمل  -
 .كاستخدام قناع التدريب اهليبوكسي  احملور الثاين:  -

كما ضمت الصورة األولية لالستمارة مخس عبارات يف احملور األول وسبع عبارات يف احملور الثاين بعد عرضها 
 على جمموعة من أساتذة خمتصني وضبطها وتصحيحها واملوافقة عليها. 

 األسس العلمية لألداة:   -5.1.2
 حىت يكون لالختبارات صالحية يف استخدمها وتطبيقها البد من مراعاة الشروط واألسس العلمية التالية: 

يذكر كل من "ابرو ومك جي" أن الصدق يعن املدى الذي يؤدى فيه االختبار  صدق االستبيان:  -1.5.1.2
)احلفيظ, ار "مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسه" هلدفه الذي وضع من اجله ويقصد بصدق االختب

 . (146، صفحة 1993مقدم عبد،  
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الباحث   الطالب  قام  االستبيان  صدق  من  أهل للتأكد  من  األساتذة  من  جمموعة  على  االستمارات  بعرض 
إلبداء رأيهم حول مدى مالئمة عبارات االستبيان مع احملور وكذا وضوح مفرداهتا،   ( 2017)صاحل،  االختصاص  

)موافق عبارة  كل  أمام  وضعنا  حول -تعديل -حيث  اخلرباء  األساتذة  سجله  ما  حتليل  عملية  وبعد  حذف(، 
 ية: من املوافقة مع تسجيل التعديالت التال %80االستمارتني وجدان أن كل العبارات حتصلت على أكثر من 

 إعادة النظر يف بعض األسئلة اخلاصة مبحور املعلومات الشخصية ليتسىن للمفحوصني اإلجابة عليها بسهولة.   -1
 إعادة صياغة ثالثة عبارات من االستبيان املوجه للمدربني بشكل بسمح بسهولة فهمها.   -2

 وبعد إجراء التعديالت املطلوبة مت إعداد الصورة النهائية لالستمارة.
 ثبات االستبيان:   -2.5.1.2

ويعن ثبات االختبار أنه إذا ما أعيد االختبار على نفس العينة حتت نفس الظروف يعطي نتائج معنوية أي 
 .(70، صفحة  1999)إبراهيم, مروان عبد اجمليد،  وجود معامل ارتباط كبري بني نتائج االختبار  

استخدم   االستبيان  نتائج  اختبار مدى دقة واستقرار  "تالطالب  بغرض  طبيق االختبار وإعادة الباحث طريقة 
قوامها   عينة  أسبوع وذلك على  قدره  زمن  بفاصل  اخلاصة ابملدربني  االستمارة  فردا من   40تطبيقه" مستعملني 

 املدربني من خارج عينة البحث األساسية. 
وحبساب معامل االرتباط بريسون سجلنا أن االستبيان ككل يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث قدرت القيمة 

وهي قيمة أكرب من القيمة   0.05ومستوى الداللة    38عند درجة احلرية    0.86احملسوبة ملعامل االرتباط "ر"  
 ( املوايل: 01وهو ما يوضحه اجلدول رقم )   ، وينطبق ذلك أيضا على حماور االستبيان 0.38اجلدولية اليت تقدر بـ 

 ميثل ثبات االستبيان اخلاص ابلدراسة االستطالعية.(:  10اجلدول رقم )

رقم 
 احملور

 ن الـمــحـاور 
مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية

قيم " ر" 
 احملسوبة 

قيمة "ر" 
 اجلدولية

 التحضري البدين يف كرة القدم 01

40 0،05 38 

0،66 

0،38 02 
استخدام قناع التدريب 

 ك اهليبوكسي 
0،80 

 0،85 الدرجة الكلية لالستبيان 03
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 املوضوعية:   -3.5.1.2
الباحث من  التحيز أو التعصب، وعدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر  يقصد ابملوضوعية التحرر من 

 . (332، صفحة  2003)عيسوي, عبد الرمحان حممد،  أحكام  
عينة  إدراك  والغموض حسب مستوى  الصعوبة  بعيدا عن  العبارات ووضوحها  الباحث على سهولة  لقد ركز 

ال ابلتعديالت  قمنا  حيث  توجالبحث  حسب  ق الزمة  كما  احملكمني،  األساتذة  عينة   اميهات  طبيعة  مبراعاة 
 املفحوصني وكذا إمكانية تقبلهم للموضوع الذي يعنيهم وهذا كله حىت يتحقق لالستبياانت شرط املوضوعية. 

 األدوات اإلحصائية:   -6.1.2
 املعادالت اإلحصائية التالية: ألجل املعاجلة اإلحصائية للدراسة األولية وظف الباحثون  

 . 2اختبار حسن املطابقة كا  –معامل االرتباط بريسون    –النسبة املئوية    -
 واملعاجلة االحصائية:   النتائج  -7.1.2

 تقسيم حماور استمارة تثمني املشكلة. (:  11اجلدول رقم )
 األسئـلة  احملاور العنوان العناصر

العنصر  
 /  األول

 عليها. الشهادة احملصل  -
 اخلربة املهنية  -
 مهام املدرب  -

العنصر  
 الثاين 

 احملور األول: 
التحضري البدين يف  

 كرة القدم 

 / ما هو املكان األنسب ملرحلة التحضري البدين؟ 1
 /هل إبمكان فرقكم القيام ابلرتبص يف املرتفعات؟ 2
 ؟ك/هل لديكم فكرة عن اهليبوكسي 3
 ؟ ك/ما هو اهليبوكسي4
 يف التدريب والتحضري البدين؟ كاستخدام اهليبوكسي/كيف ميكن 5

العنصر  
 الثالث 

 احملور الثاين: 
استخدام قناع  

التدريب  
 ك اهليبوكسي

 /هل لديكم فكرة عن آلية عمل هذا القناع ؟ 6
من اجل تطوير   ك /ماهي الفرتة اليت حيبذ فيها استخدام قناع اهليبوكسي7

 القدرات البدنية؟ 
 ؟ك/ماهي القدرات البدنية األساسية اليت تطورها تدريبات اهليبوكسي 8
 ؟ك/ ماهي اخلصائص الفسيولوجية اليت تطورها تدريبات اهليبوكسي 9

 / هل هناك عالقة بني نقص كمية األوكسجني والكرايت الدموية احلمراء؟ 10
  على الدم؟ / كيف يؤثر التدريب بنقص األوكسجني 11
من قبل خالل تدريبات    ك/هل جربتم استخدام قناع التدريب اهليبوكسي12

 فريقكم؟ 
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( حمتوى استمارة تثمني مشكلة البحث من حيث التقسيم واحملتوى أين قسمت هذه 11يوضح اجلدول رقم )
ضم يف حمتواه مخس أسئلة، أما األخرية إل حمورين، احملور األول الذي يتكلم عن التحضري البدين يف كرة القدم أين 

والذي انتظم يف سبع أسئلة موجهة إل جمموعة من   كاحملور الثاين فكان حول استخدام قناع التدريب اهليبوكسي
معلومات  من  االستمارة  أول  ما جاء يف  إل  وأكادمييني(، ابإلضافة  بدنيني،  )مدربني، حمضرين  من  املفحوصني 

 علمية، اخلربة ومهامهم يف الفرق.  خاصة ابملستجوبني من الدرجات ال
 معلومات العاّمة:   -أ

 معلومات عامة عن املدربني.  يوضح  (:12اجلدول رقم )
 النسبة  التكرارات  اإلجابة  املعلومة 

 
الشهادة احملصل عليها  
 )الشهادة األكادميية( 

 %35 41 ليسانس 
 %47 56 ماسرت 
 %06 07 دكتوراه 
 %12 14 مستشار 

 %100 118 اجملـموع 

الشهادة احملصل عليها  
 )الشهادة التدريبية( 

FAF 3 38 32% 
CAF C 46 39% 
CAF B 18 15% 
CAF A 16 14% 

 %100 118 اجملـموع 

 
 اخلربة املهنية 

 

 %22 26 سنوات  03-  01من
 %25 30 سنوات  05-03من  
 %44 52 سنوات  10-05من  

 %09 10 سنوات  10أكثر من  
 %100 118 اجملـموع 

 مهام املدرب 
 

 %65 77 مدرب فين 
 %35 41 حمضر بدين 
 00% 00 حمضر نفسي 

 00% 00 مدرب حراس املرمى
 %100 118 اجملـموع 

املوضح أعاله يتضح لنا أن أغلبية املدربني هم متحصلني على شهادة ماسرت أكادميي   ( 12)   من خالل اجلدول
وفيما خيص الشهادة التدريبية احملصل عليها فأغلبية املدربني حيملون شهادة    %47بنسبة    56والذي بلغ عددهم  
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دربني تراوحت خربهتم وفيما خيص اخلربة املهنية فأغلبية امل  %39بنسبة قدرت بـ    46كاف "ج" والبالغ عددهم  
بـ    52سنوات والبالغ عددهم    10إل    5بني   وفيما خيص مهام املدرب يف الفريق اخلاص   %44بنسبة قدرت 

 . %65مدرابً فنياً بنسبة قدرت بـ   77فأغلبية املدربني فنيني والذين بلغ عددهم  
يتميزون مبستو  الدراسة عليهم  الذين مت إجراء  املدربني  الناحية األكادميية وعليه فإن  أغلبية  ى علمي جيد من 

والتدريبية هذا الذي يسمح لنا مبعرفة أهم النقاط املبحوث عنها يف جمال التحضري البدين والتدريب احلديث يف كرة 
القدم وهذا ما يربز لنا العديد من املؤشرات املهمة اليت تكون سندا لنا يف عملية البحث والتحري ومعاجلة املوضوع 

 يدينا بطريقة علمية أكادميية. الذي بني أ
 أسئلة البحث:   -ب

 النتائج اخلاصة ابحملور األول الذي جاءت أسئلته حول التحضري البدين يف كرة القدم. (:  13اجلدول رقم )
 2كا احملسوبة  2كا األجوبة  األسئلة 

 اجلدولية 

ما هو املكان 
األنسب ملرحلة 
 التحضري البدين؟

 املناطق السهبية  الصحراء  املرتفعات الساحل

 % ت % ت % ت % ت 7،81 *34.89
53 45% 17 14

% 
13 11% 35 30

% 
هل إبمكان فرقكم  
القيام ابلرتبص يف 

 املرتفعات؟

 ال نعم 
43.93* 3,84 

19 % 23 ت
81 % 95 ت %

% 

هل لديكم فكرة عن  
 ؟كاهليبوكسي

 ال نعم 
4.10* 3,84 

18 % 48 ت
 % 70 ت %

82
% 

 ؟كما هو اهليبوكسي

زايدة يف درجة  
 حرارة اجلسم

نقص يف كمية 
 الدم 

زايدة يف  
 األكسجني 

نقص يف كمية 
 األكسجني 

املستهلك 
األقصى 

 كسجيين و األ
108.27* 9،49 

 % ت % ت % ت % ت % ت

04 03
% 09 08

% 15 13
% 67 57

% 23 19
% 

كيف ميكن  
استخدام 

يف ك اهليبوكسي
والتحضري  التدريب 

 البدين؟

التدريب يف 
 املرتفعات

التدريب يف غرف 
 احملاكاة 

استخدام وسائل  
 كتم النفس 

استخدام قناع التدريب  
 احلديث 

 ت ت % ت % ت % ت 7،81 *80.30

48 41
% 03 03

% 24 20% 43 36
% 
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إجاابت املفحوصني أي ( والسؤال األول ابلتحديد جند أن أكرب نسبة من جمموع  13رقم ) من خالل اجلدول
% منهم 30% قد اختاروا الساحل كمكان انسب خالل مرحلة التحضري ابلنسبة لالعب كرة القدم.  بينما  45

%، لتكون الصحراء هي رابع 14اختاروا املناطق السهبية كثاين انسب مكان للتحضري، مث املرتفعات اثلثا بنسبة  
 %. 11ة التحضري البدين بنسبة  ما اختري ابلنسبة للمناطق األنسب خالل مرحل 

ومن خالل إجاابت املفحوصني نالحظ أن كل األماكن املذكورة مهمة ولكن بدرجات، وهو ما أكده مقدار 
( أكرب *34.89( احملسوبة )2( حيث كانت قيمة )كا03( ودرجة احلرية )0.05( على مستوى الداللة ) 2)كا

 ى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية. ( وهذا ما يدل عل7،81( اجملدولة )2من قيمة  )كا
هل إبمكان فرقكم القيام ابلرتبص يتضح لنا من خالل إجاابت املفحوصني عن السؤال الثاين والذي طرح ب:  

( على مستوى 2وهو ما أكده مقدار )كا% أجابوا ب ال،  81% منهم أجابوا ب نعم، و19أن    يف املرتفعات؟ 
( اجملدولة 2أكرب من قيمة )كا ( *43.93( احملسوبة ) 2حيث كانت قيمة )كا(  1( ودرجة احلرية )0.05الداللة ) 

 ( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية.3،84)
هل لديكم فكرة عن كما اتضح لنا أيضا من خالل إجاابت املفحوصني عن السؤال الثالث والذي طرح ب:  

( على مستوى 2وهو ما أكده مقدار )كا% أجابوا ب ال،  70% منهم أجابوا ب نعم، و48أن    ؟كاهليبوكسي
( اجملدولة 2أصغر من قيمة )كا  ( *4.10( احملسوبة ) 2( حيث كانت قيمة )كا1( ودرجة احلرية )0.05الداللة ) 

 ( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية.3،84)
إجااب جمموع  من  كبرية  نسبة  فنجد  الرابع  للسؤال  ابلنسبة  أي  أما  املفحوصني  أبن 57ت  أجابوا  قد   %

األكسجنيهو    كاهليبوكسي كمية  يف  اختاروا  19،  نقص  منهم  األكسوجين%  األقصى  واملستهلك   ،13 %
. لتصل نقص يف كمية الدم% أجابوا ب  08، بينما ككتعبري عن مصطلح اهليبوكسي زايدة يف األكسجنياختاروا  

أن   اختاروا  للمفحوصني من  نسبة  بنسبة  هو    كاهليبوكسيأخر  اجلسم  ومن خالل 03زايدة يف درجة حرارة   %
مقدار )كا أكده  ما  بدرجات، وهو  املذكورة مهمة ولكن  النسب  أن كل  املفحوصني نالحظ  على 2إجاابت   )

( الداللة  احلرية )0.05مستوى  ودرجة  )كا4(  قيمة  كانت  ) 2( حيث  احملسوبة  قيمة  *108.27(  من  أكرب   )
 ( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية. 9،49( اجملدولة )2)كا

اهليبوكسي استخدام  ميكن  كيف  التايل:  ابلطرح  جاء  والذي  األول  احملور  يف  سؤال  آلخر  ابلنسبة  يف   كأما 
التدريب يف % قد اختاروا  41جند أن أكرب نسبة من جمموع إجاابت املفحوصني أي  التدريب والتحضري البدين؟  

بينما  املرتفعات اختاروا  36.  منهم  احلديث%  التدريب  قناع  بنسبة  استخدام  مث  اختاروا  20،  من  استخدام % 
يف   كاهليبوكسيإلمكانية استخدام  هو رابع ما اختري ابلنسبة    التدريب يف غرف احملاكاة، ليكون  وسائل كتم النفس

 . %03التدريب والتحضري البدين بنسبة  
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ومن خالل إجاابت املفحوصني نالحظ أن كل اإلجاابت املذكورة مهمة ولكن بدرجات، وهو ما أكده مقدار 
( أكرب *80.30( احملسوبة )2( حيث كانت قيمة )كا03( ودرجة احلرية )0.05( على مستوى الداللة ) 2)كا

 ( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية. 7،81)  ( اجملدولة 2من قيمة  )كا
 .كالنتائج اخلاصة ابحملور الثاين الذي جاءت أسئلته حول استخدام قناع تدريب اهليبوكسي(:  14اجلدول رقم )

 2كا احملسوبة  2كا األجوبة  األسئلة
 اجلدولية 

هل لديكم فكرة عن  
 آلية عمل القناع؟ 

 ال نعم 
*49.83 3,84 

%4 % 52 ت

4 
56 % 66 ت

% 

كيف يؤثر التدريب  
بنقص األوكسجني 

 على الدم؟

نقص يف عدد كرايت  
 الدم احلمراء 

 ال يؤثر عليها زايدة يف عدد كرايت دم محراء
80*136. 

5،99 
 

 ت ت % ت % ت
05 04% 99 84% 14 12% 

ماهي الصفات البدنية  
األساسية اليت تطورها 

 ؟ ك اهليبوكسيتدريبات  

 السرعة  القوة  التحمل 
 ت ت % ت % ت 40.90*

72 61% 25 %21 21 %18 
ماهي اخلصائص 
الفسيولوجية اليت  
تطورها تدريبات  

 ؟ كاهليبوكسي 

 ال تطور شيء  كفاءة االسرتجاع  اجلهاز التنفسي  اجلهاز الدوري 

 % ت % ت % ت % ت 7،81 64.84*

64 %54 32 27
% 15 12% 07 07

% 
ماهي الفرتة اليت حيبذ 
فيها استخدام قناع 

من اجل    كاهليبوكسي 
تطوير القدرات  

 البدنية؟

 م.انتقالية  منافسة  قبل.منافسة  م.إ.خ  م.إ.عام

*29.03 9،49 
 % ت % ت % ت % ت % ت

44 37
% 22 

%

19 19 16
% 25 21

% 08 07
% 

هل هناك عالقة بني  
نقص كمية األوكسجني  

والكرايت الدموية  
 احلمراء؟ 

 ال نعم 

*51.55 

3,84 

 % 98 ت
%

 % 20 ت 83
17
% 

هل جربتم استخدام  
قناع التدريب  

من قبل    كاهليبوكسي 
خالل تدريبات  

 فريقكم؟

 ال نعم 

*110.13 
 % 02 ت

%

 % 116 ت 02
98
% 
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هل لديكم فكرة عن آلية   التايل:( والسؤال األول ابلتحديد والذي جاء يف الطرح  14رقم )  من خالل اجلدول
( على 2وهو ما أكده مقدار )كا% أجابوا ب ال، 66% منهم أجابوا ب نعم، و 44يتضح لنا أن   عمل القناع؟

( 2أكرب من قيمة )كا (49.83*( احملسوبة )2( حيث كانت قيمة )كا1( ودرجة احلرية )0.05مستوى الداللة )
 هناك فروق ذات داللة إحصائية. ( وهذا ما يدل على أن  3،84اجملدولة )

؟ جند كيف يؤثر التدريب بنقص األوكسجني على الدممن خالل إجاابت املفحوصني عن السؤال الثاين حول  
، بينما يرى القليل ال يؤثر عليها% منهم قالوا  12، وزايدة يف عدد كرايت دم محراء% منهم أجابوا ب  84أن  

بنسبة   أي  املفحوصني  أن  04من  الدم التدريب  %  كرايت  عدد  نقص  يؤثر يف  الدم  على  األوكسجني  بنقص 
، وهذا ما يوضح مدى دراية املفحوصني ب فسيولوجيا اجلهد البدين وما ينجم عن التدريب يف حالة نقص احلمراء

ما أكده مقدار )كا  األكسجني،  الداللة )2وهو  احلرية ) 0.05( على مستوى  قيمة 2( ودرجة  ( حيث كانت 
( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات 5،99(  اجملدولة )2أكرب من قيمة )كا  ( 136.80*( احملسوبة )2)كا

 داللة إحصائية. 
ماهي الصفات البدنية األساسية اليت تطورها تدريبات أما عن إجاابت املفحوصني عن السؤال الثالث حول  

، بينما يرى القليل من املفحوصني القوة% منهم قالوا  21، والتحمل% منهم أجابوا ب  61جند أن    ؟كاهليبوكسي
تطور صفة السرعة، وهذا ما يوضح مدى دراية املفحوصني مبتطلبات    كتدريبات اهليبوكسي% أن  18أي بنسبة  

وهو ما   كرة القدم احلديثة وخمتلف التأثريات النامجة عن استعمال الوسائل التدريبية احلديثة يف جمال كرة القدم، 
)كاأ مقدار  )2كده  الداللة  مستوى  على   )0.05 ( احلرية  ودرجة  )كا2(  قيمة  كانت  حيث  احملسوبة 2(   )
 ( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية. 5،99(  اجملدولة )2أكرب من قيمة )كا (40.90*)

الفس اخلصائص  ماهي  التايل:  الطرح  يف  جاء  والذي  الرابع  السؤال  خالل  من  لنا  تطورها يتبني  اليت  يولوجية 
اهليبوكسي ابجل54أن  ؟  كتدريبات  أجابوا  الدوري%  وهاز  اجل27،  قالوا  التنفسي%  من هاز  البعض  ويرى   ،

بنسبة   أي  أن12املفحوصني  اهليبوكسي  %  االسرتجاع  تطور  كتدريبات  بنسبة كفاءة  أي  القليل  يرى  بينما   ،
اهليبوكسي54 التدريبات  أن  فسيولوجية،   ك%  أي خاصية  تطور  )كا  ال  مقدار  أكده  ما  مستوى 2وهو  على   )

(  اجملدولة 2أكرب من قيمة )كا  (64.84*( احملسوبة )2( حيث كانت قيمة )كا2( ودرجة احلرية )0.05الداللة )
 ( وهذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية.7،81)

  ك ماهي الفرتة اليت حيبذ فيها استخدام قناع اهليبوكسيمن خالل إجاابت املفحوصني يف السؤال اخلامس عن  
البدنية؟ فنجد أن   القدرات  العام،    أجابوا ب  %37من اجل تطوير  املنافسة، مث 21مرحلة اإلعداد  % مرحلة 

قب19 ما  مرحلة  أخرى  فئة  اختارت  بينما  اخلاص،  البدين  اإلعداد  مرحلة  بنسبة  %  املنافسة  لتجيب 16ل   ،%
هي املرحلة االنتقالية، وهذا ما   كجمموعة قليلة من املفحوصني أبن الفرتة اليت حيبذ فيها استخدام قناع اهليبوكسي

يبني الدراية الكبرية للمفحوصني مببادئ وحمتوى الربامج من خالل اختيار أفضل الوسائل والطرق خالل خمتلف 
( 4( ودرجة احلرية )0.05( على مستوى الداللة )2وهو ما أكده مقدار )كااملوسم الكروي، املراحل املربجمة طيلة 
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( وهذا ما يدل على أن 9،49( اجملدولة )2( أكرب من قيمة  )كا29.03*( احملسوبة )2حيث كانت قيمة )كا
 هناك فروق ذات داللة إحصائية.

السادس ب  الدموية   من خالل ما جاء يف السؤال  هل هناك عالقة بني نقص كمية األوكسجني والكرايت 
أن  احلمراء؟   لنا  نعم، و83يتضح  أجابوا ب  منهم  أجابوا ب ال،  %17  أكده مقدار )كا%  ما  ( على 2وهو 

( 2أكرب من قيمة )كا (51.55*( احملسوبة )2( حيث كانت قيمة )كا1( ودرجة احلرية )0.05مستوى الداللة )
 هذا ما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية. ( و 3،84اجملدولة )

التايل:  السابع والذي جاء ابلطرح  اهليبوكسي  يتبني من السؤال  التدريب  قناع  من قبل   كهل جربتم استخدام 
وهو ما أكده مقدار % أجابوا ب ال،  98% منهم أجابوا ب نعم، و02يتضح لنا أن  خالل تدريبات فريقكم؟  

أكرب   ( 110.13*( احملسوبة )2( حيث كانت قيمة )كا1( ودرجة احلرية )0.05( على مستوى الداللة ) 2)كا
 .أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  ( وهذا ما يدل على 3،84( اجملدولة ) 2من قيمة )كا

 املناقشة:   -8.1.2
اإن   الباحث   لفرضياتترمجة  دفع  أرقام  مصادرها   إل  خمتلف  يف  والقيمة  الدقيقة  املعلومة  على  التفتيش  إل 

العلمي..اخل(،  البحث  والعديد من حمركات  املكتبات  واملشاهبة عرب  السابقة  الدراسات  خمتلف  )كتب، جمالت، 
 .ضي خاصةوتقدميها يف صورة واضحة للقراء عامة والعاملني يف جمال التدريب الراي

( يتضح لنا أن كاف احملسوبة اكرب من كاف 13على ضوء النتائج السالفة الذكر واملوضحة يف اجلدول رقم ) 
انه ال توجد داللة  التدريب، مما يربز  قناع  البدين واستخدام  التحضري  اجلدولية يف مجيع األسئلة اخلاصة يف حمور 

هل لديكم فكرة إحصائية  وهذا ما اتضح يف مجيع األسئلة وخاصة السؤال املباشر والذي جاء يف الطرح التايل:  
مدرب من أصل   70% ب ''ال'' وهذا ما ميثل  82والذي كانت نسبة اإلجابة عليه بنسبة     ؟كعن اهليبوكسي

 مدرب ملختلف الفئات.   118
هذه الفرق بضرورة االطالع على خمتلف الكتب واملقاالت العلمية اليت   مدريب   ث الباح الطالب  وعليه ينصح  

كيسي ج. الدراسات احلديثة، هو ما قدمه    من شاهنا توضيح طرق وكيفية استعمال هذه الوسائل احلديثة ومن 
منشورة سنة    دانفورد املتكون من   2015يف مقالة  األداء  العايل  الصناعي  التدريب  بقناع  التعريف  عنوان  حتت 

املرصودة   االرتفاعات  مقاومات  خمتلف  لتكرار  للتعديل  وقابلة  متعددة  هواء   .Robert J)  صمامات 
Welnetz, 1998)  ،  مكوانت هذا القناع ابإلضافة إل آلية عمله من درجة تدفق اهلواء، والذي يوضح فيه

واليت تعمل وفًقا ملبدأ احلد من كمية اهلواء أثناء االستنشاق، حيث تساعد نتيجة احلد من األكسجني على تطوير 
اجملمو  هذه  بني  ومن  االستنشاق،  يف  املساعدة  عن  املسؤولة  العضالت  تطوير  على  وقدرهتا  الرئة  عات وظائف 

القفص  يف  املوجودة  املساحة  توسيع  على  تعمل  اليت  اخلارجية  الوربية  العضالت  وجمموعات  احلاجز  احلجاب 
)األقواس( للخارج  الصدري  القفص  وتوسيع  احلاجز(  )احلجاب  أسفل  إل   .Casey J)  الصدري 

Danford , 2015) . 
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الثاين وهو:   السؤال  املفحوصني عن  إجاابت  نستنتج من خالل  القيام ابلرتبص يف هل إب كما  فرقكم  مكان 
بنسبة   "ال"  أجابوا ب  أين  ن81املرتفعات؟  وهو يف  الالعبني   الباحث الطالب  ر  ظ%  عملية حتضري  يف  تقصري 

مقارنة ملا يوفره التدريب يف املرتفعات من مزااي وتكيفات فسيولوجية من شأهنا أن تنعكس على الرفع من الكفاءة 
فعالية خ  السريعة البدنية وجعلها أكثر  احلركات  املبارايت من مداومة هوائية والقدرة على مداومة  تتطلبه  ملا  اصة 

والقوية طيلة أشواط املقابلة، كما أن الكثري من البحوث والدراسات احلديثة تؤكد على أمهية التدريب يف املرتفعات 
حتت عنوان اثر تدريب الرايضيني يف املرتفعات، والذي بني فيه   2013سنة  ديفيد ج يب شوب نذكر منها دراسة 

أمهية التدريب يف املرتفعات، واليت ميكن وصفها على أهنا عوامل تعزز من أداء الرايضي على التحمل أو القدرة 
رات البدنية على التعايف من اجلهود القصوى أو شبه القصوى، كما أن هناك بعض األدلة على أن بعض هذه القد 

قد يتعزز من خالل التدريب يف املرتفعات، وأهنا أكرب من ما ميكن حتقيقه من خالل التدريب على مستوى سطح 
البحر، وأهنا ترتجم إل حتسني أداء الفريق أثناء املبارايت، من الرباهني العلمية اليت تؤكد ذلك هو ما توصلت له 

أل الوظيفي  العمل  يف  حتسن  من  الدراسة  ابلنسبة  هذه  والتنفسي  القلب  اجلسم  يف   للرايضينيجهزة  تدربوا  الذين 
مع اخنفاض لضرابت القلب (  VO2 max) املرتفعات وذلك بزايدة نسبة احلد األقصى الستهالك األكسجني

  ، (Green HJ., 1992)  يف الراحة والقدرة على االسرتجاع والتعايف بسرعة بعد املبارايت ذات الشدة العالية  
عمليةابإلضا يف  السرعة  إل  والكبد األ  فة  العضالت  مستوى  على  ختزن  طاقة  إل  وحتويله  اللنب  محض   يض 

(David J Bishop, Olivier Girard, 2013) مما يوفر للرايضي خمزون طاقوي يستطيع من خالله ،
مواكبة جمرايت املنافسات والبطوالت ذات املستوى العايل، وعلية ومن خالل هذه احلجج والرباهني العلمية نقول 

لابن   األول  البحث الفرض  مشكلة  قناع    تثمني  ابستخدام  دراية  للمدربني  ليس  انه  وهو  حتقق  التدريب قد 
 رة القدم. يف ك   كاهليبوكسي

( يتضح لنا أيضا أن كاف احملسوبة اكرب من كاف اجلدولية 14على ضوء النتائج املوضحة يف اجلدول رقم )و 
، واليت تدور كالثاين الذي جاءت أسئلته حول استخدام قناع تدريب اهليبوكسييف مجيع األسئلة اخلاصة يف حمور  

اجلانب   على  األخري  هذا  أتثريات  و حول  من  من ظ الفسيولوجي  الكيمائي  اجلانب  وكذا  احليوية   األجهزة  ائف 
املوضوع وبني من  له دراية عن  املفحوصني متضاربة بني من  الدم وغريها، فكانت معظم إجاابت  أتثريات على 
له  أشار  ما  وهو  للرايضي،  والبدنية  الفسيولوجية  القدرات  من  الرفع  يف  احلديثة  الوسائل  هذه  استخدام  جيهل 

بينت دراسة   ا املشاهبة حيث  الدراسات  بوركاريلباحثون يف  منشورة سنة  جون ب.  مقالة  حتت   2016، يف 
عنوان، أتثري ارتداء قناع التدريب واملرتفعات على السعة اهلوائية، وظيفة الرئة، ومتغريات الدم، وذلك من خالل 

يتني يف األسبوع خالل مرحلة التحضري برانمج تدريب مكون من خطة شهرية بستة أسابيع مبعدل حصتني تدريب
املرتفعات واألخرى  فيه إل جمموعتني األول تدربت يف  العينة  العايل، قسمت  املستوى  اخلاص على رايضيني يف 
بني  إحصائية  داللة  ذات  لفروق  وجود  ال  انه  تبني  البعدية  ابالختبارات  القيام  وبعد  التدريب  قناع  ابستعمال 

اال من  كل  يف  األقصى اجملموعتني  احلد  يف  حتسن  سجل  بينما  الدموية،  واملتغريات  الرئوية  الوظيفة  ختبارات 
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%( لكن هذا التحسن مل 13،9لصاحل اجملموعة اليت تدربت ابألقنعة بنسبة )  VO2maxالستهالك األكسجني  
ت من خالل تقارب يكن دال إحصائيا مما يؤكد على موثوقية وكفاءة هذا القناع التدريب احملاكي لتدريبات املرتفعا

( أيًضا حتسينات مماثلة 2013سنة )  كيدو وآخرون دراسة    تالبعدية بني اجملموعتني، كما وجد نتائج االختبارات  
أثناء استخدام قناع التنفس املقاوم أثناء التمرين، ولكن مل يالحظ أي حتسن كبري يف 36% يف العتبة اهلوائية بنسبة  

وعلية ،  (Kido et al, 2013)ة واليت تدربت بدون استعمال قناع التدريب  العتبة اهلوائية يف جمموعة الثاني
قد حتقق وهو انعدام استخدام قناع   لتثمني مشكلة البحثومن خالل هذه النتائج العلمية نقول ابن الفرض الثاين  

 خالل مرحلة التحضري البدين يف كرة القدم.   كالتدريب اهليبوكسي
 خالصة:   -9.1.2

هذه  ملضمون  واملعاجلة  االستبيانية  االستمارة  يف  املوجودة  األسئلة  من  استقيناها  اليت  املعطيات  على  اعتمادا 
 يف كرة القدم نستنتج أن:   كالدراسة اليت هتدف إل دراسة واقع استخدام قناع التدريب اهليبوكسي

، جهاز حتديد GPSكرة القدم ال يستخدمون وسائل التدريب احلديثة مثل جهاز حتديد املواقع   معظم مدريب
'' التدريب  قناع  إل  ابإلضافة  ''الكارديو''،  القلب  تبني  كاهليبوكسي نبضات  والذي  دراستنا  يف  املستخدم   أن '' 

 إال و آلية عمل القناع وعدم استخدامهم له يف التدريبات    كأغلبية املدربني لديهم فكرة حول تدريبات اهليبوكسي
 هو جزء من عملية التدريب احلديثة.   كفئة قليلة منهم  وهذا مايربز أن استخدام قناع التدريب اهليبوكسي

 سيولوجية(: الدراسة االستطالعية الثانية ) االختبارات البدنية والف  -3
من خالل تفريغ نتائج االستمارة االستبيانية والنتائج احملصل عليها حيول الطالب الباحث يف اقرتاح اختبارات 
ذات  نتائج  إل  الوصول  اجل  من  هذا  كل  و  الدراسة،  طبيعة  على  تكييفها  قصد  وفسيولوجية  بدنية  ميدانية 

 ابخلطوات التالية:مصداقية و مثمنة للبحث ومن اجل هذا قمنا  
 اخلطوة األوىل: 

القدم  لكرة  واملناسبة  اخلاصة  والفسيولوجية  البدنية  االختبارات  من  جمموعة  حتديد  يف  األول  اخلطوة  متثلت 
ابلدراسات السابقة والبحوث املشاهبة إضافة إل   ةسنة، حيث مت االستعان  19واملناسبة أيضا للفئة العمرية حتت  

ترشيحها وعرضها على خرباء   مصادر ومراجع علمية و استبيانية قصد  استمارة  مقننة، مت جتميعها وتنظيمها يف 
 ،2018مارس  واختصاصيني يف جمال التحضري البدين وكذا أساتذة ودكاترة التدريب الرايضي، و مت هذا يف شهر  

عمرية املستهدفة من طرف وذلك ألجل حتديد وترشيح أدق االختبارات املوجهة للقياس الفعلي واملالئمة للمرحلة ال
 الطالب الباحث إضافة إل متيزها مبعايري الصدق والثبات واملوضوعية، وكوهنا ذات جودة عالية من الدقة. 
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وعلى اثر النتائج املتحصل عليها بعد ترشيحها، شرع الطالب الباحث يف حتليل نتائج حتكيمها كما هو موضح يف 
ي حسن حممد عالوي ونصر الدين رضوان حيث يذكر "كل مكون أو يف ذلك إل رأمستندا  (  15اجلدول رقم )

 من اجملموع الكلي لآلراء تستبعد من التجربة املقصودة"  %25مهارة خاصة حتصل على نسبة تكرارات تقل عن  

 . (329، صفحة 1988)رضوان،  
 جملمع االختبارات البدنية والفسيولوجية يوضح النسب املئوية    :(15جدول رقم )

 النسبة الئوية  احملكمني اهلدف منه  االختبار

 مورفولوجية 
 % 100 15 القامة 
 % 100 15 الوزن 
 IMC 15 %100مؤشر الكتلة 

 بدنية 

 م 30× 5اختبار  

 حتمل السرعة 

3 20% 
 %13 2 م   40م مث 20م، مث 60م،مث 20م،مث  40

كفاءة تكرار السرعة    RSA اختبار
 Bongsboالقصوى 

10 67% 

 اختبار اخلمس قفزات 

 القوة االنفجارية 

0 / 
 %53 8 اختبار ميواتست ارتفاع، قدرة، قوة  

 %20 3 اث( 90القفز من اجللوس ) 
 %27 4 الوثب العمودي سارجنت 

 
 فسيولوجية 

أقصى استهالك   intermittent 5/ 20اختبار يويو 
لألكسجني  

(MAX2VO ) 
+ السرعة اهلوائية  

 ( VMAالقصوى)

5 33% 
 5 33% ( Luc Leger(م ) 20اختبار )

 Vam-Eval 5 33%اختبار 

 FCvo2maxاختبار  
اختبار  

FCvo2max 15 100% 

 %33 5 قياس قدرة االسرتجاع  اختبار نوفميجانوف 
 %67 10 اختبار رويف ديكسون 

 %100 15 قياس السعة احليوية   احليوية جبهاز االسبريومرت قياس السعة  
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 اخلطوة الثانية: 
من خالل هذه اخلطوة تناول الطالب الباحث االختبارات احملكمة من طرف اخلرباء واملختصني  سواء البدنية  
أو الفسيولوجية، قام الباحث ابنتقاء االختبارات اليت حتصلت على أكرب نسبة من املوافقة من قبل احملكمني مث قام 

حيث مت إجراء لقاء عمل معهم حىت تشرح هلم االختبارات وطريقة القيام هبا   (03)ملحق رقمابنتقاء فريق عمل  
 وحتديد أدوات اليت من خالهلا يتم تطبيق هذه االختبارات وابلنسبة لرتتيب أداء االختبارات فكان كالتايل : 

 قياس الطول والوزن وحساب مؤشر الكتلة العضلية؛  -
 امليوتست؛ اختبار القوة االنفجارية جبهاز   -
 حتمل السرعة ومؤشر التعب؛  RSA اختبار   -
 اختبار الينوا للرشاقة، -
يويو اتست   -  vma  ،vo2max)بينما تساوت النسب بني إختبار قياس    ؛VMA – VO2maxاختبار 

،  20/5intermittent يويو  اختبار؛  مluc leger20 ، اختبار  Vam-Evalحسب رأي احملكمني بني  اختبار  
اعتماد االختبار األكثر مالئمة لكرة القدم حيث وقع اإلختيار على اختبار يويو املتقطع  إل  هذا ما دفع الطالب الباحث  

 م راحة(. 5م جري  20
 اختبار مؤشر رويف ديكسون لالسرتجاع؛  -
 ؛ FC vo2 maxقياس النبض االقصى   -
 مؤشر سبريومرت لقياس السعة الرئوية.... -

شرف الطالب الباحث مبساعدة فريق العمل، كما أ   ، حيث امليدان للتأكد من ثقلها العلميوقام بتجربتها يف  
نظم معهم لقاء عملي توضيحي قبل البدء يف تنفيذ االختبارات وإعطاء املهام لكل فرد كما طبقت االختبارات 

 لتحقيق مايلي: النموذجية  
 ضبط التوقيت املناسب لكل اختبار؛ -
ت - وسائل  سالمة  من  امليوتيست، التأكد  جهاز  الكومبيوتر،  الصوت،  خمرج  امليقايت،  مثل  االختبارات  نفيذ 

 ساعات قياس النبض، سالمة األقماع والوسائل البيداغوجية األخرى،...اخل؛
 مقدرة عينتا البحث التجريبية والضابطة على أداء بطارية االختبارات؛ -
 أداء االختبارات.  الوقوف على املشاكل والصعوابت اليت تصادف فريق البحث يف -

 :   اخلطوة الثالثة
نتائج على  للحصول  بدورها  تؤدي  اليت  اختبارات  إلجراء  طريق  أفضل  إل  الوصول  اجل  صحيحة  من 

االستطالعية، وبناء على ذلك مت  من تنفيذ التجربة ومضبوطة، وتطبيقا للطرق العلمية املتبعة كان البد للباحث 
تيارت فريق  اختيار   القسم  جنوم  ضمن  يلعب  الذي  القدم  تطبيق    لكرة  اجل  من  وذلك  الغربية،  اجلهة  الوطن 

 الغرض من هذه التجربة ما يلي:  االختبارات اليت اختريت من قبل الباحث، حيث كان 
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 الباحثني؛ معرفة الصعوابت و املشاكل اليت قد تواجه   •
 مدى تفهم عينة البحث لالختبارات؛ •
 مدى تناسب االختبارات لعينة البحث؛  •
 معرفة املدى الزمنية اليت جترى فيها االختبارات؛  •
 الصعوابت واملشاكل اليت قد تواجه الطالب الباحث والتوصل ألفضل طريقة إلجرائه؛  •
 املسموح هبا وغري املسموح هبا؛ التحكم يف متغريات البحث وضبط وإزالة املتغريات   •
 التعرف على مدى جتاوب عينة البحث مع إجراءات البحث امليدانية؛ •
مدى تفهم وكفاية فريق العمل لعملية القياس والتسجيل أثناء إجراء االختبارات وكيفية استخدام األجهزة  •

 واألدوات إضافة إل تقسيم الواجبات عليهم؛ 
 تاد لتنفيذ االختبارات. التأكد من مالئمة امللعب و الع •

ويف األخري قد مت استبعاد مجيع نتائج التجربة االستطالعية عن نتائج البحث الرئيسية وقد أشرف الطالب 
 الباحث بنفسه على إجراء االختبارات مبساعدة فريق العمل واألستاذ املشرف.

