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 ٍ انشحٍى...........انحًذ هلل حًذا أليشِبسى هللا انشحً

ٔ ال حساب نعذدِ ٔ ال يبهغ نغاٌتّ حًذا دائًا  سش يذا  ابذآ ٔ انصالة ٔ انسالو  بًُ 

 انشحًت يحًذ )ص(  ٔ انّ ٔ سهى .

انحًذ هلل انزي أعاًَُ ٔ يُحًُ انصبش ٔ انتٕفٍق الَجاص ْزا انبحث انعهًً انزي 

 ٌكٌٕ يساًْت يتٕاضعت يًُ ٔ عهًا ٌشجى َفعّ ٔ بعذ.......اسجٕا اٌ 

 يستغاَى.-أتقذو بٕافش انشكش ٔ االيتُاٌ إنى يعٓذ انتشبٍت انبذٍَت ٔ انشٌاضٍت

هطٍف" ٔ " عبذ ان ٍٍهضانفا ٌٍكًا أتقذو بأسًى آٌاث انشكش ٔ انتقذٌش إنى األستار

انقًٍت ٔ  ا عهً بُصائحًًَٓ ٔ نى ٌبخالاًَ ٔ ٔجٓاٍ أطشزٌانذكتٕس"بٍ قٕة عهً" انه

 اعهى انبحث ٔ أسجٕ نًٓ ااْا إنً طٕل فتشة إششافًٌٓانعهًٍت انتً أسذ اتٕجٍٓاتًٓ

 دٔاو انعطاء ٔ انخٍش ٔ انعافٍت .

كًا أتقذو بٕافش انشكش ٔ انتقذٌش إنى األستار عبذ انهطٍف عهى يا قذيّ يٍ استشاساث 

 ث انبحث.ثشٔ آساء عهًٍت قًٍت  أ

ش يٍ االيتُاٌ يذسبً ٔ العبً غانً يعسكش ٔ شباب فشٔحت ٔ فشٌق كًا اشكش بكثٍ

 يٍ جٓذ  ٔ يتابعت انصعاب  فً طشٌق انبحث. اانعًم انًساعذ نًا أبذٔ

هللا عض ٔجم أٌ ٌجعم ْزا انبحث يحققا نهٓذف انزي ٔضع ألجهّ  أسجٕ ئٍ ختايا 

 انتٕفٍق.اَّ َعى انًٕنى ٔ َعى انُصٍش ٔ يُّ انعٌٕ ٔ 

 



 

 

 

 

إلى التً أغسقتًٌ فً تحس حٌاًها ..... إلى التً تشسق شوسها كل ٌىم على 

هحٍاي .....إلى التً أى قدهت لها كٌىز الدًٍا ها وفٍت ذزج هي فضلها علً 

 ....إلى أهً

 الحٌىى "عىالً "

 إلى الري زسن لً طسٌقا فً الحٍاج ... الري كاى سساجا و شعاع ٌصزع فً ًفسً

 الطوأًٌٍح أتً العصٌص "هخطاز"الساحح و 

إلى كل هي ساهن فً اًجاش هرا الثحث  إلى كل العائلح ولكل اصدقاء الدزب

 الوتىاضع هي تعٍد آو هي قسٌة و لى تكلوح طٍثح

 إلى كل هؤالء اهدي ثوسج عولً هرا .......

 



 

 

 

 

 

 

 

 هرسـالف
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهــرس وقائمة المحتويات 

 الصفحة  العنوان
  ادلوضوع 

 كلمة شكر 
 اهداء 

 قائمة احملتويات
 أ قائمة اجلداول 

 ب قائمة االشكال البيانية 
 الفصل التمهيدي

 التعريف بالبحث
 20                        مقدمة

 26 اشكالية البحث
 29 البحث  فرضيات

 02 اهداف البحث 
 02 امهية احبث 

 00 حتديد ادلصطلحات 
 03 الدراسات السابقة وادلشاهبة

 الباب األول : الدراسة النظرية 
 الفصل األول :ٍ  طرق التدريب الرياضي في كرة القدم

 04 متهيد 
 05 علم التدريب الرياضي  إىلمدخل   1-1
 05 مفهوم التدريب الرياضي  -1-1-1
 06 التدريب الرياضي أنواع -1-2



 07 التدريب الالهوائي  -1-2-1
 07 التدريب اذلوائي -1-2-2
 08 التدريب الرياضي يف كرة القدم  وأساليبطرق  -1-3
 32  األساسيةطرق التدريب الرياضي  -1-3-1
 CONTINOUS TRAINING 32–طريقة التدريب ادلستمر  -1-3-1-1
 INTERVAL TRAINING 32-طريقة التدريب الفرتي -1-3-1-2
 REPITITION TRAINING 30–طريقة التدريب التكراري -1-3-1-3
 30  األخرىبعض طرق التدريب  – 1-3-2
 PLYOMETRIC TRAINING 30طريق التدريب البليومرتي ) ادلصادمة (  -1-3-2-1
 WEIGHT TRAINING 33–طريقة التدريب باالثقال -1-3-2-2
 CIRCUIT TRAINING 34-طريقة التدريب الدائري -1-3-2-3
 STATION TRAINING 36 –طريقة تدريب احملطات  -1-3-2-4
 FARTLEK TRAINING 36تدريب الفارتلك ) طريقة اللعب بالسرعة (  -1-3-2-5
 ISOMETRIC TRAINING 38-طريقة التدريب باالنقباض العضلي الثابت -1-3-2-6
 ISOTONIC TRAINING 39طريقة التدريب باالنقباض العضلي ادلتحرك  -1-3-2-7
 PYRAMIDAL TRAINING 42–طريقة التدريب اذلرمي  -1-3-2-8
 STRETCHING  42 -طريقة التدريب -1-3-2-9

 INTERMITTENT COURT  40–طريقة التدريب التباديل قصري,قصري -1-4

 40 بعض ادلفاهيم حول طريقة التدريب التباديل  -1-4-1

 40 انواع التدريب التباديل  -1-4-2

 40 طريقة التدريب التباديل الطويل االمد  -1-4-2-1

 40 طريقة التدريب التباديل ادلتوسط االمد -1-4-2-2



 43 طريقة التدريب التباديل قصري االمد -1-4-2-3

 43 التدريب التباديل قصري قصري -1-4-3

 43 نبذة تارخيية للتدريب التباديل قصري قصري -1-4-3-1

 44 فلسفة التدريب التباديل قصريقصري -1-4-3-2

 44 مفهوم التدريب التباديل قصري قصري -1-4-3-3

 44 خصائص العمل يف التدريب التباديل قصريقصري -1-4-3-4

 46 ادلبادئ االساسية للتدريب من خالل طرق التدريب ادلختلفة  -1-5

 47 طبيعة ومنطق كرة القدم احلديثة  -1-6

 49 خالصة  

 الفصل الثاني : القوة المميزة للسرعة لعضالت الرجلين 

 50 متهيد 

عضالت الرجلني -2-1  53 

 53 أهم العضالت العاملة على الرجلني -2-1-1

 57 العضالت العاملة على الرجلني من حيث الوظيفة  أنواع -2-1-2

 58 العضلية العاملة على الرجلني  األلياف أنواع -2-1-3

 59 العضلية  األليافتعبئة  مبدأ -2-1-4

 62  األلياف أنواعالتبديل يف  إمكانية -2-1-5

 60 االنقباضات العضلية ادلشاركة يف التغلب على ادلقاومات ادلختلفة  أنواع -2-2



 ISOMETRIC 60 -االنقباض العضلي الثابت  -2-2-1

 ISOTONIC 60–االنقباض العضلي الديناميكي  -2-2-2

 CONCENTRIC 60–انقباض مركزي  -2-2-2-1

 ECCENTRIC 60 -انقباض ال مركزي  -2-2-2-2

 isokinetic  60-االنقباض ادلشابه للحركة -2-2-2-3

 plyometric 60 -االنقباض البليومرتي -2-2-2-4

 63 القوة العضلية  -2-3

 63 مفهوم القوة العضلية  -2-3-1

 63 القوة العضلية  أنواع -2-3-2

 64 القوة العامة  -2-3-2-1

 64 القوة اخلاصة  -2-3-2-2

 64 القوة اخلاصة -أوال/ 

 64 حتمل القوة  -ثانيا/ 

 64 القوة االنفجارية  -ثالثا /

 64 القوة ادلميزة بالسرعة  -رابعا/

 65 حتديد اوجه االختالف بني القوة االنفجارية والقوة ادلميزة بالسرعة  -2-3-3

 66 التأثريات الفيزيولوجية لتدريبات القوة العضلية  -2-4

 67 التأثريات الفيزيولوجية ادلؤقتة  -2-4-1



 67 الفيزيولوجية ادلستمرة  التأثريات -2-4-2

 67 ادلوروفولوجية   التأثريات -2-4-2-1

 68 االنرتوبومرتية  التأثريات -2-4-2-2

 69 البيوكيميائية  التأثريات -2-4-2-3

 69 العصبية  التأثريات -2-4-2-4

 72 اجلهاز الدوري  تأثريا -2-4-2-5

 72 امهية القوة ادلميزة بالسرعة للرجلني دلتطلبات االداء يف كرة القدم احلديثة  -2-5

 72 امهية القوة العضلية  -2-5-1

 70 امهية القوة ادلميزة بالسرعة  -2-5-2

 73 خالصة 

 سنة ) المراهقة (  06-05الفصل الثالث : خصائص المرحلة العمرية 

 75 متهيد 

 75 مفهوم ادلراهقة -1

 78 مراحل ادلراهقة -2

 78 ادلراهقة ادلبكرة  -2-1

 78 سنة ( 18إىل  15ادلراهقة الوسطى ) -2-2

 79 سنة ( 21إىل  18ادلراهقة ادلتأخرة )  -2-3

 79 التحديد الزمين يف الشريعة اإلسالمية  -3



 82 حاجات ادلراهق -4

 82                                                                         احلاجة إىل الغذاء والصحة

 80                                                            احلاجة إىل التقدير وادلكانة االجتماعية

 80                                                                 احلاجة إىل النمو العقلي واالبتكار

 80                                                                 احلاجة إىل حتقيق الذات وتأكيدها

 80                                                    احلاجة إىل التفكري واالستفسار عن احلقائق

 80                                                        خصائص النمو يف مرحلة ادلراهقة األوىل

 83                                                                   النمو اجلسمي والفسيولوجي        5-1

 83                                                                                     النمو العقلي    5-1-2

 83                                                                                   النمو االنفعايل    5-1-3

 83                                                                                النمو االجتماعي    5-1-4

 85                                                                          النمو احلركي اجلسمي    5-1-5

 85                                       منو مفهوم الذات عند الفرد  خالل ادلراهقة ادلرحلة األوىل       5-2

 86                                                                         أشكال من ادلراهقة:         26

 86                                                                                  ادلراهقة ادلتوافقة       6-1

 87                                                                                  ادلراهقة ادلنطوية       6-2

 87                                                                                  ادلراهقة العدوانية      6-3

 88                                                                                  ادلراهقة ادلنحرفة       6-4



 89                                                        أمهية ادلراهقة يف التطور احلركي للرياضيني        27

 89                                                            أمهية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهق        28