 لى آلية استخدام القناع(: الدراسة االستطالعية الثالثة )الربانمج التدرييب املقرتح والتعرف ع  -4
قبل البدء إبعداد الربانمج التدريب لعينة البحث، استعان الطالب الباحث ابلعديد من املراجع العلمية، والقيام 

( وذلك لتحديد أهم 03امللحق رقم  ابستشارة العديد من املختصني يف التدريب والتحضري البدين يف كرة القدم، )
النقاط الواجب احرتامها أثناء تنفيذ الربانمج وأمهها القيام بتقومي تشخيصي قبل البدء يف تنفيذ الربانمج ، إضافة 
وكذا   ، واخلاص  العام  البدين  التحضري  مرحلة  تطويرها يف  الواجب  والفنية  البدنية  والقدرات  الصفات  إل حتديد 

دمج وكيفية توظيفها يف الربانمج، كل هذا مع احلرص على تقنني األمحال التدريبية تصنيف التمارين ذات الطابع امل
 échelle ، وطريقة القياس البدين   FC عن طريق استخدام بعض املؤشرات الفسيولوجية مثل قياس النبض  

RPE   إضافة إل استخدام الوسائل احلديثة مثل جهاز ،Cardio fréquence maitre   وGPS     كل
 لتحديد درجة احلمل ونوع الراحة تسهيال لتنفيذ الربانمج التدريب بطرق علمية مقننة.هذا  

كما قام الطالب الباحث ابالستعانة بطبيب خمتص قصد الكشف الطب لالعب العينتني التجريبية والضابطة ، 
 ناع التدريب اهليبوكسيك.وهذا للتأكد من سالمة وصحة الالعبني قبل البدء يف تطبيق الربانمج واستعمال وسيلة ق
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 خالصة: 

طبيعة البحث العلمي ومتطلباته العلمية األولية مع    متحور مضمون هذا الفصل حول الدراسة االستطالعية 
املعلومات  متثلت يف مجع  اليت  االستطالعية  التجربة  ال  الفصل  بداية  الباحث يف  الطالب  تطرق  والعملية حيث 

االستبيان واملقابالت الشخصية إضافة إل حتكيم االختبارات والربانمج التدريب املقرتح اخلاصة ابملوضوع عن طريق  
، كل هذا من أجل وضع اساس ملشكلة حبثنا هاته حىت التكون جمرد فكرة نظرية الأثر هلا متهيدا للدراسة األساسية

ختلو البدين  التحضري  مرحلة  أن  اليها  املتوصل  النتائج  اكدت  حيث  الواقع،  تدريبات   يف  من  كلية  شبه  بصفة 
اهلامة  البدنية  القدرات  بعض  وتنمية  ابراز  االسلوب يف  او  الوسيلة  هاته  االستثمار يف  مايعيق  وهذا  اهليبوكسيك 

 والرقي ابملستوى البدين لالعبني وحتسني االجناز الرايضي. 

الحيث   أمهية  مب  تجربةتكمن  املتعلقة  املتغريات  استطالع مجيع  يزمع االستطالعية يف  واليت  البحث  شكلة 
يف  والصعوابت  والضعف  القصور  جبوانب  ابلتنبؤ  عليه  يستند  أساسي  متطلب  مبثابة  وتكون  دراستها،  الباحث 
إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية من حيث املنهج وأدوات مجع البياانت لتالشي الوقوع فيها يف ضوء ما أسفرت 

ثابة تغذية راجعة للباحث من حيث مدى جناعة تطبيق أدوات دراسته عنها نتائج الدراسة االستطالعية، وتعد مب
واالطمئنان مبدئياً على النتائج املتوقعة، كما تعطي الباحث خربة قبلية على تطبيق الربامج واألدوات واالختبارات 

 عالية. اليت ينوي استخدامها مما يدفعه للقيام بتطبيق دراسته مبهارة 
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 متهيد: 
شرح   الفصل  هذا  خالل  من  االختبارات نسعى  إجراء  وكيفية  الدراسة  هذه  يف  املتبعة  املنهجية  وتوضيح 

امليدانية وتسلسلها، حيث ت اليت قدم ألجلها   إل وجهنا  والقياسات وأهم اخلطوات  لنا املشكلة  نتائج حتل  تقدمي 
البحث، وابلتايل فمشكلة البحث هي احملدد الرئيسي ملنهجية البحث العلمية اليت تؤدي إل معاجلتها وفق منهجية 
علمية دقيقة تساعدان يف اجراء التجربة الرئيسية، لتجنب أكرب قدر ممكن من األخطاء واختصار الوقت واجلهد، 

نا يف هذا الفصل ال املنهج املناسب لطبيعة املشكلة، وطرق اختيار العينة وكذا الوسائل واألدوات اليت مت وقد تطرق
 وهذا لتسهيل على القارئ لفهم البحث، وتقبل نتائجه.  استغالهلا يف إجراء جتربة البحث.
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 منهج البحث:   -1
أنه   على  العلمي  البحث  املنهج  احلقيقةيعرف  الكتشاف  للمشكلة  الباحث  يتبعها  اليت  )عمار   الطريقة 

 . (95، صفحة 1995حبوش،حممد دنيبات، 
املنهج  استعملنا  هذا  حبثنا  ويف  التوصل  الباحث  يود  الذي  اهلدف  لالختالف  تبعا  املتبعة  املناهج  وختتلف 

املناهج العلمية املستخدمة يف حتديد أسباب الظاهرة املطروحة وإجياد حلول إضافية التجريب ابعتباره من أنسب  
  إل أنه أكثر املناهج صدقا واملوثوق بنتائجها وكذا توافقه مع طبيعة االختبارات امليدانية املطبقة على عينة البحث 

 . (198، صفحة 1997)وجبه حممود جاسم وآخرون، 
إذ يعرف املنهج التجريب أبنه)هو تغري متعمد ومضبوط للشروط احملددة حلادث ما ومالحظة التغريات الناجتة 

 . (269م، صفحة  2005)وجيه حمجوب،  يف احلادثة نفسها وتفسريها(
استبيانية لتثمني مشكلة البحث و ايضا جلمع بعض املعلومات اليت كما اعتمد الطالب الباحث على استمارة  

 ختص عينة البحث املدروسة وبشكل دقيق املتعلقة ابلظاهر املدروسة. 
 جمتمع وعينة البحث   -2

العينة هي املعلومات من عدد من الوحدات اليت تسحب من اجملتمع اإلحصائي موضوع الدراسة حبيث تكون 
 . (59، صفحة 1986)عبد العزيز فهمي هيكل،  لصفات هذا اجملتمع متثيال صادقا  

على   اختياران  وقع  األساس  هذا  الغرب  20وعلى  من  تيارت   شبيبة  فريق  من  حتت    العب   19اجلزائري 
 ،سنة)صنف اشبال(

العينتني  حيث   بني  التكافؤ  إبجراء  الباحث  من قام  اليت  املتغريات  بعض  بدراسة  وذلك  والضابطة،  التجريبية 
مدى  الباحث  راعى  حيث  والالهوائية،  اهلوائية  القدرات  بعض  يف  املتمثل  التجريب  املتغري  على  التأثري  شأهنا 

)وديع ايسني التكرييت، حسن حممد      الفسيولوجية   التجانس بني العينتني يف متغريات الوزن والطول وبعض املتغريات
  :املوايلكما هو موضح يف اجلدول    ( 67، صفحة  1999العبدي،  
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 0.05عند مستوى الداللة   "ستيودنت" احملسوبة يف االختبارات القبلية  (T)يوضح قيمة     (:16)  دول رقم ج
 . 18ودرجة احلرية  

 وحدة القياس  املتغريات 

 T العينة التجريبية  الضابطة العينتني 

 احملسوبة 

T 

 اجلدولية 

داللة    
 ع س ع س الفروق 

 0,44 0,48 17,7 0,51 17,6 السنة  السن 

2,10 

 غري دال

 غري دال 0,42 0,51 4,6 0,52 4,5 السنة  العمر التدرييب 

 غري دال 0,09 2,63 72,4 1,90 72,5 الكيلوغرام  الوزن

 غري دال 0,19 0,02 1,73 0,02 1,73 السنتمرت  الطول 

 غري دال 2IMC=P/T 24 0,72 24,02 0,67 0,04 مؤشر الكتلة العضلية 

القفز املضاد  اختبار 
 جبهاز 

 )امليو اتست( 

 غري دال 0,21 1,20 28,73 3,09 28,5 السنتمرت  االرتقاء 

 غري دال 0,53 3,66 47,14 3,06 46,33 )الواط/كلغ(  القدرة

 غري دال 1,76 0,72 28,95 1,35 28,09 )ن/كلغ( القوة 

كفاءة تكرار اختبار  
 (RSA)السرعة 

 غري دال 0,12 0,44 6,92 0,19 6,94 اثنية  معدل الركضات 

 غري دال 0,08 0,12 0,82 0,12 0,82 اثنية  مؤشر التعب

 غري دال 0,02 0,72 17,24 0,55 17,24 اثنية  (Illinois)الرشاقة الينوا اختبار 

 Yoyo)يويو الفرتي اختبار 

intermittent test) 
 غري دال 0,14 0,79 16,05 0,69 16,1 كلم/سا

 Test de)رويف ديكسون اختبار 

ruffier dickson) 
 غري دال 0,21 1,89 11,08 2,55 11,3 مؤشر رويف

 غري دال 0,51 0,43 3,40 0,35 3,31 لرت  اختبار السعة احليوية القصوى 

 غري دال 0,15 6,34 192,1 5,48 192,5 ن/د (Fc maxالنبض األقصى )

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية   (16اجلدول رقم )يتضح من  
والتكافئ  بينهما يف مجيع القياسات االنرتوبومرتية واالختبارات البدنية  يف االختبارات القبلية مما يشري إل التجانس
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( كأكرب قيمة 1,76( كأصغر قيمة و) 0،02احملسوبة واليت أترجحت بني )  (T)والفسيولوجية حيث أن مجيع قيم  
( ودرجة احلرية 0،05( وهذا عند مستوى الداللة ) 2,10اجلدولية واليت بلغت قيمة )  (T)وهي قيم اصغر من  

مدى 18) لنا  يوضح  ما  وهو  املتوسطات،  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  ما  وهذا   )
 لقائم بني عينيت البحث يف االختبارات القبلية. التجانس ا

التجانس   إجراء  مت  اللعب  وقد  ملراكز  وفقا  جتريبيتني،  أيضا  جمموعتني  إل  العينة  قسمت  العبني 10حيث 
العبني للمجموعة الضابطة الثانية اليت 10الرايضي و  كللمجموعة التجريبية اليت تستعمل قناع التدريب اهليبوكسي

التدريب، حيث   العينة الضابطة تكتفي ابلربانمج  أيسر يف  تقسيم اجملموعتني بالعب يف كل منصب مثال مدافع 
وهكذا   التجريبية  العينة  يف  أيسر  التكافؤ  ومدافع  الالعبني  ألجل  متغريات بني  حيث  من  الواحدة  اجملموعة  يف 

(، وقد منصب اللعبأثناء الراحة،  النبض  ،  األقصى   سن، العمر التدريب، ساعات النوم، الوزن، النبض)الطول، ال
 .هممت  التكافؤ بين

 استمارة استبيان لتحديد جتانس العينة:   -3

رباء مث كما قام الطالب الباحث بوضع استمارة لتحديد تكافؤ العينة، أين مت حتكيمها من طرف حمكمني خ
 على الالعبني وأعيد مجعها لتخضع إل:  (02)امللحق رقم   االستمارةوزعت  

بعد مجع االستمارات، وهذا حبساب عدد التكرارات واألجوبة اخلاصة بكل سؤال وبعد ذلك   تفريغ االستمارة:
 حساب املئوية لكل سؤال.

 يوضح التكرارات اخلاصة ابملستوى الدراسي ووسائل االسرتجاع املستعملة   :(17جدول رقم )
 النسب املئوية  التكرارات  اإلجابة 

 املستوى الدراسي 
 %00 0 االبتدائي 
 %00 00 املتوسط
 %80 16 اثنوي 
 %20 04 جامعي 

 استعمال وسائل االسرتجاع 
 %0 0 أشعة اصطناعية 

 %0 0 سوان
 %0 0 تدليك 

 %100 20 دوش، وراحة سلبية 



 الفصل الثاني منهجية البحث وإجراءاته امليدانية

 

185 
 

من جمموع الالعبني هم من مستوى تعليمي )اثنوي( وال   %80( نالحظ أن نسبة16) من خالل اجلدول  
يعتمدون على أشعة اصطناعية أو سوان أو تدليك من أجل االسرتجاع بل على شيء آخر والذي متثل يف الدوش 

نتائج اجلدول ) السلبية وهذا ما تؤكده  البحث ابلنسبة 03والراحة  القول أنه هناك تكافؤ يف عينة  ( ومنه ميكن 
 ريين. لكال املتغ

يوضح نتائج اخلاصة بعينيت البحث ابلنسبة إل احلالة العائلية واالجتماعية ونوع وكم الغذاء (:  18جدول )
 إضافة إل قيامه حبصص تدريب إضافية وتناوله للمنشطات 

 النسب املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 احلالة العائلية 

 %0 0 متزوج 
 %100 20 أعزب

 االجتماعية احلالة 
 %0 0 عامل
 %100 20 طالب

 تناول املنشطات واملقوايت أو أي أدوية وصفها الطبيب
 %0 0 نعم 
 %100 20 ال

 القيام احلصص تدريبية أخرى كتقوية العضالت 
 %10 02 نعم 
 %90 18 ال

 نوع الغذاء 
 %70 14 متزنة 

 %30 06 غري متزنة 
 كمية الغذاء 

 %70 14 كافية 
 %30 06 كافية غري  

من جمموع الالعبني أجابوا لصاحل الغداء املتزن   %70( نالحظ أن نسبة  17بعد تفحص النتائج يف اجلدول )
تناول املنشطات واملقوايت او ادوية وصفها الطبيب وعدم القيام حبصص تدريبية أخرى   معد   %100  والكايف و

 إضافة إل  كوهنم غري متزوجني وعاطلني عن العمل و هم يف طور الدراسة.
 ومنه ميكن القول أن كل أفراد العينة متكافئون يف هذه املتغريات.
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للجدول  اخلاص16)  وابلنسبة  والفسيولوجية،    (  البدنية  االختبارات  والتجريبية يف  الضابطة  العينتني  لتجانس 
البحث   عينة  يف  تكافؤ  وجود  على  تدل  النتائج  املقصودة كانت  ابلطريقة  اختيارها  مت  العينة  أن  كون  وهذا 

 )العمدية(. 

 جماالت البحث:   -4
 اجملال املكاين:  -1.4

 القدم للفريق الرايضي  شبيبة تيارت املشارك يف البحث أجري البحث امليداين يف ملعب كرة  
 فريق شبيبة تيارت: ملعب قايد أمحد.  ▪

 اجملال الزمين:  -2.4
 حيث تضمنت: (  -الدراسة امليدانية  –)الفصل األول  متثلت يف إجراء الدراسة االستطالعية  املرحلة األوىل:  

 السابقة؛الدراسات املشاهبة و املصادر و اإلملام ابجلانب النظري و البحث عن املراجع و  -
 الربانمج التدريب؛انية اخلاصة بتحكيم االختبارات و توزيع استمارات استبيفرتة إعداد و  -
 حتديد الفريق املساعد(؛  )حتديد عينة البحث،  )عتاد ووسائل( والبشرية فرتة حتديد اإلمكانيات املالية و املادية -
 .سنة( 19)أجريت على فريق جنوم تيارت حتت    االستطالعيةاالختبارات القبلية و البعدية للتجربة فرتة إجراء  -

 . 2019/ 09/ 16و    2019/ 15/09 متثلت يف إجراء االختبارات القبلية بتاريخاملرحلة الثانية:  
الثالثة: اتريخ:   املرحلة  من  ابتداء  التدريب  الربانمج  تطبيق  يف  غاية   09/2019/ 17الشروع  إل 

09/11/2019 . 
 . 2019/ 11/ 11و    2019/ 10/11متثلت يف إجراء االختبارات البعدية بتاريخ  املرحلة الرابعة:  

 اجملال البشري:  -3.4
  ،أصل القسم الوطن اجلهة الغربيةأجريت بطارية االختبارات على فرق شبيبة تيارت من الغرب اجلزائري من  

  سنة.  19العب من شبيبة تيارت صنف حتت 20
 تغريات البحث: الضبط اإلجرائي مل  -5

تتطلب الدراسة امليدانية ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية املتغريات من جهة أخرى، 
على الباحث أن يتعرف على املسببات   حيث يشري كل من حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب أنه يصعب
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الصحيحة   الضبط  إلجراءات  ممارسة  بدون  للنتائج،  كامل،  احلقيقية  أسامة  و  حسن  صفحة 1987)حممد   ،
 حيث عمل الطالب الباحث على ضبطها كما يلي: ( 243
 (:املتغري املستقل )التجرييب  -1.5

ي يشكل الباحث التجريب هو الذ و ،  كفيه الباحث وهو استخدام قناع التدريب اهليبوكسيهو الذي يتحكم  
حياول ضبط (، و كستقل الذي يتناوله )استخدام قناع التدريب اهليبوكسياملحيدد املتغري  وخيتار جمموعات البحث، و 

العوامل   تؤثر يف   اليتمجيع  املستقل على   قد  املتغري  التجربة ويالحظ أتثري  التجريبية يف هناية   نتائج  اجملموعة  أفراد 
التدريبية وهذا   كبتحديد كيفية استخدام قناع التدريب اهليبوكسي  الباحثولذلك قام    ؛البحث خالل الوحدات 

التكيف مع األمحال  تطور بشكل أو آبخر قدرة  سرعة البدنية و   ابالستعانة خبرباء وحمكمني قصد دراسة  مدى 
بقت كانت مقننة و ط استخدمت    اليت(  كسيلة الرايضية )قناع التدريب اهليبوكسيوهذه الو   ؛املدروسة  االستشفاء

مراجع  من  واملتغريات   اليت و ،  ومأخوذة  البدنية  القدرات  من حيث  البحث  عليه  اجري  الذي  للسن  مناسبة  هي 
 الفسيولوجية والصفات العقلية. 

 املتغري التابع:  -2.5
أو هو معرفة   ،(كاملستقل )استخدام قناع التدريب اهليبوكسي   هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن أتثري املغري

كما   ،( يف لعبة كرة القدمالفسيولوجيةالتغيري التابع  )القدرات البدنية واملتغريات  مقدار أتثري املتغري املستقبل  على  
على بعض القدرات   كأتثري برانمج تدريب ابستخدام قناع اهليبوكسيهو موضع يف املشكلة واليت هي عبارة عن  

 . سنة  19لدى العب كرة القدم لفئة حتت  الفسيولوجيةالبدنية واملتغريات  
 : املشوشة املتغريات    -3.5

وهي ثالثة    (165م، صفحة  2005)وجيه حمجوب،    وتؤثر يف املتغري التابع فيها  ،هي العوامل املؤثرة يف التجربة
 نواع:أ

 :   متغريات ترتبط بجتمع البحث   -1.3.5
حبثنا هذا كانت هناك متغريات مت التحكم فيها وهي اليت هلا عالقة مبجتمع البحث، فعند اختياران من خالل 

تؤثر على املهارات األساسية   للعينة واليت كانت ابلطريقة  املقصودة حددان بعض خصائص الالعبني اليت ميكن أن 
 :مثل

 سنة بتكافؤ .  19: حيث كان السن قد حدد حتت   العمر •
 يعة احلال كلهم ذكور . : بطب  اجلنس •
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لني من الفحص الطب  للعينة التجريبية وأهنم خا  أبداء: و كان هذا    أو احلالة اجلسمية  ااملورفولوجي •
 مناصب اللعب حيث  كاان كذلك متناسبا.  إل  إضافةالطول و الوزن ،  األمراض

 ؛(2018،  )بن سلطان احلاجمت استبعاد حراس املرمى  •
 العبني.  06االستطالعية و الذين بلغ عددهم مت استبعاد العينة  •
كـذا  سـنة و   19س اجلنس و نفس السن حتت  مت دراسة التجانس و التكافؤ بني العينتني حيث كانوا من نف •

 سنوات تقريبا. 4معدل العمر التدريب مبتوسط 
 : التجريبية  ابإلجراءاتمتغريات مرتبطة    -2.3.5

التجريبية اليت يتبعها الباحث تؤثر يف نتائج التجربة و لذلك جيب توجيه االهتمام إل ضبطها   اإلجراءات  إن 
 . ( 94، صفحة  1995)عمار حبوش،حممد دنيبات،   نتائج  ذات درجة عالية من الصدق للحصول على  

ومت التنسيق مع مدرب الفريق حيث مت    التجريبية مماثلة لالعب العينة الضابطةفقد قام الباحث ابختيار العب العينة  

العينة و من مج  تدريب  والنفسية  البدنية   النواحي  اللعبيع  ومناصب  مت    ، العقلية   الربانمج   إعطاؤهم حيث  نفس 
 -17:30ة  التطبيق مساءا من الساع كان  ،  تقريبا  دقيقة  30و  ساعة 1  ــــــحجم احلصة الواحدة ب  قدر   التدريب، وقد 

على أرضية ذات عشب اصطناعي،  وإجراء االختبارات كان كذلك موحدا من حيث يف نفس امللعب و  19:00
  .قبلي والبعدي من حيث احلجم والكماالختبار ال

 :   متغريات خارجية  -3.3.5
مت   التابع )القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية(يوجد العديد من املتغريات اخلارجية اليت قد تؤثر على املتغري  

اإل  فيها من خالل  البحثالتحكم  قيمة  ينقص من  ما  بكل  العينتني    ،ملام  لكال  التدريبية  فقمنا إبجراء احلصص 
مع اختالط اجملموعتني يف مجيع التدريبات مع   ،التجريبية والضابطة يف ملعب مكشوف، ويف وقت مالئم ومساءا

التدريبية ويعطي   يتساوى اجملموعتني  حىت  كلعينة التجريبية يف وضع قناع التدريب اهليبوكسياختالف ا يف اجلرعة 
ار البعدي، وحرصنا على إتباعهم أيضا يف الوجبات الغذائية قدر املستطاع مع اعطاء وجبة بعلى االخت  مصداقية

 الشكوالطة والياغورت نفس الكمية ونفس التوقيت. بعد التدريبات تتمثل يف التمر واحلليب ويف بعض االحيان   
 وسائل مجع البياانت: و   أدوات البحث   -6

 املصادر و املراجع ابلغة العربية و األجنبية:   -1.6
لقد مت االعتماد على جمموعة كبرية من الكتب و املقاالت العلمية املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة ابللغتني 

مت العربية   كما  البحث،  مبوضوع  النظري  اإلملام  خيص  فيما  االنرتنت،  شبكة  على  االعتماد  مت  كما  واألجنبية، 
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االعتماد على الكتب والدراسات السابقة واملشاهبة واملرتبطة بربامج التدريب يف ضل نقص األوكسجني وتدريبات 
سنة، كما استعان الطالب الباحث  19اهليبوكسيك لدى كل الرايضات و خاصة  العب كرة القدم  فئة أقل من 

مبجموعة من املرتمجني من اللغة الفرنسية إل العربية، و كذا من االجنليزية إل العربية، كما مت االستعانة أبساتذة 
 اللغة العربية للضبط اللغوي لألطروحة. 

 : االستبيان  -2.6
والربان االختبارات  حتكيم  قصد  استبيانية  استمارة  على  االعتماد  منهم  مت  واالستفادة  اخلرباء  آراء  وأخذ  مج 

التدريب الرايضي على مبعلومات ختدمنا يف حبثنا، إضافة إل   املقابالت الشخصية تتم مع دكاترة وأساتذة أقسام 
 إضافة مستوى جامعات الوطن ومدريب كرة القدم إضافة إل احملضرين البدنيني لتحديد البحث وكشف جوانبه،  

 .املقابالت الدورية مع املشرف  إل
 االختبارات و القياسات:   -3.6

)إخالص حممد و مصطفى حسني،  االختبارات عبارة عن أداة جلمع املعلومات حيث تكون موجهة لتمثيل الوقائع 

، املذكرة بطارية اختبارات وبعض القياساتولقد استخدم الطالب الباحث يف إجناز هذه    (165، صفحة  2000
فريق عمل واليت مسحت لنا جبمع املعلومات اخلاصة ابلقدرات البدنية  لعينيت البحث التجريبية و الضابطة متت مع 

 . (03رقم   قحأفراد )املل   08من  متكون  
 الوسائل البيداغوجية:   -4.6
قايد أمحد _   • الرئيسية ملعب  التجربة  اجراء  اصطناعيا وفق ملعب  يتضمن ملعب معشوشب  تيارت _ 

 مقاييس دولية، قاعة لتغيري املالبس، قاعة عالجية للكشف الطب عن الالعبني . 
التدريب اهليبوكسي العتاد الرايضي املتكون من:   • التجريبية؛   10و عددها    ك قناع  العينة   صفارة   لالعيب 

نوع نوع    ايت مق  ؛FOX40  من  الوقت؛    casioمن  إلكرتونية، شواخص، مادة ميقا  5لضبط  تيات 
 ... ألخذ القياسات، ميزان طب.الكرتونية ديكاميرت    عجلةاجلبس أو الطباشري،  

، جهاز قياس يوية (، جهاز سبريومرت لقياس السعة احل2أدوات قياس املتغريات الفسيولوجية: مساعة طبية ) •
 ( الدموي  )2الضغط   )LED-Medical  النبض قياس  جهاز   ،)( )2اإللكرتوين   )Gpulse ،)

 ... .MCشريط لقياس الطول، ميزان الكرتوين  
 
 



 الفصل الثاني منهجية البحث وإجراءاته امليدانية

 

190 
 

 : القياسات الوظيفية املستخدمة يف البحث  -7
  :IMCوالكتلة العضلية    قياس الوزن  -1.7

  مث تقرأ القيمة املشار إليها  IMCااللكرتوين   يؤخذ وزن أفراد كل عينة من خالل صعودهم على امليزان الطب
 . IMCللوزن ومن مث الضغط على الزر من أجل قراءة مؤشر الكتلة 

 قياس الطول:   -2.7
سم وأيخذ   45ال    30يستخدم شريط قياس مثبت على احلائط حيث يستقيم الالعب ويباعد رجليه من  

 طول الالعب عند مستوى الرأس.
 قياس ضغط الدم:   -3.7

على  استلقاء  وهو يف حالة  طبية  الدم ومساعة  قياس ضغط  جهاز  لالعبني ابستخدام  الدم  قياس ضغط  يتم 
بلف جهاز القياس على الذراع األيسر فوق مفصل املرفق بعدها يقوم بنفخ  )طبيب(السرير إذ يبدأ القائم ابلقياس 

تخفيف الضغط عن الكيس تدرجييا إل أن الكيس إل أن ينسد الشراين حبيث ال ميكن مساع النبض من هنا يبدأ ب
يبدأ صوت النبض يف الظهور عند اللحظة اليت تسمع فيها أول صوت لضرابت القلب اليت تشري إل ضغط الدم 
االنقباضي يف شراين الذراع، كما يستمر يف ختفيف الضغط يف الكيس وتسمع سلسلة من األصوات اليت تتوال مث 

النقطة يسجل م  االنبساطيتصمت عند هذه  الضغط  إبراهيم سالمة،    قياس مقدار  الدين  م، صفحة  2000) هباد 
116) . 

بطبيب خمتص من أجل معاينة وفحص مجيع الالعبني قبل البدء يف تنفيذ الطالب الباحث    تعان لقد إس  مالحظة:  
الالعبني وعدم وعاانهتم من أمراض ومن أجل احلفاظ على سالمتهم خاصة التجربة الرئيسية والتأكد من سالمة  

اليت  التدريبية  والوحدات  للحصص  مالزما  الطبيب  كان حضور  اهليبوكسيك  قناع  تستخدم  اليت  التجريبية  العينة 
 تستخدم فيها العينة التجريبية قناع اهليبوكسيك. 

 قياس النبض:   -4.7

 
 املستخدمني يف قياس وتتبع نبضات القلب  POLAR  يوضح الساعة و احلزام الصدري  : (20الشكل رقم ) 
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يتم قياس معدل النبض عن طريق استعمال جهاز قياس النبض اإللكرتوين، وهذا عن طريق الساعة املوضوعة 
ا قيمة  وتسجيل  تقصي  ميكن  أين  الصدر،  مستوى  على  املشدود  احلزام  مع  هلا عالقة  واليت  اليد  رسغ  لنبض يف 

الراحة. حالة  يف  ويكون  الساعة.  ترصدها  اليت  القيمة  طريق  عن  البيك،    بسهولة  فهمي  علي  خاطر،  حممد  )أمحد 
 . (132-131م، الصفحات 1996

التد   مالحظة: فرتات  خالل  النبض  ابلقياس  اخلاصة  احلقيبة  الباحث  الطالب  مباشرة استخدم  واملوصولة  ريب 
 . GPS، اضافة ال جهاز التعقب  ابلكمبيوتر

 : البدنية والفسيولوجية  بطارية االختبارات  -8
ملعرفة   املدرب يف بداية املوسم الرايضيإن أمهية االختبارات تكمن يف النتائج احملصل عليها، واليت يستخدمها  

رى املستوى البدين لالعبني ومدى استعدادهم للموسم اجلديد، ليضع خطة تدريبية يتماشى ح مستوى فريقه أو ابأل
االختبا هذه  يلي جمموعة  وفيما  التحضري،  فرتة  أثناء  أن معها  بعد  وهذا  الالعبني  علي  أجريت  اليت  البدنية  رات 

الوطن إضافة إل ومعاهد  التدريب الرايضي مبختلف جامعات  املختصني يف جمال  عرضناها على جمموعة الدكاترة و 
 خرباء أجانب)املالحق(، وبعد إطالعنا على خمتلف الكتب املتخصصة يف ذلك. 

 بطارية االختبارات البدنية:   -1.8
 : VMA/VO2maxلقياس     yoyo intermittentاختبار  

 قياس القدرة اهلوائية القصوى ومستهلك اقصى االوكسيجني.   هدف االختبار:
 م 5مرتا واآلخر بطول    20إل قسمني أحدمها يبلغ طوله  مقسمة  مرت    25ميتد على مساحة  :    امللعب واألدوات

 موصول مبكرب صويت. يتم إجراء االختبار ابستخدام تسجيل القرص املضغوط 
 ، لقسم الذي يبلغ طوله عشرين مرتًاويواجه ا  البدايةعند  املخترب  يبدأ    ، ا جيب فعلهيتبع الالعب التعليمات وم 

يبدأ   بذلك    كمامرت    20مسافة  على    ري يف اجل   الالعب مث  للقيام  املضغوط  القرص  كما هو موضح يف يرشده 
 الشكل مع احرتام مسافة اجلري ومسافة االسرتجاع. 

االختبار تنفيذ  البدايةلالعب  عندما يصدر صوت الصفارة ، جيب أن يتحول ا  : طريقة  عندما   ويعود إل نقطة 
مرت والرجوع قبل اإلشارة   5لى طول  عيصل اهلدف إل نقطة البداية ، يتم إعطائه مخس ثواٍن للمشي أو الركض  

مرت يتم   20يف التحكم يف ريتم اجلري على مسافة    العب إذا فشل ال  ، إشارة لتكرار العمليةالصوتية التالية ، وهي  
 يتناقص الوقت بني  ،  ، يتم إزالته من االختبارالالعب ابإلخالل ابجلرييف املرة التالية اليت يقوم فيها    ،إعطاء حتذير
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اليت ابستمرار  الركضات  العدد اإلمجايل لألمتار    متت تغطيتها قبل عدم قدرته على ، وتكون درجة الشخص هي 
 اجلري.   اكبة مو 
 تسجل النتائج مباشرة من الربانمج كما هو موضح يف الشكل ويتم تفريغها يف استمارة التسجيل.   : لتسجيلا

 
 خمطط توضيحي لطريقة اجراء اختبار يويو املتقطع(: 21الشكل رقم )

  - Test d'Agilité Illinois( ) Y. Köklü (2014( إلينوا التنسيق  اختبار
 اهلدف من االختبار: 

السرعة والرشاقة والقدرة على تغيري حركة اجلسم يف اجتاهات خمتلفة وبسرعة مع  قياس   إل يهدف االختبار 
 التحكم يف وضعية اجلسم.

 املستخدمة:  األدوات
 ، استمارة تفريغ النتائج. شريط قياس،  أقماعمناسبة لالختبار،    أرضية ساعة توقيت،  

أقماع أخرى يف منتصف املستطيل بينها  4كما توضع   مرت  5بعرض   أمتار 10يبلغ طوله  : االختبار وصف
سم كما هو موضح   50مرت ويبعد األول واألخري عن خط العرض مسافة مقدارها  3مسافات متساوية تقدر ب  

 ابلصورة . 
 ة اجراء االختبار: كيفي 

 إشارة تعطى ،  عند نقطة البداية يستلقي الالعب من وضع االنبطاح  لة، بعدها  إطاجيد مع مترينات   محاء 
أمامها، وليس من    األقماع وران خلف  سرعة ويف اقل زمن ممكن حيث يتم الد  أبقصىاالنطالق يركض الالعب  

 .   . A.B.C.D حسب التخطيط كما هو موضح يف الشكل وتتبع املسار    األداءتكون حركة  و 
 .األقماع حتسب احملاوالت الصحيحة دون مالمسة    التسجيل: 
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 يوضح خمطط اجراء اختبار الرشاقة الينوا   (:22رقم )  شكل

 
 يوضح مستوايت اختبار الرشاقة الينوا  (:19رقم )  جدول

 
  RSA  :(Bangsbo 1994)اختبار كفاءة تكرار السرعة 

يهدف االختبار إل قياس حتمل السرعة اخلاص لكرة القدم ومؤشر التعب الذين يعربان عن :  اهلدف من االختبار 
امتداد  )أ( إل )ب( على  من  السريع  الركض  بتنفيذ  املخترب  يقوم  الالهوائي، حيث  التحمل  الالعب على  قدرة 

وي على سبع ركضات اثنية من الركض اخلفيف من نقطة )ب( إل )ج(ـ، االختبار حيت  25اإلشارات، ويتبع ذلك  
 يوضح ذلك.  (23)  الشكل رقمو  

 طريقة استخراج النتائج: 
يتم تسجيل وقت كل ركضة من النقطة )أ( إل النقطة )ب( يف االستمارة اإلستبيانية و بعدها نقوم حبساب النتائج  

 كما يلي: 
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، يف 7على الرقم    يعرب عن حتمل السرعة  لالعب و حيسب جبمع األوقات السبعة و تقسيمها  معدل الركضات:
عندها  تعثر  اليت  للركضة  ويدخل كزمن  التعثر  وبعد  قبل  الركضتني  معدل  يؤخذ  الالعب  تعثر  أو  السقوط  حالة 

 الالعب. 
أصغر وقت لركضة واحدة من أكرب وهو يعرب عن قدرة الالعب على مقاومة التعب وحيسب بطرح  مؤشر التعب:  

 وقت أجنزه الالعب أثناء االختبار. 
 

 

 

 

 

 
 لقياس القوة القصوى والقوة املميزة ابلسرعة:   MOI TEST سارجنت جبهاز  اختبار

من قبل متخصصني يف التدريب والتأهيل   2004هي شركة سويسرية أتسست عام   Myotest تعريف اجلهاز:
القدرة العضلية  والقوة  حبساب    Myotest وامليكانيكا احليوية والتطوير التكنولوجي، يقوم جهاز  امليوتست  

التسارع والسرعة ، وكذلك ارتفاع القفزة ، ووقت االتصال األرضي والعديد من املعادالت األخرى بفضل نظام  
األبعاد العضلي  ،ثالثي  األداء  قياس مستوى  البدنية من خالل  للصفات  تقييم دقيق  إجراء  األداة  لنا هذه  تتيح 

و   أفضليتيح لنا حتليل البياانت اليت مت مجعها خالل االختبارات تزويدك خبطط تدريب  ،  حلركة رايضية معينة بدقة
الوقت يف   النتائج  أداءتربح  لتقييم   ،االختبار وتسجيل  األداء  عالية  الرايضة  واسع يف  نطاق  يستخدم على  وهو 

 الصفات البدنية للرايضيني. 

 

 (RSAيوضح اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى )  :(23الشكل رقم )
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 يوضح جهاز املايوتست   :(24شكل رقم )

 قياس القدرة العضلية لالعب، فضال عن قياس ارتفاع القفزة وقياس القوة القصوى.   هدف االختبار:
 برو، حزام الفيلكرو، جهاز كمبيوتر. ملعب أو قاعة، جهاز ميوتست  : امللعب واألدوات

يعلق اجلهاز على مستوى احلوض مع حزام الفيلكرو وهذا بعد ادخال قيمة وزن الالعب،    : طريقة تنفيذ االختبار
 مث يقف املخترب يف وضعية األرجحة مث يقوم ابلقفز أبقصى قوة ممكنة. 

القفزات لقيم خمتلفة كما ميكن تقييم كل قفزة ابلتفصيل يف هناية االختبار يقوم اجلهاز حبساب متوسط    : التسجيل
 . (25)  بفضل خاصية التسجيل كما هو موضح يف الشكل 

 
 يوضح طريقة تنفيذ اختبار القوة االنفجارية حبزام املايوتيست   (:25الشكل رقم )
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 بطارية االختبارات الفسيولوجية:   -2.8
 اختبار رويف ديكسون لقياس قدرة االسرتجاع: 

 : قياس قدرة االسرتجاع. اهلدف من االختبار
( ،أيخذ p0قبل البدء يف االختبار حنسب نبض القلب لالعب يف حالة الراحة من وضع اجللوس )طريقة العمل:  

ثن يف وقت يقدر   30بعمل  الالعب وضع الوقوف وتكون الرجلني مفتوحة نوعا ما، وعند اإلشارة يقوم الالعب  
اثنية حيث نلمس مؤخرة احلوض الكعب واجلذع يكون مستقيم، ويتم حساب نبض القلب لالعب مباشرة 45بـ

العمل ) انتهاء  العمل )p1بعد  الثانية من  الدقيقة  بعد  نتائج هذا االختبار بواسطة مؤشر P2(، مث  (، نعرب عن 
 . Ruffierرويف  

 
 اجراء اختبار رويف ديكسونطريقة  يوضح    (:26رقم )  شكل

( )
10

200210 −++
=

PPP
I R 

 فئات:  5حيث حدد رويف  
 ممتاز   0الفئة األول:  

 جيد جدا    5إل    0الفئة الثانية: من  
 جيد   10إل   5الفئة الثالثة: من 
 متوسط   15إل   10الفئة الرابعة: من  

 ( 87، صفحة Dekkar. M, Brikci.A, Hanifi ،1990) ضعيف       15الفئة اخلامسة:  
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 : C.Vقياس السعة احليوية 
 قياس حجم اهلواء عند الزفري بعد أخذ أقصى شهيق. الغرض من االختبار:  

 ، ماسك األنف، بطاقة تسجيل.  Spirometreجهاز االسبريومرت األدوات الالزمة:  
األداء:   ابستعدد الالعب وذلك مبسك األنبوب املطاطي املربوط ابجلهاز ويقوم الرايضي يبدأ العمل  مواصفات 

بتنفس عميق مرتني أو ثالث من وضع الوقوف أمام اجلهاز وبعدها أيخذ شهيقا عميقا لكي التسمح خبروج قسم 
وتدل القيمة من هواء الزفري عن طريق األنف، ويف هذه اللحظة يتم تسجيل القيمة من اللوح االلكرتوين مباشرة  

انتهاء احملاولة األول تعطى لالعب اسرتاحة ملدة   دقائق لكي يستعد   03على حجم اهلواء )الزفري ابللرت(، وبعد 
 . ألداء احملاولة الثانية وبعد ذلك يتم حساب احملاولة األفضل

 ضرورة التنفس العميق مرتني أو ثالث مرات قبل الزفري، وضع املاسك يف األنف جيدا.  : توجيهات للمخترب

 

 CVطريقة تنفيذ اختبار السعة احليوية يوضح    (:27رقم )  شكل

 

 املوضوعية.   األسس العلمية لألداة:الصدق ،الثبات،  -9
ذلك من خالل صالحية االختبارات و بعد عملية حتكيم االختبارات من قبل اخلرباء كان البد من التأكد من  

الباحث إل استخدامها و   الثبات و املوضوعيةإجياد الصدق و  العلمية وتؤهل  تتوافر األسس  اجلدول رقم هلا حىت 
 : ليةات القبحيث أجريت القياس، ( يوضح ثبات وصدق االختبارات املستخدمة 19)

  .   2019/ 09/04-08بعد مرور اسبوع مت اجراء االختبارات البعدية يومي  و   02/04/2019-01يومي    
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 .05ودرجة احلرية   0.05مدى ثبات وصدق االختبارات عند مستوى الداللة   يبني   (:20)  دول رقماجل
  لدراسة االستطالعيةل

 االختبارات
حجم 
 العينة 

درجة 
 احلرية 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ر
 اجلدولية 

 ثبات 
 االختبار

صدق 
 االختبار

ات
تبار

الخ
ا

 
دنية 

الب
 

 القفز املضاد جبهازاختبار 
 )امليو اتست( 

 االرتقاء .

06 05 0.05 0،60 

0,89 0,93 
 1,99 0,64 القدرة.
 0,75 0,81 القوة.

كفاءة تكرار السرعة  اختبار  
(RSA) 

 0,84 0,77 معدل الركضات .
 0,77 0,79 مؤشر التعب .

 0,92 0,95 (Illinois)الرشاقة الينوا اختبار   

ات
تبار

الخ
ا

جية  
ولو

فسي
ال

 

 Yoyo intermittent)يويو الفرتي اختبار 

test) 
0,94 0,94 

 Test de ruffier)رويف ديكسون اختبار 

dickson) 
0,99 0,99 

 0,99 0,99 اختبار السعة احليوية القصوى 
 0,93 0,99 (Fc max) األقصىالنبض 

 
 ثبات االختبار:   -1.9

يقصد حممد خاطر وزميله ب ثبات االختبار: " أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد االختبار على 
الظروف" نفس  ويف  األفراد  البيك،    نفس  علي  اخلاطر،  الثبات   .( 43، صفحة  1994)حممد  إعطاء  آخر  مبعىن  و 

 ( 109،  1999)اهلادي  للنتائج اليت حتصل عليها الباحث إذا ما أعيدت التجربة على نفس اجملموعة  
وبعد أسبوع   جنوم تيارتالعبني من فريق    06وقد قام الباحث بتطبيق االختبار األول على عينة متكونة من  

العينة، نفس  االختبار على  أعيد  الظروف  نفس  نتائج    وحتت  )من خالل  رقم  أن هذه   (19اجلدول  لنا  يتبني 
االختبارات تتميز بدرجة ثبات عالية، حيث أن كل القيم املتحصل عليها حسابيا بدت عالية حيث بلغت أدىن 

يف   البدنية  إالقيمة  قيمة  0,64ختبارات  وأعلى  الفسيولوجية 0,92،  االختبارات  يف  قيمة  أدىن  بلغت  كما   ،
ا إل مدى االرتباط القوي احلاصل بني نتائج االختبار مما تشري مجيعه  0,99أما أعلى قيمة فقد بلغت    0,94

ثبات  يؤكد على مدى  التحصيل اإلحصائي  البدنية والفسيولوجية وهذا  االختبارات  والبعدي يف كل من  القبلي 
مجيع االختبارات املستخدمة وهذا حيكم كذلك على أن قيمة معامل الثبات )برسون( يف كل االختبارات زادت 

 .05ودرجة احلرية    0،05وهذا عند مستوى الداللة    0،60دولية واليت بلغت عن قيمة ر اجل
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 صدق االختبار:   -2.9
)حممد صبحي حسانني،    املدى الذي يؤدى فيه االختبار للغرض الذي وضع من أجله  يقصد بصدق االختيار 

 . (183، صفحة  1995

ومن أجل التأكد من صدق االختبار، استخدم الباحث معامل الصدق الذايت و الذي يقاس حبساب اجلذع 
 حيث: الرتبيعي ملعامل الثبات لالختبارات، و قد تبني أبن االختبارات تتمتع بدرجة صدق ذايت عالية،  

تبني لنا أن االختبارات سواء االختبارات البدنية أو   (19اجلدول رقم )من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف  
الفسيولوجية تتصف بدرجة عالية من الصدق الذايت كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق الذايت لالختبارات اكرب من 

( يف مجيع االختبارات، فكل 1,99  -0,75القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط )ابرسون(، حيث أترجحت بني )
حمس بلغت  قيمة  واليت  االرتباط  ملعامل  اجلدولية  القيمة  من  اكرب  هي  الداللة   0،60وبة  مستوى  عند  وهذا 

 . 05ودرجة احلرية   0،05اإلحصائية 

 موضوعية االختبار:   -3.9
سهلة   البحث  هذا  يف  املستخدمة  االختبارات  بطارية  اجلإن  املوضوعي  فاالختبار  للتأويل  هو وواضحة  يد 

املوضوعية تعن أن االختبار يعطي نفس فعدم املوافقة من قبل املختربين عن تطبيقه،  الشك و االختبار الذي يبعد  
النظر عن من يصححه التعصب، (202،  1995)حسانني    الدرجة بغض  التحيز أو  التحرر من  ،فاملوضوعية هي 

الباحث من أحكام   فيما يصدر  العوامل الشخصية  ومت استعمال   (332، صفحة  2003)عيسوي،  وعدم ادخال 
اليومية، كما أنه مت اختيارها بعد االطالع على عدة مصادر وأساتذة اختبارات تستعمل ضمن الوحدة التدريبية  

خرباء واختصاصيني يف جمال   إل  ابإلضافة ودكاترة قسم التدريب والرتبية البدنية والرايضة مبختلف جامعات الوطن  
 ضري البدين. تح التدريب وال

االختبارات املقرتحة للدراسة مل صدق وموضوعية  ( و الذي يوضح ثبات و 19اجلدول رقم )بناءا على نتائج  و 
 يتم استبعاد أي اختبار وذلك لتحقيق مجيع االختبارات درجات قوية من الثبات و الصدق و املوضوعية. 

 التجربة الرئيسية للبحث:  -10
قسمت التجربة على ثالثة أقسام، وهي )االختبارات القبلية، تطبيق التجربة الرئيسية، االختبارات البعدية( لذا 
مت التطرق إل كل قسم على انفردا حماوال تغطيته من خالل املفردات اليت مت احلصول عليها آخذا ابحلسبان مبدأ 

 . مع احملافظة على احلقائق العلميةاالختصار  
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 االختبارات القبلية:   -1.10
يف امللعب على الساعة الرابعة مساءا حيث   2019-09-15أجريت االختبارات القبلية لعينيت البحث يومي  

مت تطبيق االختبارات البدنية يف حينها اما االختبارات الفسيولوجية اخلاصة ابلبحث  فقد طبقت يف اليوم املوايل 
 . على كل من العينة التجريبية والضابطة  

 . لتطبيق االختبارات البدنية 2019-09-15  حداأل -
 أما االختبارات الفسيولوجية فقد أجريت يف اليوم املوايل و هذا لضمان املصداقية يف نتائج العمل املنجز حيث: 

 االختبارات الفسيولوجية.    2019-09-16  ثننياال -
املتعلقة   الظروف  يثبت  أن  من  الباحث  الطالب  متكن  وطريقة ولقد  واملكان  )الزمان  من حيث  ابالختبارات 

 التنفيذ وفريق العمل ووسائل العمل(. 
 تنفيذ التجربة الرئيسية:   -2.10

االختبار  تنفيذ  من  االنتهاء  القبلية،بعد  البحث    ات  جملموعيت  التدريب  املنهاج  بتطبيق  البدء  التجريبية، مت 
 كما يلي:   مثانية أسابيع ستة وحدات تدريبية يف كل أسبوع ولفرتة    مخسة ال   بواقع والضابطة  
خالل املرحلة   كاجملموعة األول )التجريبية( تنفذ املنهاج التدريب اخلاص وتستعمل قناع التدريب اهليبوكسي •

 ( العبني ومبعدل ثالث حصص يف االسبوع ؛ 10الرئيسية من احلصة  على )
 ( العينب. 10فذ املنهاج التدريب اخلاص فقط ))الضابطة(  تن  اجملموعة الثانية •

 ولقد راعى ما أييت يف أثناء تنفيذ كل وحدة تدريبية: 
 ابتداء الوحدة التدريبية ابإلمحاء العام لتهيئة مجيع عضالت اجلسم للعمل وجلميع أفراد العينتني؛ •
التدريبات األساسية لكل تدريب إعطاء إمحاء خاص للمرونة ومتطيط العضالت العاملة قبل البدء أبداء   •

 يف تدريبات االنقباضات العضلية من قبل أفراد العينة كافة؛ 
 إهناء الوحدة التدريبية بقيام مجيع أفراد العينة أبداء مترينات التهدئة واالسرتخاء؛  •
كل  • من  اخلميس(  األربعاء،  الثالاثء،  االثنني،  األحد،  )السبت،  أايم  جترى  التدريبية  الوحدات   كانت 

 ؛ دقيقة  ( 90-40أسبوع، وإجراء التدريب عصرا، واستغراق زمن الوحدة التدريبية حوايل ) 
اهليبوكسي  • التدريب  قناع  الثالاثء، اخلميس( من كل    كمت إجراء ثالث وحدات ابستخدام  أايم )األحد، 

لرئيسية يف وقت واحد مع أسبوع، وكانت تؤدى ابلنسبة لالعبني العشرة للعينة التجريبية دون نزع القناع يف املرحلة ا
 العينة الضابطة اي نفس اجلرعة التدريبية ونفس التمارين ونفس الربانمج التدريب. 
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 طريقة تقنني احلمل التدرييب خالل القيام ابلدراسة:   -3.10
حيث أن قياس حجم التدريب يتمثل   قياس محل التدريب مرتبط مبيكانزمات قياس الشدة، احلجم والكثافة،

زمن الوحدة التدريبية و عدد التكرارات وغريها من مؤشرات احلجم، يف حني ميكن أن نعرب على الشدة بدرجة يف  
صعوبة التمرين أو التدريب، يف حني تعترب الكثافة هي فرتات الراحة البينية بني مترين ومترين وحزمة وحزمة ويعرب 

الراحة بزمن  إن   ،( 260، صفحة  David  ،2008) عنه  الرايضي،  التدريب  من  يتجزأ  ال  جزءا  املنافسة  فحمل 
ابلتكيف يسمح  مما  كمي،  نظام  استخدام  الضروري  من  جتعل  احلمل  قياس  إل  األمحال  احلاجة  خمتلف  مع 

اخلارجي واحلمل  الداخلي  كاحلمل  خمتلفة  بطرق  التدريب  محل  تقدير  وميكن  ،  GABRIEL) التدريبية، 

URHAUSEN ،VALET ،HEIDELBACH و ،KINDERMANN ،1998 ؛ (151، صفحة 
اليت تعتمد يف تقييم     les méthodes objectivesاستخدم الباحث خالل هاته الدراسة الطرق املوضوعية  

احلمل الداخلي )مؤشر شدة التمرين( على نسبة ضرابت القلب )نبض الدم( من أجل حتديد النبض املستهدف 
(Fc Cible)    تنمية وتدريبات  متارين  الذاتية   VMA –  PMAخاصة خالل  والطريقة   ...  méthode 

subjective    على غرار تقنني اجلهد املبذولRPE ؛ 
 طريقة أقصى معدل للنبض فوكس:   -1.3.10

العمر = )....(، وبعد معرفة أقصى   –  220وهي طريقة سهلة نوعا ما على املدربني وتعتمد على املعادلة  
 معدل لضرابت القلب يتم التعويض يف املعادلة التالية: 

 نبض الراحة(   –النبض املستهدف = نبض الراحة + الشدة املطلوبة )أقصى نبض  
 مثال: (73، صفحة  1999)بسطويسي أمحد،    

 ض/د.172( =  60  –  200( × )80/100+ )  60النبض املستهدف = 

 طريقة كارفونني:  -2.3.10
أقصى معدل  بني  الفارق  القلب وهو  اقصى معدل لضرابت  احتياطي  احتساب  توصل كارفونني من خالل 
معدل  أقصى  مثال العب  البدين،  اجملهود  أثناء  القلب  لضرابت  معدل  وأقصى  الراحة  وقت  القلب يف  لضرابت 

اجملهود   أثناء  هو    203لنبضة  الراحة  وقت  يف  له  القلب  لضرابت  معدل  وأقصى  يكون ض/  63ض/د،  د، 
،  2002)وجدي مصطفى و حممد لطفي،  ض/د  140=    63  –  203احتياطي أقصى معدل لضرابت القلب هو  

 . (38صفحة 
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ومن هنا ميكن احلصول على عدد ضرابت القلب املناسبة للنسبة املستهدفة من ضرابت القلب، فإذا كانت 
 من أقصى معدل لضرابت القلب فإن:  %80لضرابت القلب هي  النسبة املستهدفة  

 النبض املستهدف = احتياطي أقصى نبض × النسبة املئوية للنبض املستهدف + أقصى معدل للنبض أثناء الراحة 

 ض/د.  185=  63( +  80/100× )  140النبض املستهدف =   

املبذول    -3.3.10 اجلهد  تقدير  وآخرون   RPE  (Rate Perceived Exertion)طريقة  لفوسرت 
2001 : 

عام   ديسمرب    2001منذ  من  2016حىت  أكثر  يف  الطريقة  هاته  استخدام  مت  حمركات   950،  دراسة يف 
 ( ،  Google Scholar Search – SPORTDiscus – PubMed....  )(Monoemالبحث 

Georgios ،Leo ،Alexandre و ،Karim  ،2017  ؛ ( 623-612، الصفحات 
خالل خمتلف احلصص   RPEوقد ركزت معظم الدراسات على صحة ومصداقية طريقة تقدير اجلهد املبذول  

مثل  والتكيف  القوة  لتدريب  خمتلفة  طرائق  أو يف  الرايضيني،  لألفراد  بدنية  أو  أو خططية  مهارية  سواء  التدريبية 
 التدريبات اهلوائية والسرعة  والبليومرتي، وتدريبات املقاومة؛ 

لــ   عالية  موثوقية  األحباث  الفسيول   RPEتظهر خمتلف  ابملتغريات  العايل  القلب، وارتباطه  نبض  )معدل  وجية 
ملراقبة وتقدير   10تركيز الكتات الدم، مؤشرات االسرتجاع...(، واليت تدعم بشكل أساسي مقياس أو سلم فوسرت 

 احلمل التدريب خالل احلصص التدريبية اجلماعية والفردية؛
املبذول   اجلهد  تقدير  طريقة  إعط  RPEتتطلب  لفريق  التدريب من العب  احلمل  اء كل العب للتحكم يف 

( مع قياس وقت احلصة التدريبية حلساب شدة 20تقييمه للنجهود املبذول يف كل وحدة تدريبية أنظر اجلدول )
يتم استجواب الالعبني يف غضون   التدريبية،  التدريبية بسؤال بسيط    30الوحدة  الوحدة  دقيقة بعد االنتهاء من 

 ( يف وقت احلصة التدريبية نفسها املقدر ابلدقيقة. 20اجلدول )من    RPEكيف شعرت خالل احلصةالتدريبية  

 × زمن الوحدة التدريبية )الدقيقة(.   RPEاحلمل التدرييب للوحدة التدريبية = تقدير اجلهد املبذول 

مدهتا  مثال:   تدريبية  لوحدة  تدريب  محل  املبذول    40حلساب  للجهد  تقديرا  أعطوا  الذين  الالعبني  مع  دقيقة 
 ، يتم اجراء املعادلة التالية:   5م مجيعا بـــــــ كمتوسط هل

 وحدة حتكيمية. UA  200=    40×    5احلمل التدريب للوحدة =  
 : RPEاملعادالت اخلاصة بطريقة حساب اجلهد املبذول    -
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 للوحدة × زمن الوحدة التدريبية ابلدقيقة.   RPEاحلمل اخلاص ابلوحدة التدريبية = تقدير اجلهد املبذول  
 

 اليومي = جمموع األمحال التدريبية املربجمة خالل يوم واحد. احلمل  
 

 احلمل األسبوعي = جمموع محل الوحدات التدريبية خالل األسبوع 
 

Monotonie de l’entrainement  متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع / االحنراف املعياري = 
 

Contrainte d’entrainement   × محل التدريب األسبوعي =Monotonie 
 

Indice de fitness   مؤشر اللياقة البدنبة( = محل التدريب األسبوعي(– contrainte d’entrainement  

من قبل الالعبني من أجل   املستعمل RPEيوضح السلم املعدل لتقدير اجلهد املبذول    (:21اجلدول رقم )
 . (115-109، الصفحات 2001، وآخرون،  Foster)تصنيف تقديرهم لشدة كل حصة تدريبية  

 احلمل التدرييب تقدير   العالمة 
 راحة 0
 خفيف جدا  1
 خفيف  2
 متوسط  3
 صعب نوعا ما  4
 صعب  5
6  
 صعب جدا 7
8  
9  

 أقصى  10
     RPEاملؤشرات األصلية املقرتحة بواسطة تقدير اجلهد املبذول 

(Foster, C  ،1998 8-1164، الصفحات ) 
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 مثال: 
حساب   اليومي    Monotonie de l’entrainementكيفية  التدريب  محل  متوسط  يساوي  والذي 

 خالل األسبوع / االحنراف املعياري.
 حساب متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع.   أوال:

 ( احلمل التدريب للوحدات التدريبية خالل األسبوع / عدد أايم األسبوع . ∑والذي يساوي جمموع )

 وحدة حتكيمية.   UA 223=  7( / 540+135+100+315+ 210+240+ 0+ 244)  ∑ مثال:  

 حساب االحنراف املعياري ملتوسط احلمل التدريب اليومي خالل األسبوع.   اثنيا:

 (   1  –(  / ن  2االحنراف املعياري =    ) )جمموع الفروق  
 

 األسبوعي لفريق كرة قدم حمرتف خالل مرحلة املنافسة. يوضح مثال لطريقة حساب محل التدريب   (:22اجلدول رقم )
 النتيجة اليومية للحمل التدرييب  

 ) × ( 
متوسط محل التدريب اليومي خالل 

 ×(   -223األسبوع ) 
 2D(  d ×dاحلمل التدرييب ) 2فروق

0 0  –  233   =223- (223-)2   =49715 
244 244 – 223    =21 (21 )2  =432 

240  +210 450 – 223    =227 (227 )2    =51529 
315 92 8470 
100 123- 15121 
135 88- 7739 
540 317 100509 
      233514   ∑ اجملموع  

 ( 7ن = عدد األايم )
 إذن     6=    1  –  7=  1 –ن  

 197=         233514/6االحنراف املعياري =        
 :Monotonie de l’entrainementحساب    اثلثا:

Monotonie de l’entrainement    االحنراف  / األسبوع  خالل  اليومي  التدريب  محل  متوسط   =
 املعياري.
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Monotonie de l’entrainement   =223    /197  =1.13   UA  .وحدة حتكيمية 
 

 يوضح مثال حلمل تدريب أسبوعي خالل أسبوع منوذجي.   (:23اجلدول رقم )
تقدير اجلهد املبذول    النشاط  اليوم 

RPE 
محل التدريب   الزمن )الدقيقة( 

 اليومي 
 0 0 0 راحة  السبت 
 244 75 3.25 مداومة -خططي-مهاري األحد 
 قدرة هوائية -قوة  اإلثنني 

 مهاري خططي 
4 
3 

60 
70 

240 
210 

 315 90 3.5 لعب تطبيقي  -سريعةسباقات  الثالاثء 
 100 50 2 تنسيق -خططي-مهاري األربعاء 
 135 60 2.25 انطالقات-رشاقة -خططي-مهاري اخلميس 
 540 90 6 مقابلة رمسية  اجلمعة 

 1784 محل التدريب األسبوعي 
Monotonie    1.13 = متوسط ح.ت.اليومي خالل االسبوع / االحنراف املعياري 

Containte   × محل التدريب األسبوعي =Monotonie     =1784 ×1.13 2016 
 

من جمموع نقاط احلمل التدريب و    contrainte de l’entrainementوميكن أيضا قياس شامل لـــ  
monotonie de l’entrainement   هذا ،contrainte   هو أداة مفيدة جدا للمراقبة والسيطرة على

التدريب عندما يكون الالعبون يعانون من محل تدريب عايل يف كرة القدم؛ ويتحقق هذا النوع من االرتفاع يف 
 بداية مرحلة املنافسة؛ األمحال التدريبية عادة خالل مرحلة اإلعداد البدين العام أي قبل  

عند العب كرة القدم هو أن الراحة تصبح أمرا  (contrainte de l’entrainement)إن ميزة التحكم يف  
أساسيا فقط عندما خيضع الالعبون حلمل تدريب عايل، على سبيل املثال عندما يكون احلمل التدريب مرتفع وال 

يبية، يف هذه احلالة يكون ضغط التدريب مرتفعا، وقد ارتبط هذا يوجد وقت لالسرتجاع الكايف بني احلصص التدر 
،  2004، وآخرون،  Putlur) النوع من الربجمة مع زايدة حاالت األمراض، ما انعكس سلبا على األداء الرايضي

فإن  (243-234الصفحات   املقابل  أو    contrainte، يف  عايل  الالعبون أبداء  يقوم  عندما  يكون منخفض 
عايل   تدريب  حبمل  مربجمة  التدريبية  احلصص  مابني  تنظيم  أكثر  راحة  مرحلة  مع  الشدة  )أي  منخفض 

monotonie    .)منخفض 
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عن طريق التمرين وحىت الراحة االجيابية أي عند االنتهاء    RPEوحاليا يتم تقييم احلمل التدريب ابلطريقة الذاتية  
التمرين؟   خالل  شعرت  كيف  بسيط  بسؤال  الالعب  يسأل  االجيابية  والراحة  التمرين  و    Hourcade)من 

Cazorla ،2015 .) 
 مثال: 

 واخلطة األسبوعية  ةيوضح مستوايت احلمل التدريب لكل من الوحدة التدريبي  :(24جدول رقم )

 محل التدريب األسبوعي  محل التدريب اليومي 
 1500اىل    700من   محل خفيف 200اىل   0من   محل خفيف
 1900اىل   1500من   محل متوسط 350اىل    200من   محل متوسط
 2500اىل   1900من   محل عايل 700اىل    350من   محل عايل

 2500 ≤ محل عايل جدا   

 فنصنفه يف احلمل اليومي املتوسط.  223وجدان يف املثال املاضي متوسط محل التدريب اليومي  
 فهو هبذا محل متوسط.   1784التدريب األسبوعي  يساوي    ل يف حني وجدان احلم

  االختبارات البعدية:  -4.10
البعدية لعينيت    أجريت  االنتهاء من   بعد  2019-11-11و    2019-11-10  البحث يومي االختبارات 

االختبارات  أتبعت يف  اليت  والظروف  ملتزما ابإلجراءات  الباحث  الطالب  للبحث وقد كان  احملددة  الزمنية  املدة 
التنفيذ واألجه الزمان واملكان وطريقة  املساعدالقبلية من حيث  العمل  التصميم زة واألدوات وفريق  ؛ حيث كان 

 على النحو التايل:   (45، صفحة  2000)ابهي،    التجريب للدراسة ذو تصميم ثنائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبيق الربانمج التدرييب بقناع   اختبار بعدي  اجملموعة التجريبية 
 اهليبوكسيك 

 اختبار قبلي 

 مقارنة النتائج 
دراسة الفروق واملقارنة بني 

 القياس القبلي والبعدي 
 مقارنة النتائج 

لضابطة اجملموعة ا  اختبار بعدي  
ختبار قبلي ا تطبيق الربانمج التدرييب فقط    
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 الدراسات اإلحصائية:   -11
إن اهلدف من استعمال املعاجلة اإلحصائية هو مجع املعطيات اإلحصائية وحتليلها لغرض حتويلها إل مؤشرات  

واحلكم   تفسريها  يسهل  علمية  داللة  ذات  املشكلة كمية  نوع  ابختالف  اإلحصائية  اخلطة  وختتلف  عليها، 
 املدروسة، وعلى هذا األساس قد اعتمد الطالب الباحث على القوانني اآلتية:

 معامل االختالف.  •
 معامل االرتباط )بريسون(  •
 املتوسط احلسايب: س.  •
 االحنراف املعياري: ع.  •
 .2التباين: ع •
 . Tاختبارات سيتودنت   •
 املئوية.النسبة   •

 معامل االختالف: 
 معادلته الرايضية كما يلي: 

 
 

 معامل االرتباط بريسون: 
 وحيسب من خالل القانون التايل: 

 معامل االرتباطر:  
 س: قيم االختبار األول 

 ص: قيم االختبار الثاين. 
 س: املتوسط احلسايب لالختبار األول 
 ص: املتوسط احلسايب لالختبار الثاين 

 : اختبار ما حيسب من خالل اجلذر الرتبيعي ملعامل ثباته.معامل صدق
 

=  معامل االختالف   
 االحنراف املعياري 

 املتوسط احلسايب 
 ×100  

 معامل ارتباط بريسون )ر( =  
ص( -س( )ص-مج )س  

 مج )س-س(2 )ص-ص(2

 معامل الثبات  معامل الصدق =  
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هو أحد مقاييس النزعة املركزية، وهو األكثر استعماالت من ربني الوسائل اإلحصائية ويعرف    املتوسط احلسايب:
 أبنه حاصل قسمة جمموعة القيم على عددها وصيغته الرايضية هي: 

 س: املتوسط احلسايب. 
 مج س ن: جمموع القيم. 

 ن: عدد أفراد العينة
ني مدى تشتت قيم املفحوصني عن املتوسط احلسابيي، ويعد من أهم مقاييس التشتت، إذ يباالحنراف املعياري:  

 ويساوي اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات القيم املختلفة عن متوسطها احلسايب ومعادلته هي:
 حبيث أن: ع: االحنراف املعياري

 سن: القيم اليت حتصلت عليها العينة
 املتوسط احلسايب س:  

 ن: عدد العينة
يستخدم هذا االختبار للكشف عن مدى الداللة أو الفرق بني االختبار القبلي والبعدي :  Tت ستيودنت  

 لنفس العينة ومعادلته من الشكل:
 القياسني القبلي والبعدي. حيث: مج ف: جمموع الفروق بني درجات  

 : جمموع مربعات الفروق بني درجات القياسني القبلي والبعدي. 2مج ف
 ن: حجم العينة.

 (: درجة احلرية1-)ن 
 : مربع جمموع الفروق بني درجات القياسية القبلية والبعدية. 2)مج ف(

 النسبة املئوية:   قانون
 

مت استخدام مجيع العمليات اإلحصائية بواسطة احلاسوب اآليل حتت إشراف خمتصني يف هذه اجملال إل  
 . (2010) حماضرات يف اإلحصاء، للسنة األوىل جانب استخدام اآللة احلاسبة اليدوية ملطابقة النتائج والتأكد منها

 يف حني مت االستعانة بربامج حديثة قصد تثمني املعاجلة االحصائية متثل يف: 
 .  version 20   SPSSبرانمج  -
 و ذلك يف حساب التحليل اإلحصائي لنتائج البحث.   .Excel 2007برانمج   -

 املتوسط احلسايب=  
 مج س ن 

 ن

 االحنراف املعياري=  
 مج)س ن-سن (2

 ن-1

)ت( =     
مج ف 

 ن مج ف2 -)مج ف( 

1-ن   

 النسبة املئوية=  
 عدد التكرارات 

 جمموع التكرار  

100 × 
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 صعوابت البحث:   -12
 هبذا البحث صادفته جمموعة من الصعوابت تتخلص فيما يلي: من خالل قيام الباحث  

 ؛كوشح الدراسات اخلاصة بقناع التدريب اهليبوكسي  كنقص املراجع و املصادر اخلاصة بتدريبات اهليبوكسي •
 اجلديد؛ صعوبة إجياد عينة البحث واالنتظار حىت بداية انطالق األندية يف مرحلة التحضري البدين العام للموسم   •
 صعوبة التعامل مع املراهقني؛  •
 ؛ بسبب بعد املسافة بني امللعب ومنازهلم  الالعبنيالوصول املتأخر لبعض   •
 بسبب عدم تعودهم عليها؛ عدم اإلقبال اجليد عند بعض الالعبني إلجراء االختبارات،   •
 ؛عدم وجود بعض األجهزة ابمللعب اليت تثمن البحث واإلستعانة هبا من طرف جهات أخرى •
 ودراسات ختص قناع التدريب  األوكسجني ونقص    ك ضعف املكتبة العربية فيما خيص كتب تدريبات اهليبوكسي •

 احلديثة .   فيما خيص الكتب والدراسات   األجنبيةواالستعانة ابملراجع  
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 خالصة: 
لذا كان لزاما على الباحث أن حيدد املنهج  الدراسة األساسية اهتم الطالب الباحث يف هذا الفصل إببراز معامل

يف   املساعدة  األدوات  و  الوسائل  كل  حتديد  مت  املناسبة،كما  ابلطريقة  البحث  عينة  خيتار  أن  و   إمتام املناسب 
البحث،كما تعترب االختبارات و القياسات اليت استعملها الباحث ذات ثبات و صدق و موضوعية عالية مرتكزا 

وتقنني االختبارات وصوال إل األساليب اإلحصائية    اختيارها على أراء أساتذة خمتصني و مراجع علمية حديثةيف
الصعوابت  على   وأهم  مبن  تدريب  برانمج  على  الباحث  اعتمد  البحث،كما  ختدم  نتائج صحيحة  عنه  نتج  مما 

املختصني يف جمال تدريب ك ببعض األساتذة  القدم و كذا مدربني،وانطالقا من أسس علمية دقيقة مستعينا  رة 
االطار الذي وضعه الباحث كمنهجية حتدد املسار الصحيح لسريورة البحث، مت معاجلة النتائج وفقا لطريقة علمية 

برانمج   طريق  عن  اجراء   EXCELو    SPSSحديثة  يف  مساعد  عمل  فريق  على  الباحث  اعتمد  .كما 
 االختبارات و تطبيق الربانمج التدريب 

 
 



 

 
 

 

 

 

 : ثالثالفصل ال 

 عرض حتليل ومناقشة النتائ 

 الاسنتاجات والتوصيات
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 متهيد: 

أتثري  وبعد  قبل  البحث  عينة  أفراد  مستوايت  تعكس  نتائج  عن  الرئيسية  التجربة  تطبيقات  أسفرت  لقد 
متغري استخدام قناع التدريب اهليبوكسيك للعينة التجريبية(    إضافةاملتغريات )تنفيذ الربانمج التدريب لكال العينتني مع  

أييت هذا الفصل ليحول هذه الدرجات اخلام إل قيم ذات وهذه النتائج هي عبارة عن درجات خام ال معىن هلا، هلذا  
معىن وفقا لطريقة منهجية علمية، حيث تعرض يف جداول وأشكال بيانية لتسهيل قراءهتا وحتليلها مث تناقش اعتمادا 

وضوعية على اخللفية النظرية والدراسات السابقة أو املشاهبة للدراسة األم، وهبذا يستطيع الباحث إصدار األحكام امل
وتطبيقيا على حد سواء، وقد  علميا  اآلخرون  منها  يستفيد  البحث واخلروج ابستنتاجات وتوصيات  متغريات  حول 

املناسبة واليت حتقق اهلدف من الدراسة أال و هو معرفة أتثري برانمج تدريب   اإلحصائيةاعتمد الباحث على الوسائل  
 نية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم. ابستعمال قناع اهليبوكسيك على بعض القدرات البد 
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  :  لفرضية األوىلاخلاصة اب  نتائج االختبارات البدنية عرض حتليل ومناقشة    -1
 :هو اليت يفرتض فيها الباحث أن

بني القياس القبلي والبعدي للعينتني التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "
 ". تطوير بعض القدرات البدنية لدى العب كرة القدم

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و   -1.1
 )امليواتست( يف االرتقاء:اختبار القفز املضاد جبهاز  

القفز املضاد يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج    (:25)  جدول رقم 
 جبهاز )امليواتست( يف االرتقاء.