 90 خامتة

 الباب الثاني : الدراسة الميدانية

 الميدانية  الفصل االول : منهج البحث واجراءاته

 94 متهيد 

 95 منهج البحث -1-1

 95 رلتمع وعينة البحث  -1-2

 99 رلاالت البحث  -1-3

 022 حتديد متغريات البحث  -1-4

 022 ادوات البحث ووسائل مجع البيانات  -1-5

 020 مواصفات االختبارات البدنية ادلستخدمة  -1-6

 028 الدراسة االستطالعية  -1-7

 029 االسس العلمية لالختبارات ادلستخدمة  -1-7-1

 000 التجربة الرئيسية  -1-8

 000 القياس القبلي  -1-8-1

 000 االطار العام للربنامج التدرييب ادلقرتح  -1-8-2

 003 االسس العلمية يف وضع الربنامج التدرييب ادلقرتح  -1-8-3



 003 بناء الربنامج التدرييب ادلقرتح  -1-8-4

 005 الضبط االجرائي دلتغريات البحث  -1-8-5

 006 العام حملتوى الوحدات التدريبية ادلقرتحة  اإلطار -1-8-6

 002 تقنني محل التدريب  -1-8-7

 000 تصميم الوحدات التدريبية ادلقرتحة  -1-8-8

 005 القياس البعدي  -1-8-9

 005 الدراسة االحصائية ومعاجلة البيانات  -1-9

 032 صعوبات البحث  -1-11

 030 خالصة 

 عرض , تحليل ومناقشة النتائج  الفصل الثاني :

 034 متهيد 

 034 عرض وحتليل نتائج االختبارات البدنية القبلية لعينة البحث  -2-1

 037 عرض وحتليل نتائج االختبارات البدنية القبلية والبعدية لعينة البحث  -2-2

 037 العريض من الثبات عرض وحتليل نتائج اختبار الوثب  -2-2-1

 040 مرت  31عرض وحتليل نتائج اختبار الوثب برجل واحدة دلسافة  -2-2-2

 Gacon(1994) – intermittent( 45/15)-VMA 047عرض وحتليل نتائج اختبار  -2-2-3

 050  عرض وحتليل نتائج االختبارات البدنية البعدية لعينة البحث  -2-3

 054 تفسري ومناقشة نتائج االختبارات البدنية  -2-4



 055 االستنتاجات  -3-1

 057 مقابلة النتائج بالفرضيات  -3-2

 058 االستنتاج العام 

 059 التوصيات  -3-4

 060 خامتة 

 064 ادلصادر وادلراجع

 ادلالحق 

 ملخص البحث باللغة العربية 

 ملخص البحث باللغة الفرنسية 

 



 قائمة األشكال
 

 الصفحة العنوان الرقم

 01 األماميأهم العضالت اخلاصة حبركة الرجلني الوجه  10

 00 الرجلني الوجه اخللفي اخلاصة حبركةالعضالت  أهم 10

 000 إختبار الوثب العريض من الثبات 10

 001 .متر 01اختبار الوثب برجل واحدة لمسافة  10

 Intermittent ( 45/15 ). 003اختبار  10

 001 على أكثر من مختبر واحد. Intermittent ( 45/15 )اختبار  10

 000 اذليكل التنظيمي العام للربنامج التدرييب ادلقرتح 11

 000 إدراج التمارين البليومترية 12

 GAINAGE. 001-االغماد 13

 002 يوضح االسترجاع حسب األنظمة الطاقوية الثالث. 01

 000 أسابيع البرنامج التدريبي المقترحتوزيع درجات الحمل خالل  00

 000 قيمة ت احملسوبة يف االختبارات البدنية القبلية لعينة البحث . 00

  التجريبية للمجموعة والبعدية القبلية احلسابية ادلتوسطات بني الفرق 00

 . الثبات من العريض الوثب اختبار يف

002 

 اختبار يف الضابطة للمجموعة البعدية و القبلية احلسابية ادلتوسطات بني الفرق 00
 . الثابت من العريض الوثب

003 

 اختبار البعدي يف الضابطة و التجريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط بني الفرق 00
 .  الثبات من العريض للوثب

000 

 اختبار يف التجريبية للمجموعة البعدية و القبلية احلسابية ادلتوسطات بني الفرق 00
 مرت 03 دلسافة واحدة برجل الوثب

000 

 000                 يف الضابطة اجملموعة البعدية و القبلية احلسابية ادلتوسطات بني الفرق 01



 قائمة األشكال
 

 . مرت 03 دلسافة واحدة برجل الوثب اختبار       

 البعدي االختبار يف الضابطة و التجريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط بني الفرق 02
 . الثابت من العريض للوثب

000 

 االختبار يف التجريبية للمجموعة البعدية و القبلية احلسابية ادلتوسطات بني الفرق 03
 VMA– اذلوائية القصوى السرعة قياس

002 

 يف الضابطة للمجموعة البعدية و القبلية احلسابية ادلتوسطات بني الفرق يوضح 01
 .VMA– اذلوائية السرعة قياس االختبار

011 

 االختبار يف الضابطة و التجريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط بني الفرق يوضح 00
 VMA – اذلوائية القصوى السرعة لقياس البعدي

010 

 010 يوضح قيمة ت احملسوبة يف االختبار البدنية البعدية لعينية البحث 00

 



 قائمة الجداول
 

 الصفحة الجداول الرقم
 13 يوضح بعض ادلؤشرات اخلاصة بالنظم احليوية ألنتاج الطاقة 10
 25 نسبة العمل للراحة يف العمل التباديل القصري قصري 10
 46 أهم اخلصائص ادلميزة لكل نوع من أنواع األلياف العضلية 10
 31 والقوة ادلميز بالسرعةأهم االختالفات ادلوجودة بني صفيت القوة االنفجارية  10
 303 نسبة عينة البحث من رلتمع البحث 10
 301 ادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري , وقيمة معامل االلتواء والنسبة الفائية لعينة البحث  10
عند  داللة الفروق بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف ادلتغريات ادلورفولوجية 10

 51ودرجة حرية  0002مستوى الداللة 
301 

 352 معامل الثبات ومعامل الصدق الذايت لالختبارات ادلعتمدة يف البحث . 10

 365 توزيع احلصص التدريبية على اساس تقنني محل التدريب 01

احلسايب و االحنراف ادلعياري، و قيمة معامل االلتواء، و النسبة الفائية لعينة  ادلتوسط 00
 البحث.

326 

داللة الفروق بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف االختبارات البدنية القبلية  00
 51و درجة حرية  0002عند مستوى الداللة 

322 

الختبار الوثب العريض من الثبات عند ادلستوى  نتائج االختبارين  القبلي و البعدي 00
 36و درجة حرية  0002الداللة 

000 

نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية و الضابطة الختيار الوثب العريض من  00
 51و درجة حرية  0002الثبات مند مستوى الداللة 

001 

 عند مرت 10 دلسافة واحدة برجل الوثب الختبار ألبعدي و القبلي االختبارين نتائج 00
 36 حرية درجة و 0002 الداللة مستوى

000 

 واحدة برجل الوثب الختبار الضابطة و التجريبية للمجموعة ألبعدي االختبار نتائج 00
 51 حرية درجة و 0002 الداللة مستوى عند مرت 10 دلسافة

000 

 – اذلوائية القصوى السرعة قياس الختبار ألبعدي و القبلي االختبارين نتائج 00
 36 حرية ودرجة 0002 الداللة مستوى عند

000 

 القصوى السرعة قياس الختبار الضابطة و التجريبية للمجموعة البعدي االختبار النتائج 00
 51 حرية درجة و 0002 الداللة ادلستوى عند VMA  - اذلوائية

000 

 البعدية البدنية االختبارات يف الضابطة اجملموعة و التجريبية اجملموعتني بني الفروق داللة 01
 51 حرية درجة و 0002 الداللة ادلستوى عند

000 
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 مقدمة:

إن اجملال الرياضي أصبح اليوم أكثر اتساعا من حيث ادلفهوم و األمهية لذا أصبح من الضروري توفر     

اخلربات ادلكتسبة من التطبيق العلمي لعلوم التدريب من خالل البحوث و التجارب العلمية اليت تؤثر 

وادلهاري و  لعايل لألداء البديننتائجها على مدى صلاح ادلدرب يف الوصول بالالعبُت إىل مستويات االصلاز ا

 اخلططي و النفسي.

و نظرا دلا تلقاه لعبة كرة القدم من أمهية متزايدة يف سلتلف البلدان ادلتقدمة منها و النامية جعلت   

أصحاب اخلربة يفكرون دائما يف إجياد أفضل  األساليب العلمية اليت تعمل على تطوير اللعبة و انتقاء 

الالزمة للوصول للمستوى العايل ، لذا وجب على ادلدربُت يف كرة القدم إتباع أحسن  الربامج التدريبية

الطرق و االدلام بادلبادئ األساسية لعلوم التدريب ، ومعرفة خصائص و شليزات ادلراحل العمرية للناشئُت و 

وهنم يشكلون تنمية و تطوير صفاهتم البدنية و ادلهارية و اخلططية و النفسية بأسلوب علمي صحيح  ك

 .القاعدة العريضة لفرق األكابر بتقنُت الربنامج التدرييب ادلناسب و الفعال

 : " إن ادلمارسة الرياضية أظهرت بوضوح أن النتائج العاليةحيث يقول Weineckو ىذا ما تأكد عن  

 ىذا ما حيتم ال ديكن  أن ضلققها ما مل يكن ىناك بناء قاعدي متُت خالل مرحلة الطفولة و ادلراىقة، و

 (WEINECK, 1986, p. 309) علينا ختطيطا منظما طويل ادلدى يف رلال التدريب الرياضي.

إن تغَتات االصلاز الكروي احلديثة ترتبط بتسريع الفعاليات الدفاعية و اذلجومية مع مستوى بدين عايل من 

ادلهاري و اخلططي لالعبُت و اعتماد أسلوب الكرة الشاملة، فأصبح القوة فضال عن ارتفاع ادلستوى 

 الالعب يشغل أكثر من مركز يف الفريق أي أننا نرى ادلدافع يساىم بشكل فعال يف اذلجوم.
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و ادلهاجم يًتاجع للدفاع عن ادلرمى و على الرغم من حتمل الالعب ذلذا اجلهد العايل فإن عليو االحتفاظ  

 (Ebomoua, 2004, p. 17) طيلة فًتة ادلباراة. بلياقتو البدنية

و عليو جيب أن يقوم الالعب بتطوير لياقتو البدنية و كفاءتو البدنية اليت تتماشى مع متطلبات النشاط 

 البدين فكرة القدم احلديثة تتميز باإليقاع السريع حتت ظروف اللعب ادلختلفة.

و يف التدريب احلديث لكرة القدم جيب مراعاة متطلبات النشاط اليت ىي عبارة عن تبادل لفًتات عمل   

عايل الشدة قصَت األمد تتخللها فًتات راحة قصَتة مقدرة بالثواين لعدة مرات متتالية مث يلي ذلك فًتة 

       و قدرة عالية من القوة راحة قد تدوم لعدة دقائق ىذا األمر الذي يستوجب قدرة عالية من التحمل 

و السرعة ذلذا فإن النشاط البدين جيب أن يبٌت على خصوصية صفة النشاط احلركي لالعبُت و لذلك جيب 

و سرعتها متطابقُت مع احلركة اليت  ااختيار التمارين اخلاصة لإلعداد  الرياضي بدنيا حبيث يكون زلتواى

 (Turpin, 2002, p. 09) يؤديها العب كرة القدم.