 

 القفز املضاد جبهاز )امليو اتست( يف االرتقاء اختبار 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي
T  احملسوبة T  اجلدولية 

درجة 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س ع س اإلحصائية 

 9,86 * 2,71 34,7 3,09 28,5 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 28,24 * 1,30 37,04 1,20 28,73 العينة التجريبية 

 أعاله يتضح لنا أن:   ( 25رقم )   من خالل مالحظة نتائج اجلدول
الضابطة قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   28,5حتصلت  معياري  واحنراف 

احلسايب    3,09 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   34,7 أما  املعياري  )  2,71واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 
ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 9,86 * احملسوبة 

 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09
التجريبية  قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  معياري    28,73خالل  قدره واحنراف 

 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  1,30واحنراف معياري    37,04وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي    1,20
ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  28,24

 لصاحل االختبار البعدي.  أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا
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اختبار القفز املضاد جبهاز يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:28)رقم    الشكل
 . اتست( يف )االرتفاع(  يوامل)

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف وحتليل و عرض    -2.1
 اختبار القفز املضاد جبهاز )امليواتست( يف القدرة: 

القفز املضاد يف اختبار   الضابطة والتجريبية  لعينيت البحثاالختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج   (:26)  جدول رقم 
 )امليو اتست( يف القدرة. جبهاز  

 القفز املضاد جبهاز )امليو اتست( يف القدرة اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 8,09 * 5,28 56,65 3,06 46,33 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 24,39 * 3,91 61,78 3,66 47,14 العينة التجريبية 

 أعاله يتضح لنا أن:   ( 26رقم )   من خالل مالحظة نتائج اجلدول
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الضابطة  قدره    اجملموعة  متوسط حسايب  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   46,33حتصلت  معياري  واحنراف 
احلسايب    3,06 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   56,65 أما  املعياري  )   5,28واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 8,09 * احملسوبة 
 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09

التجريبية  قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  قدره   47,14خالل  معياري  واحنراف 
 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  3,91واحنراف معياري    61,78وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي    3,66

ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  24,39
 لصاحل االختبار البعدي.  أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا

 

اختبار القفز املضاد جبهاز يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:29)رقم    الشكل
 . (القدرةاتست( يف )  يوامل)
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االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة والتجريبية 

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و   -3.1
 : القوة اختبار القفز املضاد جبهاز )امليواتست( يف  

القفز املضاد يف اختبار   الضابطة والتجريبية  لعينيت البحثاالختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج (:27)  جدول رقم 
 اتست( يف القوة. جبهاز )امليو  

 القفز املضاد جبهاز )امليو اتست( يف القوة اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 8,85 * 1,83 34,29 1,35 28,09 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 26,56 * 1,00 37,33 0,72 28,95 التجريبية العينة 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

الضابطة  قدره    اجملموعة  متوسط حسايب  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   28,09حتصلت  معياري  واحنراف 
احلسايب    1,35 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   34,29 أما  املعياري  )   1,83واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 8,85 * احملسوبة 
 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09

التجريبية  قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  قدره   28,95خالل  معياري  واحنراف 
 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  1,00واحنراف معياري    37,33وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي    0,72

ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  26,56
 لصاحل االختبار البعدي.  أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا
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اختبار القفز املضاد جبهاز يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:30)رقم    الشكل
 . (القوةاتست( يف )  يوامل)

 يلي:   وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو مبني ومما سبق خلص الباحث إىل ما ➢

القبلي  اتبي التجريبية والضابطة يف مؤشرات قياس ن وجود داللة إحصائية يف كل من االختبار  والبعدي للعينتني 
امليوتيست )قوة، قدرة، ارتفاع(، وهو ما العضلية جلهاز  التدريب املطبق على   القوة  يدل على األثر االجيايب للربانمج 

سابقة على عينيت البحث التجريبية والضابطة، فقد استند الباحث يف وضع الربانمج التدريب إل خمتلف الدراسات ال
اليت وظف من خالهلا تدريبات األثقال وكان هلا أتثري اجيايب يف تطوير   (2012)كوتشوك سيدي حممد،  غرار دراسة  

طريقتني لتنمية القوة   قارن بني الذي    ( 2019)قاسم عبد اهلادي،  القدرات البدنية على غرار القدرة العضلية، ودراسة  
، من نتائجها أتثري كال الطريقتني   2ضد    2و    1ضد    1العضلية متثلت يف الطريقة البلغارية وطريقة األلعاب املصغرة  
العضلية  القوة  أصناف  خمتلف  تنمية  على  اجيايب  متفاوتة  بشكل  االستدالل بنسب  إل  الباحث  دفع  ما  وهذا   ،

السابقة من أجل   الزايدة يف تقنني اابلدراسات  التطور احلاصل إل أن  الباحث أيضا  التدريب املقرتح، ويعزو  لربانمج 
، صفحة  Hoff  ،2003، و  Helgerud  ،Kemi)القوة القصوى بفضل متارين التدريب ابألثقال وهذا ما أكدته دراسة  

الدوري النروجيي املمتاز مع نظام تدريب القوة أبوزان مماثلة ومن املثري جريت على العب كرة القدم ذكور من  أ  (55
لكل دورة تدريبية( حتققت ابلرغم من دمج   %2لإلهتمام أن هذه الزايدة الكبرية يف نسبة القوة القصوى )أي حوايل  

   التدريب املهاري واخلططي خالل احلصص التدريبية.
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القدم حيتاج إل تطوير خمتلف أنظمة الطاقة، وذلك ابلرتكيز على تطوير   يشري حممد حسن عالوي إل أن العب كرة 
الطاقة اهلوائية، لتكون قاعدة خلفية تسهل إنتاج الطاقة الالهوائية اليت تعتمد على القوة والسرعة، حيث يؤكد خرباء 

)حممد حسن  ض الالكتيك  هذه اللعبة أن نظام الطاقة الالهوائي هو النظام األساسي لكرة القدم، وخاصة نظام حام
 ؛  ( 1997عالوي،  

هوائي   %10الهوائي، و    %90نسب املئوية لنظم إنتاج الطاقة يف كرة القدم بـــ   lambertin   حيث يصنف
الالكتيك    %60ابلرتكيز على   الالكتيك واألوكسجني و    %30نظام فوسفايت وحامض  نظام هوائي   %10نظام 

 ؛ (LAMBERTIN, F ،2000)أوكسجين  

الذي يعترب من أهم العلماء الذين يؤكدون على أمهية القوة يف كرة القدم، وذلك بفلسفته   جيل كومييتويضيف  
الشهرية "اهلرم املعكوس"، ويرتكز يف ذلك على حتليل املميزات وخصائص اجلهد البدين املبذول من طرف الالعب، 

اجلانب   هذا  يف  أجنزت  اليت  الدراسات  خمتلف  ذلك  ،  Alexandre Dellal)و    (CAZORLA.G  ،2006)ويؤكد 

إل و (MOMBAERTS, S  ،1996)و    (2008 بطيئة  تكون  الالعب  طرف  من  املبذولة  اجلهود  أن  أظهرت  اليت 
من الوقت العام   %15إل    5االنفجارية )قصرية وذات شدة قصوى( مابني  متوسطة السرعة، يف حني تقدر اجلهود  

 ؛(COMETTI, Gilles ،2014)الذي يبذله الالعب وهذا ما أكده  

ويف دراسة سابقة لكومييت يؤكد على تنمية الصفات االنفجارية ابلدرجة األول يف إعداد الالعبني، حيث تكون 
تدريبات  العضالت،  تقوية  )البليوميرتي،  القوة  تدريبات  ابستعمال  األول  املقام  يف  والقفز  والوثب  االرتقاء  صفات 

 ؛(COMETTI .G ، .2007)القدم  اهليبوكسيك...( لتكون قاعدة يف اإلعداد البدين يف كرة  

كل هاته املعطيات تشري إل أمهية تنمية القوة أبنواعها لدى العب كرة القدم، وهذا ما قدمته دراستنا مبعرفة أتثري 
قد بينها القوة العضلية لدى العب كرة القدم؛ فاستخدام قناع التدريب اهليبوكسيك على خمتلف القدرات البدنية ومن 

له أتثريات جد   كة نتائجها أن التدريب ابستعمال األقنعة اهليبوكسيأثبتت العديد من الدراسات األجنبية يف خالص
 العضلي؛ اجيابية يف احلالة الوظيفية لألعضاء األكثر مسامهة يف النشاط  

دراسة  ف خميلففي  جاسم  وعالء  إبراهيم  جليل  األوكسجني   النعام  نقص  أبسلوب  تدريب  منهاج  أتثري  عنوان  حتت 
، الصفحات  2015)خميلف، ير بعض القدرات البدنية اخلاصة لالعب كرة اليد الشباب  لتطو   كابستعمال قناع اهليبوكسي

والكرخ      ( 625-657 اجليش  لناديي  بغداد  يف  األول  الدرجة  دوري  يف  الشباب  الالعبني  من  عينة  على  أجريت 
وحدة تدريبية نفذت خالل مثانية أسابيع   32حيث طبق على العينة التجريبية ما مقداره    2013/2014للموسم  

اهليبوكسي القناع  ابستعمال  تدريبية  وحدات  أربع  نقص   كبواقع  أبسلوب  التدريب  للمنهج  أن  نتائجها  أهم  وكان 
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أتثري اجيايب يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة للذراعني والرجلني لدى العب كرة   كاألوكسجني ابستعمال قناع اهليبوكسي
اال السرعة  على حتسني  ساعد  وانه  بدونه  تدربوا  الذين  الالعبني  على  وتفوقهم  به  تدربوا  الذين  الشباب  نتقالية اليد 

 وحتملها خاصة لعضالت الرجلني . 
حتت عنوان أتثري ارتداء قناع التدريب واملرتفعات   2016، يف مقالة منشورة سنة  جون ب. بوركارييف دراسة  و 

على السعة اهلوائية، والالهوائية وذلك من خالل برانمج تدريب مكون من خطة شهرية بستة أسابيع مبعدل حصتني 
وع على رايضيني يف املستوى العايل، قسمت العينة فيه إل جمموعتني األول تدربت يف املرتفعات تدريبيتني يف األسب

واألخرى ابستعمال قناع التدريب وبعد القيام ابالختبارات البعدية تبني انه ال وجود لفروق ذات داللة إحصائية بني 
دموية، بينما سجل حتسن يف اختبارات القدرة العضلية اجملموعتني يف كل من االختبارات الوظيفة الرئوية واملتغريات ال

%( دال إحصائيا مما يؤكد على موثوقية وكفاءة هذا القناع التدريب 12.6لصاحل اجملموعة اليت تدربت ابألقنعة بنسبة )
اجملموعتني بني  البعدية  االختبارات  نتائج  تقارب  خالل  من  املرتفعات  لتدريبات  ،  Porcari  ،.2016)   احملاكي 

 . .( 386–379الصفحات 
لتنمية  كمقاومة خمتلف اسرتاتيجيات التدريبات ابستخدام اهليبوكسي سابقة على غرار دراسة يف حني أبرزت دراسة 
العضالت   وقدرة  فريش حجم  رايضي    Belén feriche  بالن  من  جمموعة  على  أجريت  العايل اليت  املستوى 

اهليبوكسي التدريب  أقنعة  ابستخدام  االرتفاعات  حماكاة  طريق  عن  خمتلطة  تدريبات  استخدام  بعد  السرعة    ك لسباق 
اهليبوكسي التدريب  قناع  ابستخدام  تتدرب  واحدة  جمموعة  على  الدراسة  أجريت  حبيث  أسابيع   08ملدة    كاحلديثة 

مبعدل   ومبع  04متتالية  القناع  هبا  يستخدم  و    02دل  حصص  العضلية  القوة  لتنمية  لتنمية   02حصص  حصص 
حصة واحدة للعمل اهلوائي ال يستخدم فيها القناع متثل يف جمملها خمططا أسبوعيا، وقد أبرزت النتائج   1السرعة و  

ويعترب هذا التطور دال إحصائيا نسبة إل   %09احملصل عليها إن هلا فاعلية يف تطوير صفات القوة العضلية بنسبة  
 ؛ )Belén Feriche, 2017 , p. 12(صعوبة تطوير هاته الصفة  

أن استخدام و  ، تساعد يف تطوير القدرات الالهوائية لدى العب كرة القدم تدريبات اهليبوكسيكويعزو الباحث أن 
العمليات  ت  احلديثةالتدريب    نعةقأ جهةساهم يف حتسني  من  العضلية  اخلالاي  سيتوبالزم  أن   ،البيوكيميائية يف  حيث 

)رافع    اخلالاي العصبية تكثر فيها بيوت الطاقة اليت ختتص ابألكسدة وإنتاج الطاقة يف مناطق االتصال العصب العضلي

  ( Christine M.Dreus  )  1995كريستيان   ويرى  ،(11، صفحة  2009صاحل، ساطع امساعيل، و شريف قادر،  
 يف أنه عندما يتعرض الناس لتدريب املرتفعات ألايم أو أسابيع ، فان أجسامهم تتكيف تدرجيياً مع نقص األوكسجني  

يساعد ومن    ،اجلو ما  وهذا  األوكسجني  على  الطلب  زايدة  إل  ابلضرورة  يؤدي  العمل  هذا  كفاءة  من  الرفع  اجل 
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ا العمل  وتطويرهابتحسني  العضلية  القدرات  حتسن  على  بدنيا  ينطبق  ما  وهذا  العضلي   قناع   لعصب  ابستخدام 
أن التدريب  حممد عبد الغينيشري  حيث    ؛اهليبوكسيك مما يسبب نقص يف األوكسجني املستخدم عن القيام ابلتدريبات

 اجلسم منها: يف بيئة نقص األوكسجني حتدث جمموعة من التغريات الفسيولوجية داخل  
 تغريات يف نشاط اإلنزميات )إنزمي األنسجة ( ، مما يؤدي ال حتسني واضح يف مستوى القدرة اهلوائية   -
كسجني من خالل إطالة زمن االتصال وتقليل مساحة االنتشار عن طريق و ، وابلتايل األزايدة كفاءة اإلمداد ابلدم  -

 ؛                                   وابلتايل يف حجم اجلهاز العضلياالخنفاض احلادث يف وزن اجلسم،  
 تغريات يف حجم خمزون األكسجني داخل اخللية نتيجة عمليات التأقلم والتكيف  -
 تغريات يف خمتلف العمليات اخلاصة ابلطاقة )زايدة يف نشاطها(.   -
 . ( 123، صفحة 2000)حممد عبد الغين، نقص يف البيكربوانت نتيجة لزايدة معدل التنفس    -

تدرب ( أنه إذا   Jay Hoffman م )  2002جاى هوفمان    ويشري علي فهمي البيك واخرون نقال عن 
املرتفعات  شخص   لألوكسجنييف  اجلزيئى  الضغط  منخفضا PO2)  يصبح  اخنفاض(  ولتعويض   ، (PO2)  يف 

أوكسيد  لثاين  اجلزيئى  الضغط  يقل  ذلك  ومع  التنفس  معدل  يزيد  )  املرتفعات  احلويصالت  PCO2) الكربون  ىف 
 . وهذا ما يظهر جليا يف تطور القدرة العضلية يف اختبارات عينة حبثنا ودراستنا   ،( 2009)فهمي، زيد، و البيك،  اهلوائية  

الطرقهي    كاهليبوكسيتدريبات  ف التدريب ويكون هذا يف ظل نقص األوكسجنيواألساليب    من  الالزم   احلديثة يف 
ظروف  إن   احليوية،  لألجهزة  الفسيولوجية  الوظائف  تنمية  يف  اجيابية  أتثريات  إل  يؤدي  مما  اجلسم،  خالاي  إلمداد 

واليت تظهر يف مقدرا األكسجني الالزم ك تتولد لتعرض اجلسم للبيئة غري طبيعية ومبعىن آخر بيئة اهليبوكسي كاهليبوكسي
   .( 68، صفحة 2009)رافع صاحل، ساطع امساعيل، و شريف قادر،   خلالاي وأنسجة اجلسم

ومن خالل هذا نستنتج أن برانمج التدريب ابستخدام قناع اهلسيبوكسيك له أثر اجيايب يف حتسني وتطوير قدرات 
 القوة االنفجارية ومتغرياهتا. 
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البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف ائج الفرق بني القياسني القبلي و مناقشة نتعرض وحتليل و   -4.1
 يف معدل الركضات: (RSA)كفاءة تكرار السرعة  اختبار  

كفاءة تكرار يف اختبار   الضابطة والتجريبية  لعينيت البحثاالختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج   (:28)  جدول رقم 
 يف معدل الركضات.   (RSA)السرعة  

 يف معدل الركضات  (RSA)كفاءة تكرار السرعة اختبار   

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 4,26 * 0,16 6,74 0,19 6,94 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 10,08 * 0,45 6,42 0,44 6,92 العينة التجريبية 

 أعاله يتضح لنا أن:   ( 28رقم )   من خالل مالحظة نتائج اجلدول

الضابطة قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   6,94حتصلت  معياري  واحنراف 
احلسايب    0,19 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   6,74 أما  املعياري  )  0,16واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 4,26 * احملسوبة 
 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09

  0,44واحنراف معياري قدره    6,92خالل االختبار القبلي حققت متوسط حسايب قدره    اجملموعة التجريبية 
 10,08 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )   0,45واحنراف معياري    6,42وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي  

ويعن هذا أن الفرق   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )
 لصاحل االختبار البعدي.  بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا
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كفاءة تكرار اختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:31)رقم    الشكل
 . (معدل الركضات يف )  السرعة

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي و البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض حتليل و   -5.1
 يف مؤشر التعب:  (RSA)كفاءة تكرار السرعة  اختبار  

كفاءة تكرار يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج  (: 29)  دول رقماجل
 يف مؤشر التعب.   (RSA)السرعة  

 يف مؤشر التعب  (RSA)كفاءة تكرار السرعة اختبار   

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 7,53 * 0,11 0,74 0,12 0,82 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 8,86 * 0,15 0,48 0,12 0,82 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

6
6.2
6.4
6.6
6.8

7

العينة الضابطة العينة التجريبية

6.94 6.92
6.74

6.42

(معدل الركضات)اختبار كفاءة تكرار السرعة يف 

االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة والتجريبية

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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الضابطة قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   0,82حتصلت  معياري  واحنراف 
احلسايب    0,12 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   0,74 أما  املعياري  )  0,11واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 7,53 * احملسوبة 
 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09

  0,12واحنراف معياري قدره    0,82خالل االختبار القبلي حققت متوسط حسايب قدره    اجملموعة التجريبية 
  8,86 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  0,15واحنراف معياري    0,48وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي  

ويعن هذا أن الفرق   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )
 لصاحل االختبار البعدي.  بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا

 

كفاءة تكرار اختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:32)رقم    الشكل
 . (مؤشر التعبيف )  السرعة

 يلي:   وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو مبني ومما سبق خلص الباحث إىل ما ➢

،  Casas, A)   الذي يعرب على قدرة الرايضي على التحمل الالهوائي   RSA  اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى

الرتباطه  ،( 2008 وذلك  القدم،  كرة  العب  لدى  السرعة  حتمل  لقياس  واملناسب  األمثل  االختبار  يعترب  كما 
كما أنه اختبار ميكن أن  القصوى إل القصوى،خبصوصيات اللعبة اليت تتميز ابجلري ملسافات قصرية وبشدة أقل من  

يقيس عدة قدرات بدنية وفسيولوجية يف آن واحد وهذا ما يعكس أمهيته، وقد اختار الباحث من هذه القدرات كل 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

العينة الضابطة العينة التجريبية

0.82 0.820.74
0.48

(مؤشر التعب)اختبار كفاءة تكرار السرعة يف 

االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة والتجريبية

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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لالختبار،   السبعة  الركضات  مبعدل  عنها  واملعرب  السرعة  حتمل  و من  االسرتجاع  التعب وسرعة  مبؤشر  عنها   املعرب 
(Bangsbo, J  ،1994)  ، 

و 0,05( يتبني لنا وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  29)  و(  28من خالل اجلدولني رقم )ف
حرية   )معدل   09درجة  السرعة  حتمل  مؤشر  يف  والضابطة  التجريبية  العينة  من  لكل  والبعدي  القبلي  القياس  بني 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والبعدي ملؤشر وقت التعب لكل من الركضات(، كما نالحظ  
 العينة التجريبية والضابطة و لصاحل العينة التجريبية.

وجود فروق معنوية ملؤشر حتمل السرعة بني العينة التجريبية والضابطة وهذا ما يتضح جليا من خالل الشكلني رقم 
الفرق واضح بينهما يف هذا املؤشر وأن التدريب اهليبوكسيك بواسطة القناع كان   ( حيث نالحظ أن31( و )30)

الركضات  االنقاص من معدل  و  السرعة  الضابطة يف حتسني حتمل  العينة  املطبق على  التقليدي  الربانمج  أفضل من 
شر. كما بلغ يف نفس املؤ   %0,39و هي نسبة كبرية ابلنسبة إل نسبة حتسن العينة الضابطة ب  %3,43بنسبة  

حيث أهنا نسبة قريبة من النسبة اليت توصل اليها الباحث لدى العينة   % 58,74مقدار حتسن مؤشر التعب نسبة  
 التجريية اليت طبق عليها برانمج تدريب اهليبوكسيك،

نوعية  بفعل  القصوى  السرعة  تكرار  كفاءة  الختبار  الركضات  معدل  حتسن  إل   الدراسات  من  العديد  وتشري 
املصغرة الرب  واأللعاب  الفرتي  التدريب  منها  التدريب  أساليب  أنواع  مبختلف  الغن  املطبق  التدريب  انمج 

(Bangsbo,J  ،1994 )،   التدريب املستمر يف بداية التدريب، إضافة إل  بناء الربانمج  الباحث يف  اليت ركز عليها 
التجريبية؛   للعينة  اهليبوكسيك  التدريب  قناع  استخدام  متغري  إضافة  مع  أكدته دراسة  التحضريات  ما  -Hill)وهذا 

Haas  ،Coutts  ،Dawson  و  ،Rowsell  ،2009)   تطبيق عند  القصوى  السرعة  تكرار  إل حتسن كفاءة 
برانجمني خمتلفني على العب كرة القدم شبان أحدمها يعتمد على أسلوب الفرتي بطريقة األلعاب الصغرية والثاين يعتمد 

دراسة   مع  الدراسة  وتتفق  اجلري،  بطريقة  لكن  األسلوب  و  Jensen  ،Randers  ،Krustrup)نفس   ،

Bangsbo  ،2007)   [ الفرتي التدريب  د راحة([ ملرة يف األسبوع طبق 2-1د، 4-2د)30والذي توصل إل أن 
%؛  20,8على جمموعة من العب كرة القدم حمرتفني بطريقة األلعاب الصغرية أدى إل حتسني مؤشر التعب بنسبة  

  ( Thomassen  ،2010، و  Bangsbo  ،Christensen  ،Gunnarsson  ،Nybo) كما تشري دراسة
%؛ كما تطرقت نفس تلك الدراسات إل 1,9بنسبة    RSA  أن تدريب فرتي أدى إل حتسني كفاءة تكرار السرعة 

دراسة   منها  التعب،  مؤشر  وآخرون،  Ferrari)حتسن  بطريقة   (2008،  الفرتي  التدريب  أن  إل  فيها  توصل  واليت 
بشدة  4×4 بينها  95ال  90د   نبض  أقصى  معدل   3%من  من  مل حيسن  األسبوع  مرتني يف  بواقع  راحة،  دقائق 
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اث راحة   20م، 40×6×)3الركضات وبقي اثبتا بينما ويف نفس الدراسة توصل إل أن التدريب الفرتي مرتفع الشدة  
أسابيع وبواقع مرتني يف األسبوع أدى إل حتسني معدل   8بني اجملموعات بشدة قصوى ملدة    دقائق راحة  3بينية( و

بنسبة   السرعة(  بنسبة  2,1الركضات )حتمل  التعب  أسعد و حامد  %، كذلك توصل   10,4-%، ومؤشر  )موفق 

التنفسي   (2008سليمان،   الدوري  اجلهاز  أدت إل حتسني كفاءة  الفرتي  دائري ابألسلوب  التدريب  أن طريقة  إل 
أن التدريب   ( 2012)ضياء الدين و كاظم،  وسرعة االسرتجاع من خالل سرعة عودة النبض إل احلالة الطبيعية، ويشري  

إل أن التدريب   (2008)مكي حممد،  املركب أدى إل حتسني صفة حتمل السرعة لدى العب كرة القدم كما توصل  
الدائري أدى إل حتسني حتمل عضالت الرجلني وزايدة كفاءة تكرار السرعة؛ ويرجع الباحث هذا التحسن إل زايدة  

جلني واليت ركز عليها الباحث من خالل التمارين املطبقة يف الربانمج املطبق على العينة التجريبية  كفاءة عضالت الر 
من متارين قفز فوق الشواخص واحلواجز وضرب الكرة ابلرأس، وهذا ما يعن أن التنويع يف الربانمج التدريب يساعد يف 

 حتسني كفاءة تكرار السرعة القصوى لدى العب كرة القدم. 
رجع الباحث التفوق احلاصل لصاحل العينة التجريبية ابستخدام قناع اهليبوكسيك يف حتسني مؤشرات كفاءة تكرار وي

إل طبيعة التمارين املطبقة أثناء الربانمج التدريب وأمهية استخدام القناع، إذ أن استخدام قناع  RSAالسرعة القصوى 
األوكسجني  من  التقليل  بواسطة  التدريبية،  األمحال  خمتلف  مع  التكيف  على  التجريبية  العينة  ساعد  اهليبوكسيك 

تكيف   إل  أدى  مما  التع املستنشق،  حتمل  على  للجسم  الوظيفية  ونقص األجهزة  التدريب  احلمل  عن  الناجم  ب 
املدة   قصرية  الطاقة  مصادر  وفقدان  دراسة   PC-ATPاألوكسجني  أثبتته  ما  وهذا  الالكتيك،  تراكم محض  وحىت 

(Granados, J; Jansen, L; Harton, H; Kuennen, M  ،2014)   أتثريات معرفة  حول 
والتدريب مع اإلقالل من استهالك األكسوجني   اإلقالل من عدد مرات التنفس،)  التدريبوميكانيزمات عمل قناع  

  وغود واخرون   حممد زكراي جزر   ريحيث يش؛  ( على القدرات البدنيةأو ابإلقالل من كمية اهلواء املستنشق يف مرة تنفس

دراس و   تنييف  ومستوى   متشاهبتنيسابقتني  التنفسي  الدوري  اجلهاز  كفاءة  على  اهليبوكسيك  تدريبات  أتثري  حول 
تدريبات   تغريات حادة حتدث يف وظائف اجلسم خالل األسابيع األخرية من تطبيق  ، أن هناكلدى الرايضينياألداء

 اهليبوكسيك حيث: 
و   – التدريب،  الربانمج  من  الثالث  األسبوع  هناية  يف  الغذائي  التمثيل  الرئوية؛يزداد  التهوية  زايدة  التنفس   زايدة 
احلويصالت   – يف  االتصال  مناطق  وتكرب  التنفس  عضالت  قوة  تزداد  حيث  التنفس،  صعوبة  مع  اجلسم  تكيفات 

 الرئوية؛
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 عدد ممكن من جزيئات بزايدة تدفق الدم من أجل التقاط أكرب  ، تزيد معدالت التنفسزايدة استهالك األكسجني  –
 ؛ األوكسجني

)حممد زكراي جزر،    تزيد التهوية الرئوية القصوى من خالل اإلطالة يف الشهيق وقصد استنشاق أكرب حجم من اهلواء  –
2005 ) (Goods P, Dawson BT, Landers GJ, Gore CJ, Peeling P ،2014 ) 

استعمال قناع اهليبوكسيك يف التدريبات اليومية بواقع ثالث مرات يف األسبوع إل زايدة كفاءة عمل فقد ساهم  
كفاءة  يزيد يف  مما  األوكسجني،  نقص  التدرب يف ظروف  التنفسي حبكم  الدوري  اجلهاز  وخاصة  الوظيفية  األجهزة 

دراس له  تشري  ما  وهذا  القلب  والدفع  التنفس   ,Holliss BA, Fulford J, Vanhatalo A)ة  عضالت 

Pedlar CR, Jones AM ،2013 ) حول أتثري تدريبات اهليبوكسيك ابلطريقة الفرتية على الطاقة يف العضالت 
 اضافة ال مطاطية وقوة هاته العضالت حيث توصل إل: 

بني احلويصالت والدم نتيجة الختالف الضغط   تتم  عملية تبادل الغازات أن    (2001البساطي،  ), أمر هللا  يشري  
اجلزئي للغازات عند توترها ويطلق مصطلح توتر على وصف الغاز عندما يكون يف حالة ذائبة يف األنسجة )زئبق( 

األ انتقال  يتم  ال و وعليه  الدم  الكربون من  أكسيد  ينتقل اثين  الوقت  نفس  الدم ويف  إل  احلويصالت  كسيجني من 
اهليبوكسيك علىوهذ ،  احلويصالت النتائج احملصل عليها يف دراستنا حيث أن استعمال قناع  يتطابق مع  العينة    ا ما 

لعدة مرات متتالية وذلك عن  السرعة  تكرار  أثناء  املفقودة  الطاقة  التجريبية أدى إل تسريع عملية اسرتجاع مصادر 
وجيا مع التدرب يف ظروف الدين األوكسجين مما طريقة زايدة كفاءة نظام الطاقة األوكسجين، وتكيف الالعبني فسيول

،  Berthoin، و  Dupont  ،Millet  ،Guinhouya)يرفع كفاءة اجلهاز التنفسي؛ كما تؤكد ذلك دراسة   

التنفسي    ( 2005 الدوري  تكرار سرعة ملسافة    max2VOاليت تشري إل وجود عالقة بني اجلهاز  م   40وكفاء ة 
 اث. 25تكرار و براحة    15لــــ

الدراسات   من  العديد  وآخرون،  McGinnis)وتشري  ،  Granados  ،Jansen  ،Harton)و    (2014، 
Gillum  ،Christmas  و ،Kuennen  ،2014)    و (Holliss BA, Fulford J, Vanhatalo A, 

Pedlar CR, Jones AM  ،2013)   إل أمهية تدريبات اهليبوكسيك خالل الربانمج التدريب، فهي تؤدي إل
أكده   ما  وهذا  االسرتجاع  على  قدرته  من  وتزيد  القصوى  السرعة  تكرار  يف  الالعب  كفاءة  من   Magni)الرفع 

Mohr, F. Marcello Iaia ،2014)  وهذا ما ينطبق على نتائج حبثنا حيث أن تدريبات اهليبوكسيك أدت إل
 ؛السرعة لدى عينة البحث التجريبيةحتسني كفاءة تكرار  



 الفصل الثالث عرض تحليل ومناقشة النتائج، اإلستنتاجات والتوصيات 

 

227 
  

ويرى الباحث أن تلك التغريات يف اجلوانب الفسيولوجية هي اليت ساعدت على حتسن صفة حتمل السرعة لدى العينة 
يرى   تبىن   أن   ( Brenardi  ،2001)التجريبية، حيث  التدريب  أقنعة  استخدام  مثل  اإلرادية  اهليبوكسيك  تدريبات 

على أسس فسيولوجية من حيث ارتباطها ابلراحة البينية املستخدمة بني التمرينات، فتؤثر بشكل مباشر على الدفع 
احلاصل القلب ويعمل على تنظيم وحتسني الدورة الدموية، استهالك األوكسجني املطلوب يف ظل الدين األوكسجين  

ألداء اجلهد البدين، حيث تبدأ معدالت النبض ابالخنفاض التدرجيي مقابل زايدة يف حجم الدفع القلب مما يؤدي إل 
كما أن اجملهود البدين يف ظروف نقص   ،( 2003)عبد املنعم بدير،    احلصول على التكيف العضلي وهذا ما يشري له

املقطع  يزداد  حيث  ككل،   وللجسم  للعضالت  الشكلية  والتغريات  التكيفية  العمليات  على  يساعد  األوكسجني 
العرضي للعضالت مع زايدة كثافة الشعريات الدموية نتيجة التدريب تكيف العضلة مع النقص يف التزود ابألوكسجني 

زايدة   ال  يؤدي  الدم املعتاد،  عاتق  على  يضع  وهذا  الهوائيا  للعمل  العضالت  جتهيز  وابلتايل  األكسجين  الدين 
ت األيضية احلمضية وموازنتها، فقيام العب كرة القدم ابجلهد ذو الشدة املرتفعة يف مترينات ادالعمسؤولية معادلة امل 

حدود   يف  العضلية  املقطع   %75التقوية  مساحة  على  وكذلك  األوكسجني  استهالك  يف  الالعب  قدرة  على  يؤثر 
)صاحل بشري و الزم كماش،    العرضي للعضلة األمر الذي يؤدي ابلتايل إل حتسن القوة املميزة ابلسرعة  وحتمل السرعة 

 . (318، صفحة  2006
ابستخدام قناع اهلسيبوكسيك له أثر اجيايب يف حتسني وتطوير قدرات ومن خالل هذا نستنتج أن برانمج التدريب 

 التحمل اخلاص، حتمل السرعة وكفاءهتا.

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث عرض تحليل ومناقشة النتائج، اإلستنتاجات والتوصيات 

 

228 
  

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي و البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و  -6.1
 : (Illinois)الرشاقة الينوا  اختبار  

الرشاقة الينوا يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج (:30)  دول رقماجل
(Illinois) . 

 (Illinois)الرشاقة الينوا اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 9,33 * 0,74 16,78 0,72 17,24 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 9,65 * 0,80 16,24 0,55 17,24 العينة التجريبية 

 أعاله يتضح لنا أن: (  31رقم ) من خالل مالحظة نتائج اجلدول  

قدره    الضابطة اجملموعة   حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  قدره   17,24خالل  معياري  واحنراف 
البعدي    0,72 االختبار  احلسايب يف  املتوسط  معياري    16,78وبلغ  )   0,74واحنراف  قيمة  احملسوبة Tوبلغت   ) 

ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tأكرب من )وهي    9,33*
 لصاحل االختبار البعدي.  أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا

ال قدره    تجريبية اجملموعة  متوسط حسايب  على  القبلي  االختبار  قدره   17,24حتصلت يف  معياري  واحنراف 
احلسايب    0,55 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   16,24 أما  املعياري  )   0,80واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 9,65 * احملسوبة 
    ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.  09



 الفصل الثالث عرض تحليل ومناقشة النتائج، اإلستنتاجات والتوصيات 

 

229 
  

 

 . الرشاقة الينوااختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:33)رقم    الشكل

 يلي:   وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو مبني ومما سبق خلص الباحث إىل ما ➢

الفنية اليت وجب على العب  إل أن صفة الرشاقة من أهم اخلصائص    مفيت إبراهيم محادة وموفق جميد املوىل يشري  
 ، كرة القدم امتالكها، فهي تساعد الالعب يف تعامالته ابلكرة وبدوهنا، وتسهل عليه تنفيذ خمتلف املهارات احلركية

فالتناسق احلسي احلركي هو قابلية الزايدة والنقصان واحلفاظ على تردد السرعات مع توفري درجة عالية من االنسيابية، 
فهذا العمل يتطلب جمهودا كبريا من اجلهاز العصب كمنسق بني العضالت وقرارات اجلسم يف القفز وتغيري االجتاه 

 ؛    (1997)مفيت ابراهيم محاد،   ( 2000)موفق جميد املوىل،  واملراوغة واحملاورة والدورام  
النتائج   تبني من خالل  )فلقد  اجلدول  املتوسط (  30املبينة يف  قيمة  أن  القبلي  الينوا  احلركي  التناسق  اختبار  يف 

بلغ   التجريبية  للعينة  بــ    17.24احلسايب  قدر  الضابطة  العينة  عند  يف   17.24بينما  املتوسط  هذا  بلغ  حني  يف 
التجريبية   للعينة  البعدي  بـــ    16.24االختبار  قدر  حني  داللة   16.78يف  وجود  على  يدل  الضابطة  العينة  لدى 

 احصائية يف كال العينتني؛
الرشاقة هي تداخل   املتحصل عليها إل أن صفة  النتائج  الباحث هذه  القوة ويعزو  بني صفة السرعة وشيء من 

واملرونة يف املفاصل ويظهر هذا يف قدرة الالعب يف تغيري االجتاهات، فالربانمج التدريب املطبق يف هاته الدراسة متيز 
ابملزج بني خمتلف أساليب التدريب بني املستمر والفرتي واأللعاب املصغرة هاته األخرية اليت متتاز بكثرة اجلري سواء 

15.5

16

16.5

17

17.5

العينة الضابطة العينة التجريبية

17.24 17.24
16.78

16.24

اختبار الرشاقة الينوا

االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة والتجريبية

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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ة أو بدوهنا، وهذا ما يؤدي إل تطوير صفة الرشاقة، فضال على تنمية صفات القوة والسرعة )والنتائج احملصل ابلكر 
 عليها تبني ذلك(، من شأنه أن يؤثر على تنمية صفة الرشاقة لدى العب كرة القدم، 

( رقم  البياين  الشكل  خالل  ا33ومن  العينة  لدى  الرشاقة  صفة  للتطور  طفيف  تفوق  يالحظ  اليت  (  لتجريبية 
الباحث هذا التطور الطفيف ال  التدريب لكال العينتني، ويفسر  تستخدم قناع التدريب اهليبوكسيك خالل الربانمج 
من  يربزه كل  ما  وهذا  التجريبية،  للعينة  ابلنسبة  التدريب  قناع  والقوة ابستخدام  السرعة  من صفيت  تطور كل  أتثري 

(Joseph Mercier  ،2006  112، صفحة) و (Philippe Leroux  ،2006)  منو تعن  الرشاقة  أن صفة 
تطبيقها مع  احلركة ابلنسبة لالعب،  تفاصيل  القرار وفهم  اختاذ  العصب وسرعة  العضلي  التوافق  وتطور على مستوى 
السيطرة على خمتلف املواضع احلركية األفقية و املنحنية املعقدة بكل دقة وانسيابية وتوقيت صحيح؛ وهذا ما يؤكد عليه  

من   والقوة   (Cometti, G  ،1993)و    (TURPIN.B    ،2002)كل  السرعة  عالقة  أن  على  تؤكد  اليت 
والرشاقة تكمن يف ثبات القوة العضلية ومطاطية العضالت ومرونة املفاصل، كل هذا مع عالقة إرتباطية بني العمل 

و    COMETTI) و     ( CAZORLA.G ،2006)الثابت واملتحرك والتكنيك اجليد للحركة؛ كما يتفق كل من 

D  ،2005)   أن السرعة هي قابلية حتريك اجلسم يف اجتاه واحد، أما الرشاقة فهي قابلية تغيري تردد السرعة مع تغيري
 حركة اجلسم يف خمتلف االجتاهات مع التحكم الشديد يف احلركة؛ 

أ له  اهلسيبوكسيك  قناع  ابستخدام  التدريب  برانمج  أن  نستنتج  هذا  خالل  وتطوير ومن  حتسني  يف  اجيايب  ثر 
 ت احلركية للرشاقة والتنسيق. القدرا

 
 
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ه  اىل أن  توصل الباحث  من خالل تفسري و مناقشة نتائج الفرضية األوىل  ف

 بني القياس القبلي والبعدي للعينتني التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف تطوير بعض القدرات البدنية
والتنسيق...(  الرشاقة  تكرارها،  وكفاءة  السرعة  العضلية،  القدم  )القوة  كرة  العيب  أن لدى  يؤكد  ما  وهذا  ؛ 

سنة   19استخدام قناع التدريب اهليبوكسيك له أثر اجيايب يف تنمية القدرات البدنية لدى العيب كرة القدم حتت  
 وهذا ما يعين حتقق الفرضية األوىل 
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  :  لفرضية الثانيةالفسيولوجية اخلاصة ابنتائج االختبارات  عرض حتليل ومناقشة    -2
 :هاليت يفرتض فيها الباحث أنو 

بني القياس القبلي والبعدي للعينتني التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "
 ". لدى العب كرة القدم  املتغريات الفسيولوجيةتطوير بعض  

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و   -1.2
 :(Yoyo intermittent test)يويو الفرتي  اختبار  

يويو الفرتي يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج  (:31)  دول رقماجل
(Yoyo intermittent test). 