التباديل عبارة عن وسيلة نستطيع أن نطور بواسطتها أكثر من صفة بدنية يبقى علينا كيفية بناء  فالتدريب

لكل  احلصص التدريبية، لدا قد برز ىدا النوع من التدريب بسرعة فأصبح من بُت أشهر وسائل التدريب 

لقد أصبح مقبوال بوصفو وسيلة من وسائل التدريب ادلناسبة لقطاع عريض من ادلستويات و األعمار ، و 

 األنشطة الرياضية يقرب الفجوة بُت القوة القصوى و القوة ادلميزة بالسرعة وىذا يعزز احلركات االنفجارية.

باإلضافة إن ادلتمعن جيدا يف الكرة األوروبية يالحظ اعتمادىا على عنصرين ىامُت و مها القوة و السرعة 

إىل ادلهارات األخرى يف كرة القدم، حيث أصبحت خطة الفريق تعتمد على سرعة الالعبُت يف نقل الكرة 

 إىل منطقة اخلصم و الرجوع للدفاع عن ادلنطقة بأسرع وقت شلكن.
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رعة كما أن التفوق يف الصراعات الثنائية يف كرة القدم يتطلب قدرا كبَتا من القوة العضلية و ربطها مع الس

احلركية يف العضالت إذ أن قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على تلك ادلقاومات تتطلب درجة 

، صفحة 4991)العالوي،  عالية من سرعة االنقباضات العضلية و ىذا ما يعرف بالقوة ادلميزة بالسرعة.

99) 

و ينظر إىل القوة ادلميزة بالسرعة على أهنا صفة مركبة من القوة و السرعة ، حيث ذكر كل من حنفي   

القدم فالالعب  سلتار و مفيت إبراىيم أن القوة ادلميزة بالسرعة ىي الصفة البدنية األكثر استخداما يف كرة

الوثب ألعلى لضرب الكرة بالرأس و أنواع خالل اآلداء البدين و ادلهاري و اخلططي أثناء ادلباراة حيتاج إىل 

الركالت و التصويب بالكرة و حيتاج أيضا إىل تغيَت اجتاىو بقوة و سرعة لتنفيذ التكتيك الدفاعي و 

 (41، صفحة 4999)حماد،  اذلجومي و ضمان التفوق العددي لفريقو.

حيث أن أداء التمارين البدنية و ادلهارية بالطريقة التبادلية يسمح بتنمية قدرة التحمل و مقاومة التعب     

سرعة" و التنويع يف شدة العمل و ىذا ينتج عنو كمية من  -كما يسمح بالتنويع يف العمل العضلي " قوة

و عمل مستمر بالنسبة للجهاز العمل النوعي فهو عبارة عن عمل متقطع أو متناوب بالنسبة للعضالت 

 (Turpin, 2002, p. 158) .القليب التنفسي

تعددت ادلدارس الكروية يف أوربا اليت تعتمد على أسلوب الكرة الشاملة ومن بُت ىذه ادلدارس صلد فريق 

أجاكس أمسًتدام اذلولندي، حيث ومن خالل معاينة الباحث لبعض أشرطة الفيديو الحظ كيف أن 

رجل اليمٌت أو احلصص التدريبية الختلو من دتارين القفز بُت الشواخص وادلصطبات واأللواح سواء بال
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رين والعمل على تكرارىا ادلدرب على السرعة يف تنفيذ التمبالرجل اليسرى أو بتبادل الرجلُت ،كما يعتمد 

 يف مواضع سلتلفة وأشكال متنوعة.

ودلا قلت البحوث العلمية ادليدانية حول طريقة التدريب التباديل على الصعيد الوطٍت ،حبيث تبُت للباحث 

اطالعو على تدريبات كرة القدم للفئات الشبانية أن التدريب التباديل مل يعطي لو من خالل مالحظتو و 

األمهية الالزمة خالل بررلة الوحدات التدريبية اخلاصة بالتحضَت البدين للوصول بالالعبُت إىل ادلستوى 

ثَتىا يف ادلطلوب ومن ىنا برزت احلاجة إىل البحث يف ىذه الطريقة كمفتاح عمل كمي ونوعي دلعرفة تأ

سنة وباألخص فئة  77تنمية القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلُت لدى ناشئي كرة القدم أقل من 

 :ساس فقد اشتملت ىذه الدراسة على(.وعلى ىذا األ 76 – 75األشبال ) 

الذي احتوى على إشكالية البحث، الفرضيات، أىداف البحث، أمهية البحث،  الفصل التمهيدي:

 لحات البحث باإلضافة إىل عرض الدراسات السابقة وادلشاهبة.التعريف مبصط

الباب األول الذي تضمن الدراسة النظرية مقسمة على ثالث فصول، -:مث تقسيم الدراسة إىل بابُت مها

 مضموهنا مقتبس من مجلة ادلراجع العلمية العربية واألجنبية، لتحديد اخللفية النظرية للدراسة.

 :كاآليتومضمون ىذه الفصول  

 طرق التدريب الرياضي يف كرة القدم.الفصل األول: 

 القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلُت.الفصل الثاني: 

 سنة ) ادلراىقة (. 76 – 75خصائص ادلرحلة العمرية  الفصل الثالث:
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التدرييب مج حث من خالذلا معرفة أثر الربناأما الباب الثاين فقد تضمن الدراسة ادليدانية اليت حاول البا -

 ادلقًتح على أفراد عينة البحث.

، ادلتمثلة يف تضمن إجراءت البحث ادليدانيةالفصل األول:  :ضمون ىذه الفصول الثالثة كما يليوم

الدراسة  وسائل مجع البيانات،باإلضافة إىلتصميم البحث من ادلنهج ادلتبع واختيار العينة ،وحتديد أدوات و 

  .بة الرئيسيةومفردات التجر  ،االستطالعية

االستنتاجات ومقابلة النتائج رات البدنية وحتليلها و مناقشتها، تضمن عرض نتائج االختباالفصل الثاني: 

 بالفرضيات للتأكد من مطابقتها لنتائج الدراسة، واخلروج باستنتاج عام، باإلضافة إىل أىم التوصيات.

 إشكالية البحث:

و قوة،      على الالعبُت األداء بسرعة حيتم البارزة رياضيا فاألداء اجليد حتتل لعبة كرة القدم ادلكانة العادلية

و ليس من السهل الوصول إىل مستوى األداء ادلثايل ما مل يتم استخدام مناىج تدريبية دتكن ادلدرب من 

ىذه  ، و منداء ادلهاري و اخلططيحتقيق أىدافو، فتطوير الصفات البدنية األساسية ىي ركيزة أساسية لأل

، اليت تلعب دورا مهما يف رلال كرة القدم اليت يتطلب األداء فيها البدنية  القوة ادلميزة بالسرعة الصفات

)رضوان،  حركات قوية و سريعة يف أن واحد مثل العدو و ركل الكرة سواء كان بغرض ادلناولة أو التهديف.

 (9، صفحة 4002

   ويف قراءة متمعنة للجهد ادلبذول يف كرة القدم مت التوصل إىل أن احلركات االنفجارية و ادلتكررة          

و السريعة حي احلامسة ىي اليت حتدد مصَت نتيجة ادلقابلة ، حيث توضح من خالل حتليل مباريات كرة 

د الكلي على ادلداومة تصور خاطئ فاالعتما القدم أهنا رياضة تستوجب عمل األلياف البيضاء )السريعة(
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، فتحضَت الالعب بدنيا يسمح طوير فعالية األداء يف كرة القدمألن اجلري البطئ يعاكس اذلدف يف ت

، إما الوثب إىل أعلى و الوثب األفقي أو االنطالق بسرعة أو ضرب كل حركة على حدىبتطوير فعالية  

  (Cometti.g, 2006, p. 30)الكرة بقوة. 

خيطئ من يظن أن حتضَت العب كرة القدم يركز على ادلكون النوعي )االنفجاري( إمنا جيب تكرار ىذا 

لذا اقًتح الباحث برنامج  ادلكون لعديد من ادلرات و مقاومة التعب و ىذا يستوجب إدراج العامل الكمي،

الذي ديكن أن يعطي عمل كمي و كيفي معا، للوصول إىل  قصَت تدرييب بواسطة التدريب التباديل قصَت

ستعمال تدريب يرتكز على منطق األلياف البطيئة احلمراء، فالعمل د العبُت انفجاريُت و سريعُت باإعدا

 الكمي يهدف إىل تنمية القوة ادلميزة بالسرعة، و العمل الكيفي يهدف إىل تنمية القوة االنفجارية.

 أن بدل رلهود  7961من األوائل الذين أثبتوا يف عام   ASTAND و  COLLو يعترب      

بشدة مرتفعة ديكن أن يزداد عنو يف التدريب التباديل، و ذلك بالتناوب بيت فًتات التمرين و فًتات 

الراحة، و إن كان تأثَت ىذا النوع من التدريب على الكبار قد دتت دراستو من قبل رلموعة من الباحثُت 

فإهنا ليس كذلك   ) BALLOR et COLL 4999(و  )COLL et BILLAT )4000منهم 

 ية الصغرى يف كرة القدم.نبالنسبة للفئات الشبا

كما أنو يف عملية ختطيط الربامج التدريبية ادلبنية على أسس علمية صحيحة يف رلال تدريب كرة القدم     

لناشئ حسب ادلرحلة العمرية حيث تتم احلديثة لدى الفئات الشبابية ، ال ديكن إمهال خصائص النمو ل

بررلة عملية التدريب حسب القدرات و االستعدادات اجلسمية و العقلية ادلتاحة للناشئ، و ىذا ما ديثل 
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، هبدف تكوين الناشئ الصاعد ستمر خالل مشوار العب كرة القدمالتكوين القاعدي السليم و ادل

 (4004)عالوي، صفحة العايل. للوصول إىل تشكيل النخبة لكرة القدم للمستوى 

 Mero et al( ،4994)Mercier( 4999)قام هبا كل من  حبيث أكدت الدراسات الىت   

et al  وKanehisa et al ( 1995) ة منو يكون فيها جسم الناشئ مهيأ  أن أفضل مرحل       

 (سنة. 74-77العضلية ىي مرحلة ادلراىقة )و مستعدا لتنمية و تطوير القوة 

 (Turpin, 2002, p. 141) :ىو قصَت قصَتفإن العمل التباديل  George Gaconو حسب 

 عمل متناوب و متقطع بالنسبة للعضالت اذليكلية. -

 عمل مستمر بالنسبة جلهاز القلب و الدوران و اجلهاز التنفسي. -

 على التساؤالت التالية: اإلجابةو منو و انطالقا شلا سبق و حلل ىذه ادلشكلة ارتأى الباحث 

 العامة: اإلشكالية

ىل يؤثر الربنامج التدرييب ادلقًتح باالستخدام طريقة التدريب التباديل قصَت قصَت يف تنمية القوة ادلميزة 

 ( سنة؟76-75ل )بالسرعة لعضالت الرجلُت لدى ناشئ  كرة القدم صنف أشبا

 الجزئية: اإلشكالية

ىل يؤثر الربنامج التدرييب ادلقًتح على صفة القوة االنفجارية لعضالت الرجلُت لدى ناشئ كرة القدم  -

 ( سنة؟76-75صنف أشبال )
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القدم  ناشئ كرةلدى  VMAىل يؤثر الربنامج التدرييب ادلقًتح على صفة السرعة القصوى اذلوائية  -

 ( سنة؟76-75صنف أشبال )

بُت القياسُت القبلي و البعدي يف االختبارات ادلستخدمة بالنسبة  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -

 للمجموعة التجريبية؟

          لبعديابُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف القياس  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -

 الفرضيات:

الربنامج التدرييب ادلقًتح باستخدام طريقة التدريب التباديل قصَت قصَت لو أثر إجيايب يف  يات العامة:الفرض

 ( سنة. 76 – 75تنمية القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلُت لدى ناشئي كرة القدم صنف أشبال ) 

 الجزئية:الفرضيات 

لعضالت الرجلُت لدى ناشئي كرة القدم  االنفجاريةالربنامج التدرييب ادلقًتح يؤثر إجيابيا على قوة  -

 ( سنة. 76 -75صنف أشبال ) 

الربنامج التدرييب ادلقًتح يؤثر إجيابيا على السرعة القصوى اذلوائية لدى ناشئي كرة القدم صنف أشبال  -

 ( سنة. 76 -75) 

ة ولصاحل القياس توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبي -

 البعدي.