 (Yoyo intermittent test)يويو الفرتي اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 6,09 * 0,58 16,75 0,69 16,1 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 15,65 * 0,63 17,8 0,79 16,05 التجريبية العينة 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 
الضابطة قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   16,1حتصلت  معياري  واحنراف 

احلسايب    0,69 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   16,75 أما  املعياري  )   0,58واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 
ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 6,09 * احملسوبة 

 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09
التجريبية  قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  قدره   16,05خالل  معياري  واحنراف 

 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  0,63واحنراف معياري    17,8وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي    0,79
ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  15,65

 لصاحل االختبار البعدي.  أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا
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 . يويو الفرتياختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:34)رقم    الشكل

 مبني ومما سبق خلص الباحث اىل مايلي: وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو   ➢

( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي والبعدي يف السرعة 31من خالل اجلدول رقم )
اهلوائية القصوى للعينة التجريبية ولصاحل االختبار البعدي، أي أن الربانمج التدريب أدى إل حتسني كل من املستهلك 

 لكال العينتني التجريبية والضابطة؛  VMA  السرعة اهلوائية القصوىو  max2VOن  األقصى األكسجي
( يتضح جليا التفوق الواضح للعينة التجريبية اليت تستخدم قناع التدريب اهليبوكسيك  34ومن خالل الشكل رقم )

األقصى  واملستهلك  القصوى  اهلوائية  السرعة  يف  احلاصل  التحسن  الباحث  ويعزو  التدريب،  الربانمج  مراعاة  مع 
ملقنن الذي أشرف عليه الباحث األوكسجين إل حتسن الذي وقع لألجهزة الوظيفية يف اجلسم إل الربانمج التدريب ا

إل   يدالتدريب املستمر والفرتي يؤ أن    (2011)أدهم صاحل حممود و زهري قاسم،  كما أشارت دراسة  العمل،  رفقة فريق  
القدم، ني حتس لدى العب كرة  للرجلني  القوة  العلماء     مطاولة  يتفق مجلة من  عبد  أ حيث  العال  وأبو  الدين  نصر  محد 

يعرب عن قدرة اجلسم اهلوائية،    max2VOكسجني  و على أن احلد األقصى الستهالك اال  الفتاح، وحممد نصر الدين
العضلي، حيث أن وتقوم هبذه املسؤولية ثالثة أجهزة أساسية يف اجلسم هي: اجلهاز التنفسي واجلهاز الدوري واجلهاز  

األ استهالك  الطاقةو زايدة  إنتاج  على  العضلة  قدرة  زايدة  تعن  الدين،    كسجني  نصر  امحد  و  امحد  العال  ،  1993)ابو 

وهذا ماتربزه   ؛(174، صفحة  1998)حممد نصر الدين رضوان،    ( 239، صفحة  1997)أبو العال أمحد،       ( 172صفحة  

15

16

17

18

العينة الضابطة العينة التجريبية

16.1 16.05
16.75

17.8

اختبار يويو الفرتي

االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة والتجريبية

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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لنا الدراسة احلالية ابلعمل علة تنويع مصادر األوكسجني فتارة التدرب ابهلواء الطبيعي، واترة أخرى التدرب يف بيئة 
 سم على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة يف ظل نقص األوكسجني؛ اهليبوكسيك، مميا يساعد خالاي اجل

تعترب السرعة اهلوائية القصوى كمؤشر ميكانيكي ألقصى استهالك لألكسجني، وهي تعرب على أقل سرعة  حيث  
 . (46، صفحة  Rochcongar  ،2009و  Monod)لبلوغ االستهالك االقصى لألكسجني  

حيث ويعود الفضل إل التحسن امللحوظ يف السرعة اهلوائية القصوى إل تقنني الربانمج التدريب بصفة رئيسية،    
أن تقنني احلمل التدريب يعترب من املبادئ األساسية يف تطوير القدرات اهلوائية، واليت تنعكس على  ريسان خربيطيشري  

 ؛  (174، صفحة  2014)ريسان خربيط، استمرار عمل الدورة الدموية  
و  (Boutellier  ،2001، و  Markov  ،Spengler  ،Knopfli-Lenzin  ،Stuessi)ويضيف كل من  

(Boutellier  ،Buchel  ،Kundert  و ،Spengler  ،1992)     و (Buchheit  ،Kuitunen  ،Voss  ،
ويف   (Williams  ،2012و   والتنفسي  الدوري  اجلهازين  كفاءة  زايدة  يف  تساعد  اهليبوكسيك  تدريبات  أن  أيضا 

 توصيل األوكسجني من الرئتني إل الدم ويظهر أتثريها يف: 
املوجودة بني أضالع القفص الصدري مما يؤدي إل توسع القفص زايدة قوة عضالت التنفس الداخلية واخلارجية   -

الصدري للخارج إلاتحة الفرصة للرئتني للتمدد الستقبال أكرب كمية من اهلواء والضغط عليه للداخل لطرح أكرب  
 كمية من اهلواء للخارج. 

 حلويصالت الرئوية والدم. زايدة مساحة السطح التنفسي للرئتني وهذا يعن زايدة مساحة منطقة التقابل بني ا   -
حتسن مرونة نسيج الرئة حيث كلما كانت مرونة نسيج الرئة وخاصية االمتداد عالية كلما استوعبت الرئتان كمية  -

 أكرب من اهلواء وزادت كمية اهلواء املطروح للخارج. 
)رافع صاحل، ساطع امساعيل، و  و    ( Daniels  ،1965، و  Balke  ،Nagle)زايدة على ذلك يضيف كل من  

 أن تدريبات كبت النفس ونقص األوكسجني تساعد يف:   (1995) اهلزاع حممد هزاع،  و   ( 2009شريف قادر،  
زايدة قدرة احلويصالت الرئوية على استيعاب أكرب كمية من األكسجني يف الرئتني ونقله إل الدم مما يؤدي ذلك  -

 إل سرعة تبادل األوكسجني و اثين أكسيد الكربون من الرئتني إل الدم ومن الدم إل الرئتني لطرحه خارجا.  
 الرئتني. زايدة مساحة شبكة الشعريات الدموية يف   -

القصوى   اهلوائية  السرعة  تطور  الباحث  األوكسجين     VMAويعزو  األقصى  لدى   max 2VOواملستهلك 
العضلية يف  اخلالاي  أنسجة  كفاءة  من   اهليبوكسيك حيث حسن  قناع  ابستخدام  التدريب  للربانمج  التجريبية  العينة 

،  Roels ،Millet ،Marcoux  ،Coste  ،Bentley)وهذا ما يشري كل من    امتصاص األوكسجني من الدم،
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يف دراسة حول أمهية تدريبات اهليبوكسيك يف الرفع من الكفاءة الفسيولوجية للرايضي، إل   (  Candau  ،2005و  
الطاقة نتيجة أن التدرب يف ظروف نقص األوكسجني حيسن عمليات التمثيل الغذائي داخل العضالت، وسرعة إنتاج  

لزايدة فاعلية األنزميات املؤكسدة للمواد الغذائية املخزونة يف اخلالاي العضلية، تؤدي هاته العوامل إل حتسن املستهلك 
األقصى األكسجين وابلتايل حتسن السرعة اهلوائية القصوى ؛ وذلك لطبيعة العالقة السببية بني املتغريات حيث أنه  

 صى األوكسجين حتسن معه السرعة اهلوائية القصوى؛كلما حتسن املستهلك األق
وتوصل الباحث أيضا إل نتائج اجيابية فيما خيص تطور السرعة اهلوائية القصوى لدى العينة التجريبية و هذا ما 

 Alberta Institute of Technologyأكدته دراسة كندية أجريت يف معهد مشال ألربات للتكنولوجيا 
Northern    من   %100-90رجال وامرأة أجرو دورات عالية الكثافة،    14جمموعة خمتلطة مؤلفة من  مشلت

، وكان ذلك يف أثناء ارتدائهم VO2maxحجم األوكسجني األقصى الذي ميكن أن أيخذه الشخص أثناء التمرين 
ث زايدات كبرية اإلصدار األول من قناع التدريب ومبعدل مرتني أسبوعيا وعلى مدى مخسة أسابيع، توصلت إل حدو 

التنفسي  الرجال والنساء، فضال عن تعزيز عضالت اجلهاز  الرئتني عند كل من  التهوية وحجم استيعاب  يف مقدار 
الــ   قيمة  وتطور  الطاقة  إنتاج  الرجال  2maxVOوزايدة  لدى  وضوحا  أكثر  كان  ذلك  لكن  التدريب  قناع   بفعل 

(Dregar    وParidis  ،2013)نيا  2001، غور وآخرون  2007)غور وآخرون وأكدت هذا عدة دراسات   ؛ ،

وآخرون  2007وآخرون   سوندرز  وآخرون  2004،  مشيت   ،( وآخرون  بنسبة    (، 2001غور  تطور 10-3حتسنا  يف   ٪
املثال   سبيل  وعلى  األوكسجني،  نقص  ظروف  يف  التدريب  مع  القصوى  اهلوائية  ) السرعة  وآخرون    ( 2004سوندرز 

النتائج من خالل إظهار اخنفاض بنسبة   لثالث سرعات جلري دون احلد األقصى   VO2٪ يف  3.3أكدت هذه 
يوًما من تدريب اهليبوكسيك، ويبدو أن   20( يف نصف الظهري عايل املستوى بعد  18km.h-1و    16و    14)

قدرة  وحتسني  الطاقة،  تركيب  إلعادة  اجلليكوجين  خمزون  استخدام  وزايدة  التهوية،  تكلفة  بتخفيض  مرتبط  ذلك 
وتتعدد اآلليات املقرتحة لتأثري نقص األوكسجني ؛  ( Millet et al. 2010)  امليتوكوندراي على استهالك األكسجني

على األداء الرايضي، ففاعلية التدريب على مرتفعات عالية ومتارين نقص األوكسجني مازالت قيد املناقشة يف دوائر  
حماكاة االرتفاعات   البحث، ولكن مل مينع الرايضيني من التجمع يف معسكرات تدريب االرتفاعات واستخدام أجهزة

ورة يف العام دراسة منش  ففي؛  (47، صفحة  Robert  ،2015و    Jacob) سعيا إل حتسني أدائهم الرايضي
شاركني يف تلك الدراسة  على حماكاة أتثري املرتفعات بكفاءة كبرية، فعدد امل ة قناع اهليبوكسيكأشارت إل قدر  2017

وكان   treadmillدقيقة على آلة املشي    20، علما أن مجيعهم كانوا ذكورا أصحاء وأجروا مترينا مدته  كان مخسة 
، وهو أقصى حجم من األوكسجني ميكن للشخص أن حيصل عليه أثناء %60احلد األعلى ملعدل توافر األوكسجني  
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قدم،  3000، وقام املشاركون ابرتداء قناع التدريب يف ثالثة إعدادات خمتلفة االرتفاعات وهي  VO2maxالتمرين 
الدم   1500و قدم  9000 يف  األوكسجني  تشبع  مستوى  يف  معنوي  فرق  حدوث  النتائج  أظهرت  وقد  قدم، 

Saturation Blood Oxygen    2أوSPO    فقط ومها األعلى  االرتفاعني   1500و   9000عند حماكاة 
دراسات معظم الوهاته النتائج أكدهتا  قدم، دون التوصل إل فروق معنوية إحصائيا يف مقدار نقص األكسجة بينهما؛

، الصفحات Linnebur  ،1977، و  Baven  ،Davis  ،Shafer) متارين التحمل  على أداءسابقة  ال
حيث توصل الباحثون إل أن االكتشاف األهم ابلنسبة هلاته الدراسة وعلى الرغم من قلة املشاركني   (802-806

القناع، فقد   تنتج عن إعادة اثين فيها يكمن يف  آلية حدوث نقص األوكسجني ابستخدام هذا  الباحثون أهنا  بني 
 أوكسيد الكربون الناتج عن التنفس عرب حبسه يف أقنعة املستخدمني، إضافة إل تقليل كمية اهلواء املتدفقة عرب القناع

(Granados  ،Jansen  ،Harton  ،Gillum  ،Christmas  و  ،Kuennen  ،2014 ،
،  Porcari) وهي آلية خمتلفة عن نقص األوكسجني احلاصل يف املرتفعات؛ وهو ما أشارت إليه،  (6-2الصفحات  

Probst  ،Forrester  و ،AL  ،2016  الصفحات قوية على ؛  ( 379-386،  أدلة  الرغم من وجود  وذلك على 
التدريب يف   أن األوكسجني    اخنفاض يف ضغط  املرتفعات حيثفوائد  طبيعية، يف حني  هيبوكسيك  بيئة  يسبب  مما 

، Vogt, M; Hoppeler, H  ،2010) استخدام القناع يؤدي ابلضرورة ال خلق هاته البيئة بطريقة ارادية
، Denverدنفر  وبعبارة أخرى، إذا كنت ستتدرب أو ختوض منافسة قريبة يف  ؛(33-525(: 6)52الصفحات 

مرت 8848، اليت تقع على ارتفاع  قمة جبل ايفريستمرت فوق سطح البحر، أو على  4250اليت تقع على ارتفاع  
الرايضي،  نظامك  التدريب يف ظروف نقص األوكسجني إل  أن تضيف  فإن إبمكانك  البحر،  فوق مستوى سطح 

  ينصح ابخلوض يف هذه التجربة قبل استشارة الطبيب املختص؛ لكن ال 
بفعل  احلمراء،  الدموية  الكرايت  وكثافة  عدد  يف  زايدة  إل  اهلوائية،  القدرات  يف  التطور  هذا  الباحث  ويعزو 
األنرتوبوويتني على هورمون  يؤثر  مما  األوكسجني  نقص  وبيئة  اهليبوكسيك،  قناع  استخدام  احلاصلة خالل   التكيفات 

نيغل وجامس   الذي حيفز خالاي العظام على زايدة يف إنتاج كرايت الدم حلمراء )اهليموغلوبني(، وهذا ماتؤكدة دراسة  

العام    أجريت  التدريب املعتدل إل نقص حاد يف األوكسجني يف خالل حيث ي  2007يف  عرض األشخاص ذوي 
هتم على األداء االكثافة له أتثري على حتسني قدر   برانمج تدريب قصري املدى مكون من مترين متقطع متوسط ال عايل 

الالهوائي أو  اهلوائي  الصفحات  Nigel  ،2005و    James) الرايضي  أن ،  (1535-1546،  يعن  وهذا 
حيتاج إل إضافة تدريب نقص األوكسجني إل نظامه الرايضي، ألنه يقدم فوائد على   الرايضي ذوي املستوى العايل  

أشارت إل قدرة متارين نقص األوكسجني   2001اجملراة عام    ابرانردي لـــ    إحدى الدراسات نظامه الفسيولوجي؛ ففي  
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احلمراء والقدرة اهلوائية  على زايدة عدد اخلالاي الدموية    intermittent hypoxia trainingاملتقطعة  
مدته   مترين  ال  متقطع  ويشري مصطلح  ودقيق،  حنو صحيح  على  أدائها  عند  نقص   7  –  5للرايضيني  من  دقائق 

وهكذا متكافئة،  مدة  الطبيعية  احلالة  إل  العودة  مث  ومن  تدرجييا،  واملتزايدة  الثابتة  ، Brenardi) األكسجني 
 ؛(377صفحة    ،2001

قدرات ومن خالل هذا نستنتج أن برانمج التدريب ابستخدام قناع اهلسيبوكسيك له أثر اجيايب يف حتسني وتطوير 
  VMA/VO2max.املطاولة اهلوائية  

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و   -2.2
 : (Test de ruffier dickson)رويف ديكسون  اختبار  

رويف ديكسون يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج  (:32)  دول رقماجل
(Test de ruffier dickson) . 

 (Test de ruffier dickson)رويف ديكسون اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 9,77 * 2,19 9,03 2,55 11,3 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 21,89 * 1,35 6,29 1,89 11,08 التجريبية العينة 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 
الضابطة قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   11,3حتصلت  معياري  واحنراف 

احلسايب    2,55 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   9,03 أما  املعياري  )  2,19واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 
ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 9,77 * احملسوبة 

 ال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.   ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق د  09
التجريبية  قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  قدره   11,08خالل  معياري  واحنراف 

 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  1,35واحنراف معياري    6,29وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي    1,89
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ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  21,89
 لصاحل االختبار البعدي.  أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا

 

 . رويف ديكسون اختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:35)رقم    الشكل

 وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو مبني ومما سبق خلص الباحث اىل مايلي:  ➢

القدرة   البعدي ملؤشر( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و 32من خالل اجلدول رقم )ف
القدرة االسرتجاعية لالعبني، متمثلة   الربانمج التدريب أدى إل حتسنيوهذا ما يبني أن    اإلسرتجاعية رويف ديكسون،

 التجريبية والضابطة؛يف مؤشر رويف ديكسون لكال عينيت الدراسة  
( التفوق الواضح للعينة التجريبية اليت تستخدم قناع التدريب اهليبوكسيك مع مراعاة 35الشكل رقم )يف حني يبني 

 كفاءة االسرتجاع الوظيفي ال    ويعزو الباحث التحسن احلاصل يف،  %40بتحقيق تطور قارب الــــ الربانمج التدريب، 
 إل الربانمج التدريب املقنن الذي أشرف)وظائف اجلهاز الدوري التنفسي...( و إل حتسن الذي وقع لألجهزة الوظيفية  

وؤشر سواءا بداللة النبض أو  كفاءة االسرتجاع    صل علىااحلمقدار هذا التغري الذي  البحث؛ ف الباحث رفقة فريق  
يف   تغريات  أحدث  ديكسون،  عدد رويف  يف  تقليص  ال  اضافة  الدوري  اجلهاز  وخاصة  الرئة،  وظائف  فسيولوجية 

مم الدقيقة،  يف  كفاءته،  النبضات  وزايدة  الكلي،  القلب  زايدة يف حجم  يفسر حدوث  هذا ا  الباحث  يفسر  حيث 
لالتحسن يف   البدين املنظمكفاءة االسرتجاع ابلنسبة  التدريب  نتيجة لتأثري  التجريبية  والعمل على تقنني احلمل   لعينة 

تنظيم   يف  ساعد  علمية،  بطريقة  التدريبية  اجلرعات  وزايدة  العضالت التدريب  ال  و  من  الالكتيك  ديناميكية محض 
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ال   اضافة ال استخدام قناع اهليبوكسيك وتوظيف تدريبات نقص األوكسجني،  العاملة حيث أدى الربانمج التدريب
الالكتيك عن  تقليل جتم  التخلص منه يف نفس ع حامض  العضالت مع زايدة معدل  انتاجه يف  تقليل معدل  طريق 

العضالت،  هذه  يشري   الوقت يف  أالنني، حيث  ال  البريوفيك  طريق حتول  من    وذلك عن  عبد    كل  امحد  العال  ابو 

الدين  نصر  لتأخري  أن    1993الفتاح،امحد  الرئيسي  العامل  األالنني هو  ال  البريوفيك  التعب زايدة معدل حتول  ظهور 
هذه العملية إبمكانية تقليل حامض  1971فليجو وارن  وقد قدر    الناتج عن زايدة تركيز الالكتيك أثناء النشاط البدين، 

اللياقة البدنية،  )ابو العال امحد و امحد نصر الدين، فسيولوجيا    % عند  األشخاص املدربني60-% 35ة  الالكتيك بنسب

 زيد من نشاط انزمي  تدريبات احملاكية للمرتفعات تما تشري بعض الدراسات أن  ك  ،( 170-166، الصفحات  1993
أميناز  ترانس  أالنني    آالنني  ال  البريوفيك  محض  حتويل  عن  املسؤول  االنزمي   ,Mole.p)  وهو 

K.baldwin.R.Terjung.and J Holloszy, 1973)،    وهو عبارة عن حامض أمينAmino acid  
أتثري استخدام قناع اهليبوكسيك يؤدي ال حدوث   كما أن  ،م مث التحول ال جلوكوز يف الكبد ميكنه االنتشار يف الد

ابلتايل يؤدي ذلك ال أتخري العتبة و   ،انتاج حامض الالكتيك يف العضالت  يقلل من  عمليات التكيف العضلي الذي
حول اداء مترينات عضلية ابستخدام اقنعة   ة حديثةيف دراس  جون بوركاري واخرون الفارقة الالهوائية وهذا ما أوضحه  

حياكي التدريب على االرتفاع  Elevation 2.0 (ETM) أن قناع التدريب  يفرتضاهليبوكسيك الذي  يب  التدر 
 8من الذكور و   16طالبا )  24تطوع  حيث   وأداء التحمل ووظيفة الرئة max 2VOوقد اقرتح زايدة السعة اهلوائية 

هم مت تصنيفال كروس للمشاركة يف الدراسة وكان الطالب مدربني بشكل معتدل،    -إانث( من جامعة ويسكونسن  
 أقنعة  جتريبية ترتدي   وكانت اجملموعتان جمموعة   ؛ ومت تقسيمها إل جمموعتني  max2VOاستناًدا إل النتائج األولية لـ  

حتكم  اهليبوكسيك التدريب؛    وجمموعة  أثناء  القناع  ترتدي  ال  خالل  ضابطة  التدريب  بنفس  جمموعة  كل   6قامت 
دقائق من االمحاء،   5أسابيع من الربوتوكول استكمل مجيع املشاركني، مرتني يف األسبوع، وعلى مقياس سري العمل،  

مت و على مقاييس اإلرغومرت،  إجراء التدريب    الربانمج التدريبوتضمن    دقائق من اهلدوء  5دقيقة من التدريب، و  20و
 10املوضوعات بعد الفاصل الزمن    RPEأسابيع على أساس    6ضبط كثافة التدريب طوال فرتة التدريب ملدة  

م. خالل األسبوع الثاين، مت تعيني األقنعة   914خالل األسبوع األول، مت تعيني األقنعة حملاكاة ارتفاع  ؛  أثناء التمرين
، مت تعيني 6و   5خالل األسبوعني    ، م  2743مت تعيني األقنعة حملاكاة  ، 4و   3سبوعني  خالل األ ،م 1829حملاكاة 

، وظيفة الرئة ، أقصى ضغط  VO2max مشلت اختبارات ما قبل وبعد التدريب، حيث  م  3658األقنعة حملاكاة  
الباحثون إأسابيع من الربوتوكول،    6ملهمة ، اهليموغلوبني واهليماتوكريت قبل وبعد   أن كال من جمموعة ل  فتوصل 

ومع ذلك، فقط جمموعة قناع كان حتسينات    PPOو  VO2maxالتحكم وجمموعة قناع حتسنت بشكل كبري  
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التغريات يف وظيفة ر؛ و من قبل إل ما بعد االختبا  RCTيف    PO، وVT  ،RCTيف    VT  ،POكبرية يف  
يشري إل   hematologicalالرئة واملتغريات الدموية يف مراقبة بشكل كبري تشبع األكسجني والتغريات يف املتغريات  

كان هناك حتسن كبري يف التهوية ؛  يعمل أكثر مثل جهاز تدريب العضالت امللهمة من حماكاة لالرتفاع  ETMأن  
كان كل من األقنعة وجمموعات التحكم زايدات كبرية ابلقناع؛    فس املقاوم ( يف جمموعة التنMVVالطوعية القصوى ) 

نتيجة للتدريب، ولكن مل يكن هناك فرق يف حجم التحسن بني اجملموعات فقط جمموعة  PPOو VO2maxيف 
 ، من قبل إل ما بعد االختبار  RCTيف    PO، وVT  ،RCTيف    VT  ،POقناع كان حتسينات كبرية يف  

 عن    كلها مؤشرات تعرب؛  وصلت إل أمهية إحصائية بني اجملموعات  RCTيف    POو   RCT  فقط التغيريات يف 
و  السرعة  عنها زايدة  املعرب  القصوى  اهلوائية حتت  القدرة  يف  الزايدة  احلال  وبطبيعة  الالكتيكية  للعتبة  املوافقني  النبض 

أن   م1979و آخرون    kindermannكما يشري  ، مما يزيد يف كفاءة اإلسرتجاع  الهوائي–مبنطقة االنتقال هوائي  
بينما يعمل التدريب وفق شدة العتبة   تدريب بشدة محل العتبة اهلوائية ال يعمل إال على احملافظة على اللياقة البدنية،

 ,Kindermann, P.D.W.Simon G, et Keul J)  الفارقة الالهوائية على تنمية القدرة البدنية لالعبني

تدريبات احملاكاة تساهم يف حتسني الدورة   من خالل دراستهم أن  م 2000آخرون  و   Vallierاستخلص   كما  (1979
النخبة   رايضيي  لدى  الوظيفي  االسرتجاع  قدرة  واحسني   ,J.M.Vallier)الدموية 

A.X.Bigard,F.Carré,J.P.Eclache,J.Mercier, 2000(  اليه  ؛ يتفق مع ما أشار  العال  وهذا ما  أبو 

أمحد   و  الفتاح  عبد  ) أمحد  الدين  سالمة  1993نصر  الدين  هباء  و  من   م2000م(  التخلص  يف  اجلسم  قدرة  عدم  أبن 
الالكتيك يرجع ال اخنفاض كفاءة وسعة املنظمات احليوية واليت تساعد يف التخلص من الالكتيك وكذلك عدم قدرة 

)ابو العال امحد و امحد نصر الدين، فسيولوجيا    اجلسم على حتويله ال بروتني أو أكسدته ال اثين أكسيد الكربون و ماء

البدنية،   صفحة  1993اللياقة  التدريب ؛  ( 189،  2000)سالمة    (124،  قناع  وتوظيف  استخدام  أمهية  مايربز  وهذا 
للمدرب أو احملضر البدين، ملا له من فوائد وأتثري إجيايب يف املنظومة الفسيولوجية اهليبوكسيك يف الربانمج التدريب سواء 

 على أداء التمرينات البدنية والفنية، وزايدة كفاءة اإلسرتجاع. 
ك له أثر اجيايب يف حتسني وتطوير كفاءة ومن خالل هذا نستنتج أن برانمج التدريب ابستخدام قناع اهلسيبوكسي 

 . االسرتجاع الوظيفي
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مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و   -3.2
 : CVالسعة اهلوائية القصوى اختبار  

السعة اهلوائية  يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج (:33)  دول رقماجل
 القصوى. 

 السعة اهلوائية القصوى اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 7,85 * 0,39 4,01 0,35 3,31 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دال

 دال 12,05 * 0,75 5,01 0,43 3,40 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

الضابطة قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   3,31حتصلت  معياري  واحنراف 
احلسايب    0,35 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   4,01 أما  املعياري  )  0,39واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة   2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ Tوهي أكرب من ) 7,85 * احملسوبة 
 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي.     09

  0,43واحنراف معياري قدره    3,40خالل االختبار القبلي حققت متوسط حسايب قدره    اجملموعة التجريبية 
 12,05 *  ( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )   0,75واحنراف معياري    5,01وبلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي  

ويعن هذا أن الفرق   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )
 لصاحل االختبار البعدي.  بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق دال إحصائيا
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 السعة اهلوائية  اختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:36)رقم    الشكل
 وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو مبني ومما سبق خلص الباحث اىل مايلي:  ➢

االختبار القبلي والبعدي ( تبني وجود داللة إحصائية يف كل من  33املوجودة يف اجلدول رقم ) من خالل البياانت  
وهو ما يدل على األثر االجيايب للربانمج التدريب ،  CVوالضابطة يف مؤشرات قياس السعة احليوية    للعينتني التجريبية

التدريب إل خمتلف الدراسات  الباحث يف وضع الربانمج  املطبق على عينيت البحث التجريبية والضابطة، فقد استند 
بييج واخرون   راسةد  السابقة على غرار   أتثري التدريب مبحاكاة املرتفعات على مستهلك   تناولت  2017نيكول 

اهلوائية والسعة  األوكسجني   ت  هدفف  (NICOLE C. BIGGS, 2017, p. 127 136)  أقصى 
على  اىل    الدراسة األوكسجني  نقص  حيفز  قناع  أتثري  يف  خالل التحقيق  من  الرئة  ووظيفة  التنفسية  القلبية  اللياقة 

التدريب مبحاكاة املرتفعات له أتثري اجيايب ؛ حيث افرتض الباحثون أن    HIIT   استخدام برانمج سباق عايل الكثافة
اهلوائية والسعة  األوكسجني  أقصى  مستهلك  االعلى  يف  الدراسة  عينة  متثلت  عشوائية  ،  بصورة  رايضي   17ختيار 

ملدة  HIIT الضابطة خالية من القناع أو اجملموعة التجريبية ترتدي أقنعة اهليبوكسيك  وشارك يف بروتوكولجملموعة  
حيث   استخدم الباحثون املنهج التجريب ملالئمته طبيعة الدراسة؛و ستة أسابيع تتكون من أربع جلسات يف األسبوع؛  

اثنية تليها   90ملدة     (HRR) ٪ من احتياطي معدل ضرابت القلب  80تضمنت كل وحدة تدريبية إمحاء تليها  
النشطة يف  3 الراحة  من  من  60-50دقائق   ٪ HRR   ما جمموعه من  االنتهاء  دورة  6مت  لكل  أتلفت ؛  فرتات 

حيث   أسابيع؛   6أايم يف األسبوع ملدة  نفسه أربعة   HIIT الدراسة من كل عينتني جتريبية وضابطة تطبق بروتوكول
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راحة؛   األحد  يوم  قضاء  من  ومتكنوا  اخلميس  إل  االثنني  من  األربع  التدريبية  دوراهتم  املشاركون  تكوين و أهنى  مت 
مت إجراء بروتوكوالت ما بعد االختبار بنفس طريقة يف حني  قدم يف االرتفاع؛    9000صمامات القناع حملاكاة ارتفاع  

لسابقة، خضع مجيع األشخاص الختبارات مماثلة مت فيها قياس ومجع معدل ضرابت القلب أثناء الراحة، االختبارات ا
دون احلد األقصى، مت استخدام معادالت التنبؤ   FIVC و،   FVCو،  VO2max وضغط الدم أثناء الراحة، و

بـ للتنبؤ  البياانت، مت حتليل   .VO2max مرة أخرى  قبل مرة واحدة مت مجع  القيم  البياانت عن االختالفات بني 
أتثري اجيايب يف التمارين اهلوائية على االرتفاع  ؛ من أهم النتائج اليت توصل اليها الباحثون متثلت يف أن   وبعد االختبار

مت استنساخ آاثر مماثلة عن طريق التدريب على االرتفاع احملاكاة،   زايدة يف احلد األقصى من امتصاص األكسجني؛ 
أقنعة تدريب االرتفاع إل حتفيز التحسينات ETM هتدف    اليت أثرت على التطورات املختلفة يف جمال علم التمارين؛ و 

اللياقة القلبية التنفسية مماثلة لتلك اخلاصة ابلتدريب على االرتفاع، ومع ذلك كانت هناك زايدة كبرية يف احلد  يف 
اختالف كبري يف يكن هناك  املتوقع، ومل  التجريبية؛  VO2max األقصى  الضابطة واجملموعة  اجملموعة  بني   املتوقع 

 على الرغم من أن االختالفات بني اجملموعتني مل تكن كبرية، كانت هناك زايدة أكرب يف اجملموعة التجريبية اليت حتملو 
SEM التدريبتشري البياانت إل أن    مقارنة مع جمموعة التحكم اليت ال ترتدي القناع للمتغريات الثالثة؛ HIIT   

لتحسني للتطبيق  قابلة  وسيلة  يكون  الرئة VO2max قد  مثل  وظيفة  التدريب  أقنعة  تؤدي  ال  إل  ETM قد 
 كحد أقصى و VO2 يؤدي إل زايدة يف HIIT تشري نتائج هذه الدراسة إل أن التدريب حتسينات شاملة أكرب؛

FVC  أتثري تدريبات اهليبوكسيك   تناولت  1983  زيد  أبو  إبراهيمدراسة جمدي حممد  ؛ وهذا ما تربزه أيضا دراسة
ابو زيد،   على كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي واالجناز الرقمي لسباحي املنافسات ابراهيم  ؛  (1983)جمدي حممد 

الدراسة  ت هدفحيث    الرقمي  واإلجناز  التنفسي  الدوريمعرفة أثر تدريبات اهليبوكسيك على كفاءة اجلهاز  إىل    من 
، وافرتض الباحث السباحة  يف  العاديأسلوب التدريب    ابستخداماملنافسات ومقارنة ذلك مع نتائج التدريب    لسباحي

املنافسات ومقارنة   لسباحي  الرقمي   واإلجناز  التنفسي  الدوريعلى كفاءة اجلهاز    تؤثر اجيابيا  تدريبات اهليبوكسيكأن  
ال نتائج  مع  التدريب    ابستخدام تدريب  ذلك  اختيارالسباح  يف   العاديأسلوب  تضمن  الطلبة   ة،  من  البحث  عينة 

للبنني الرايضية  الرتبية  بكلية  السباحة  لفريق  املمثلني  تقسيمهم    ابإلسكندرية  السباحني  وقد مت   18  جمموعتني   إل ، 
اجمل متثل  اهليبوكسيالموعة  سباح  تدريبات  وتستخدم  واجملموعة  تجريبية  اجمل  18لثانيــة  اك،  متثل    ضابطةال موعة  سباح 

أسبوعا   11أشتمل على    الذي للسباحة    التدريبتطبيق الربانمج    ؛ ومتالتنفس  يف  العاديوتستخدم أسلوب التدريب  
الفسيولوجية   يفمرات تدريب أسبوعيا لفرتة تدريب مدهتا ساعة واحدة    3وذلك مبعدل   القياسات  اليوم، وأجريت 

واجلهاز    ابختبارات اخلاصة   الرئة  واجلهاز  التنفسيوظائف  ابلقلب  خاصة  وقياسات  قياس   إل  ابإلضافة،  الدوري، 
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امللسباحة    الرقمي  االجناز  الباحث إل تفوق اجملمرت حرة  50،100 ،  25سافات  خمتلف  التجريبية ؛ وتوصل  موعة 
التدريب   ألسلوب  املستخدمة  الضابطة  اجملموعة  على  اهليبوكسيك  تدريبات  ألسلوب  معظم   يف  العادياملستخدمة 

نتائج   يف التفوق    إل   ابإلضافة،  التنفسي  الدوري وظائف الرئة، وحتسن كفاءة عمل القلب واجلهاز    اختبارات نتائج  
املسافات  الرقمي  االجناز مستوى   حلسباحة  إل  ،  أشار  اهليبوكسيك  يث  تدريبات  استخدام  السباحة حىت   يف أمهية 

التحسن   زايدة  اجلهاز    يف ميكن  اليه  املنافسات  لسباحي   الرقمي  واالجناز  التنفسي  الدوريكفاءة  توصل  ما  وهذا  ؛ 
أتثري تدريبات اهليبوكسيك على  يف دراسة بعنوان  2005بلضم حممد زكراي جزر   الدراسة كما يشريالباحث يف هاته  

حتسن يف كفاءة إىل    (2005)بلضم حممد زكراي جزر،   كفاءة اجلهاز التنفسي ومستوى األداء لدى انشئي املالكمة  
التدريب   لدى الرايضيني بفعل ادماج مترينات اهليبوكسيك  األداءاجلهاز الدوري التنفسي وارتفاع مستوى   يف الربانمج 

اسخدا بضرورة  من    موأوصى  هلا  ملا  الناشئني  لتدريب  برامج  وضع  عند  اهليبوكسيك  على   أتثرياتتدريبات  اجيابية 
مثل الكمامة  أبداةحماولة االبتكار يف طرق التحكم يف التنفس وعدم التقيد  ؛  و الصفات الفسيولوجية والصفات البدنية

توقيت معني   واهلواء يف  النفس  اخذ وطرد  تنظيم  استخدام   أثناءمثال عن طريق  بدراسته وهو  قمنا  ما  األداء، وهذا 
 وسيلة حديثة إلجراء تدريبات اهليبوكسيك وهي القناع. 

مقدار دريب ابستخدام قناع اهلسيبوكسيك له أثر اجيايب يف حتسني وتطوير  ومن خالل هذا نستنتج أن برانمج الت
 السعة احليوية لالعبني. 

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف عرض وحتليل و   -4.2
 :(Fc maxالنبض األقصى )اختبار  

 النبض األقصى يف اختبار    الضابطة والتجريبية  لعينيت البحث االختبار القبلي والبعدي   ميثل نتائج (:34)  دول رقماجل

 (Fc maxالنبض األقصى )اختبار  

درجة  اجلدولية  T احملسوبة  T االختبار البعدي  االختبار القبلي
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 ع س ع س

 1,03 4,70 191,9 5,48 192,5 العينة الضابطة 
2,26 09 0.05 

 دالغري 

 دالغري  1,92 6,30 191,3 6,35 192,1 العينة التجريبية 
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 نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: من خالل مالحظة  

الضابطة  قدره    اجملموعة  متوسط حسايب  على  القبلي  االختبار  يف  قدره   192,5حتصلت  معياري  واحنراف 
احلسايب    5,48 متوسطه  فبلغ  البعدي  االختبار  قدره   191,9 أما  املعياري  )   4,70واحنرافه  قيمة  ( Tوبلغت 

ودرجة حرية   0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )1,03 احملسوبة  
 ويعن هذا أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق غري دال إحصائيا.     09

التجريبية  قدره    اجملموعة  حسايب  متوسط  حققت  القبلي  االختبار  قدره   192,1خالل  معياري  واحنراف 
البعدي    6,35 االختبار  احلسايب يف  املتوسط  معياري    191,3وبلغ  )   6,30واحنراف  قيمة  احملسوبة Tوبلغت   ) 
ويعن هذا   09ودرجة حرية    0,05عند مستوى الداللة    2,26( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )   1,92

 أن الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هو فرق غري دال إحصائيا.   

 

 . النبض األقصىاختبار  يف يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينيت البحث   (:37)رقم    الشكل

 مبني ومما سبق خلص الباحث اىل مايلي: وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو   ➢

أنه ال توجد فروق ذات   ( نالحظ34خالل اجلدول رقم )من  ف  FCmax   أما ابلنسبة لنبض القلب األقصى
؛ وقد اتفقت هذه 09و درجة حرية    0,05داللة احصائية بني االختبار البعدي لكال العينتني عند مستوى داللة  

بعدم وجود فروق ذات   )HOFF, ENGEN, WISLØFF, & JAN, 2001(النتائج مع ما توصل اليه  

190.5

191

191.5

192

192.5

العينة الضابطة العينة التجريبية

192.5
192.1191.9

191.3

اختبار النبض االقصى

االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة والتجريبية

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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لقبلي و البعدي ملؤشر نبض القلب األقصى حيث بلغ قبل التعرض لربانمج تدريب مكثف داللة احصائية بني القياس ا
لة احصائية بني القياسني ن/د بعد التدريب كما توصل ال عدم وجود فروق ذات دال  203ن/د و    202تدريب  
 (HELGERUD, et al. 2007)دراسة  و    FCmaxلكل من العينتني التجريبية والضابطة يف مؤشر    البعدي 

واليت توصل فيها ال عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني األربع طرق املقرتحة كربامج تدريبية حيث بلغ قياس 
FCmax   ن/د بعد التدريب املستمر على مستوى   198ن/د بعد التدريب املستمر منخض الشدة و  195البعدي

د، كما اتفقت   4×4ن/د بعد تدريب الفرتي    197و    15/15ن/د بعد التدريب الفرتي   199العتبة الالكتيكية و  
دراسة   اليت   (Dupont.G et S.Berthoin 2004)مع  داللة و  ذات  فروق  وجود  عدم  ال  فيها  توصل   

للع البعديني  القياسني  بني  التجريبية  احصائية  بلغ  ينة  حيث  الضابطة  التجريبية    FCmaxوالعينة  العينة  لدى 
 .DAVID, C.POOLE. A. GLENN)ن/د لدى العينة الضابطة ،كما توصل   195,8ن/د و  195,1

GAESSER, 1985)   ال عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  لنبض القلب األقصى قبل و بعد تدريب فرتي
بشدة  2× 10 القبلي  2براحة    max2VO%  120د  القياس  بلغ  اذ  التكرارات،  بني  التتبعي 188د  و  ن/د 

البعدي  189 و  هلذا 191ن/د  البعدي  القياس  بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ال عدم  توصل  ،كما  ن/د 
املستمر   التدريب  و  الفرتي  التدريب  بعد  بشدة  55املؤشر  ل  max2VO%  50د  املستمر  التدريب  د   35،و 

 LAMWONG, et al. 2010)-(PUI،كما اتفقت مع النتيجة اليت توصل اليها  max2VO%  70بشدة  
ملؤشر   فرتي   تدريب  بعد  و  قبل   القياسني  بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  عدم وجود  بلغ   FCmaxيف  حيث 

املؤشر.كما 185 الضابطة يف نفس  التجريبية و  العينة  التدريب و عدم وجود فروق احصائية بني  بعد  قبل و  ن/د 
و اليت توصل فيها ال وجود فروق ذات داللة احصائية بني   (Cathal, J, 2013)اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  

حيث أن  التدريب الفرتي املطبق على جمموعة من العب كرة   0,01القياس القبلي و البعدي  عند مستوى داللة  
حتسني   ال  أدى  قد  ال  197,7من    FCmaxالقدم  التدريب  قبل  التدريب192ن/د  بعد  مأبرزته ن/د  وهذا   ،

سامل    دراسة خليل  عودة  أتثري   ،2012حممد  تناولت  املتغريات اليت  بعض  على  األوكسجني  لنسبة  اخلافضة  التداريب   
هدفت   حيث  للمصارعني،  املهاري  األداء  وفاعلية  إل الفسيولوجية  اخلافضة   الدراسة  التدريبات  أتثري  على  التعرف 

البد  املتغريات  بعض  على  األوكسجني  لنسبة لنسبة  اخلافضة  التدريبات  أتثري  على  ومعرفة  املصارعة؛  العب  لدى  نية 
األوكسجني على بعض املتغريات الفسيولوجية لدى املصارعني، فتم اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من مصارعي 

شتملت العينة على عدد الدرجة األول بنادي الشبان املسلمني مبدينة بنها، واملقيدين ابإلحتاد املصري للمصارعة، وا
منهم    25 منهما    12مصارع  كل  قوام  جمموعتني  إل  تقسيمهم  مت  األساسية  البحث  لعينة  مصارعني 06مصارع 
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االستطالعية   البحث  عينة  حجم  وبلغ  ضابطة،  واألخرى  جتريبية  البحث،   10أحدمها  جمتمع  نفس  من  مصارعني 
عية واملعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث، كما قام وخارج عينة البحث األساسية إلجراء الدراسات االستطال

 مصارعني لعدم انتظامهم يف التدريب وتوصل الباحث إل:  03الباحث ابستبعاد  

حتسن معنوي يف بعض املتغريات البدنية )حتمل عام ،حتمل سرعة ، سرعة حركية ملهارة مسكة الوسط العكسية  -
 مة واخلاصة (؛ ،القوة املميزة ابلسرعة ، الرشاقة العا 

 ؛ FCmaxعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف قياس النبض األقصى   -
حتسن معنوي يف املتغريات الفسيولوجية )نبض الراحة، ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي، مؤشر الطاقة،كرات  -

الضربة، التهوية الرئوية، النبض الدم احلمراء، واهليماتوكريت، ونسبة الالكتيك، السعة احليوية، الدفع القلب، حجم  
 األوكسجين، احلد األقصى النسب الستهالك األكسجني، معامل التهوية الرئوية، حجم األوكسجني املستهلك(؛

حتسن معنوي يف مستوى وفعالية األداء املهاري لكل من )األنكة، الربولية، مسكة الوسط العكسية، برمة الوسط،  -
ياس البعدي للمجموعة الضابطة ومل تظهر فروق معنوية يف ابقي املتغريات ملصارعي السنتري األمامي( لصاحل الق

 الدرجة األول. 
يعزو الباحث ذلك ال حتسن  ( يتضح أن هناك اخنفاض طفيف يف نبضات القلب، و 37ومن خالل الشكل رقم )

يب، حيث يشري مفضي جبور كرب حجمه نتيجة للتدر جتاويفه و زايدة قوة مسك جداره و كفاءة القلب من خالل كرب  
ابية ال أن حتسني الكفاءة الوظيفية للقلب حيدث نتيجة التدريب الرايضي املبن على أسس علمية سليمة تغريات اجي 

ال نقص يف األوكسجني عند   ويرجع سبب اخنفاض عدد ضرابت القلب عند الرايضييف الكفاءة الوظيفية للقلب،  
وابلتايل   استيعاب كمية أكرب من الدم، لشدة مما يؤدي ال كرب جتاويف القلب وال  القيام بتدريبات وأمحال خمتلفة ا

انتاج الطاقة بعدد أقل من ضرابت قضاء الدين األوكسجين و  كسجني لغرض و حيصل الالعب على كمية كبرية من األ
ذلك ال زايدة قوة انقباض يعمل على زايدة قوة ألياف عضلة القلب مما يؤدي  اهليبوكسيك    كما أن التدريب   القلب،

القلب حيث تصل فرتة  انبساط  أن زايدة طول فرتة  الشرايني.كما  الدم ال  اخراج أكرب كمية من  القلب و ابلتايل 
 منه فالتغريات اليت حتصلالثانية لدى غري الرايضيني و   ( من0,56)  انبساطه ال اثنية كاملة عند الرايضيني بدال من

 تكمن يف :   (Vogt, M; Hoppeler, H  ،2010)وحسب  على الكفاءة القلبية     بفعل تدريبات اهليبوكسيك
ال  -أ الدم  من  كمية  أكرب  دفع  و  االنقباض  قوة  زايدة  على  يساعد  هذا  و  للقلب  العضلي  الليف  مسك  زايدة 

 الشرايني. 
 توسع مساحة التجويف القلب) البطينني و االذينني( -ب
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 ( 2012) انيف مفضرياجلبور،  )زايدة طول فرتة راحة القلب(.  فرتة انبساط القلبطول   -ج
التنويع يف  ال  اضافة  التدريبية  األمحال  وتقنني  التدريبية  الربامج  يف  التحكم  يتطلب  الفسيولوجية  القدرات  فتنمية 
نوعية وكمية التدريبات واستخدام طرق ووسائل حديثة منها أقنعة اهليبوكسيك ملا فيها من فوائد وهاته النتائج ابرزت 

الذي طبق عل التدريب  الربانمج  ينقص  الضابطةما كان  العينة  قناع  ى  ترتدي  اليت  التجريبية  العينة  أفضلية  بروز  ، مع 
 اهليبوكسيك.

التدريب ابستخدام برانمج  أن  نستنتج  هذا  النبض   ومن خالل  معدل  متغري  على  يؤثر  ال  اهلسيبوكسيك  قناع 
 لدى العيب كرة القدم.   FCmaxاألقصى   

 
 إحصائية توجد فروق ذات داللة  توصل الباحث اىل أنه     الثانيةفمن خالل تفسري و مناقشة نتائج الفرضية  

بعض  تطوير  يف  التجريبية   العينة  لصاحل  والضابطة  التجريبية  للعينتني  والبعدي  القبلي  القياس  املتغريات   بني 
؛ وهذا ما يؤكد عيب كرة القدملدى ال  ، السعة احليوية، مؤشر رويف...( VMA-VO2maxالفسيولوجية )

لدى العيب كرة القدم حتت الكفاءة الفسيولوجية  استخدام قناع التدريب اهليبوكسيك له أثر اجيايب يف تنمية  أن  
األقصى سنة  19 النبض  قياس  اختبار  احصائية يف  داللة  ذات  فروق  اىل وجود  الباحث  يتوصل  مل  ، يف حني 

 حبكم بعض املتغريات الفسيولوجية  الثانيةوهذا ما يعين حتقق الفرضية    والذي فسره الباحث  
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  : لفرضية الثالثةوالفسيولوجية اخلاصة اب  نتائج االختبارات البدنية عرض حتليل ومناقشة    -3

 و اليت يفرتض فيها الباحث أنه:
بني القياس البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    "

 . "تطوير بعض القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم
والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف   البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -1.3

 : اتست( يف )االرتفاع(   يوامللقفز املضاد جبهاز )ختبار اا

اتست( يف   يواملاختبار القفز املضاد جبهاز )ميثل مقارنة نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث يف  (:  35دول رقم )اجل
 )االرتفاع(. 

 
 اتست( يف )االرتفاع( يو املاختبار القفز املضاد جبهاز )

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 2,71 34,7 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 2,45 *

 1,30 37,04 10 العينة التجريبية 

 يتضح لنا أن: من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله  

الضابطة    حتصلت  معياري قدره    34,7على متوسط حسايب قدره  العينة  العينة    2,71واحنراف  العينة أما 
( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  1,30واحنراف معياري قدره    37,04فتحصلت على متوسط حسايب قدره    التجريبية 
 18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  2,45 *

 .العينة التجريبيةويعن هذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  
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اختبار القفز املضاد يف  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:38)رقم    الشكل
 .اتست( يف )االرتفاع(  يواملجبهاز )

والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف   البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -2.3
 يف القدرة:  اتست(   يوامللقفز املضاد جبهاز )ختبار اا

القفز املضاد جبهاز )امليو اتست( يف اختبار  ميثل مقارنة نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث يف  (:  36دول رقم )اجل
 القدرة. 

 
 (القدرةيو اتست( يف )املاختبار القفز املضاد جبهاز )

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 5,28 56,65 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 2,46 *

 3,91 61,78 10 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

33
34
35
36
37
38

العينة الضابطة العينة التجريبية

34.7

37.04

(االرتقاء)اختبار القفز املضاد جبهاز امليو اتست يف 

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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العينة أما العينة    5,28واحنراف معياري قدره    56,65على متوسط حسايب قدره  العينة الضابطة    حتصلت 
( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  3,91واحنراف معياري قدره    61,78فتحصلت على متوسط حسايب قدره    التجريبية 
 18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  2,46 *

 .العينة التجريبيةويعن هذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  

 

اختبار القفز املضاد يف  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:39)رقم    الشكل
 .(القدرة اتست( يف )  يواملجبهاز )

والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف   البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -3.3
 يف القوة:  اتست(   يوامللقفز املضاد جبهاز )ختبار اا

 (. القوةيواتست( يف )املاختبار القفز املضاد )يف   ميثل نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث(:  37دول رقم )اجل

 
 ( القوةاختبار القفز املضاد جبهاز )ميو اتست( يف )

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 1,83 34,29 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 4,59 *

 1,00 37,33 10 العينة التجريبية 

54

56

58

60

62

العينة الضابطة العينة التجريبية

56.65

61.78

(القدرة)اختبار القفز املضاد جبهاز امليو اتست يف 

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

العينة أما العينة    1,83واحنراف معياري قدره    34,29على متوسط حسايب قدره  العينة الضابطة    حتصلت 
( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  1,00واحنراف معياري قدره    37,33فتحصلت على متوسط حسايب قدره    التجريبية 
 18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  4,59 *

 .العينة التجريبيةويعن هذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  

 

اختبار القفز املضاد يف  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:40)رقم    الشكل
 .( القوةاتست( يف )  يواملجبهاز )

 

 

 

 

 

 

32
33
34
35
36
37
38

العينة الضابطة العينة التجريبية

34.29

37.33

(القوة)اختبار القفز املضاد جبهاز امليو اتست يف 

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف البعدي و مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  وحتليل و عرض    -4.3
 يف معدل الركضات: (RSA)كفاءة تكرار السرعة  اختبار  

يف معدل   (RSA)كفاءة تكرار السرعة  يف اختبار   لعينيت البحثاالختبار البعدي   ميثل نتائج  (:38)  دول رقماجل
 الركضات. 

 
 يف معدل الركضات  (RSA)كفاءة تكرار السرعة اختبار  

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 0,16 6,74 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 2,11 *

 0,45 6,42 10 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

الضابطة    حتصلت  معياري قدره    6,74على متوسط حسايب قدره  العينة  العينة    0,16واحنراف  العينة أما 
 *( احملسوبة  Tوبلغت قيمة ) 0,45واحنراف معياري قدره   6,42فتحصلت على متوسط حسايب قدره  التجريبية 
ويعن   18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tأكرب من )وهي    2,11

 .العينة التجريبيةهذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  
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كفاءة تكرار اختبار  يف  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:41)رقم    الشكل
 . (معدل الركضاتيف )  (RSA)السرعة  

والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة يف البعدي  مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -5.3
 يف مؤشر التعب:  (RSA)كفاءة تكرار السرعة  اختبار  

 يف مؤشر التعب.   (RSA)كفاءة يف اختبار   لعينيت البحثاالختبار البعدي   ميثل نتائج  (:39)  دول رقماجل

 
 يف مؤشر التعب  (RSA)كفاءة تكرار السرعة اختبار  

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 0,11 0,74 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 4,22 *

 0,15 0,48 10 التجريبية العينة 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

الضابطة    حتصلت  قدره  العينة  حسايب  متوسط  قدره    0,74على  معياري  العينة    0,11واحنراف  التجريبية أما    العينة 
وهي أكرب من    4,22 *( احملسوبة   Tوبلغت قيمة )  0,15واحنراف معياري قدره    0,48فتحصلت على متوسط حسايب قدره  

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

العينة الضابطة العينة التجريبية

6.74

6.42

(معدل الركضات)اختبار كفاءة تكرار السرعة يف 

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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(T  اجلدولية اليت تقدر بـ )ويعن هذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل    18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10
 . العينة التجريبية 

 

كفاءة تكرار اختبار  يف  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:42)رقم    الشكل
 . (مؤشر التعبيف )  (RSA)السرعة  

يف   والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة  البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -6.3
 : (Illinois)الرشاقة الينوا  اختبار  

 . (Illinois)الرشاقة الينوا  يف اختبار   لعينيت البحثاالختبار البعدي   ميثل نتائج (:40)  دول رقماجل

 
 (Illinois)الرشاقة الينوا اختبار 

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 0,74 16,78 10 العينة الضابطة 
 دالغري  0,05 18 2,10 1,54

 0,80 16,24 10 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

العينة الضابطة العينة التجريبية

0.74
0.48

(مؤشر التعب)اختبار كفاءة تكرار السرعة يف 

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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الضابطة    حتصلت  قدره  العينة  حسايب  متوسط  قدره    16,78على  معياري  العينة    0,74واحنراف  التجريبية أما    العينة 
(  Tوهي أكرب من )   1,54( احملسوبة   Tوبلغت قيمة ) 0,80واحنراف معياري قدره    16,24فتحصلت على متوسط حسايب قدره 

 ويعن هذا عدم وجود فرق دال إحصائيا.  18ودرجة حرية  0,05وهذا عند مستوى الداللة    2,10اجلدولية اليت تقدر بـ  

 

الرشاقة الينوا  يف اختبار  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:43)رقم    الشكل
(Illinois) . 

يف   والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة  البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -7.3
 :(Yoyo intermittent test)يويو الفرتي    اختبار

 Yoyo intermittent)يويو الفرتي  اختبار  ميثل نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث يف  (:  41دول رقم )اجل
test) 

 
 (Yoyo intermittent test)يويو الفرتي اختبار 

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 0,58 16,75 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 3,84 *

 0,63 17,8 10 العينة التجريبية 

15.8
16

16.2
16.4
16.6
16.8

العينة الضابطة العينة التجريبية

16.78

16.24

اختبار الرشاقة الينوا

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 

العينة أما العينة    0,58واحنراف معياري قدره    16,75على متوسط حسايب قدره  العينة الضابطة    حتصلت 
 *( احملسوبة  Tوبلغت قيمة ) 0,63واحنراف معياري قدره   17,8فتحصلت على متوسط حسايب قدره  التجريبية 
ويعن   18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  3,84

 .العينة التجريبيةهذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  

 

يويو الفرتي يف اختبار  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:44)رقم    الشكل
(Yoyo intermittent test). 
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17

17.5
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العينة الضابطة العينة التجريبية

16.75

17.8

اختبار يويو الفرتي

اإلختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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يف   والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة  البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -8.3
 : (Test de ruffier dickson)رويف ديكسون    اختبار

 . رويف ديكسون  اختبار  ميثل نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث يف  (:  42دول رقم )اجل

 
 (Test de ruffier dickson)رويف ديكسون اختبار 

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 2,19 9,03 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 3,35 *

 1,35 6,29 10 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 
الضابطة    حتصلت  معياري قدره    9,03على متوسط حسايب قدره  العينة  العينة    2,19واحنراف  العينة أما 

 *( احملسوبة  Tوبلغت قيمة ) 1,35واحنراف معياري قدره   6,29فتحصلت على متوسط حسايب قدره  التجريبية 
ويعن   18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  3,35

 .العينة التجريبيةهذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  

 

رويف ديكسون يف اختبار  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:45)رقم    الشكل
(Test de ruffier dickson) . 
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يف   والبعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة  البعدي مناقشة نتائج الفرق بني القياسني  عرض وحتليل و   -9.3
 السعة اهلوائية القصوى:اختبار  

 السعة اهلوائية القصوى. اختبار  ميثل نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث يف  (:  43رقم )دول  اجل

 
 السعة اهلوائية القصوى اختبار 

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 0,39 4,01 10 العينة الضابطة 
 دال 0,05 18 2,10 3,70 *

 0,75 5,01 10 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 
الضابطة    حتصلت  معياري قدره    4,01على متوسط حسايب قدره  العينة  العينة    0,39واحنراف  العينة أما 

 *( احملسوبة  Tوبلغت قيمة ) 0,75واحنراف معياري قدره   5,01فتحصلت على متوسط حسايب قدره  التجريبية 
ويعن   18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  3,70

 .العينة التجريبيةهذا وجود فرق دال إحصائيا لصاحل  

 

 السعة اهلوائية  يف اختبار  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:46)رقم    الشكل
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 مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي و البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطةعرض وحتليل و   -10.3
 : (Fc maxالنبض األقصى ) اختبار  يف  

 .(Fc maxالنبض األقصى )يف اختبار   لعينيت البحثاالختبار البعدي   ميثل نتائج (:44)  دول رقماجل

 
 (Fc maxالنبض األقصى )اختبار 

 اإلختبار البعدي 
T  احملسوبة T  درجة احلرية اجلدولية 

مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 ع س حجم العينة  اإلحصائية 

 4,70 191,9 10 العينة الضابطة 
 دالغري  0,05 18 2,10 0,24

 6,30 191,3 10 العينة التجريبية 

 من خالل مالحظة نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن: 
العينة أما العينة    4,70واحنراف معياري قدره    191,9على متوسط حسايب قدره  العينة الضابطة    حتصلت 

( احملسوبة  Tوبلغت قيمة )  6,30واحنراف معياري قدره    191,3فتحصلت على متوسط حسايب قدره    التجريبية 
ويعن   18ودرجة حرية    0,05وهذا عند مستوى الداللة     2,10( اجلدولية اليت تقدر بـ  Tوهي أكرب من )  0,24

 هذا عدم وجود فرق دال إحصائيا.

 

النبض يف اختبار  البعدي لعينيت البحث   يف االختبار يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية    (:47)رقم    الشكل
 األقصى.
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 وإثر املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام كما هو مبني ومما سبق خلص الباحث اىل مايلي:  ➢

يوضح الذي  و   (،44( )43( )42( )41( )40( )39( )38( )37( )36( )35)رقم    ولامن خالل اجلد و 
كل من القدرات البدنية )قوة انفجارية، حتمل السرعة، الرشاقة( وبعض املتغريات   ق بني االختبار البعدي يفو نتائج الفر 

يتبني لنا وجود فروق ذات   ، ، قدرة االسرتجاع، السعة احليوية، النبض األقصى(max/VMA2VO  الفسيولوجية 
   التجريبية،  و لصاحل العينةالتجريبية والضابطة    نيداللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينت

ويعزو الباحث هاته املعاجلة والقراءة اللمجملة لكون ترابط وثيق بني خملف القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية 
ة البدنية ابستخدم قناع اهليبوكسيك الذي ساهم بشكل واضح يف زايدة الكفاءهذا ما يؤكد أفضلية برانمج التدريب  و 

لالعبني،   عليها  والفسيولوجية  يعتمد  اوابلتايل  وضع  يف  الفروقات املدرب  وحسب  يريد  اليت  احلمل  بدرجة  لتمارين 
أثناء خت  ، العكس متاماالفردية لالعبيه و  املقرتححدث  التدريب  الربانمج  اهليبوكسيك عن طريق   طيط  تدريبات  ابدماج 

القو   القناع اهلوائية  السرعة  الباحث ابالعتماد على كل من  قام  اذ  التجريبية  العينة     VMA صوىالذي طبق على 

حيث تشري الكثري كفاءة االسرتجاع بواسطة مؤشر رويف ديكسون،  كذا   السعة احليويةو    FCmaxالنبض املوافق هلاو 
التدر  األمحال  تقنني  يف  املؤشرات  هذه  استعمال  امهية  ال  البحوث  و من  احلديثة  التدريبية  للربامج  دراسة  يية  منها 

(meddelli.J, H.jullien, M.freville, 1989)   ال  1987هي خامتة جملموعة من الدراسات من سنة  و
 م حيث اتفقت هذه األخرية على أمهية التحضري البدين الفردي )على حسب الفروقات الفردية( كما أن قياس1989

 max2VO و FCmax    االسرتجاع كفاءة  ال  ابلنسبة   اضافة  الالعبني  بني  املقارنة  يف  دقيقة  مرجعية  هي 
كما أهنا توصلت إل أن هذه املعطيات حتول التقومي الكمي إل تقومي نوعي للتدريب كي يكون الالعبون    للمدربني،

املدرب، يريدهم  القدم الفرنسية    الرابطةحسب  و   كما  استعمال    ملدريب كرة  طريقة  بواسطة فان  التدريب  تقنني محل 
التهوئية الرئوية تعترب طريقة مرجعية يف حتديد مناطق مض الالكتيك يف الدم و ا حعلى  رتكيز  ، والRPEاجلهد املبذول  

تقنني هذا الربانمج ابالختبارات البدنية والفسيولوجية   هو القيام الشائع  ملة يف برجمة التدريب البدين،  و الشدة املستع
أجل  من  التدريبحتديد    دوراي،  الربانمج  مسار  وتصحيح  التدريبية  العملية  وتقومي  العضلي  التعب   مناطق 

(J.M.Vallier, et al. 2000)  واعتماد النتائج هاته االختبارات ، و هذا ما اسرتشد به الباحث من خالل حتديد
والالهوائية لدى العينتني   اهلوائية  ات القدر خمتلف  كما أن هذا التحسن يف    ؛احلمل للربانمج التدريبيف حتديد شدة  

يتفق  ؛ حيث لدى العينة التجريبيةالربانمج التدريب املقنن مع أفضلية دمج أقنعة التنفس بفعل  التجريبية والضابطة كان 
حيث توصل ال أن التدريب عايل الشدة قد حسن من املستهلك   (2013)ح. سالمة  مع عدة دراسات منها دراسة  

و اليت توصلت أن  (PUI-LAMWONG, et al. 2010)%(، و دراسة 8,32األقصى األكسجين بنسبة )
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من النوع  القصوى  هذا  اهلوائية  السرعة  من  حسن  قد  ال 15,9من    VMA  التدريب  التدريب   قبل  كم/سا 
 ,DAVID)،و دراسة    0,05كم/سا بعد التدريب  حيث كان الفرق داال احصائيا عند مستوى داللة  16,5

C.POOLE. A. GLENN. GAESSER, 1985)   التدريبو أن  ال  فيها  توصل  اهليبوكسيك  اليت  ات 
من  ابالسلوب   االكسجين  االقصى  املستهلك  حتسني  ال  أدى  مليمول/د 4,327ال  مليمول/د  3,757الفرتي 

أن    (Cathal, J, 2013)دراسة  و   ، أسابيع   8خالل   ال  توصل  الذي  التنفسو  القدرة   تساهم  أقنعة  يف حتسني 
 56يمول/كغ/د ال  ملل  52,5من   max2VO  املستهلك األقصى األكسجيناذ أدى برانجمه ال حتسني    اهلوائية،

كم/سا و كانت نتائج املقارنة بني   15,1كم/سا ال    14,1حتسني السرعة اهلوائية القصوى من  ملليمول/كغ/د و 
 .Haram, et al)نفس النتيجة توصل اليها  و   ،0,05احصائيا عند مستوى داللة    القياس البعدي و القبلي دالة

و   (2009 األكسجين  األقصى  املستهلك  املستمر يف حتسني  التدريب  من  أفضل  الفرتي  التدريب  أن  حيث وجد 
يف مرحلة االعداد تدريبات اهليبوكسيك  الذي توصل فيها ال أن    (GREGORY 2004)ودراسة    %، 45بنسبة  

  ؛%8,1بنسبة    VMA  ال حتسني القدرة اهلوائية القصوى عن طريق حتسني السرعة اهلوائية القصوىقد أدى  
( 47( ) 46( ) 45( )44( ) 43( ) 42( ) 41( )40( )39( ) 38)  األشكال رقممن خالل عرض و حتليل  ف

البدنية والفسيولوجية رغم تعرضهما لنفس الربانمج وضح  ت  يتوال التجريبية يف خمتلف اإلختبارات  العينة  أفضلية  مدى 
التدريب ونفس التمرينات البدنية واملهارية واخلططية، إال أن استخدام العينة التجريبية لقناع اهليبوكسيك ساهم بشكل  

ماميثل   وهذا  القدرات  هاته  تطور  يف  اإلر واضح  بني  العالقة  يف تباطية  والزايدة  األوكسجني  نقص  بيئة  يف  التدرب 
لدى العب كرة ،....  CV  ، السعة احليويةVMA/VO2max  ،FCmaxوالالهوائية متمثلة يف    اهلوائية  ات القدر 

ف وجود  القدم،  ال  الباحث  التوصل  بني  االعالقة  هاته  طردية  هاتهرتباطية  الفسيولوجية    خمتلف  ومؤشرات املتغريات 
ومؤشر ، وحتسن صفة الرشاقة CMGإضافة إل اختبار القوة اإلنفجارية    RSAاختبار كفاءة تكرار السعة القصوى  

 ؛ التعب
من خالل هذا التحليل يستنتج الباحث مدى أمهية القدرات اهلوائية يف حتسني قدرة العب كرة القدم على مقاومة ف

يرى الباحث أن التحسن يف و   الناتج عن اجلهد األقصى وكذا ابلنسبة ال سرعة االسرتجاع بعد جهد أقصى، التعب  
الركضات   االنفجارية  معدل  ال حتسن  والقوة  مباشرة  بصفة  الطاقة    كفاءة وسرعة يعود  عينه اسرتجاع مصادر  لدى 

تدريبات القوة املميزة باطية بني مؤشر التعب  قة االرتهذا يظهر جليا من خالل طبيعة العالالبحث ما بني الركضات و 
يفسر هذا على أنه كلما زادت سرعة اسرتجاع مصادر الطاقة كلما تقلص معدل الركضات،حيث يشري و ابلسرعة،  

(Gregory, et al. 1995)    فوسفات الكرايتني  عنصر  اسرتجاع  أمهية  مترين  PCRال  السرعة   اتأثناء  تكرار 
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االنفجارية  القصوى  اسرتجاع    ، والقوة  يتم  أنه  ال  توصل  بعد  65حيث  منه  قدره  %1,5  أقصى   30د من جهد 
ارتباطية طردية قوية بني مقدار   (C.BOGDANIS, et al. 1996)اث،حيث أشارت دراسة   أنه توجد عالقة 

أو اعادة   ملليمول/ل و نسبة اسرتجاع   4كية  لألكسجني عند مستوى القيمة الثابتة للعتبة الالكتياالستهالك األقصى  
تكيف جسم و هذا ما يدل على أمهية    0,94حيث بلغت قيمة ارتباط بريسون  PCRتكوين الفوسفات كرايتني  

كما أن   ، ع مصادر الطاقة السريعةاسرتجا الرايضي الذي يستخدم قناع اهليبوكسيك وحتسني قدرات اهلوائية والالهوائية و 
تشري اليها العديد من الدراسات واليت تتفق الفسيولوجية  ؤشرات  املو   والالهوائية  عالقة ما بني القدرات اهلوائيةطبيعة ال

حيث تشري دراسة   اسرتجاع مصادر الطاقة،   يف الذي يساهم  كسجني  و على أمهية قدرة العضالت على امتصاص األ
(Dupont  ،Millet  ،Guinhouya  و ،Berthoin  ،2005)   الدوري اجلهاز  ال وجود عالقة بني كفاءة 

أداء   تكرار  تشري دراسة    40التنفسي على  بسرعة قصوى، كما  ال وجود عالقة   (Jones, et al. 2013)مرت 
كما توصل ال نفس   ،0,62-ارتباطية عكسية بني املستهلك األقصى األكسجين و معدل الركضات حيث بلغت  

األ  األقصى  املستهلك  بني  و النتيجة  الركضاتكسجين  بريسون    جمموع  ارتباط  بلغ  عالقتان و   0,591-حيث  مها 
كسجين يف عملية و ري ال أمهية املستهلك األقصى األاستخلص يف األخ و   ،0,05دالتني احصائيا عند مستوى داللة  

 .DA SILVA, et al)اتفقت الدراسة مع دراسة  و  ،RSA  االسرتجاع الختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى 

عمر    (2010 مبتوسط  الربازليني  القدم  كرة  من العب  ارتباطية   17,9جملموعة  عالقة  ال وجود  توصل  سنة حيث 
 ؛ (OBLA.VMA.V2MAXVO)مؤشرات القدرة اهلوائية  و  RSAعكسية بني مؤشر التعب الختبار  

كفاءة االسرتجاع الهوائية و القدرات اهلوائية والتشري عدة دراسات ال وجود عالقة قوية بني مستوى العتبة الفارقة  و 
طبيعة مترينات اهليبوكسيك ختلق دين أوكسجين مما يسبب كما أن    ،(Davis 1985)منها دراسة    والتهوية الرئوية

تكيف   حيدث  ما  سرعان  لكن  للرايضي،  البدنية  الكفاءة  يف  األداءاخنفاض  وقلة   بتحمل  التنفس  صعوبة  ظل  يف 
يرى    األوكسجني،  اجلسمأن    م1989اهلزاع  حيث  على  األوكسجني  نقص  عالقة   تكون  أتثريات  ذات  بعوامل 

أن و  للعضالت مبا يف ذلك نشاط اإلنزميان التنفسية املسؤولة عن التنفس اخللوي يف امليتوكوندراي،ابالمكانيات األيضية 
 . (33،  1989)النقيب  الوعائي–االستهالك األقصى لألكسجني أكثر ارتباطا بعوامل ذات عالقة ابجلهاز القلب  

خاصة   ( صوى )حتمل الالأكسجين الفوسفايتفان التحسن الذي وقع يف حتمل السرعة الق   سبق من خالل ما  و 
الذي يعن بدوره استعادة مصادر له عالقة مباشرة مع مؤشر التعب و   ،للعينة التجريبية اليت ترتدي قناع اهليبوكسيك

 اثنية(،  30ضية اليت تقل عن ) الذي يعد املصدر األساسي النتاج الطاقة يف الفاعاليات الراي (،ATP-PCالطاقة )
؛ اث8الواحد لدى عينة البحث التجريبية عن  هذا ما يتميز به اختبار حتمل تكرار السرعة القصوى اذ ال يزيد التكرار  و 
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  ه أن   (Rossignol 1998)حيث أشارت دراسة    ،ATP-PC  الكرايتني فوسفات   ا يعن أكرب مشاركة لنظام مم
( القصوى  الالهوائية  والقدرة  التعب  مؤشر  بني  قوية  ارتباطية  عالقة  بل20توجد  حيث   ) قصوى  سرعة  معامل م  غ 

الباحث أيضا هذا التحسن يف القوة االنفجارية لدى العينة التجريبية ال كفاءة يفسر  ؛ و 0,722-االرتباط بينهما  
بسبب التعرض لتدريبات اهليبوكسيك  سرعة اسرتجاع املركبات الطاقوية ال كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي  العضالت و 

وافراز  الدموية  الدورة  احلمراء على زايدة  الكراية  يساهم يف حتفيز  العضالت  األوكسجني يف  نقص يف  ال  يؤدي  مما 
من خالل زايدة القدرة على حدوث تكيفات عضلية  هورمون االنرتوبوويتني الذي حيفز انتاجها، كل هذا يؤدي ال  

التفاعالت  طريق  عن  العضالت  غاليكوجني  واستعادة  كرايتني  وفوسفات  فوسفات  أدينوسني  ثالث  تكوين  اعادة 
بسبب كسجني  و كما يعد حتسن العضالت اهليكلية يف امتصاص أكرب قدر ممكن من األ  الكيميائية للنظام اهلوائي،

يعمل على زايدة كفاءها يف العمليات االيضية كس العضالت اليت تتدرب يف بيئة عادية، فتدريبات اهليبوكسيك ع
اهلوائية من خالل زايدة عدد امليتوكوندراي و زايدة نشاط االنزميات اليت تدخل يف عملية اجللكزة اهلوائية.حيث يشري 

(Dare 1979, 18)   بتعويض   أنه خالل مرحلة نظام األكسجين  يبدأ  االستشفاء حتدث عدة تكيفات منها أنه 
، ع إزالة أي تراكم حلامض الالكتات( مATP-PCالعجز األكسجين الناتج عن التمرين فهو يعيد نظام الطاقة )

التغري على مستوى األلياف ابالضافة ال العوامل السابقة فان  و االنفجارية للعينة التجريبية    القوة التطور احلاصل يف  ف
فكلما قلت الفرتة الزمنية لألداء و    العضلية يلعب دورا يف هذا حيث أن القوة العضلية تتأثر بطبيعة االستثارة العصبية،

كانت الشدة قصوى كانت االستثارة العصبية كبرية و ابلتايل القوة العضلية الناجتة كبرية ،حيث أشار فاسكيوين يف 
أن   ال  ابجملهود دراسته  للقيام  السريعة  العضلية  االلياف  توظيف  يف  تساعد  السرعة  و  املقاومة  مترينات  استخدام 

و هذا ما متيزت به متارين الفرتية يف الربانمج التدريب و خاصة يف   (Faccioni 1994)الالأكسجين بكفاءة عالية  
يبة األسبوعني األخريين من الدورة املتوسطة الثانية للربانمج التدريب حيث متيزت بتمرينات ذات مدة قصرية و شدة قر 

 وتكيف األجهزة الوظيفية للعمل الالهوائي الفوسفايت.  من القصوى مما أدى ال أتثر
 للنبض األقصىالبعدي  ة احصائية بني االختبار القبلي و يتبني لنا انه ال توجد فروق ذات دالل   ماسبقخالل  و من  

لدى العب هذه   للقلب   الوظيفية  العمليةيرجع ذلك ال عدم حدوث التكيفات يف  الضابطة و تني التجريبية و لدى العين
حيث مل يطرأ أي حتسن يف كفاءة األنظمة   ، لعضلة القلب  البنية املورفولوجية وفسيولوجية األداء العينة بسبب طبيعة  

 النبض األقصى. ابلتايل عدم حتسن  الطاقوية لديهم و 
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 إحصائية توجد فروق ذات داللة  توصل الباحث اىل أنه     الثالثةفمن خالل تفسري و مناقشة نتائج الفرضية  
القدرات البدنية )حتمل   العينة التجريبية  يف تطوير بعضالبعدي للعينتني التجريبية والضابطة لصاحل    بني القياس

( الفسيولوجية  املتغريات  وبعض  والتنسيق...(  الرشاقة  االنفجارية،  القوة  ، VMA-VO2maxالسرعة، 
رويف مؤشر  احليوية،  األقصىالسعة  النبض  القدم   ...(،  كرة  العيب  أن  لدى  يؤكد  ما  وهذا  قناع ؛  استخدام 

سنة وهذا ما   19لدى العيب كرة القدم حتت  الكفاءة الفسيولوجية  ثر اجيايب يف تنمية  التدريب اهليبوكسيك له أ
  ة لثالثايعين حتقق الفرضية  

 مقابلة النتائج ابلفرضيات:   -4
البياانت مستعين  الباحث قام   التجريبية  اجبمع  الدراسات  يف  املستعملة  البياانت  ووسائل مجع  ذلك أبدوات  ، يف 

اعتمادا على هذه البياانت وانطالقا من عرض وحتليل ومناقشة النتائج يبدوا جليا أن عينة البحث قد حققت فروقا 
رات البعدية وهو ما تبينه  ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية اإلختبارات القبلية والبعدية وهي لصاحل االختبا

و  سالفااجلداول  املوضحة  البيانية  االستنتاجاتو ؛  األشكال  ضوء   ومناقشة عرض خالل من عليها املتحصل على 
 :كاآليت النتائج وكانت بفرضيات البحث  مبقارنتها قمنا النتائج،

 األوىل:  مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية  -1.4
إحصائية بني القياس القبلي والبعدي للعينتني التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف توجد فروق ذات داللة "

 . "تطوير بعض القدرات البدنية لدى العب كرة القدم
أنه   افرتض واليت الباحث  اجملموعتني فيها  بني  البعدي  و  القبلي  القياس  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 إلثباتو ؛  سنة  19لصاحل العينة التجريبية لدى العب كرة القدم حتت  بعض القدرات البدنية    التجريبية والضابطة يف 
( 26( ) 25م ) اجلداول رقيف ختبارات القبلية والبعدية للعينتني التجريبية والضابطة من اال لنا يتبني  الفرضية هذه صحة

للعينتني التجريبية    ارات القبلية والبعدية احلسابية بني االختبالفرق الواضح بني املتوسطات  ،  (30( )29( ) 28( )27)
 2.08اجلدولية املقدرة ب     T احملسوبة يف كل اختبار حيث كانت دائما اكرب من قيمة   Tومن قيمة    والضابطة،

 (31( )30( )29( ) 28، وهذا ما تبني من خالل األشكال البيانية )0.05ومستوى الداللة   20عند درجة احلرية 
 ( من خالل فروق املتوسطات احلسابية ومدى التطور يف نتائج االختبارات البدنية للعينة التجريبية.33( ) 32)

 حتققت قد األوىل البحث فرضية أن نقول وعليه
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 :الثانية مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية  -2.4
للعينتني التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والبعدي  "

 . "تطوير بعض املتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم
أنه افرتض اليتو  الباحث  اجملموعتني   فيها  بني  البعدي  و  القبلي  القياس  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

لصاحل العينة التجريبية لدى العب كرة القدم حتت   القدرة العضليةو   املتغريات الفسيولوجية  التجريبية والضابطة يف قياس
( 32( ) 31)رقم   اجلداولاالختبارات البعدية لعينيت البحث يف  من   لنا يتبني  الفرضية هذه  صحة إلثباتو ؛  سنة  19

الواضح بني املتوسطات احلسابية بني االختبارات   (، 34( )33) العينة   البعديةالقبلية و   الفرق  الدراسة لصاحل  لعينيت 
 2.02اجلدولية املقدرة ب     T احملسوبة يف كل اختبار حيث كانت دائما اكرب من قيمة   Tومن قيمة  التجريبية،  

( 37( )36( )35( ) 34ل األشكال البيانية )، وهذا ما تبني من خال0.05ومستوى الداللة   40ة احلرية عند درج
 من خالل فروق املتوسطات احلسابية ومدى التطور يف نتائج االختبارات البدنية للعينة التجريبية.