و     توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي  -

 لصاحل اجملموعة التجريبية.
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تصميم برنامج تدرييب مقًتح باستخدام طريقة التدريب التباديل -إىل:يهدف البحث البحث:أهداف 

 (  76 -75وة ادلميزة بالسرعة لدى ناشئي كرة القدم صنف أشبال ) قصَت قصَت يهدف إىل تنمية الق

وعلى تنمية القوة ادلميزة بالسرعة والقوة  VMAمعرفة مدى تأثَت التدريب التباديل قصَت قصَت على  -

 ( سنة. 76 -75لعضالت الرجلُت لدى ناشئي كرة القدم صنف أشبال )  االنفجارية

ادلقًتح من طرف الباحث على استخدام الربنامج العادي لتنمية القوة معرفة أفضلية الربنامج التدرييب  -

 ادلميزة بالسرعة ذلذه الفئة.

الكشف عن ادلدة الزمنية اليت ديكن أن تتطور فيها القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلُت عن طريق  -

 .ادلنافسةالتدريب التباديل خالل مرحلة 

 الصفات البدنية يف ىذه ادلرحلة العمرية.تنمية تطوير ىذه  أمهيةالكشف عن مدى  -

إن الربامج التدريبية ذلا دور ىام يف رلال تكوين ناشئي كرة القدم للرفع من :و الحاجة إليه البحثأهمية 

 ادلهارية والذىنية حتت كافة ظروف األداء ادلختلفة . مستوى الالعبُت يف اصلاز متطلبات اللعبة البدنية و

لتطبيقي فإن أمهية البحث تكمن يف إظهار مدى تأثَت التدريب التباديل يف تنمية فمن اجلانب العملي وا

صفة القوة ادلميزة بالسرعة لناشئي كرة القدم ،حبيث أن القراءات احلديثة دلفهوم اجلهد يف كرة القدم 

أوجدت مفاىيم جديدة كتناوب اجلهد وتقطعو للجهاز احلركي ويف نفس الوقت استمرارية لعمل جهاز 

الذي أصبح حاسم يف حتديد مصَت ادلباريات وإن  كانت  االنفجارية القوة القلب والدوران ،وكذلك مفهوم

ىاتُت الصفتُت سلتلفتُت يف كل شيء فكيف التوصل إىل طريقة تدريب جتمع ىذين ادلتضادين ومنو ظهرت 

 في.يكقصَت قصَت كمفتاح عمل لعمل كمي و فكرة التدريب التباديل 
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اجلانب العلمي والنظري فأن البحث احلايل ديثل إضافة جديدة للمكتبة اجلزائرية عامة وبوجو خاص أما من 

مدريب فرق الناشئُت لكرة القدم اجلزائرية حبيث دتثل ىذه ادلراجع العلمية ادلتخصصة ادلصدر األساسي 

 .لتحسُت كفاءة ادلدرب ادلعرفية وبالتايل تسهيل عملية إعداد الربامج التدريبية

 :البحث مصطلحاتتعريف  -

 : Exercices Intermittents court courtالتدريب التبادلي قصير قصير  -4

ديكن أن يدعى كذالك التدريب الفًتي القصَت ذو الشدة العالية الذي يهدف التعريف االصطالحي: -

بالنسبة  PMAمن  %75حبيث تزيد الشدة عن  PMA -إىل تنمية القدرة اذلوائية القصوى

 لسالسل العمل.

        ( أن ىذه الطريقة هتدف الة تنمية القوة العضلية 2112كما يشَت وجدي الفاتح و زلمد لطفي )

 (211، صفحة 4004)السيد،  و حتسُت سرعة االنطالق ، و كذلك تنمية التحمل اخلاص.

و يقصد الباحث هبذا ادلفهوم يف ىذه الدراسة أن التدريب التباديل عبارة عن التعريف اإلجرائي: -

تدريبات شلاثلة لطبيعة األداء الفعلي البدين و ادلهاري يف مواقف اللعب التنافسية خالل مباريات كرة 

ذه القدم اليت تتميز بتبادل فًتات عمل قصَتة، مع فًتات راحة قصَتة مث فًتة راحة كبَتة، و تتميز ى

و فًتات راحة غَت تامة و سلبية و متساوية بُت التكرارات      الطريقة بتسلسل جهد ذو شدة عالية 

راحة. أما الراحة بُت السالسل تكون اجيابية  75جهد" 75حبيث يكون تناوب اجلهد و الراحة "

 .8تصل إىل '
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و ىي السرعة اليت يبلغها الفرد الرياضي يف العمل  : VMA-السرعة القصوى الهوائية - أ

ادلستمر جلهاز القلب و الدوران الذي ديثل النظام اذلوائي، عندما يصل إىل احلد األقصى 

 و تقدر السرعة القصوى اذلوائية بالـــ كلم/سا.VO2maxالستهالك األوكسجُت 

 القوة المميزة بالسرعة: 2-

اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية ىي قدرة التعريف االصطالحي: -

 من سرعة االنقباضات العضلية و على ذلك ينظر إليها بأهنا مركب من صفيت القوة و السرعة.

 (99، صفحة 4991)عالوي، 

محلو القوة ادلميزة بالسرعة ىي قدرة الالعب دفع وزن جسمو أفقيا أو عموديا و التعريف اإلجرائي: -

 أو ارتفاع معُت بالسرعة الالزمة حبيث يكون ىذا األداء متكرر دلرات متتالية. مسافة أفقية إىل

سنة دتثل مرحلة  76-75الباحث بصدد دراسة ادلرحلة العمرية سنة: 41المرحلة العمرية أقل من -1

دير هبا ناشئ كرة القدم.ىذه الفئة العمرية دتثل فئة األشبال  ادلراىقة اليت ادلراحل ادلتقدمة لفًتة  ىامة من

-2172للموسم الكروي  FAF وفق التصنيف حسب األعمار لدى الفدرالية اجلزائرية لكرة القدم 

2173  . (faf, 2012-2013, p. 2) 

دتثل فًتة ادلراىقة مرحلة اكتمال التغيَتات البيولوجية، حيث تزداد القدرات و االستعدادات المراهقة:-

اجلسمية من حيث الطول و الوزن و يف ىذه ادلرحلة يزداد االىتمام بادلظهر اخلارجي للجسم من شكل و 

 (440، صفحة 4911)السيد ف.،  قوة.
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ال ديكن إصلاز أي حبث من البحوث العلمية دون االستعانة الدراسات السابقة و المشابهة: -6

الصحيح و  إطارهبالدراسات السابقة و ادلشاهبة  كون ىذه األخَتة دتكن الباحث من وضع البحث يف 

و عليو فقد قام الباحث (4994)اخرون ف.،  تفادي التكرار و الدخول يف مواضيع حبثت من قبل.

و ادلكتبات اجلزائرية ادلتخصصة يف كليات و معاىد الًتبية  Internet -بالرجوع إىل بنك ادلعلومات

 البدنية و الرياضية و قام بتحليل بعض الدراسات ادلشاهبة للبحث وىي:

 الدراسات العربية: - أ

أسلوبُت من تدريبات البليومًتك على عنواهنا:"تأثَت استخدام (.4991دراسة عبيد أبو المكارم ) -4

 األبعاد ادلختلفة للقوة ادلميزة بالسرعة دلتسابق الوثب"

التعرف على استخدام تدريبات الوثب بُت احلواجز على األبعاد ادلختلفة للقوة - الهدف من الدراسة: -

 ادلميزة بالسرعة دلتسابقي الوثب.

ادلميزة بالسرعة يق و فوقها( على األبعاد ادلختلفة للقوة التعرف على أثر إثر تدريبات الوثب) بُت الصناد-

 دلتسابقي الوثب

( متسابقا من متسابقي الوثب بنادي الزمالك  72اشتملت عينة البحث على ) عينة الدراسة :-

 ادلشاركُت يف بطولة اجلمهورية ومت تقسيمهم إىل رلموعتُت متكافئتُت يف العمر الطول و الوزن.

مت استخدام التصميم التجرييب بطريقة القياسات القبلية البعدية ، وبلغت مدة م:المستخدالمنهج -

( 16( أسابيع خالل فًتة اإلعداد اخلاص من الربنامج التدرييب العام ومت التدريب بواقع ) 18الربنامج ) 
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امت ( وحدات ثالث وحدات أسبوعيا من تدريبات البليومًتك وق3وحدات أسبوعيا بصيغة عامة وبواقع )

 اجملموعة اليت استخدمت تدريبات احلواجز بالتدريب عن ثالث مناذج يشمل كل منوذج على مخس حواجز.

 البدنية ،والوسائل اإلحصائية االختباراتادلصادر وادلراجع العلمية ،أدوات جمع البيانات : -

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األبعاد ادلختلفة للقوة ادلميزة  – أهم النتائج المتوصل إليها: -

بالسرعة ومكوناهتا ، بُت القياس القبلي والبعدي للمجموعة اليت استخدمت تدريبات الوثب العميق ) 

 فرق بُت الصناديق ( لصاحل القياس البعدي.

َت طريقيت التدريب الفًتي عنواهنا : تأث(.4001دراسة علي خضير ،عبد العباس عبد الرزاق ) – 4

 .ادلرتفع الشدة والتكراري يف تطوير القوة ادلميزة بالسرعة دقة بعض ادلهارات األساسية يف الكرة الطائرة

كل من طريقيت الفًتي ادلرتفع الشدة و التكراري يف تطوير القوة   تأثَتالتعرف على الهدف من الدراسة.-

 لدى العيب كرة الطائرة فئة الشباب ساسيةاألادلميزة بالسرعة ودقة بعض ادلهارات 

العب من نادي الناصرية مت  72مت اختيار عينة البحث بالطريقة  العمدية  ل الدراسة:عينة من  -

العبُت رلموعة ( وطبقت طريقة التدريب  6تقسيمهم إىل رلموعتُت جتريبيتُت بالطريقة العشوائية ) 

 وطبقة طريقة التدريب التكراري على اجملموعة الثانية.الفًتي ادلرتفع الشدة على اجملموعة األوىل 

 مت استخدام ادلنهج التجرييب وذلك دلالئمتو طبيعة ادلشكلة . المستخدم:المنهج  -

 البدنية ،الوسائل اإلحصائية. االختباراتادلصادر وادلراجع العلمية ،أدوات جمع البيانات : -
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تدريب الفًتي ادلرتفع الشدة والتكراري تؤثر بشكل إن كال من طريقيت الأهم النتائج المتوصل إليها:  -

فعال يف تطوير القوة  ادلميزة بالسرعة لدى العيب كرة الطائرة فئة الشباب وأظهرت أن لطريقة التدريب 

 الفًتي ادلرتفع الشدة فعالية يف تطوير القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلُت.