 تحتقق قد الثانية البحث  فرضية أن نقول عليه

 :الثالثة مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية  -3.4
القياس البعدي لكل من العينة التجريبية والضابطة لصاحل العينة التجريبية  يف توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  "

 . "تطوير بعض القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة القدم
أنه افرتض اليتو  الباحث  اجملمو   فيها  بني  البعدي  و  القبلي  القياس  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عتني توجد 

 19لصاحل العينة التجريبية لدى العب كرة القدم حتت  جمموع االختبارات البدنية والفسيولوجيةالتجريبية والضابطة يف 
البحث يف من   لنا يتبني الفرضية هذه صحة إلثباتو ؛  نةس لعينيت  البعدية  )35) رقم   اجلداول  االختبارات   )36 )
املتوسطات احلسابية بني االختبارات   (، 44( )43( ) 42( ) 41( )40( )39( ) 38( ) 37) الواضح بني   الفرق 

 2.02 ـاجلدولية املقدرة ب   T احملسوبة يف كل اختبار حيث كانت دائما اكرب من قيمة  Tالبعدية ومن قيمة    البعدية
( 41( )40( )39( ) 38، وهذا ما تبني من خالل األشكال البيانية )0.05ومستوى الداللة   40عند درجة احلرية 

( من خالل فروق املتوسطات احلسابية ومدى التطور يف نتائج االختبارات 47( )46( ) 45( ) 44( ) 43( ) 42)
 البدنية للعينة التجريبية.

 .حتققت  قد ةالثالث  البحث فرضية أن نقول عليهو 
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  العامة:   الفرضية  -4.4
الربانمج التدريب ابستخدام قناع اهليبوكسيك له أتثري إجيايب يف تطوير بعض القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية "

 . "لدى العب كرة القدم
فاألوىل اجلزئية اتالفرضي حتقق  من  أتكدان لقد والثالثة؛  الثانية  التدريب   أن يعين هذا،  قناع  استخدام 

سنة، وعليه يرى   19على القدرات اهلوائية والالهوائية لدى العيب كرة القدم فئة حتت    له أثر إجيايب   كاهليبوكسي 
التدريب  قناع  ابستخدام  املقرتح  التدرييب  للربانمج   " أن  مفادها  واليت  للبحث  العامة  الفرضية  أن  الباحث 

لدى العيب كرة القدم   لوجيةبعض القدرات البدنية واملتغريات الفسيو له اثر اجيايب يف تطوير القدرات    كاهليبوكسي 
 سنة قد حتققت".   19حتت  

  اإلستنتاجات:   -5
 التوصل مت  املتحصل عليها  للنتائج اإلحصائي التحليل خالل من و  أهدافه ضوء يف و  البحث، إجراءات حدود يف

 :اآلتية االستنتاجات إل
والثبات    - ابلصدق  تتمتع  والفسيولوجية  البدنية  لقياس االختبارات  ممكنة  بطارية  أفضل  وهي  الالزمة،  واملوضوعية 

 الفورمة البدنية اليت جيب أن يتمتع هبا العب كرة القدم؛ 
أول   - يف  الالعبني  لدى  وصداع  دوار  من  يسببه  قد  ملا  اهليبوكسيك،  التدريب  قناع  إستخدام  يف  التدرج  وجب 

 يا؛ اإلستعماالت، فالتكيف يف وضع القناع مع احلمل التدريب تدرجي
تعترب من أجنع الطرق املوضوعية واملوصى هبا من   RPEطريقة تقنني احلمل التدريب عن طريق تقنية اجلهد املبذول   -

 ؛ طرف اخلرباء لتقنني األمحال التدريبية لدى العب كرة القدم فرداي ومجاعيا
مت  اليت االختبارات والضابطة يف التجريبية اجملموعتني بني القبلية االختبارات لنتائج دالة إحصائيا غري فروق هناك  -

 البحث.  لعينة املقرتح التدريب املنهج تنفيذ  يف البدء  قبل املستوى جتانس على يدل هذا و  تقوميها،
والبعدي،  القبلي االختبارين بني إجيابيا تطورا  كقناع التدريب اهليبوكسي ابستخدام املقرتح التدريب الربانمج حقق  -

اهلوائية   القدرات  تدريب  أن  على  زايدة  التدريب،  وحجم  شدة  حيث  من  العمرية  املرحلة  هذه  مع  لتناسبه  وذلك 
وذلك من خالل   مرحلة التحضري ابقسامها عام وخاص وقبل املنافسة،والالهوائية ابلقناع  يعترب تدريب جد فعال يف  

وضعيات تصادف الالعبني داخل امليدان وغالبا ما تكون هذه   التنوع يف كيفية التنفس واألوكسجني املستنشق وهي
 ؛ ة والسريعة الفاصل يف املبارايتاحلركات القوي
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حتسنا  - الضابطة  العينة  تطورا حققت  القبلي بني إجيابيا والتجريبية  يف االختبارين  اختبارات  والبعدي 
طبيعيا نتيجة املمارسة يف حني كان التطور و غري أن التحسن عند العينة الضابطة كان   VMA/VO2maxــال

 ؛ ني املتوسطني يبني نسبة االختالفعند العينة التجريبية تطورا نسبيا واضحا والفرق ب
حققت اعينة التجريبية والضابطة تطورا اجيابيا يف اختباري القوة االنفجارية وحتمل السرعة يف االختبارات البعدية،   -

 للعينة التجريبية اليت تستخدم اقنعة اهليبوكسيك؛  يف حني كان هذا التحسن نسب
وجود فروق ذات داللة احصائية لصاح العينة التجريبية يف اختبارات مؤشر رويف ديكسون والسعة احليوية يربز هذا   -

 التطور االجيايب لعينة اليت تستخدم قناع اهليبوكسيك يف الربانمج التدريب؛ 
لكلتا العينتني، مما يبني أن النبض األقصى يبقى اثبتا   FCmaxية الختبار  عدم وجود فروق ذات داللة احصائ  -

 نسبيا وهو متعلق ابلسن والعمر التدريب واجلنس؛
 ؛ لدى العينة التجريبيةاهلوائية    ات أدى ال حتسني مؤشرات القدر ابستخدام أقنعة اهليبوكسيك  التدريب    -
كفاءة الباحث يف تقنني والالهوائية، مما يؤكد أنه   اهلوائية ات حتسني القدر   يف لعينة الضابطة ل تدريب الربانمج ساهم ال -

 مقنن بطريقة علمية؛وحتكيم هذا الربانمج ويربز مدى متتعه ابلصدق والثبات واملوضوعية وهو 
العب كرة القدم حتت   التجريبيةلدى العينة    اهلوائية  ات القدر   تدريبات اهليبوكسيك وحتسني   توجد عالقة طردية بني   -

 سنة؛19
اهليبوكسيك وحتسني  توجد عالقة طردية بني   - التجريبية  هوائيةالال  ات القدر   تدريبات  العينة  القدم   لدى  العب كرة 

 سنة؛19حتت  
 التوصيات:   -6

 على ضوء اإلجراءات املتبعة و النتائج املتحصل عليها يف هذا البحث يوصي الباحث مبا يلي:
قناع  .1 مثل  التدريب  يف  احلديثة  التقنيات  ابستخدام  للمدربني  والتطبيقية  النظرية  املعرفية  الكفاءة  برفع  نوصي 

 ؛التدريب اهليبوكسيك
احلدي .2 ابلوسائل  والتعريف  احلديث  البدين  التحضري  أسس  حول  وندوات  دراسية  أايم  يف تنظيم  املستخدمة  ثة 

 التدريب الرايضي؛ 
 ة استخدام قناع التدريب بشكل خاص؛ليآتدريبات اهليبوكسيك بشكل عام و إبراز مدى أمهية   .3
 تدريبية ختص كل مرحلة ومتطلباهتا؛ نوصي ابستخدام طرق   .4
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وى والقصوى لدى لتحسني القدرة اهلوائية حتت القص  بنوعيه، واملستمر  التنويع يف  أساليب التدريب بني الفرتي .5
 العب كرة القدم؛ 

اختبارات   .6 على  والالاإلعتماد  اهلوائية  القدرات  وقياس  لتقدير  والفسيولوجية  شدة محل البدنية  هوائية يف حتديد 
 التدريب؛ 

خاصة للفرق اليت تشارك يف الدورات واملشاركات اإلفريقية وحىت   ،نوصي ابستخدام قناع التدريب اهليبوكسيك .7
 األوكسجني؛ مشاهبة  ألفريقيا بنقص  املنتخبات الوطنية بصفة خاصة ملا له أتثري وظروف 

 ؛ زايدة نسبة استخدام التدريب اهليبوكسيك يف برامج التحضري البدين لالعب كرة القدميوصي الباحث بضرورة   .8
األخرى  .9 التدريبية  الطرق  ألثر  البحوث  من  مزيد  اهليبوكسيك  إجراء  قناع  البدنية   ابستخدام  القدرات  على 

 شبانية؛القدم يف خمتلف األصناف الوالفسيولوجية على العب كرة  
مزودة  .10 وقاعات خاصة  مبراكز  بتدعيم  القدم  لكرة  والوالئية  اجلهوية  والرابطات  الوطنية  الفيديرالية  اهتمام  ضرورة 

البدني الطبية والطبية حىت يستفاد منها يف معرفة احلالة  ة والفسيولوجية بوسائل احلديثة الجراء االختبارات شبه 
 لالعب كرة القدم؛ 

وذلك بفرض أصحاب االختصاص   ، املسؤولني على كرة القدم اجلزائرية االهتمام ابلفئات الشبانية الصغرىعلى   .11
 ة و التدريب؛يف الفرق احمللية وإدماجهم ملا هلم من اإلمكاانت الالزمة لتخطيط الربامج التدريبي

استعمال  .12 على  املختصني  واحملضرين  للمدربني  تكوينات  إقامة  بضرورة  الباحث  يف   يوصي  التكنولوجية  الوسائل 
ات واملستجدات يف عملية التقومي و القياس وتقنني األمحال التدريبية، وكذا رسكلة املدربني دوراي، حلداثة املعلوم 

 التدريب احلديث؛ 
تعمل   ضرورة  .13 الفنية  أن  يف   املديرية  املشاركة  الوطنية  والفرق  ابلالعبني  اخلاصة  الرتبصات  برجمة  على  اجلزائرية 

 القناع من اجل التحضري اجليد هلا؛ت اإلفريقية ابستخدام  الدورا
على خمتلف اإلرتفاعات احملاكية يف كرة نوصي ابلقيام بدراسات وحبوث أخرى فيما خيص تدريبات اهليبوكسيك   .14

 القدم؛ 
ايضات رات اهلوائية لالعب كرة القدم وحىت الر اجراء املزيد من البحوث يف استعمال األجهزة احلديثة لقياس القد  .15

 األخرى؛ 
التخصصات  .16 يف  اهليبوكسيك  التدريب  أبقنعة  تدريبية  برامج  أتثري  أخرى حول  دراسات  إبجراء  الباحث  يوصي 

 الرايضية األخرى. 
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يف احلديثة  االجتاهات  أبن  التذكري  جيب  األخري  عامة،  ويف  بصفة  الصغرى  األصناف  بصفة   تدريب  واألواسط 
انتج عن طريق فهم وحتليل ودراسة لعملية التدريب بطريقة   ،رية يف العاملخاصة، والذي يظهر يف خمتلف األندية الكب

األهداف املستقبلية املتمثلة مبجموعة من يبية واليت ترتبط ارتباطا وثيقا  للربامج التدر عداد العلمي  عقالنية، إضافة إل اإل
لى العالقة البيداغوجية املثالية يف الوصول إل املستوايت العليا مع حتديد اهلدف األساسي الذي يسلط الضوء عيف  

 تكوين الفئات الصغرى. 
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 خالصة عامة: 
معرفة أتثري قناع التدريب اهليبوكسيك على بعض القدرات   ال  يت هدفتالو  من خالل الدراسة اليت اجراها الباحث 

فئة حتت   القدم  كرة  لدى العب  الفسيولوجية  والفمتغريات  يعانيها سنة؛    19البدنية  ميدانية  مشكلة  من  وانطالقا 
التدريب لكرة القدم اجلزائرية يف ضعف  ناع االعداد البدين، من انحية وحداثة موضوعنا ابستخدام وسيلة الق  الوسط 
التكوين العلمي ضعف يف  وكذا    رحلة اإلعداد البدين،ملتخطيط  اليف  و   ودجمها مع املقررات التدريبية للمحضر البدين،

 لربامج التدريبية،اجليد لتخطيط  وعدم الالنظري ملدريب الناشئني  
معرفة ودراسة وسيلة العربية ال  شح الدراسات  ة علمية متمثلة يف انعدام الدراسات اجلزائرية و يلاشكومن خالل ا

التقومي الفورمة الرايضية يف  اليت تعترب أهم مؤشرات  و هوائية  الالاهلوائية و   القدرات  علىاقناع وأمهيته يف التدريب وأتثريه  
 ؛ برجمة التدريب لدى العب كرة القدمو 

الدراسة مبوضوع  جيدا  العلمي  ولإلملام  البحث  ملنهجية  الصحيح  تطبيق  أجل  ب  ام ق  ومن  اخللفية الباحث  ضبط 
 ، مما حتم تقسيم الدراسة ال: يلب حاجيات املدربني والباحثني األكادميني  ، اطار نظري  ا يف وضعالنظرية و 

 أوال: اجلانب النظري: 
الدراسات   فصول،   ثالث مقسم ال   أوهلا أهم  املشاهبة، و   الوطنية  تضمن  احلديثة  الفصل   العربية واألجنبية  أما يف 

الباحث ال   تطرق  والالثاين فقد  البدنية  القدمفسيولوجياملتطلبات  املتغريات   ة لدى العب كرة  التطرق ال  مت  حيث 
معتربة علمية  ملراجع  وفقا  و شرحها  مبوضوعات  التابعة  فأمل  والالهوائي،  اهلوائي  اإلمداد و   ،التحمل  مت شرح مصادر 

الطاقة و ابلطاقة و  أنظمة  العضلية والسرعة يف كرة   ها ابلتحمل اهلوائي والالهوائي،عالقتكذا  القوة  وأيضا موضوعات 
القدم وارتباطهما الوثيق بصفة اإلنفجارية اليت هي أهم موضوعات التدريب احلديث يف كرة القدم، وتناول أيضا هذا 

ال ودورها  األساسية  الصفات  لتكملة  القدم  كرة  لالعب  واملرونة  الرشاقة  أمهية  اإلصاابت الفصل  تفادي  يف  فعال 
يف ما خيص العضلية، ويف النهاية تطرق الباحث ملعلومات حول التعب العضلي، أسباب حدوثه، وفوائده لالعب، أما 

وخصائص املرحلة العمرية،   كمتغري مستقل يف دراستنا  فسيولوجيا اهليبوكسيكالفصل الثالث فقد تطرق الباحث ال  
الفسيولوجي  اجلانب  الباحث  النبضات   فتنب  معرفة  قصوى يف  أمهية  له  ملا  مفصل  بشرح  والتنفسي  الدوري  للجهاز 

املوضوع   فنظرا حلداثة  التدريبية،  لألمحال  التعرض  وبعد  وأثناء  قبل  والزفري  الشهيق  وآلية  التنفس  مرات  وعدد  القلب 
على   حملة  الباحث  حول  أعطى  مستفيض  بشكل  وتكلم  اهليبوكسيك،  لتدريبات  التارخيي  اهليبوكسيك التطور  أنواع 

االرادية والالإرادية، وايضا حول التدريبات احلديثة احملاكية للمرتفعات، واستدل الباحث ببعض الدراسات احلديثة اليت 
تربز أمهية إدماج هذا النوع من التدريبات يف خمتلف الربامج التدريبية، وقد قصد الباحث خالل هذا الفصل التطرق 
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سنة ملعرفة مدى مالئمة تدريبات اهليبوكسيك مع النمو اجلسمي والفسيولوجي  19ية حتت ال خصائص املرحلة العمر 
 والعقلي والبدين لدى العب هاته الفئة؛

  اثنيا: اجلانب التطبيقي )امليداين(:
فصول،  ثالث  وتضمن  التطبيقية   الدراسة  تناول  الدراسة   فقد  ال  األول  الفصل  يف  الباحث  تطرق  حيث 

قصد   (01)امللحق رقم  اليت مشلت يف أوهلا ضبط وتثمني مشكلة البحث من خالل استمارة استبيانية    االستطالعية
وحتكيم  التدريب  الربانمج  ضبط  الفصل  هذا  أيضا  وتناول  للدراسة،  االساسي  املشكل  على  التعتيم  وازاله  التعمق 

والفسيولوجية من طرف خرباء وحمكمني   البدنية  رقم  )ااالختبارات  وأيضا  (02مللحق  استطالعية أجريت  ،  دراسة 
من نفس جمتمع البحث واليت مت استبعادها من الدراسة   ني من فريق جنوم تيارت،العب  06على عينة قوامها  ميدانية  

واليت متثلت يف   أما الفصل الثاين فقد تناول منهجية البحث، و اجراءاته امليدانية من حيث عينة البحث،  األساسية،
 10تضم    ضابطة،جتريبية و   قسموا ال جمموعتني، سنة من فريق شبيبة تيارت،    19ة القدم حتت  عة من العب كر جممو 

العمدية  ، ، ومت استبعاد حراس املرمىلكل منهما  العبني  للدراسة،ومت ضبط    ، اختريوا ابلطريقة  البحث املالئم   منهج 
املن الباحث  اتبع  املوضوع حيث  طبيعة  التجريب ملالءمته  الدراسة،، و هج  والبشري،  الزماين،  جماالت  متغريات   املكاين 
)الصدق، وقبل ذلك األسس العلمية لالختبارات  املتبعة  االحصائية  أدوات البحث والوسائل   البحث وكيفية ضبطها، 

ابالستنتاجات مث بعد ذلك ليتبعها    أما الفصل الثالث فقد استعرض الباحث فيه النتائج وحللها،  ،الثبات واملوضوعية(
 ؛  من خالله حتقق كل فرضيات البحثوفقا لفرضيات البحث والذي تبني ،مناقشة النتائجتفسري و 

، النتائج املتحصل عليها يف هذا البحثات بناءا على اإلجراءات املتبعة، و يف األخري قام الباحث ببعض التوصيو 
ابستخدام قناع اهليبوكسك له أتثريات اجيابية يف ما خيص   دريبتأن ال  وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة ال

التطور يف  القصوى، والقوة االنفجارية وحتمل السرعة، يف حني مل يربز هذا  البدنية كالسرعة اهلوائية  القدرات  بعض 
، وحتسن صفة الرشاقة والتنسيق وتغيري االجتاهات، وكذا بعض القدرات الفسيولوجية كمستهلك االقصى لالوكسجني

قدرات االسرتجاع وهذا ماتربزه نتائج مؤشر رويف ديكسون، اضافة الىالسعة احليوية، يف حني مل يربز هذا التطور يف 
 نبض القلب األقصى. 
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 : (01امللحق رمق ) 

 اس امترة اس تبيانية لتمثي مشلكة البحث



 

 
  

 الـــــــــــــــــــــــــعالي و الـــــــــــــــــــبحث الــــــــــــعلمي وزارة الــــــــــــــــــــــتعليم 

 _  مــــــــــــــــــــستغانم_   جــــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــــبد الحـــــــــــــــــــــميد ابن بـــــــــــاديس

 ــــــلوم و تـــــــــــــقنيات األنشطة البـــــــــــــــدنية و الــــــــــــــــرياضية مــــــــــــــــــــــــــعهد عــــــــــــــــــ

 قسم التدريب الرياض ي 
 
 

 
 زمالئي املدربني واملختصني يف التحضري البدين يف كرة القدم حتية طيبة وبعد...... 

اإلستمارة قصد اإلستفادة من خربتكم يف جمال التدريب والتحضري البدين وملساعدة الباحث يف  أضع بني أيديكم هاته  
 كشف بعض اجلوانب العلمية وامليدانية لتثمني مشكلة الدراسة اليت متحورت حتت عنوان: 

تأثير استخدام قناع التدريب الهسبوكسيك على بعض القدرات البدنية واملتغيرات "

 " عبي كرة القدمالفسيولوجية لدى ال 

 -سنة 19حبث جترييب على فريق شبيبة تيارت حتت -

خالل    نرجو من  االستمارة   هذه  حتكيم  يف  املسامهة  سيادتكم  وإبداء  من  األسئلة  على   آراءكماإلجابة 
 طار التحضري ألطروحة الدكتوراه لدراسة يف إ وتوجيهاتكم، خدمة ل

 كامل التقدير واإلحرتام نشكركم جزيل الشكر يف اثراء البحث ولكم منا  

 ظة: حمال

 صحيحة وأخرى خاطئة"   إجاابتتوجد   يف اخلانة املناسبة لتعرب عن وجهة نظرك "ال   (x)ضع عالمة  

 

 . بن قوة علي دأ/املشرف:                                     ن تومية رضوانالطالب الباحث: ب  
 ابرودي حممد أمني   .شرف: د امل مساعد                                                                             

    
 كل االحرتام و التقدير

 

 استمارة استبيانيه لتثمين مشكلة البحث



 

 
  

 العنصر األول: 
 احملور األول: معلومات عامة 

 ماهي الشهادة األكادميية املتحصل عليها؟ /  1
  

 ماسرت                         دكتوراه                         مستشار ليسانس                       
 
 ماهي الشهادة التدريبية املتحصل عليها؟ /  2

FAF3               CAF C                        CAF B                      CAF A 
 

 كم تبلغ خربتكم املهنية يف ميدان التدريب؟ /  3
 

 سنوات  10سنوات       أكثر من   10  –  05سنوات      من    05 –  03سنوات        من    03  –  01من  
 
 ماهي مهامكم يف الفريق ؟  /  4

 مدرب احلراس        نفسي             حمضر                       مدرب بدين                فن   مدرب 
 

 العنصر الثاين: 
 البدين يف كرة القدم األول: التحضري  احملور  

 / ما هو املكان األنسب ملرحلة التحضري البدين؟ 1
 املناطق السهبية           الصحراء                           املرتفعات                  الساحل                 

 
 هل إبمكان فرقكم القيام ابلرتبص يف املرتفعات؟   /2

 ال       نعم                            
 

 ؟ كهل لديكم فكرة عن اهليبوكسي   /3
 نعم                                  ال 

 
 



 

 
  

 ؟كما هو اهليبوكسي   /4
 ... ............زايدة يف درجة حرارة اجلسم -
 . ....................نقص يف كمية الدم   -
 .. ....................زايدة يف األكسجني -
 ..... ..........نقص يف كمية األكسجني   -
 ... ........كسجينو املستهلك األقصى األ   -

 
 يف التدريب والتحضري البدين؟   ك كيف ميكن استخدام اهليبوكسي  /5

 ... ..................التدريب يف املرتفعات -
 .... ..............التدريب يف غرف احملاكاة -
 . ..............استخدام وسائل كتم النفس -
 .. ..........استخدام قناع التدريب احلديث -

 
 احملور الثاين: استخدام قنع التدريب اهليبوكسيك 

 
 /هل لديكم فكرة عن آلية عمل هذا القناع ؟ 6

 نعم                                  ال 
 
 كيف يؤثر التدريب بنقص األوكسجني على الدم؟  //7

 .. ...............كرايت الدم احلمراءنقص يف عدد   -
 .. ..................زايدة يف عدد كرايت دم محراء -
 ................................... ال يؤثر عليها -

 ؟ ك/ماهي القدرات البدنية األساسية اليت تطورها تدريبات اهليبوكسي 8
 ..............................التحمل -
 ................................القوة -
 ..............................السرعة -

 



 

 
  

 ؟ ك/ ماهي اخلصائص الفسيولوجية اليت تطورها تدريبات اهليبوكسي 9
 .....................اجلهاز الدوري -
 ....................اجلهاز التنفسي -
 ..................كفاءة االسرتجاع -
 .....................ال تطور شيء -

 
 / هل هناك عالقة بني نقص كمية األوكسجني والكرايت الدموية احلمراء؟ 10

 نعم                                  ال 
 

 من اجل تطوير القدرات البدنية؟  كاهليبوكسي ماهي الفرتة اليت حيبذ فيها استخدام قناع    /11
 مرحلة اإلعداد العام................ -
 مرحلة اإلعداد اخلاص.............. -
 مرحلة قبل املنافسة................. -
 مرحلة املنافسة..................... -
 املرحلة اإلنتقالية................... -

 
 من قبل خالل تدريبات فريقكم؟  كالتدريب اهليبوكسي /هل جربتم استخدام قناع  12

 نعم                                  ال 
 

 
 
 



 

 
  

 

 
 : (02امللحق رمق ) 

 اس امترة اس تبيانية لرتش يح بطارية الاختبارات 



 

 
  

 الــــــــــــــــــــــتعليم الـــــــــــــــــــــــــعالي و الـــــــــــــــــــبحث الــــــــــــعلمي وزارة 

 _  جــــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــــبد الحـــــــــــــــــــــميد ابن بـــــــــــاديس _ مــــــــــــــــــــستغانم

 ـــــــعهد عــــــــــــــــــــــــلوم و تـــــــــــــقنيات األنشطة البـــــــــــــــدنية و الــــــــــــــــرياضية مـــــــــــــــــــ 

 قسم التدريب الرياض ي 
 
 

 دكتوراه يف علوم التدريب الرايضي بعنوان :   أطروحةاستمارة مقدمة لتحضري  

 

 

 

 
 . بن قوة علي دأ/املشرف:                                     ن تومية رضوانالطالب الباحث: ب  
 ابرودي حممد أمني   .شرف: د امل مساعد                                                                             

 كل االحرتام و التقدير إىل:   
   ؛ وقرينامل  كرة القدم واحملضرين البدنيني  ومدريبرتمني  السادة الدكاترة واألساتذة احمل

العلمي،   والبحث  التدريب  جمال  يف  امليدانية  وخربتكم  العلمي  ملستواكم  هذه    نرجونظرا  حتكيم  يف  املسامهة  سيادتكم  من 
املقدمة، اختصاص   امليدانية  أولوية االختبارات  القدم"االستمارة  من خالل حتديدكم  الرايضي يف كرة  ال  " التدريب  البدنية  من  ناحية 

فئة  لالعب كرة القدم    الفسيولوجية  القيمة يف معرفة تسلسل االختبارات البدنية و    أرائكم  إل كان من الضروري العودة  ة،  الفسيولوجيو 
 البناءة.  آبرائكم هذا البحث  إبثراء املسبقة حلسن تعاونكم   ناتشكراتمع    لطبيعة الدراسة حسب أمهيتها و مالءمتها  سنة، 19حتت 

 .... ............. ....................................................................  االسم و اللقب:

 . ................. . ......................................احملصل عليها:  الدرجة العلمية/ الشهادة  

 . ... .............................. ................. ...................................:  سنوات اخلربة
 

                                                                                                              
 

 املقرتحة   الفسيولوجية استمارة استبيانيه لتحديد أولوية االختبارات البدنية و 

الهسبوكسيك على بعض القدرات البدنية  تأثير استخدام قناع التدريب 

 واملتغيرات الفسيولوجية لدى العبي كرة القدم

 سنة  19حبث جترييب على فريق شبيبة تيارت حتت  



 

 
  

 القياسات املورفولوجية: 
 ................................. القامة -
 ................................. الوزن -
 .................. IMCمؤشر الكتلة   -
 اقرتاح اخر....................................................................................  -

 
 االختبارات البدنية: 
 حتمل السرعة: 

 ...................................................... م30×5اختبار   -
 .............................. م  40م مث  20م، مث60م،مث20م،مث  40 -
 ...................... Bongsboكفاءة تكرار السرعة القصوى   RSA اختبار -

 
 القوة اإلنفجارية:         

 ................................. اختبار اخلمس قفزات -
 ..................... اختبار ميواتست ارتفاع، قدرة، قوة -
 ............................   اث(90القفز من اجللوس ) -
 .............................. الوثب العمودي سارجنت -

 
 االختبارات الفسيولوجية: 

 
ــــ   : VO2max/VMAقياس الــ
 ...................... intermittent  20/5اختبار يويو -
 ..............................(Luc Leger(م ) 20اختبار ) -
 ....................................................... Vam-Evalاختبار  -

 
 

 



 

 
  

 
 :FC vo2maxاختبار  

 ....................  MAX  FCقياس -
 أخر............................................................................ اقرتاح   -

 
 قياس قدرة االسرتجاع: 

 ........................ اختبار نوفميجانوف -
 ...................... اختبار رويف ديكسون -

 
 قياس السعة احليوية: 

 ............. قياس السعة احليوية جبهاز االسبريومرت -
 اقرتاح أخر.......................................................................... -

 
 

 

 



 

 
  

 

 

 : (03امللحق رمق ) 

اسامء اخلرباء واخملتصي وفريق البحث اذلين مت 

الاس تعانة هبم يف ضبط وحتكمي خمتلف أ طوار 

ادلراسة 



 

 
  

 و الربانمج التدريب األساتذة احملكمني لالختبارات    بعض   قائمةيوضح    (:45جدول رقم )

 الوظيفة و مكان العمل  الدرجة اإلسم و اللقب 
 جامعة مستغان  أستاذ تعليم عايل  أ/د. بن قوة علي 
 جامعة تسمسيلت  أستاذ حماضر د.برابح خري الدين

 جامعة  مستغان  أستاذ تعليم عايل  أ/د.كتشوك سيد حممد 
 جامعة مستغان  استاذ تعليم العايل  أ/د. حجار حممد 

 جامعة شلف  أستاذ تعليم عايل  أ/د. سعداوي حممد 
 جامعة مستغان  دكتوراه علوم تدريب د. ميم خمتار 

 جامعة البويرة  أستاذ حماضر د.بوحاج مزاين 
 جامعة غرداية أستاذ حماضر هوار عبد اللطيف د.  

 جامعة مستغان  أستاذ حماضر د. فغلول سنوسي 
 جامعة مستغان  أستاذ حماضر د.عدة غوال 

 جامعة البيض  أستاذ حماضر د.مسعودي خالد 
 

 لالختبارات والربانمج التدريب  اخلرباء واملدربني احملكمني  بعض   قائمةيوضح  (:  46جدول رقم )

 الوظيفة و مكان العمل  الدرجة اإلسم و اللقب 
 اجلزائر  -مدير تقين وطين   Instructeur .CAF بن عودة عبد الكرمي 

  مدير تقين والية مستغان  CAF A - DTW بليدي توايت 
 املنتخب الوطينحمضر بدين   CAF A – P.PH حممد شريفي 

 وهران   -مدير تقين جهوي  CAF A - DTR حميمدة خالدي 
Fabio patteri UEFA A – P.PH  املنتخب االيطايل النسوي 

 اجلزائرمدير فين شباب بلوزداد   CAF A بوعالم شارف
 تيارت مدرب فريق مدريسة   CAF A برابح خري الدين
 تيارت حمضر بدين شبيبة   CAF C – P.PH فيصل خرويب 

 مدرب إ.بلعباس  CAF A يعيش عبد القادر 
 حمضر بدين وداد مستغان  P.PH بومسجد عبد القادر 



 

 
  

 

 يوضح قائمة فريق العمل   (:47جدول رقم )

 الوظيفة و مكان العمل  التحصيل العلمي  اإلسم و اللقب 
 أستاذ تعليم متوسط _ م.بدين بدين  .دكتوراه تدريب رايضي _ م قاسم عبد اهلادي

 أستاذ تعليم اثنوي _ مدرب  CAF cماسرت تدريب رايضي _   زبوج واضح 
 أستاذ جامعي _ مدرب  CAF cدكتوراه تدريب رايضي _  ابرودي حممد 
 أستاذ جامعي  دكتوراه تدريب رايضي  بوفادن عثمان 
 أستاذ تعليم اثنوي _ مدرب  CAF cماسرت تدريب رايضي _   بومدين ايسني 

 طبيب الفريق الطبدكتور يف   يسين عبد الرمحان
 أمني العتاد _شبية تيارت  / بناجي امساعيل 
 إذاعة تيارت_ مصور الفريق ليسانس لغة فرنسية  حممد عثمان
 أستاذ تعليم متوسط   دكتوراه تدريب رايضي  بومدين قادة 

 

 واحملكمني اللغويني  قائمة األساتذة املرتمجني  (:48جدول رقم )

 اخلربة الوظيفة  العلمي التحصيل   االسم و اللقب 
 سنوات   25 اثنوي  ة تعليمأستاذ أدب عريب   دكتوراه شعيب خالد

 سنوات   10 اثنوي  تعليم  أستاذ ليسانس لغة  فرنسية  بوخرطوب خري الدين
 سنوات   05 تعليم متوسط   أستاذ ماسرت لغة اجنليزية  مور رابح ع 

 

 



 

 
  

 

 

 : (04امللحق رمق ) 

بعض الصور امليدانية للمقابالت الشخصية 

وأ ثناء القيام ابدلراسة امليدانية 



 

 
  

 بعض الصور اخلاصة ابلدراسة امليدانية 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 -مكان اجراء الدراسة –ملعب قايد أمحد 

 



 

 
  

 

 

 : (05امللحق رمق ) 

 بيان تسهيل املهمة اخلاص ابدلراسة

وقامئة الالعبي اخلاصة ابدلراسة



 

 
  

 

 

 سنة:   19اإلمسية لالعيب فريق شبيبة تيارت حتت  القائمة  

 

 
 اتريخ االزدايد  االسم واللقب الرقم 
 تيارت  02/2002/ 01 حيياوي عبد احلميد  01
 //// 11/2002/ 22 قرموزي عبد اللطيف  02
 //// 04/2002/ 22 سوم عبد الباسط  03
 //// 01/2002/ 16 بوعشرين أنس  04
 //// 08/2001/ 03 سافر أمحد  05
 //// 05/2002/ 23 بوزايين صهيب  06
 //// 01/2002/ 09 العريب سيدعلي  07
 //// 09/2002/ 28 مزار عمار  08
 //// 03/2002/ 14 بن حيي ابراهيم  09
 //// 11/200/ 07 قورين غالم هللا  10
 //// 02/2002/ 01 مقران أسامة  11
 //// 02/2002/ 10 بواببوري عبد احلميد  12
 //// 08/2001/ 07 اتمي عبد املومن  13
 //// 07/2001/ 11 حجار عبد الرحيم  14
 //// 03/2002/ 05 بلماييت أكرم  15
 //// 10/2002/ 11 بناجي حممد  16
 //// 04/2002/ 02 عابد مصطفى  17
 //// 07/2001/ 12 حرشة زكرايء  18
 //// 09/2002/ 14 برحال الياس  19
 //// 03/2001/ 19 معمر هواري  20



 

 
  

 

 

 : (06امللحق رمق ) 

الربامج والتطبيقات احلاسوبية اليت اس تعان  بعض 

 هبا الباحث يف ادلراسة



 

 
  

 : جهاز قياس نسبة تشبع األوكسجني يف الدم

 

 

 املشاركة يف امللتقيات عرب تطبيق زووم: 

 

 

 

 

 واملايو تيست: تطبيق اختبار يويو املتقطع 

 

 

 

 للمعادالت االحصائية:   exelبرانمج 

 



 

 
  

 
 

 : (07امللحق رمق ) 

 النتائ اخلام لعينيت ادلراسة  



 

 
  

 
 

 

 

 

 

 الدراسة االستطالعية



 

 
  

 

 

يوضح النتائج اخلام للدراسة االستطالعية(:  49اجلدول رقم )  

 الدراسة االستطالعية
 االختبارات البدنية  االختبارات الفسيولوجية 

اختبار السعة الحيوية  الالعبين 
 (Spiromètreالقصوى )

 Testديكسون )اختبار روفي 
de ruffier dickson ) 

 Yoyoاختبار يويو الفتري )
test intermittent) 

اختبار الرشاقة الينوا  
(Illinois) ( اختبار كفاءة تكرار السرعةRSA) تاست  اختبار الميو 

 االرتفاع )السنتمتر( )الواط/كغ( القدرة  القوة )ن/كغ(  معدل الركضات )ثانية( مؤشر التعب  )ثانية(  ثانية كلم/سا  مؤشر روفي  لتر 

 الرقم قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي 
3,5 3,56 16,4 16,2 16,5 16,5 16,32 16,79 1,1 0,96 6,87 6,81 30,58 32,39 50,62 53,08 31,2 32,5 1 
2,88 2,84 8,9 9,2 16,5 16,5 17,4 17,54 1,03 0,96 6,82 6,87 29,9 31,8 49 54,5 30,3 29,3 2 
3,14 3,15 8,7 8,6 17 16,5 16,3 16,42 0,74 0,85 6,78 6,83 30,58 30,58 50,62 50,62 31,2 31,2 3 
3,4 3,419 12 12,3 15,5 15 17,3 17,29 0,96 0,98 6,95 7,14 29,9 29,9 49 49 30,7 30,2 4 
3,24 3,245 11,2 11,4 16,5 16,5 16,66 16,67 0,85 0,76 6,92 6,94 29,11 29,11 50,07 50,07 28,1 28,1 5 
3,15 3,14 14 14,5 15 15 16,44 16,82 0,77 0,74 6,92 6,95 28,6 28,6 50,07 50,07 28,4 28,6 6 

 س  29,98  29,98  51,22  49,89  30,39  29,77  6,92  6,87  0,87  0,90  16,92  16,73 16  16,16  12,03  11,86  3,22  3,21

 ع  1,66  1,38  2,10  0,73  1,49  0,79  0,12  0,06  0,10  0,14  0,41  0,49  0,77  0,75  2,95  2,97  0,24  0,21

  

0,99  

  

0,99  

  

0,94  

  

0,92  

  

0,79  

  

0,77  

  

0,81  

  

 0,11  

  

 االرتباطمعامل   0,88

 الثبات   0,88  0,64   0,81  0,77  0,79  0,92  0,94  0,99  0,99

 الصدق   0,93  1,99  0,75  0,84  0,77  0,95  0,94  0,99  0,99
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ةاألساسيالدراسة 



 

 

 ساسية )العينة الضابطة والعينة التجريبية(يوضح النتائج اخلام للدراسة اال(:  50اجلدول رقم )

 العينة الضابطة 
 االختبارات البدنية  االختبارات الفسيولوجية 

اختبار السعة الحيوية  الالعبين 
 (Spiromètreالقصوى )

 Testاختبار روفي ديكسون )
de ruffier dickson ) 

 Yoyoاختبار يويو الفتري )
test intermittent) 

اختبار الرشاقة الينوا  
(Illinois) 

 تاست  اختبار الميو (RSAاختبار كفاءة تكرار السرعة )

 االرتفاع )السنتمتر( القدرة )الواط/كغ(  القوة )ن/كغ(  معدل الركضات )ثانية( مؤشر التعب  )ثانية(  ثانية كلم/سا  مؤشر روفي  لتر 

 الرقم قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي 

4,12 3,419 12 14,5 16 15 16,52 17,2 0,77 0,83 7,1 7,25 37,12 29,84 63,84 51,32 36,2 29,1 1 

4,325 3,245 6,88 8,5 16 15 16,84 17,89 0,86 0,96 6,6 6,81 32,63 29,79 54,02 49,32 33,3 30,4 2 

4,156 3,14 8,77 11 17 16,5 17,02 17,76 0,9 0,96 6,71 6,87 34,79 28,9 52,97 44 35,4 29,4 3 

3,157 2,93 8,4 11,9 17,5 17 16,2 17,29 0,74 0,85 6,69 6,83 33,46 28,81 54,84 47,21 33,8 29,1 4 