أثَت التدريب البليومًتي من خالل سلتلف رلاالت العمل عنواهنا : ت(.4009دراسة منعم حداد )  – 2

 لدى العيب التايكواندو فئة الشباب : االنفجاريةالتباديل قصَت قصَت على صفة 

الكشف عن تأثَت التدريب البليومًتي باستخدام طريقة التدريب التباديل يف الهدف من الدراسة : -

 ان.لدى العيب التايكواندو شب االنفجاريةتطوير صفة 

رياضي ديارسون التايكواندو من نفس ادلستوى وىو  52اشتملت عينة الدراسة على عينة الدراسة :  -

سنة مت تقسيمهم إىل رلموعتُت ، األوىل رلموعة  75إىل  19القسم الوطٍت ، تًتاوح أعمارىم ما بُت 

 رياضي(. 31رياضي ( والثانية مبثابة رلموعة شاىدة )  22جتريبية )

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب .المستخدم:المنهج  -

 البدنية ،الوسائل اإلحصائية . االختباراتادلصادر وادلراجع العلمية ،أدوات جمع البيانات : -

أسفرت نتائج ىذه الدراسة بأن طريقة التدريب التباديل باستخدام أهم النتائج المتوصل إليها :  -

طوير صفة االنفجارية ، وذلك من خالل ادلعاجلة اإلحصائية يؤثر بشكل إجيايب يف ت البيومًتيةالتمارين 

البدنية القبلية والبعدية للمجموعتُت التجريبية والضابطة وقياس مقدار التحسن  االختباراتللنتائج 

 الذي كان لصاحل عينة البحث اليت طبقت عليها التجربة.
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لفًتي ادلرتفع الشدة  يف تطوير القوة عنواهنا : تأثَت التدريب ا(.4040دراسة مؤيدة وليد نافع ) – 1

 ادلميزة بالسرعة للرجلُت ودقة التهديف بكرة القدم فئة الشباب .

إعداد منهج تدرييب بطريقة التدريب الفًتي ادلرتفع الشدة لتطوير القوة ادلميزة الهدف من الدراسة : -

 بالسرعة بالرجلُت ودقة التهديف بكرة القدم.

العب من فريق اجلامعة   21مت اختيار طريقة البحث بالطريقة العمدية  ل عينة الدراسة :  -

التكنولوجية لكرة القدم مث تقسيمهم إىل رلموعتُت إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة بالطريقة العشوائية 

 العبُت يف كل رلموعة (  71) 

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب .المنهج المستخدم: -

 البدنية ،الوسائل اإلحصائية االختباراتادلصادر وادلراجع العلمية ،ت :أدوات جمع البيانا -

للربنامج التجرييب ادلقًتح أثر إجيايب يف تطوير القوة ادلميزة بالسرعة للرجلُت أهم النتائج المتوصل إليها :

 ودقة التهديف بكرة القدم فئة الشباب .

 األجنبية:الدراسات  –ب 

 vo2عنواهنا : تأثَت التدريب التباديل طويل وقصَت على Philipe Hot (4004.)دراسة  – 4

max  .وقوة الدفع عند العيب الريقيب 

وكذلك استعداد ىوائي مرتفع وىذا من  االنفجاريةالريقيب نشاط يتطلب صفة الهدف من الدراسة : -

ية مع احلفاظ أجل تكرار اجلهود مرتفعة الشدة فكان ىدف الباحث ىو الوصول إىل قدرة ىوائية عال

 القوة والسرعة. على تطوير الصفات البدنية اخلاصة لالعب الريغيب :
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رياضي قسمت إىل رلموعتُت تؤدي األوىل التدريب التباديل  78تكونت عينة البحث من عينة الدراسة:-

 عليها.أسبوع مث مقارنة النتائج احملصل  72قصَت واألخرى تؤدي التدريب التباديل طويل جتري التجربة يف 

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب.المنهج المستخدم: -

 البدنية ،الوسائل اإلحصائية. االختباراتادلصادر وادلراجع العلمية ،أدوات جمع البيانات : -

اجملموعة اليت كانت تؤدي التدريب التباديل قصَت كانت نتائجها أفضا أهم النتائج المتوصل إليها : -

التدريب التباديل طويل وفسر ذلك بأن التدريب التباديل قصَت يعتمد على من اجملموعة اليت تؤدي 

 وظيفة ادليوغلوبُت وسلزون الفوسفات ما ينفك أن يعاد .

عنواهنا : تأثَت ثالث أساليب تدريب على ادلخزون George Bernard  (4040.)دراسة  – 4

 الطاقوي الالىوائي على األداء عند العيب كرة السلة.

توضيح أمهية التدريب التباديل ذو الشدة العالية على ادلخزون الطاقوي الدراسة :  الهدف من -

 الالىوائي وتأثَت ذلك على األداء الرياضي لدى العيب كرة السلة.

سنة  76و  75العب تًتاوح أعمارىم بُت  35استخدم الباحث عينة تتكون من عينة الدراسة :  -

 تؤدي بأسلوب وبرنامج تدرييب .قسمت إىل ثالث رلموعات وكل رلموعة 

 اجملموعة األوىل تؤدي بالطريقة التدريبية العادية. -

اجملموعة الثانية بالطريقة التبادلية وتطبيق الربنامج يهدف إىل تطوير ادلداومة والقوة ) ادلداومة اخلاصة (  -

 مشاهبة لنبضات مقابلة. 761إىل  771حيث تًتاوح نبضات القلب بُت 

 ثة دتارس بالطريقة ادلستمرة وهتدف إىل تنمية ادلداومة العامة.اجملموعة الثال -
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 دقيقة كل أسبوع يقوم الباحث يف األخَت 91أسبوع حيث جتري ثالث حصص من  76تدوم التجربة 

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب.المستخدم:المنهج  -

 مًت . 21ة البدنية التالية :إختبار السرع االختباراتإجراء أدوات جمع البيانات : -

على : ادلصادر وادلراجع العلمية ،االختبارات البدنية ،الوسائل  باالعتماد.االنفجاريةإختبار القوة .

 اإلحصائية.

 جلميع اجملموعات. واالرتفاعمل يالحظ أي تطور يف السرعة أهم النتائج المتوصل إليها : -

 الالىوائية . االستطاعةاجملموعة اليت دتارس التدريب التباديل الحظ تطور يف 

وتوصل الباحث إىل أن التدريب التباديل خالل ادلوسم الرياضي يطور اجلهاز الدوري التنفسي كذلك 

األيض اخللوي اخلاص بكرة السلة .اجملموعة اليت دتارس بالطريقة ادلستمرة الحظ عليها أن نتائج إختبار 

يف األخَت أن ادلدرب ىو الوحيد القدر على الدقة كان أحسن من اجملموعات األخرى.وخلص الباحث 

 وضع أولويات وعن أي خاصية يريد تطويرىا وأي أسلوب يناسبها.

اجملموعة اليت تتدرب بادلداومة اخلاصة وزلدودة القدرات الفنية ال ديكنها تطوير االرتقاء والسرعة والدقة وإمنا 

 التباديل ادلسطر. البحث على مناذج تدريب ختدم أكثر من صفة وأقًتح التدريب

عنواهنا Gamelin,F.-X.,Baquet,G.,Berthoin,S.,et al . (4009.)دراسة  – 2

 تأثَت التدريب التباديل على نبضات القلب بعد التمرين عند ادلراىقُت .

 معرفة تأثَت التدريب التباديل على نبضات القلب بعد التمرين عند ادلراىقُت.الهدف من الدراسة : -
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اجملموعة الشاىدة  رلموعتُت:مراىق قسمت العينة إىل  34اشتملت عينة البحث على : عينة الدراسة -

 مراىق. 77مراىق واجملموعة التجريبية تتكون من  77تتكون من 

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب. المستخدم:المنهج  -

 31مرات يف األسبوع مبعدل  13تتدرب اجملموعتان مبعدل أسابيع. 17التجربة يف  أجريتحبيث 

 .vma% من  791إىل  711ثانية.الشدة  31إىل  15دقيقة يف احلصة.نوع التدريب التباديل 

 تكرارات. 71إىل  15تتكون من  4.5اجملموعات 

 اإلحصائية.ادلصادر وادلراجع العلمية ،االختبارات البدنية ،الوسائل  أدوات جمع البيانات :

النتيجة اليت توصل إليها الباحث ىو أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  أهم النتائج المتوصل إليها :

 بُت اجملموعتُت.

 التعليق على الدراسة السابقة : -

من خالل ما قام بو الباحث من قراءات واستطالع لنتائج وتقارير األحباث السابقة دتكن الباحث من 

من  الزمنية:كانت قد صدرت يف الفًتة   الدراسة، واليتاستخالص أىم الدراسات ادلرتبطة مبوضوع 

وقد استفاد الباحث من حتليل ىذه الدراسات.وىذا ما يثبت حداثة تلك  (4040)حىت  (4991)

 اختيارالدراسات يف عدة نقاط مشًتكة من حيث ادلنهج ادلالئم لطبيعة حبثو وىو ادلنهج التجرييب ،وكيفية 

البدنية القبلية والبعدية وكذلك يف   الختباراتالعينة وكذلك األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات وىي 

قننة اليت تسمح بتنمية الصفات البدنية األساسية باستخدام الطرق احلديثة يف طريقة بناء الربامج التدريبية ادل
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وعليو فإن ىذه الدراسات السابقة شكلت إطارا نظريا وتطبيقيا مكن  عملية تدريب ناشئي كرة القدم.

 الباحث من توجيو دراستو ووضعها يف النسق الصحيح.

 

 



 

مدخل إلى الباب 

 األول

 



 
 الباب األول:-

الذي تضمن الدراسة النظرية مقسمة على ثالث فصول، مضموهنا مقتبس من مجلة املراجع العلمية  

 العربية واألجنبية، لتحديد اخللفية النظرية للدراسة.

 :ومضمون هذه الفصول كاآليت

 طرق التدريب الرياضي يف كرة القدم.الفصل األول: 

 القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجلني.الثاني:  الفصل

 سنة ) املراهقة (. 51 – 51خصائص املرحلة العمرية  الفصل الثالث:

 



 طرق التدريب الرياضي في كرة القدم                        الفصل األول                             
 

21 
 

 

مدخل إلى الباب 

 األول
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 الباب األول:-

الذي تضمن الدراسة النظرية مقسمة على ثالث فصول، مضموهنا مقتبس من مجلة ادلراجع العلمية العربية  

 واألجنبية، لتحديد اخللفية النظرية للدراسة.

 :ىذه الفصول كاآليتومضمون 

 طرق التدريب الرياضي يف كرة القدم.الفصل األول: 

 القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلُت.الفصل الثاني: 

 سنة ) ادلراىقة (. 56 – 55خصائص ادلرحلة العمرية  الفصل الثالث:
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طرق  الفصل األول

الرياضي في   التدريب

 كرة القدم
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 تمهيد:

الرياضي يف كرة القدم صعوبة يف اختيار طريقة التدريب اليت حتقق ما يسعى إليو، وليس كل يواجو ادلدرب 

طرق التدريب ذات أىداف واحدة، فكل طريقة من طرق التدريب حتقق أىدافا معينة و من ىنا كان 

تدريب الواجب على ادلدرب الرياضي أن ؼلتار طريقة التدريب اليت حتقق لو اذلدف ادلطلوب فتنوع طرق ال

 تعمل على زيادة االثارة لدى الالعبُت بعكس ما إذا كان التدريب منحصرا يف طريقتُت أو ثالثة.

و تعترب طرق التدريب ىي وسائل تنفيذ الوحدة التدريبية لتنمية و تطوير احلالة التدريبية للفرد بسلوك يؤدي 

ة ، و ىناك العديد من طرق إىل حتقيق الغرض ادلطلوب عن طريق عمليات التدريب الرياضي ادلنظم

التدريب الرياضي يف كرة القدم اليت حتقق كل منها أغراض وواجبات معينة ، و لذلك غلب اختيار الطريقة 

ادلناسبة للغرض، و على ىذا األساس تنوعت طرق و أساليب التدريب لرفع مستوى االصلاز الرياضي، و 

ا بشكل تمد عليها كل طريقة و إمكانية استخدامهعلى ادلدرب معرفة ىذه الطرق و ادلتغَتات اليت تع

 (211، صفحة 1979)عالوي، علم التدريب الرياضي،  يتناسب واجتاىات التدريب

 

 

 

 

 مدخل إلى علم التدريب الرياضي: 1-1
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 مفهوم التدريب الرياضي: 1-1-1

مصطلح التدريب الرياضي، حيث كان لكل منهم مفهومو لقد تباينت أراء العلماء يف حتديد تعريف دلفهوم 

اخلاص وفقا الجتاىاتو و فلسفتو و رلال ختصصو.ومن مث اختلفت التعريفات تبعا الختالف الرؤى اخلاصة 

 .بكل رلال

 مفهوم التدريب من وجهة النظر الفسيولوجية: – 1-1-1-1

ىو رلموعة التمرينات أو التأثَتات البدنية ادلوجهة و اليت تساىم يف إحداث تكيفات أو تغَتات وظيفية   

يف أجهزة و أعضاء اجلسم لتحقيق مستوى عال من االصلاز الرياضي.تقنُت األمحال التدريبية لتتالءم مع 

ة على احلالة الوظيفية و َتات السلبيمن التأثَتات االغلابية و جتنب التأث لالستفادةقدرة اجلسم الوظيفية 

 (34، صفحة 1997)الفتاح، الصحية 

 مفهوم التدريب من وجهة نظر علم النفس و التربية: -1-1-1-2

ىو التدريب الرياضي ادلبٍت على أسس علمية تعتمد يف جوىرىا على مبادئ و قوانُت العلوم الطبيعية و 

الًتبية.......( و ذلك هبدف تعديل سلوك أو حالة الفرد يف التعامل مع اآلخرين  -االنسانية ) علم النفس

) عملية تربوية(.و ىو عملية تربوية سلططة طبقا دلبادئ و أسس علمية هبف تطوير القدرات البدنية و 

، صفحة 2004)بدران، الرياضي ق مستوى عال من االصلاز ادلهاريةو اخلططية و النفسية و ادلعرفية لتحقي

29) 

 المفهوم الحديث للتدريب الرياضي: -1-1-3-
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مل يعد التدريب الرياضي قاصرا على تدريب الفرق الرياضية أو رياضة ادلستويات العالية على حساب 

احلديث  فادلفهوم الًتوػلية.........( لذاالرياضة  -الرياضة ادلدرسية -جوانب أخرى كثَتة)الصحة العامة

يناسب مع االجتاىات الرياضية و  اجملتمع مباللتدريب الرياضي يضع يف اعتباره القاعدة العريضة من أفراد 

 الثقافية العامة.فالبعض يرغب يف شلارسة الرياضة هبدف حتسُت اللياقة البدنية و لتفادي األمراض، و البعض

سر روتُت احلياة اليومية، و البعض اآلخر ؽلارسها لتحقيق مستوى معُت من اللياقة ؽلارسها رغبة منو لك

رياضي  البدنية اخلاصة بنشاط معُت، و البعض ؽلارسها من أجل حتقيق أعلى مستوى شلكن يف نشاط

و دورىا يف  شلارسة القاعدة العريضة من تالميذ و طالب ادلدارس و اجلامعات إىل باإلضافةىذا  معُت،

 تكوين الشخصية ادلتكاملة و ادلتوازنة.

و من خالل كل ما سبق يتضح أن التدريب الرياضي يعمل على زيادة االعداد الفٍت و البدين و النفسي و 

الفٍت يهدف إىل حتسُت أداء ادلهارات احلركية ،  فاإلعداداخلططي يف نوع معُت من النشاط الرياضي ، 

ادلرونة( و يؤدى -الرشاقة-القوة-التحمل-و)السرعة ية الصفات البدنيةبينما يهدف االعداد البدين إىل تنم

ة و يف اجلهاز احلركي تنمية ىذه الصفات البدنية إىل تغَتات بيولوجية يف مجيع أجهزة اجلسم بصفة عام

 (106، صفحة 2010)جاسم، اتجاهات حديثة في التدريب الرياضي،  بصفة خاصة

 أنواع التدريب الرياضي: -1-1

مهما تعددت و تنوعت طرق و أساليب التدريب الرياضي فإهنا تعتمد يف جوىرىا على أحد أنواع  -1-2

التدريب و الذي يتحدد وفقا للنظام األساسي ادلستخدم لإلمداد بالطاقة أثناء اجملهود البدين، و 

 (74، صفحة 1998)ألبساطي أ.،  عليو ؽلكن تقسيم التدريب إىل نوعُت أساسيُت علا
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يتمثل يف التمرينات اليت يكون فيها معدل إخراج القوة مرتفع جدا)الزمن التدريب الالهوائي: – 1-2-1

 قليل( و تكون ىذه القوة ادلنتجة بدون مساعلة ذات معٌت للنظام اذلوائي.

ىذا النوع يف التمرينات اليت تستمر لفًتات طويلة و يكون فيها يتمثل التدريب الهوائي: -1-2-2

 أقل و لزمن أطول و بدون مساعلة ذات قيمة للنظام الالىوائي. معدل إخراج القوة ادلنتجة

 و بذلك يعتمد كل نوع من أنواع التدريب الرياضي على أحد النظامُت األساسُت إلمداد بالبطاقة علا:

يعتمد على النظام الفوسفايت) ثالثي الفوسفات و  و الذيالنظام الالهوائي: - أ

أثناء أداء التمرينات ادلختلفة   lactic-Acid -الالكتيكي ( و النظامATP-CPالفوسفوكرياتُت

 و اليت تتطلب تكرار االنقباضات العضلية العنيفة)الشدة العالية( لفًتة أقل من دقيقتُت.

األوكسجُت إلمداد بالبطاقة أثناء تنفيذ التمرينات بشدة معتدلة و الذي يعتمد على النظام الهوائي: -ب

 إىل أقل من األقصى و اليت تستمر لفًتة زمنية أكثر من دقيقتُت.

)ألبساطي أ.، ؤشرات الخاصة بالنظم الحيوية ألنتاج الطاقة ( يوضح بعض الم11و الجدول رقم )

 (76، صفحة 1998

 Merven 1991 (11الجدول رقم )   

 

 النظام

 المتغيرات

 النظام اذلوائي النظام الالىوائي
 الالكتيكي  الفوسفاتي
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ثا و حبد 55حىت  )التمرين( زمن األداء
 ثا 25أقصى

إىل  55ن م
 ثا 521

 النظام االوكسجيني

 السرعة- اتجاه التدريب

القوة ادلميزة -
 .بالسرعة

 القوة القصوى-

  

 ثانية 121من أكثر 

تتوقف على طبيعة ادلهارات اخلاصة يف كل نشاط و اليت تؤدي يف الزمن ادلطابق  طبيعة النشاط
 .لنظام الطاقة

 

و ادلدخل العلمي لتحديد اجتاه احلمل التدرييب يتوقف على معرفة نظام االمداد بالطاقة األساسي حيث 

ة أساسية و على ادلدرب مراعاة ذلك عند تعتمد طرق التدريب الرياضي على احدى ىذه النظم بصف

و الشدة ادلستخدمة و عدد التكرارات و فًتات الراحة البينية  أدائهااخيار التمرينات ادلناسبة من حيث زمن 

 و طبيعتها مبا يتناسب و األسس العلمية لعمل النظام ادلستخدم لآلمداد بالطاقة.

 القدم:طرق و أساليب التدريب الرياضي في كرة -1-3

 مفهوم طرق التدريب الرياضي: -

( أن ادلقصود بطرق التدريب ىو سلتلف الوسائل اليت ؽلكن بواسطتها 5992ذكر حسن عالوي )عام 

تنمية و تطوير احلالة التدريبية) الفورمة الرياضية( للفرد الرياضي إىل أقصى درجة شلكنة عن طريق عمليات 

)حماد، التدريب الرياضي الحديث تخطيط و تطبيق و قيادة، :تدريب ادلنظمة و قد قسم طرق اىلال

2001) 
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 طرق تدريب الصفات البدنية. -5

 طرق تدريب ادلهارات احلركية. -2

 اخلططي. اإلعدادطرق تدريب  -3

 طرق تدريب االعداد النفسي. -4

مع ضرورة االىتمام هبا  ىذه الطرق ادلختلفة ىي مكونات لعملية واحدة و ىي عملية التدريب الرياضي

( أن طرق التدريب 5999مجيعا للوصول بالفرد ألعلى ادلستويات الرياضية.و ذكر بسطويسي أمحد )

 األساسية اخلاصة بتنمية و تطوير كل من القوة العضلية و السرعة تتمثل يف:

 التدريب بالحمل المستمر.-1

 التدريب الفتري.-2

 التدريب التكراري.-3

 تلك الطرق الرئيسية توجد وسائل و نظم خاصة و متعلقة هبا حيث تسمى يف بعضادلراجع و ياالضافة إىل

)طرق تدريب أيضا( كالتدريب الدائري بنظمو ادلختلفة و التدريب البليومًتي و اذلالمي و التباديل و غَتىا 

، 1999)أحمد، ادلعينة لطرق التدريب األساسية  من الطرق اليت تتمثل يف الوسائل و النظم اخلاصة و

 (237صفحة 

 طرق التدريب الرياضي األساسية: -1-3-1

 :continuous training-طريقة التدريب المستمر-1-3-1-1
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تتميز ىذه الطريقة بأن التمرينات تؤدي جبهد متواصل و منتظم ,كان يقوم الالعب باجلري دلسافة طويلة و 

لزمن طويل,وبسرعةمتوسطة,وتكون شدة احلمل يف ىذا النوع من التدريب متوسطة و حجم التدريب  

 (J, 1986, p. 97) الطريقة اىل تنمية صفة التحملكبَت,حبيث هتدف ىذه 

 .Interval Training -طريقة التدريب الفتري -1-3-1-2

تتميز ىذه الطريقة بأن يعطي محل معُت مث يعقب ذلك فًتة راحة ، و يكرر احلمل ثانية مث فًتة راحة 

 نبضة/ دقيقة ، أما فًتة الراحة فتهدف 581وىكذا,ويالحظ عن اعطاء احلمل ارتفاع  نبض القلب إىل 

فًتة الراحة ال  نبضة/دقيقة عندىا يكرر احلمل ثانية، و ىذا يعنيأن 521إىل خفض ضربات القلب إىل 

 (223، صفحة 1980)مختار، مدرب كرة القدم، تكون تامة 

 (212مرجع سابق، صفحة )حماد، التدريب الفًتي إىل  نوعُت علا  و ينقسم

و يهدف إىل تطوير التحمل ، و حتمل السرعة و رلموعة التدريب الفتري و المنخفض الشدة: -

نبضة/دقيقة و يكون  561وفيو يرتفع نبض القلب إىل  العضالت اليت تعمل يف ادلهارات ادلختلفة

 حجم العمل أكرب نوعا ما عنو يف التدريب الفًتي ادلرتفع الشدة.