3,98 3,56 7,99 9,4 16 15,5 15,85 16,67 0,62 0,7 6,55 6,77 33,29 28,2 57,25 48,5 32,7 27,7 5 

3,648 2,84 13,7 16,2 17 16 15,32 16,79 0,58 0,61 6,7 6,68 36,65 27,08 64,17 47,42 36,4 26,9 6 

3,987 3,15 7,57 9,2 16,5 16,5 16,75 17,54 0,93 0,98 6,85 7,14 36,57 26,80 62,68 45,94 33,7 24,7 7 

4,65 4,012 6,91 8,6 17 16,5 15,12 16,42 0,66 0,76 6,66 6,94 32,48 26,52 55,86 45,62 31,1 25,4 8 

4,058 3,674 8,88 12,3 17,5 16,5 15,38 16,82 0,68 0,74 6,92 6,95 33,10 28,81 48,88 42,54 40,9 35,6 9 

4,063 3,187 9,2 11,4 17 16,5 17,46 18,02 0,75 0,89 6,7 7,2 32,83 26,16 52,02 41,46 33,5 26,7 10 

 س 28,5 34,7 46,33 56,65 28,09 34,29 6,94 6,74 0,82 0,74 17,24 16,24 16,1 16,75 11,3 9,03 3,31 4,01

 ع 3,09 2,71 3,06 5,28 1,35 1,83 0,19 0,16 0,12 0,11 0,55 0,80 0,69 0,58 2,55 2,19 0,35 0,39
 



 

 

 

 العينة التجريبية 
 االختبارات البدنية  االختبارات الفسيولوجية 

اختبار السعة الحيوية  الالعبين 
 (Spiromètreالقصوى )

 Testاختبار روفي ديكسون )
de ruffier dickson ) 

 Yoyoاختبار يويو الفتري )
test intermittent) 

اختبار الرشاقة الينوا  
(Illinois) 

 تاست  اختبار الميو (RSAاختبار كفاءة تكرار السرعة )

 االرتفاع )السنتمتر( القدرة )الواط/كغ(  )ن/كغ( القوة  معدل الركضات )ثانية( مؤشر التعب  )ثانية(  ثانية كلم/سا  مؤشر روفي  لتر 

 الرقم قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي 

4,5 3,145 5,5 10,4 18 16 17,9 18,3 0,4 0,69 6,02 6,25 38,21 29,9 64,51 49 38,6 30,2 1 

5,644 4,03 4,6 8,2 17,5 15,5 17,2 17,9 0,77 0,92 6,1 6,7 39,30 29,9 64,41 49 39,7 30,2 2 

4,026 2,895 6,9 12 18,5 17 17,8 18,04 0,44 0,99 7 7,6 36,43 29,9 60,41 49 36,8 30,2 3 

5,013 3,689 6,9 11,6 16,5 15 16,85 17,1 0,39 0,87 6,07 6,8 36,98 29,11 63,61 50,07 35,7 28,1 4 

4,98 3,132 4,5 8,3 17,5 16 16,12 16,67 0,5 0,75 6,08 6,66 36,7 28,6 64,25 50,07 36,7 28,6 5 

5,886 3,625 8,5 14,2 18 16,5 16,5 16,9 0,22 0,6 7,05 7,48 37,86 28,6 66,28 50,07 37,6 28,4 6 

4,32 2,946 5,9 11,3 18,5 17 16,02 16,44 0,38 0,77 6 6,46 36,56 28,9 59,42 42,54 37,2 29,4 7 

6,023 4,013 5,3 10,4 17,5 15 16,01 16,47 0,64 0,96 7,01 7,34 36,24 28,2 53,29 41,46 35,6 27,7 8 

5,687 3,57 6,9 11,2 18,5 17 16,08 16,66 0,53 0,75 6,2 6,86 36,81 28,2 63,31 48,5 35,9 27,5 9 

4,098 3,017 7,9 13,2 17,5 15,5 17,32 17,99 0,6 0,93 6,7 7,1 38,22 28,2 58,29 41,71 36,6 27 10 

 س 28,73 37,04 47,14 61,78 28,95 37,33 6,92 6,42 0,82 0,48 17,24 16,78 16,05 17,8 11,08 6,29 3,40 5,01

 ع 1,20 1,30 3,66 3,91 0,72 1,00 0,44 0,45 0,12 0,15 0,72 0,74 0,79 0,63 1,89 1,35 0,43 0,75



 

 

 

 

 

 : (08امللحق رمق ) 

 الربانمج التدرييب لعينيت ادلراسة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 األسبوع األول 

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-49) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 676 26 75 30 2,5 جري حفيف -اتصال وتنظيم السبت 
 VMA 1,5 30 45 4- 16   قدرة هوائية االحد 
 1600 40 80 40 2 تنسيق وتوازن االثنني 
 2401 -49 0 0 0 راحة سلبية  الثالاثء
 VMA 1,5 40 60 11 121 االربعاء 
 961 31 80 40 2 تقوية عضلية عامة  اخلميس 
 2401 -49 0 0 0 راحة سلبية  اجلمعة 

 8176 اجملموع  49 محل التدريب اليومي  متوسط

    37 =   1363=           8176/6االحنراف املعياري  =  

 340 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع / االحنراف =

 املعياري
49/37 = 1.32 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 340x 1.32  = 448.8 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
340 – 448.8  = 108.8- 

 محل التدريب األسبوعي  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل ضعيف جدا 
 ل خفيفمح

 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 700اقل من 
 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خالل األسبوع االول  منحىن بياين يوضح احلمل التدريب اليومي :(49الشكل رقم )

  
 

التناوب   ملبدأ  حتقيقا  متفاوت  كان  األول  األسبوع  خالل  التدريب  احلمل  أن  يتضح  البياانت  خالل   من 
Alternance    75حيث كانت يف يوم السبت يقدر ب  UA   لينخفض محل التدريب يف احلصة اليت تليها

يوم االثنني مث راحة سلبية ابعتباره األسبوع األول خالل   80يف حني ارتفعت هاته الوحدة إل     UA  45إل  
املوسم لنكتفي خبمسة وحدات تدريبية خالل األسبوع األول من اجل حتقيق التوازن بني التدريب والراحة ولتتزايد 

ن أجل حتقيق مبدأ التعويض الزائد اجلمعة ممث تعطى راحة سلبية يوم     UA  80إل    60األربعاء واخلميس من  
بطبيعة احلال ابلعودة إىل ليتضح أن احلمل التدريب خالل األسبوع األول هو   محل ضعيف جدا وهذا نفسره 

دام   انقطاع  بعد  هو     أشهر  4إىل    3التدريبات  األول  لألسبوع  األساسي  األرضية اهلدف  وبناء  حتضري 
   .   VMA-VO2maxوائية  تنمية القدرات  اهلالفسيولوجية لالعبني و 

 
 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 75 45 80 0 60 80 0
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الحمل التدريبي
(االسبوع االول)



 

 

 

 ثاين األسبوع ال

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-189) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 81 -9 80 40 2 رشاقة -مداومة  السبت 
 2401 -49 140 40 3.5 6/6العاب مصغرة  االحد 
 VMA 3.5 50 175 14- 196قدرة هوائية  االثنني 
 1296 36 225 50 4.5 لعب تطبيقي  –خططي تكتيكي  الثالاثء
 PA 5 60 300 111 12321قدرات هوائية  االربعاء 
 46656 216 405 90 4.5 تنسيق –مهاري  اخلميس 
 3591 -189 0 0 0 راحة سلبية  اجلمعة 

 66542 اجملموع  189 محل التدريب اليومي  متوسط

 105 =  11090=          6/  66542       االحنراف املعياري  =

 1325 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  األسبوع / االحنراف = متوسط محل التدريب اليومي خالل

 املعياري
189/105= 1.8 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 1325x1.8= 2385 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
1325-2385= 1060- 

  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 متوسطمحل 

 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 
 

 

 

 

 

 



 

 

 خالل األسبوع الثاين  منحىن بياين يوضح  احلمل التدريب اليومي :(50الشكل رقم )

 
 

من خالل البياانت يتضح أن احلمل التدريب خالل األسبوع الثاين متيز مببدأ االستمرارية يف التدريبات ويف األمحال 
يقدر ب   السبت  يوم  التدريبية حيث كانت يف  الفرتة  ومتطلبات  يتماشى  ملا  لريتفع محل    UA  80التدريبية 

تليها إل   يوم االثنني لتزداد يف   175هاته الوحدة إل  يف حني ارتفعت     UA  140التدريب يف احلصة اليت 
كل هذا إضافة إل زايدة يف عدد الوحدات التدريبية لتبلغ   UA  405االرتفاع وتبلغ الذروة يوم اخلميس مبقدار  
اجلمعة من أجل حتقيق مبدأ التعويض الزائد مث تعطى راحة سلبية يوم     معدل ستة وحدات خالل األسبوع الثاين

محل خفيف ليشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة ابألسبوع األول التدريب خالل األسبوع الثاين هو    ليتضح أن احلمل
و الدخول يف التدريبات التكتيكية اخلاصة فرداي PA و VMAمع زايدة العمل لتنمية القدرات اهلوائية  

 ومجاعيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 80 140 175 225 300 405 0
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(االسبوع الثاني)الحمل التدريبي 



 

 

 لثالثاألسبوع ا

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-242) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 13689 -117 125 50 2.5 مداومة رشاقة  السبت 
 3364 58 300 60 5 تقوية اجملاميع العضلية  االحد 
 400 20 262 75 3.5 تنسيق حركي مهاري  االثنني 
 PMA 5 90 450 208 43264قدرة هوائية  الثالاثء
 8464 -92 150 60 2.5 عمل مهاري ابلكرة  االربعاء 
 26569 163 405 90 4.5 ... 4/4ألعاب مصغرة  اخلميس 
 58564 -242 0 0 0 راحة سلبية  اجلمعة 

 154314 اجملموع  242 محل التدريب اليومي  متوسط

 160 =   25719    = 6/ 154314=            االحنراف املعياري

 1692 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  / االحنراف = متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع

 املعياري
242/160 = 1.51 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 1692x 1.51  = 2556 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
1692–2556= 864- 

 األسبوعي محل التدريب  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 

 

 

 

 



 

 

 الثالث خالل األسبوع   منحىن بياين يوضح  احلمل التدريب اليومي :(51الشكل رقم )

 
 

التناوب   ملبدأ  حتقيقا  متفاوت  كان  الثالث  األسبوع  خالل  التدريب  احلمل  أن  يتضح  البياانت  خالل   من 
Alternance     125حيث كانت يف يوم السبت يقدر ب  UA    لريتفع محل التدريب يف احلصة اليت تليها بقدر

300  UA     450ذروهتا يوم الثالاثء بوحدة قدرها  يوم االثنني لتبلغ    262يف حني اخنفضت هاته الوحدة إل 
مث تعطى راحة سلبية يوم اجلمعة من أجل حتقيق مبدأ    405UAو    150ولتتأرجح بني األربعاء واخلميس بني  

   . محل متوسطالتعويض الزائد ليتضح أن احلمل التدريب خالل األسبوع الثالث هو  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 125 300 262 450 150 405 0
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(االسبوع الثالث)الحمل التدريبي 



 

 

 الرابعاألسبوع  

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-362) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 23104 -152 210 60 3.5 رشاقة-توازن-مهاري السبت 
 interm-long 5 60 300 62- 3844  متقطع االحد 
 4 -2 360 90 4 حتمل السرعة -سرعة االثنني 
 7744 88 450 90 5 لعب تطبيقي تكتيكي  الثالاثء
 31684 178 540 90 6 تقوية جماميع عضلية  االربعاء 
 PMA 5.5 90 495 133 17689عمل هوائي  اخلميس 
 131044 -362 0 0 0 راحة سلبية  اجلمعة 

 215113 اجملموع  362 محل التدريب اليومي  متوسط

 189 =   35852=        6/  215113     =        االحنراف املعياري

 2355 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع / االحنراف =

 املعياري
362/189= 1.91 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 2355x1.91= 4498 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
2355 – 4498 = 2143- 

 محل التدريب األسبوعي  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 
 

 

 

 



 

 

 خالل األسبوع الرابع منحىن بياين يوضح احلمل التدريب اليومي :(52الشكل رقم )

 
 

 

من خالل البياانت يتضح أن خالل األسبوع الرابع بدأت وترية العمل يف تزايد مستمر حيث كان احلمل التدريب 
يقدر ب   بقيمة     UA  210اليوم األول من األسبوع  األربعاء  يوم  الذروة  يوم    UA   540ليبلغ  لتتناقص 

بتزايد العمل اهلوائي     PPS اخلاص  دليل على الدخول اجليد يف مرحلة التحضري البدين   495اخلميس جزئيا إل  
الفسيولوجية   املتغريات  مبدأ    ،   VMA    ،PMAلتطوير  يوم اجلمعة من أجل حتقيق  مث تعطى راحة سلبية 

هو   الرابع  األسبوع  خالل  التدريب  احلمل  أن  ليتضح  الزائد  التحضري التعويض  مرحلة  مع  ابملوازاة  عايل  محل 
    . .intermittentsمتارينمع االستثمار يف     PPSاخلاص  

 

 
 

 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 210 300 360 450 540 495 0
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(االسبوع الرابع)الحمل التدريبي 



 

 

 

 امس األسبوع اخل

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-398) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 69169 -263 135 45 3 حتمل هوئي السبت 
 9409 97 495 90 5.5 تدريبات على الرمى-عمل تكتيكي االحد 
 103684 322 720 90 8 تقوية اجملاميع العضلية  االثنني 
 29929 -173 225 45 5 سرعات -تنسيق الثالاثء
 7921 89 487 75 6.5 1.1/2.2العاب مصغرة  االربعاء 
 24336 -156 240 60 4 تدريب دائري اخلميس 
 2x30 6.5 75 487 89 7921مقابلة تطبيقية  اجلمعة 

 252369 اجملموع  398 محل التدريب اليومي  متوسط

 205 =  42061=          252369/6       االحنراف املعياري  =

 2789 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  / االحنراف = متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع

 املعياري
398/205= 1.94 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 2789x1.94= 5410 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
2789-5410= 2621- 

 األسبوعي محل التدريب  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 

 

 

 



 

 

 اخلامس خالل األسبوع   منحىن بياين يوضح  احلمل التدريب اليومي: (53الشكل رقم )

 
 

تزايد مستمر حيث كان  املبذول يف  البياانت يتضح أن خالل  األسبوع اخلامس بدأت وترية اجلهد  من خالل 
يوم األحد  UA   495ليتزايد إل بقيمة     135UAاحلمل التدريب خالل اليوم األول من األسبوع يقدر ب  

وينتهي األسبوع إبجراء مقابلة تطبيقية   225الذروة ليتناقص جزئيا إل    720ويتزايد إل غاية يوم االثنني ليبلغ  
التدريب خالهلا   فيه     UA  487ودية، ويبلغ احلمل  البدين    7/7وهو أول أسبوع متارس  التحضري  يف مرحلة 

،  إن احلمل التدريب خالل  PM    ،PMAات الفسيولوجية  بتزايد العمل اهلوائي لتطوير املتغري    PPSاخلاص  
اخلاص  األسبوع اخلامس هو   التحضري  مرحلة  مع  عايل جدا ابملوازاة  متارين    PPSمحل  االستثمار يف  مع 

intermittents    .والدخول يف مترينات التقوية العضلية والسرعة 

 
 

 

 

 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 135 495 720 225 487 240 487
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(االسبوع الخامس)الحمل التدريبي 



 

 

 سادساألسبوع ال

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-429) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 184041 -429 0 0 0 راحة سلبية  السبت 
 PA 5 90 450 21 441تدريب هوائي  االحد 
 2601 51 480 60 8 لتدريبات القوة  حمطات خمتلفة االثنني 
 interm-cou. 7.5 90 405 24- 576  متقطع الثالاثء
 441 21 450 60 7.5 تدريب خططي االربعاء 
 289 -17 412 75 5.5 اهناء اهلجمة يف املرمى -تكتيكي اخلميس 
 2x45 9 90 810 381 145161مقابلة ودية  اجلمعة 

 333550 اجملموع  429 محل التدريب اليومي  متوسط

 236 =  55591=          333550/6   االحنراف املعياري  =

 3007 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع / االحنراف =

 املعياري
429/236= 1.81 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 3007x1.81= 5442 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
3007-5442= 2435- 

 محل التدريب األسبوعي  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالل األسبوع السادس  منحىن بياين يوضح  احلمل التدريب اليومي :(54الشكل رقم )

 
 

التدريب من خالل   التدريبية حيث كان احلمل  فيه األمحال  تباينت  السادس  أن خالل األسبوع  يتضح  البياانت 
خالل اليوم األول من األسبوع براحة سلبية قصد حتقيق التعويض الزائد بعد أسبوع شاق ومرهق، ويف اليوم الثاين 

 UA  450مث    405يوم االثنني ليرتاوح بني   UA   480ليتزايد إل قيمة     450UAقفز احلمل التدريب إل  
وهي ذروة األسبوع، ويتضح   810، وينتهي األسبوع إبجراء مقابلة تطبيقية ودية، قيمتها  412ويوم اخلميس بــــ  

تزايد العمل الالهوائي لتطوير القدرات البدنية األساسية يف كرة القدم كالتحمل أبنواعه والقوة العضلية أبنواعها 
السادس هو  إضافة إل   التدريب خالل األسبوع  مرحلة السرعة والرشاقة،  فاحلمل  مع  عايل جدا ابملوازاة  محل 

اخلاص   متارين     PPSالتحضري  االستثمار يف  العضلية    intermittentsمع  التقوية  مترينات  يف  والدخول 
 والسرعة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 0 450 480 405 450 412 810
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(االسبوع السادس)الحمل التدريبي 



 

 

 

 سابعاألسبوع ال

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-406) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 164836 -406 0 0 0 راحة سلبية  السبت 
 interm-cou. 8.5 45 382 24- 576  متقطع االحد 
 10816 104 510 60 8.5 عضلية تدريب قوة  االثنني 
 1 -1 405 45 9 حتمل السرعة  الثالاثء
 5476 74 480 60 8 .. 1/1العاب مصغرة  االربعاء 
 22801 -151 255 30 8.5 انطالقات -تنسيق اخلميس 
 163216 404 810 90 9 مقابلة ودية  اجلمعة 

 367722 اجملموع  406 محل التدريب اليومي  متوسط

 247 =   61287=          6/   367722    االحنراف املعياري  = 

 2842 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع / االحنراف =

 املعياري
406/246= 1.64 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 2842x1.64= 4660 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
2842-4660= 1818- 

 محل التدريب األسبوعي  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 

2500< 

 

 

 



 

 

 

 خالل األسبوع السابع منحىن بياين يوضح  احلمل التدريب اليومي: (55الشكل رقم )

 
 

األسبوع السابع احلمل التدريب املبذول يشبه إل حد كبيري األسبوع السادس، من خالل البياانت يتضح أن خالل  
حيث تباينت فيه األمحال التدريبية حيث كان احلمل التدريب خالل اليوم األول من األسبوع براحة سلبية قصد 

ليتزايد إل    382UAحتقيق التعويض الزائد بعد أسبوع شاق ومرهق، ويف اليوم الثاين قفز احلمل التدريب إل  
وينتهي األسبوع إبجراء   480ويبلغ يوم األربعاء قيمة    405يوم االثنني ليتناقص جزئيا إل   UA   510بقيمة  

كالتحمل  القدم  األساسية يف كرة  البدنية  القدرات  لتطوير  الالهوائي  العمل  تزايد  ويتضح  ودية،  تطبيقية  مقابلة 
محل عايل دريب خالل األسبوع السابع هو أبنواعه والقوة العضلية أبنواعها إضافة إل السرعة والرشاقة،  فاحلمل الت

ما وهذا  التدريبية  األمحال  شدة  حيث  من  السادس  األسبوع  ويشبه  التكيف   جدا  ومبدأ  خاصية  لنا  يربز 
 واالستشفاء اجليد لدى الالعبني . 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 0 382 510 405 480 255 810
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(االسبوع السابع)الحمل التدريبي 



 

 

 

 ثامناألسبوع ال

 النشاط  األايم
تقدير اجلهد 

املبذول 
(RPE) 

حجم 
الوحدة  
 التدريبية 

محل التدريب اليومي احلجم 
 × RPE 

متوسط محل  
التدريب اليومي  
 خالل األسبوع 

 (x-254) 

فروق احلمل  
 التدرييب 
(dxd)2D 

 64516 -254 0 0 0 راحة سلبية  السبت 
 10816 -104 150 60 2.5 تنسيق-مهاري االحد 
 24964 158 412 75 5.5 تكتيكي  االثنني 
 64516 -254 0 0 0 راحة سلبية  الثالاثء
 2116 46 300 75 4 تكتيكي -مهاري االربعاء 
 10816 -104 150 60 2.5 انطالقات -تنسيق اخلميس 
 261121 511 765 90 8.5 01مقابلة رمسية  اجلمعة 

 438865 اجملموع  254 محل التدريب اليومي  متوسط

 270 =   73144       =     6/ 438865    االحنراف املعياري  =

 1777 = مجع أمحال التدريب اليومي  CE hebdomadaireمحل التدريب األسبوعي 
 Monotonie de l’entraînement  متوسط محل التدريب اليومي خالل األسبوع / االحنراف =

 املعياري
254/270= 0.94 

 Contrainte d’entraînement  محل التدريب األسبوعي =CE×monotonie 1777x0.94= 1670 
 contrainte –= محل التدريب األسبوعي indice de fitnessمؤشر اللياقة 

d’entraînement  
1777-1670= 107 

 محل التدريب األسبوعي  محل التدريب اليومي 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل

 200إىل  0من 
 350إىل  200من 
 700إىل  350من 

 محل خفيف
 محل متوسط
 محل عايل
 عالية جدا 

 1500إىل  700من 
 1900إىل  1500من 
 2500إىل  1900من 
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 خالل األسبوع الثامن  احلمل التدريب اليومي  منحىن بياين يوضح :(56الشكل رقم )

 
 

األسبوع أن  يتضح  البياانت  التدريبية    من خالل  األمحال  فيه  تباينت  الشدة، حيث  منخفض  أسبوع  هو  الثامن 
التدريب خ  الزائد بعد أسبوع حيث كان احلمل  التعويض  براحة سلبية قصد حتقيق  اليوم األول من األسبوع  الل 

يوم االثنني  UA 412ليتزايد إل قيمة     UA  150شاق ومرهق، ويف اليوم الثاين مل يتعدى احلمل التدريب   
الثالاثء  ليتناقص   يوم  سلبية  األربعاء  ويبلغ    لراحة  إبجراء      300قيمة  يوم  األسبوع  رمسيةوينتهي  مقابلة  ، أول 

 محل متوسط قصد حتقيق التكيف اجليد و هو أيضا أسبوع االسرتجاع   ثامن  أنهخالل األسبوع ال  ويتضح جليا
microcycle de récupération  ما خ  وهذا  لنا  لدى يربز  اجليد  واالستشفاء  التكيف  ومبدأ  اصية 
  الالعبني قبل الدخول يف املنافسة الرمسية. 

 

 

 

 

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

الحمل التدريبي 0 150 412 0 300 150 765
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 خالل الدورة التدريبية la monotonie de l’entrainementيوضح    :(57الشكل رقم )
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 خالل الدورة التدريبية   contrainte de l’entrainementيوضح    :(58الشكل رقم )
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 خالل الدورة التدريبية   l’indice de fitnessيوضح    :(59الشكل رقم )
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ريب خالل كامل الدورة التدريبيةيوضح تقنني احلمل التد  :(60الشكل رقم )
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 الملخص 
معرفة أتثري استخدام قناع التدريب اهليبوكسيك على بعض القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب  هدفت الدراسة إل  

القدم حتت   التجريبية،    19كرة  العينة  احلديث على  القناع  أن  سنة؛ والتحقق من جناعة هذا  الباحث  افرتض  التدريب  حيث  الربانمج 
القدم؛ لتتفرع من هاته  ابستخدام قناع اهليبوك البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة  أثر اجيايب على خمتلف القدرات  له  سيك 

الفرضية الرئيسية عدة فرضيات جزئية؛ فقد اعتمد الباحث على منهجية البحث العلمي احلديثة فقد استنبط مشكلة البحث زايدة على  
قرب الباحث من خمتلف ميادين كرة القدم حيث قام بدراسة استطالعية معمقة من أجل تثمني  الدراسات السابقة واخللفية النظرية، ت

البدين،   الدراسة عن طريق املقابالت الشخصية مع اخلرباء واملختصني يف جمال التحضري  مشكلة البحث؛ وقام بضبط خمتلف متغريات 
ا التدريب، على  احلقل  للعاملني يف  استبيان وجه  تصميم  إل  وكذا مت  االستطالع  الباحث من خالل هذا  ختالف مستوايهتم، فخلص 

تثمني املشكلة، وهو غياب اتم إلدماج متارين اهليبوكسيك وعدم دراية معظمهم بقناع اهليبوكسيك، هذا ما شجع الباحث على إثبات  
طبيعة املوضوع، من خالل اقرتاح برانمج    فاعلية هذا القناع؛ حيث قام بضبط خمتلف جوانب الدراسة واستخدم املنهج التجريب ملالئمته 

، لكلتا العينتني التجريبية والضابطة مع إدماج قناع اهليبوكسيك على العينة التجريبية،  RPEتدريب مقنن بواسطة تقنية اجلهد املبذول  
وحمكما من طرف خرباء وخمتصني  مبعدل ثالث مرات يف األسبوع ملدة مثانية أسابيع )وضع هذا الربانمج استنادا إل الدراسات السابقة  

  يف اجملال و قد مت ضبط مثانية أسابيع للدراسة استنادا أيضا ال نصائح مصنع املنتج الذي حيث على أن النتائج تظهر ابتداء من األسبوع 
تراوحت بني   السابقة اليت  الدراسات  البحث إل جمموعتني تضم كل جم  8و    6السادس، وال    10موعة  أسابيع( فقد قسمت عينة 

اختريو  مؤشر    االعبني  الوزن،  )الطول،  الدراسة  متغريات  يف مجيع  بينهم  التجانس  مت  وقد  العمدية  القلب،  IMCابلطريقة  نبضات   ،
قوة  االختبارات البدنية والفسيولوجية...(، ومتت االختبارات القبلية والبعدية لعينة الدراسة حيث كانت االختبارات البدنية يف اختبار )ال 

السرعة  االن تكرار  اختبار كفاءة  للرشاقة،  الينوا  اختبار  ميوتيست،  املتقطع  RSA فجارية  يويو  )اختبار  الفسيولوجية  واالختبارات   ،)
األقصى  VMA/VO2maxلقياس   النبض  وقياس  احليوية،  السعة  واختبار  االسرتجاع،  قدرة  لقياس  ديكسون  رويف  اختبار   ،

FCmax  حيث خلص الباحث إل جمموعة من االستنتاجات ميكن تلخيصها يف كون الربانمج التدريب ابستخدام قناع اهليبوكسيك ،)
سنة، إضافة إل استنتاجات فرعية    19لوجية لدى العب كرة القدم حتت  له أتثري اجيايب على خمتلف القدرات البدنية واملتغريات الفسيو 

، ملا هلا من مصداقية وسهولة تطبيقها يف مجيع الفرق وملختلف  RPEمنها أمهية تقنني احلمل التدريب عن طريق تقنية اجلهد املبذول  
سك يف برامج التحضري البدين لالعب كرة القدم، و اعتماده  و منه يوصي الباحث بــزايدة نسبة استخدام التدريب اهليبوكالفئات العمرية؛  

  يف حتسني القدرات اهلوائية والالهوائية، واالعتماد على االختبارات البدنية والفسيولوجية لتحديد ومعرفة نسبة تطور الالعبني ومن أجل
يك يف التدريبات الفردية لالعبني وضرورة استخدامه  تقومي الربانمج التدريب، كما يوصي الباحث بضرورة إدماج قناع التدريب اهليبوكس

 ملختلف فرق املنتخبات الوطنية اجلزائرية  
قناع التدريب اهليبوكسيك؛ القدرات البدنية؛ املتغريات الفسيولوجية؛ كرة القدم.  الكلمات املفتاحية: 



 

 

Résumé 

L'étude visait à découvrir l'effet de l'utilisation d'un masque d'entraînement hypoxique sur 

certaines capacités physiques et variables physiologiques des joueurs de football de moins de 19 

ans, Le chercheur s'est appuyé sur une méthodologie de recherche scientifique moderne, car il a 

conçu le problème de la recherche en plus des études précédentes et du contexte théorique, Et il a 

contrôlé les différentes variables de l'étude à travers des entretiens personnels avec des experts et 

des spécialistes dans le domaine de la préparation physique, ainsi qu'un questionnaire a été conçu 

pour les travailleurs du domaine de la formation, quel que soit leur niveau. Avec un masque 

hypoxique, cela a incité le chercheur à prouver l'efficacité de ce masque, Où il a ajusté les 

différents aspects de l'étude et utilisé l'approche expérimentale en fonction de la nature du sujet, 

en proposant un programme de formation standardisé utilisant la technique RPE, tant pour les 

échantillons expérimentaux que de contrôle avec l'incorporation du masque hypoxique sur 

l'échantillon expérimental, à raison de trois fois par semaine pendant huit semaines (ce 

programme a été développé sur la base de Sur la base d'études précédentes et jugées par des 

experts et des spécialistes du domaine, huit semaines d'étude ont été fixées sur la base également 

des conseils du fabricant du produit, qui insiste pour que les résultats apparaissent à partir de la 

sixième semaine, et aux études précédentes qui ont varié entre 6 et 8 semaines.) L'échantillon de 

recherche a été divisé en Deux groupes, chaque groupe comprenant 10 joueurs, ont été choisis 

par la méthode délibérée, et toutes les variables de l'étude étaient homogènes (taille, poids, indice 

IMC, rythme cardiaque, tests physiques et physiologiques ...), et des pré et post tests ont été 

effectués pour l'échantillon de l'étude où les tests physiques étaient dans le test (de force). 

Explosive Meutest, test d'agilité Alinoa, test d'efficacité répétitive de vitesse (RSA) et tests 

physiologiques (test intermittent Yoyo pour VMA / VO2max, test Rovi Dickson Récupération, 

test de capacité vitale, mesure du pouls maximum (FCmax), où le chercheur a conclu un 

ensemble de conclusions qui peuvent se résumer au fait que le programme d'entraînement 

utilisant un masque hypoxique a un effet positif sur les différentes capacités physiques et 

variables physiologiques des joueurs de football de moins de 19 ans, en plus des sous-

conclusions, L'importance de rationner la charge d'entraînement en utilisant la technique RPE, en 

raison de sa fiabilité et de sa facilité d'application dans toutes les équipes et pour différents 

groupes d'âge; Et à partir de là, le chercheur recommande d'augmenter le pourcentage 

d'utilisation de l'entraînement hipoxique dans les programmes de préparation physique des 

joueurs de football, et de l'adopter pour améliorer les capacités aérobies et anaérobies, et de 

s'appuyer sur des tests physiques et physiologiques pour déterminer et connaître le pourcentage 

de développement des joueurs et afin d'évaluer le programme d'entraînement. Le chercheur 

recommande également la nécessité d'incorporer le masque d'entraînement hypoxique dans 

Formation individuelle des joueurs et nécessité de l'utiliser pour différentes équipes d'équipes 

nationales algériennes. 

 Mots clés: masque d'entraînement hypoxique, capacités physiques, variables physiologiques,  

football.



 

 

Summary 

The study aimed to find out the effect of using a hypoxic training mask on some physical 

abilities and physiological variables of soccer players under 19 years old. The researcher relied 

on modern scientific research methodology, as he devised the research problem in addition to 

previous studies and theoretical background. The researcher drew closer to the various fields of 

football, as he carried out an in-depth exploratory study in order to evaluate the research 

problem. And he controlled the various variables of the study through personal interviews with 

experts and specialists in the field of physical preparation, and also a questionnaire was designed 

for workers in the training field, regardless of their levels. The researcher concluded through this 

survey to the evaluation of the problem, which is a complete absence of the integration of 

hypoxic exercises and the lack of knowledge of most of them With a hypoxic mask, this 

encouraged the researcher to prove the effectiveness of this mask. Where he controlled the 

various aspects of the study and used the experimental approach to suit the nature of the subject, 

by proposing a standardized training program using the RPE technique, for both experimental 

and control samples with the incorporation of the hypoxic mask on the experimental sample, at a 

rate of three times per week for eight weeks (this program was developed based on According to 

previous studies and refereed by experts and specialists in the field, eight weeks of study have 

been set based also on the advice of the product manufacturer, which urges that the results 

appear starting from the sixth week, and to previous studies that ranged between 6 and 8 weeks) 

The research sample was divided into Two groups, each group comprising 10 players, were 

chosen by the deliberate method, and all the variables of the study were homogeneous (height, 

weight, IMC index, heartbeat, physical and physiological tests ...), and pre and post tests were 

done for the study sample where the physical tests were in the (strength) test. Explosive Meutest, 

Alinoa Agility Test, Speed Repetitive Efficiency Test (RSA), and Physiological Tests 

(Intermittent Yoyo Test for VMA / VO2max, Rovi Dickson Test Retrieval, vital capacity test, 

and measurement of the maximum pulse (FCmax), where the researcher concluded a set of 

conclusions that can be summarized in the fact that the training program using a hypoxic mask 

has a positive effect on various physical abilities and physiological variables of football players 

under 19 years old, in addition to sub-conclusions. The importance of rationing the training load 

by means of the RPE technique, due to its reliability and ease of application in all teams and for 

different age groups; And from it the researcher recommends increasing the percentage of using 

hipoxic training in the physical preparation programs for football players, and adopting it in 

improving the aerobic and anaerobic capabilities, and relying on physical and physiological tests 

to determine and know the percentage of players ’development and in order to evaluate the 

training program. The researcher also recommends the need to incorporate the hypoxic training 

mask into Individual training for players and the need to use it for various teams of Algerian 

national teams. 

 Key words: Hypoxic Training Mask, Physical Abilities, Physiological Variables, Soccer. 



 

 

 ملخص الدراسة

 

إل   الدراسة  الفسيولوجية  هدفت  واملتغريات  البدنية  القدرات  بعض  على  اهليبوكسيك  التدريب  قناع  استخدام  أتثري  معرفة 
حيث افرتض الباحث أن  ع احلديث على العينة التجريبية،  ا سنة؛ والتحقق من جناعة هذا القن  19لدى العب كرة القدم حتت  

مج التدريب ابستخدام قناع اهليبوكسيك له أثر اجيايب على خمتلف القدرات البدنية واملتغريات الفسيولوجية لدى العب كرة  الربان 
منهجية   الباحث على  اعتمد  فقد  فرضيات جزئية؛  الرئيسية عدة  الفرضية  هاته  لتتفرع من  فقد  القدم؛  احلديثة  العلمي  البحث 

استنبط مشكلة البحث زايدة على الدراسات السابقة واخللفية النظرية، تقرب الباحث من خمتلف ميادين كرة القدم حيث قام  
بدراسة استطالعية معمقة من أجل تثمني مشكلة البحث؛ وقام بضبط خمتلف متغريات الدراسة عن طريق املقابالت الشخصية  

وامل اخلرباء  اختالف  مع  على  التدريب،  احلقل  يف  للعاملني  وجه  استبيان  تصميم  مت  وكذا  البدين،  التحضري  جمال  يف  ختصني 
إ اي مستو  الباحث من خالل هذا االستطالع  اهليبوكسيك وعدم  ل تثمني املشكلة، وهو غياب اتم إلهتم، فخلص  متارين  دماج 

على   الباحث  شجع  ما  هذا  اهليبوكسيك،  بقناع  معظمهم  جوانب  دراية  خمتلف  بضبط  قام  حيث  القناع؛  هذا  فاعلية  إثبات 
املبذول   تقنية اجلهد  بواسطة  تدريب مقنن  برانمج  اقرتاح  التجريب ملالئمته طبيعة املوضوع، من خالل  املنهج  الدراسة واستخدم 

RPEدل ثالث مرات يف األسبوع ملدة  ، لكلتا العينتني التجريبية والضابطة مع إدماج قناع اهليبوكسيك على العينة التجريبية، مبع
مثانية أسابيع )وضع هذا الربانمج استنادا إل الدراسات السابقة وحمكما من طرف خرباء وخمتصني يف اجملال و قد مت ضبط مثانية  
وال السادس،  األسبوع  من  ابتداء  تظهر  النتائج  أن  على  الذي حيث  املنتج  مصنع  نصائح  ال  أيضا  استنادا  للدراسة    أسابيع 

تراوحت بني   العبني    10أسابيع( فقد قسمت عينة البحث إل جمموعتني تضم كل جمموعة    8و    6الدراسات السابقة اليت 
مؤشر    ااختريو  الوزن،  )الطول،  الدراسة  متغريات  بينهم يف مجيع  التجانس  مت  وقد  العمدية  القلب،  IMCابلطريقة  نبضات   ،

الختبارات القبلية والبعدية لعينة الدراسة حيث كانت االختبارات البدنية يف اختبار  االختبارات البدنية والفسيولوجية...(، ومتت ا
الينوا للرشاقة، اختبار كفاءة تكرار السرعة   (، واالختبارات الفسيولوجية )اختبار  RSA )القوة االنفجارية ميوتيست، اختبار 

لقياس   املتقطع  وقياس  VMA/VO2maxيويو  احليوية،  السعة  واختبار  االسرتجاع،  قدرة  لقياس  ديكسون  رويف  اختبار   ،
التدريب  FCmaxالنبض األقصى   الربانمج  الباحث إل جمموعة من االستنتاجات ميكن تلخيصها يف كون  (، حيث خلص 

  19لوجية لدى العب كرة القدم حتت  ابستخدام قناع اهليبوكسيك له أتثري اجيايب على خمتلف القدرات البدنية واملتغريات الفسيو 
، ملا هلا من مصداقية  RPEسنة، إضافة إل استنتاجات فرعية منها أمهية تقنني احلمل التدريب عن طريق تقنية اجلهد املبذول  

سك يف  و منه يوصي الباحث بــزايدة نسبة استخدام التدريب اهليبوكوسهولة تطبيقها يف مجيع الفرق وملختلف الفئات العمرية؛  
برامج التحضري البدين لالعب كرة القدم، و اعتماده يف حتسني القدرات اهلوائية والالهوائية، واالعتماد على االختبارات البدنية  
إدماج قناع   الباحث بضرورة  التدريب، كما يوصي  والفسيولوجية لتحديد ومعرفة نسبة تطور الالعبني ومن أجل تقومي الربانمج 

 يك يف التدريبات الفردية لالعبني وضرورة استخدامه ملختلف فرق املنتخبات الوطنية اجلزائرية  التدريب اهليبوكس

 قناع التدريب اهليبوكسيك، القدرات البدنية، املتغريات الفسيولوجية، كرة القدم.     الكلمات املفتاحية: 
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