و يهدف إىل حتسُت السرعة ، القوة، القوة ادلميزة بالسرعة، و فيو التدريب الفتري و المرتفع الشدة: -

 .ضربة/دقيقة و يكون حجم العمل قليال نسبيا 581يرتفع نبض القلب إىل 

 :RepetitionTraining-طريقة التدريب التكراري -1-3-1-3
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مث أخذ فًتة راحة حىت يعود الالعب إىل حالتو  و تعتمد ىذه الطريقة على إعطاء محل مرتفع الشدة،

و هتدف ىذه الطريقة إىل تنمية السرعة، القوة، القوة ادلميزة ىكذا.مث يكرر احلمل مرة أخرى و  الطبيعية،

 .عند تنمية ادلهارات األساسية حتت ضغط ادلنافس ىذه الطريقةبالسرعة، الرشاقة، كما تستخدم 

 :بعض طرق التدريب األخرى -3-2-

 Plyometric Trainingطريقة التدريب البليومتري)المصادمة( -1-3-2-1

 تعترب تدريبات البليومًتك أحد ادلصطلحات اليت تستخدم على نطاق واسع يف الرياضات اليت تتطلب

استخدام القدرة العضلية على أن التدريبات البليومًتك تستخدم يف تطوير القدرة العضلية و االنفجارية كما 

تستخدم لتحسُت العالقة بُت القوة القصوى و القوة االنفجارية.حيث يشَت وجدي الفاتح و زلمد لطفي 

و الفرملة اليت حتدث نتيجة لوزن اجلسم يف  التسارع ( أنو طريقة للتدريب تعتمد على حلظات2112)

د على تنمية القدرة و ىذا األسلوب يف التدريب يساع حركاتو الديناميكية مثل الوثب االرتدادي بأنواعو

 حبيث تؤدي كما يلي:(94، صفحة 1998)زكي، فإنو ػلسن من األداء الديناميكي العضلية و بالتايل 

خارجية مثل  تعتمد فكرة التدريب البيومًتك أو تدريب القدرة العضلية ادلتفجرة على مواجهة العضلة دلقاومة

ثقل أو وزن اجلسم ضد اجلاذبية األرضية بعد أطول انبساط للعضلة، و تعمل العضلة بطريقة تؤدي إىل 

إطالتها أو ال مث يلي ذلك انقباض مركزي سريع و يتم ىذا النوع من االنقباض على ثالث مراحل يبدأ 

دلقاومة مث يتحول اىل انقباض عضلي بانقباض عضلي بالتطويل ال مركزي يزداد تدرغليا اىل أن يتعادل مع ا

بالتقصَت مركزي حيث يسمح ذلك بالتدريب بكفاءة على العديد من ادلفاصل ، و ىذا يساعد الالعب 

على آداء دترينات البليومًتك ، و من أمثلتو مجيع أنواع الوثبات و احلجالت أو السقوط أو االنزالق من 
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ا مباشرة بالوثب مرة أخرى، و ذلك ألنو عند حدوث زيادة يف أعلى ارتفاع و الذي يكون اذلبوط فيو متبوع

و تتميز ىذه .قصى قوة شلكنة يف أقل زمن شلكن طول العضلة قبل أداء االنقباض الالزم للحركة تنتج أ

قوة دون حتسُت التوافق داخل العضلة و بالتايل يؤدي إىل مكاسب سريعة يف مستوى ال- الطريقة مبا يلي:

 .زن اجلسمزيادة يف كتلة و 

 ذو أعلية كبَتة يف األنشطة اليت تلعب القوة ادلتفجرة دورا ىاما كالوثب الطويل.–

يشكل زلتوى تدرييب لالعيب سرعة القوة من ادلستوى التدرييب العايل و الذي يصعب التقدم مبستوى القوة –

 لديهم.

التمرينات و لكن لكي يكون البليومًتك ذلا عدد كبَت من  كما أن ذلا عدة أنواع ىي كاآليت :تديبات

استخدامها بتميز غلب أن تكون متدرجة من التدريبات البسيطة إىل األكثر تعقيدا و يشَت مايت ديودا 

 (G, 1987, p. 20)ىذه التمرينات إىل قسمُت رئيسُت دونالدوشو يقسم  ( إىل أن العامل5988)

 الجسمالنصف السفلي من  -

 النصف العلوي من الجسم -

 كذلك تقسم التمرينات اخلاصة باجلزء السفلي إىل ستة أنواع من التمرينات ىي:

و تتضمن الوثب بالقدمُت أو احلجل على قدم واحدة أو الوثب باحلبل و يكون الوثب في المكان: -

 أداء ىذه التمرينات رأسيا أو عموديا و الوثب حول األقماع.
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و تتضمن ىذه التمرينات الوثب الطويل أو العريض من الثبات و من احلواجز و _ت:الوثب من الثبا-

 .تؤدي ىذه التمرينات بأقصى جهد شلكن

و تعترب ىذه التمرينات مزيج من النوعُت السابقُت وفيو يقوم التداخل بين الوثب و الحجالت: -

 أو أقماع.الالعب بالتبديل بُت الوثب و احلجل يف خط مستقيم أو من فوق حواجز 

يعترب ىذا النوع من دتارين البليومًتي األكثر أعلية فالوثب العميق يتطلب حركات يف الوثب العميق: -

غاية القوة و السرعة من فوق الصناديق بقدمُت أو بقدم واحدة مث يدفع األرض بالقدمُت بقوة مبجرد 

 مالمسة األرض.

ذلك لتحسُت طول و تردد اخلطوات  و تشتمل على الوثب بقدمُت واحدة بعد األخرى والخطو: -

 مًت. 511إىل  51أثناء اجلري و يؤدي يف مسافة تًتاوح ما بُت 

 :Weight Training -طريقة التدريب باألثقال -1-3-2-2

( أن التدريب باألثقال يشتمل على األشكال  ادلختلفة من دترينات 5994يذكر طلحة حسام الدين )

باألثقال احلرة أو أجهزة األثقال و ما زالت الدراسات جتري لتقنُت استخدامو ادلقاومة ادلتغَتة و اليت يطبق 

( أن "التدريب باألثقال أحد أشكال 5995يف برامج األنشطة ادلختلفة كما يعرف جيمس ىيسون )

تدريبات ادلقاومة حيث ؽلكن إضافة أو استبعاد األثقال بأحجامو ادلختلفة اىل احلمل الكلي للوصول اىل 

 (542، صفحة 1989)سليمان، حة لكل دترين و لكل رلموعة عضلية ومة الصحيادلقا

( أن للتدريب باألثقال لو ادلزايا 5998و تتميز ىذه الطريقة باخلصائص التالية:يذكر طارق عبد الرؤوف )

 التالية:
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 تتطلب جتهيزات غَت مكلفة نسبيا و ؽلكن تصنيعها. -

 تبادل العمل بُت اجملموعات العضلية حيث ؽلكن أن يعقب التمرين دترين آخر رلموعة عضلية أخرى -

 يسمح بقدر كبَت من التغيَت و التبديل شلا يساعد على جتنب ادلمل. -

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

 للمباريات و ادلنافسات.تساعد على اقتصاد الوقت عند االعداد البدين العام  -

يراعي عند القيام بتدريبات األثقال مرتفعة الشدة فإن التمرين يعطي دلدة قصَتة ، مث _مع مراعاة ما يلي:

بعد ذلك يكرر لعدد من التكرارات وفقا لقدرة كل العب ، و مقدار التقدم بالتمرين على أن تكون فًتة 

 ضربات القلب اىل احلالة الطبيعية لالعب. دقائق تعود فيها 4راحة بُت تكرار اجملموعات 

غلب أن يستمر التدريب لفًتة مناسبة حىت ؽلكن االستفادة منو أما إذا كان التدريب متقطعا فإن فائدتو 

  .يف األداء حت الوصول إىل التعب تنعدم، و ؽلكن أن يعطي التدريب باألثقال بطريقة االستمرار

 :Circuit Trainingطريقة التدريب الدائري -1-3-2-3

التدريب الدائري يعترب أحد أساليب علم التدريب الرياضي فهو نظام تشكيلي للتدريب لو صفاتو و 

حيث يذكر وجدي الفاتح و زلمد لطفي أن التدريب الدائري ىو طريقة  خصائصو و صفاتو الفردية.

 -التدريب الفًتي -ادلستمر تنظيمية ؽلكن تشكيلها بأي من طرق التدريب األساسية الثالث ) التدريب

التدريب التكراري(، و يؤدي يف ىذا التدريب دتارين متنوعة على شكل دائري تعاد عدة مرات من التمرين 

( إىل أنو طريقة تنظيمية لطرق 5999األول اغى التمرين األخَت.و يشَت كمال درويش و زلمد صبحي)

 التدريب ادلختلفة مستمر فًتي و تكراري.
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سم بأن التدريبات تأخذ شكل دائرة، و تكون فًتة الراحة غَت تامة بُت كل دورة و أخرى و يوحي اال

التمرين حيث ترتب التمرينات حسب أىداف و أغراض وحدة التدريب يف شكل دائرة يبدأىا الالعب ب

 (144صفحة ، 1999)حسنين، التدريب الدائري،  األول مث التايل و ىكذا

اتفق العديد من اخلرباء مثل كمال درويش و زلمد صبحب و أمحد معاين _و يهدف التدريب الدائري اىل:

 و منفرد شولش أن للتدريب الدائري أىداف تتمثل يف:

 تنمية القدرات البدنية األساسية و ادلركبة. -

 حتسُت احلالة التدريبية. -

 لعمل اجلماعي، الثقة بالنفس.ا الفريق،حتسُت القيم الًتبوية و روح  -

 زيادة دافعية ادلمارسة. -

موضوعية مراقبة ادلستوى و التقومي و ىذا ما توفره بطاقة تسجيل ادلستوى مبا يسمح بتقومي الفرد لذاتو  -

 و التقومي اجلماعي.

  :للتدريب الدائري عدة مميزات هي و

 فًتي و تكراري.يطبق من خاللو أي طريقة من طرق التدريب الثالثة مستمر و  -

 تنمي من خاللو عناصراللياقة البدنية األساية و احلركية. -

 يشًتك عدد كبَت من الالعبُت يف األداء يف وقت واحد. -

 الالعبُت السمات الالإرادية. تسهم يف اكتساب -
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 :Station Training -طريقة تدريب المحطات -1-3-2-4

فعال على االرتقاء مبستوى الالعب و ؽلكن يف ىذه ىي طريقة من طرق التدريب اذلامة و ذات األثر ال

الطريقة أن تكون التمرينات بدنية أو مهارية أو تكون بدنية مهارية بشرط أن حتتوي على دترينات جلميع 

عضالت الذراعُت( إذا كانت التمرينات بدنية،  -عضالت اجلذع -اجملموعات العضلية) عضالت الرجلُت

رية فيجب أن حتتوي احملطات على دترينات تنمي سلتلف ادلهارات و ليست أما إذا كانت التمرينات مها

مهارة واحدة و دترين احملطات يشبو نظام التدريب الدائري لكن ؼلتلف عنو من حيث زمن فًتة الراحة إذ 

 .رين ال يكرر مرة أخرى يعود اللعب إىل حالتو الطبيعية بعد كل دترين كذلك التم

 استخدام تدريب احملطات ما يلي:و غلب مراعاة عند 

غلب أن تنظم التمرينات يف تدريب احملطات حبيث ختتار التمرينات ادلطلوبة و توضع يف أماكن قريبة من 

بعضها حبيث ينتقل الالعب من زلطة اىل أخرى بسرعة و يقوم الالعب بأداء التمرين حىت يصل اىل التعب 

ين مرونة دلدة زمنية يصل فيها اىل الراحة التامة تقريبا مث ينتقل اىل مث يأخذ فًتة راحة إغلابية يؤدي فيها دتر 

 احملطة الثانية مث الثالثة و ىكذا حىت ينتهي من كل احملطات.

 :Fartlek Training-تدريب الفارتلك ) طريقة اللعب بالسرعة( -1-3-2-5

الالعب ، وكذلك  إلمكانياتو تتميز ىذه الطريقة بتنوع شدة التمرين أو اجلري دلسافات كبَتة طبقا 

بالقدرة على تطوير العناصر البدنية أو ادلهارية أو اخلططية خالل سَت األلعاب ادلتنوعة ، و بصفة أساسية 

العناصر اخلاصة باألنشطة الرياضية ادلختلفة كما يف التحمل و السرعة فهي طريقة جيدة و مؤثرة وغَت شللة 

حيث يتشابو العمل خالذلا مع طبيعة النشاط التخصصي يف كثَت من  لكثرة ادلواقف ادلتغَتة و ادلتباينة
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ادلواقف ، و يتضح ذلك يف األلعاب اجلماعية و ادلنازالت من خالل إعطاء واجبات يف االجتاه ادلراد حتقيقو 

أثناء سَت اللعب بأشكالو ادلختلفة مع االلتزام بقانون و قواعد النشاط التخصصي ، و يتم التغيَت يف 

)البساطي، صفحة ت و الشروط و مساحة و زمن اللعب ات احلمل من خالل التحكم يف الواجبادرج

85) 

 و ىذه بعض التطبيقات على طريقة اللعب بسرعة:

 مًت. 611مسافة الكلية تدريبات التكيف الالكتيكي: -

 م211تتكون من رلموعات . كل رلموعة  13مًت يف  51تكرارات من  4 -

 شلكنة. مًت بأقصر سرعة 211وعة تتكون من رلموعات . كل رلم 13مًت يف  25تكرارات من  8- -

 م211رلموعات يف كل رلموعة 3تدريبات إنتاج الالكتيكي: -

 السرعة: أقصى سرعة شلكنة. من عدة تكرارات.-م51-م75

 .بُت التكراراتدقائق: بُت اجملموعة و األخرى: الراحة البينية: دقيقة واحدة 3

 م611ادلسافة الكلية ادلقطوعة  311رلموعتان: مسافة اجملموعة _تدريبات القدرة العضلية:

 دقيقة 5.5ثانية اىل  31فًتات الراحة البينية: من _51مسافة التكرار  -م51

 القصوى أو القريبة من القصوى. السرعةالسرعة ادلستخدمة: 

 

 :Isometric Training-العضلي الثابتطريقة التدريب باالنقباض  -1-3-2-6
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تعترب القوة ىي الصفة البدنية القاعدية اليت تؤثر يف مجيع الصفات البدنية األخرى كالسرعة و التحمل و 

ادلهاري فكل مهارة حتتاج  الرشاقة ، لذلك فإن العناية بتدريب القوة يرفع من مستوى أداء الالعب البدين و

سم العامة يف ادلهارة، و كلما زادت قوة العضالت العاملة على ىذه لعمل عضلي لتحريك أجزاء اجل

األجزاء كلما استطاعت أت تتغلب على وزن ىذه األجزاء و بذلك تزداد قدرة الالعب على حتريك أجزاء 

جسمو بسهولة تساعده على دقة األداء ادلهارات ادلختلفة و من مث تزداد قدرتو على العمل لفًتة زمنية 

تعب و دلا كان االنقباض العضلي الثابت أقوى انقباض عضلي حيث تعمل فيو أكرب رلموعة  أطول بدون

من األلياف العضلية بأقصى انقباض حيث يسهم يف تقوية العضالت الضعيفة لدى الالعبُت يف وقت 

خاصة اليت كانت مصابة لذلك فإن من واجب ادلدرب أن يعمل على أن يشمل برنامج التدريب  قصَت

)الدين، اآلسس الحركية ت تؤدي عن طريق االنقباض الثابت ي )وحدات التدريب( رلموعة دتالينااليوم

 (196، صفحة 1994و الوظيفية للتدريب الرياضي، 

ادلنافسة حتقيق أقصى انقباض للعضالت يف اخلطوات ادلختلفة حلركات _: ميز التدريب االيزومًتي مبا يلييت

 و بالتايل تنمية القوة القصوى لتلك احلركات.

 ؽلكن توجيو و حتديد اجملموعات العضلية للعمل يف زاوية مفصلية معينة. -

 تكون فًتة دوام ادلثَت أطول كثَتا يف الثبات عنها بالنسبة للتدريب االيزوتوين)احلركي( -

ينتج عنو اقتصاد يف الزمن الذي ؽلكن  نظرا لطول فًتة االنقباض ؽلكن االقالل من عدد التكرار شلا -

 استغاللو يف حتقيق أىداف أخرى.

 يكون بذل الطاقة قليال و ىذا يؤدي اىل تأخَت ظهور التعب. -

 .حبالتهم التدريبية لالحتفاظيستخدم مع األفراد ادلصابُت يف حالة الراحة االغلابية  -
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 ى.زيادة عوامل األمن و السالمة فيها عن كثَت من الطرق األخر  -

 ػلتاج اىل مساحة مكانية بسيطة و كذلك فًتة زمنية قصَتة. -

 ؽلكن استخدام دترينات ادلقاومة الذاتية  و لذا ال يعتمد أساسا على األدوات . -

 تظهر نتائجو بسرعة لتنمية رلموعة عضلية معينة يف مسار احلركة -

 :Isitonic Training -طريقة التدريب باالنقباض العضلي المتحرك – 1-3-2-7

يقصد بو التدريب باستخدام االنقباض ادلتحرك حيث تطول العضلة و تقصر ، و ؽلكن تقسيم ىذه 

الطريقة اىل طريقتُت مستقلتُت أحدعلا باستخدام االنقباض العضلي ادلركزي حيث تنقبض العضلة يف اجتاه 

كزي حيث تنقبضالعضلة و ىي مركزىا دتاما و تتغلب على ادلقاومة و األخرى باستخدام االنقباض الالمر 

تطول متقهقرة أمام زيادة تامقاومة و يف حالة التدريب األيزوتوين باستخدام األثقال فان ادلقاومة تعترب ثابتة 

على طول مدى احلركة إال أن امكانية القوة لدى الالعب ختتلف خالل مراحل احلركة ادلختلفة تبعا 

)السيد، األسس العلمية للتدريب الرياضي قا لقانون الروافع و ادلقاومة وفالختالف أوضاع ذراع القوة 

 (349، صفحة 2002لالعب و المدرب، 

و ؽلكن استخدام ىذه التمرينات هتدف االعداد البدين العام و االستفادة من تأثَته على زيادة القوة و 

 .احلالة غلب أن غلب أن تكون التكرارات قليلةادلرونة )وبراحة بينية( معا ىذه 

 

 :Pyramidal Training-طريقة التدريب الهرمي -1-3-2-8
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ىي طريقة تدريب لتنمية القوة العضلية و ذلا تأثَت واضح يف تقوية العضالت و تأيت بنتائج اغلابية  -

بتحديد أقصى ثقل ؽلكن يقوم ادلدرب :لتدريب يقوم ادلتدرب بعمل األيتسريعة و لكي ينفذ ىذا ا

 يقوم الالعب باآليت : لالعب أن يرفعو عاليا .

 إغلابية .–دقائق  4% من أقصى ثقل رفعة مث الراحة  81يرفع الالعب  -

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

 إغلابية .–دقائق  6% من أقصى ثقل رفعة مث الراحة  91يرفع الالعب  -

 إغلابية .–دقائق  7% من أقصى ثقل رفعة مث الراحة  95ع الالعب يرف -

% من أقصى ثقل رفعة وىذا +لو تأثَت واضح يف تقوية العضالت العاملة عليو  511يرفع الالعب  -

 .جلُت ويأيت بنتائج إغلابية سريعةسواء العضالت العاملة عليو سواء عضالت الذراعُت أو الر 

 :  stretching–طريقة التدريب  9 – 2 – 3 – 1

استعملت ىذه الطريقة ألول مرة من قبل اإلسكندنافيُت ، وىي طريقة جديدة تعتمد على التقلص و 

وسحب العضلة ادلعنية، وهتدف إىل حتسُت ادلرونة، وتعتمد على دترينات بسيطة وال حتتاج إىل  االسًتخاء

 (Turpin ،2002)أدوات.

وجتدر اإلشارة إىل أن الطرق السالفة الذكر تعترب من أىم طرق التدريب احلديث يف كرة القدم ،وىذا 

متغَتات   اليت دتثل أحدIntermittent –طريقة التدريب التبادلي الؽلنع وجود طرق أخرى مثل 

 ىذا البحث التجرييب .

 :IntermittentCourt,court-طريقة التدريب التبادلي قصير,قصير-1-4
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 : اهيم حول طريقة التدريب التبادليبعض المف-1-4-1

أنو أكدت نتائج العديد من الدراسات إلك أن الفرد يستطيع أن ( 1997طلحة حسام الدين ) يذكر 

يؤدي دترين الدراجة بأعلى درجات الشغل دلدة ثالث دقائق يشعر بعدىا باإلجهاد التام ،أما إذا قام بعمل 

التمرين بنفس ادلستوى ودلدة دقيقة واحدة وحصل بعدىا على دقيقتُت للراحة فسوف ؽلكنو ذلك من 

حىت يصل إىل نفس احلالة من اإلجهاد العام ، حيث يصل تركيز دقيقة  24اإلستمرار يف أداء التمرين دلدة 

وفًتة الراحة  انيثو  11وعندما تنخفض فًتة العمل إىل  ملي مول 1557حامض الالكتيك  يف الدم إىل 

قبل الشعور باإلجهاد العام ، مع  دقيقة 31،فإنو ؽلكن أن يستمر يف بذل اجلهد حىت ثانية  21إىل 

)الدين، الموسوعة العلمية في التدريب  ملي مول 2إطلفاض نسبة تركيز حامض الالكتيك إىل 

 (11، صفحة 1997الرياضي، 

أن ىذه الطريقة هتدف إىل تنمية القوة العضلية ( 2112يشير وجدي الفاتح ومحمد لطفي )كما 

وحتمل القوة أو حتسُت سرعة االنطالق وحتسُت السرعة ،وكذلك التحمل اخلاص إذا ما تكرر التمرين لفًتة  

لطريقة حبيث وىو يعمل أيضا على تنمية ىذه الصفات ادلرتبطة بادلهارات األساسية ، وتنظم ىذه ا كافية

مث يكرر التمرين مرة  يتدرج الالعب فباالرتفاع بسرعة أو بقوة التمرين مث يتدرج يف اذلبوط بالقوة أو بالسرعة

 (334، صفحة 2112)السيد، اآلسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب و ادلدرب،  .أو أكثر 

دقائق إغلابية ، ؽلكن أن تؤدي التمرينات مبسافة سلتلفة مع  3ؽلكن أن يكرر التمرين بعد  :ملحوظة 

مالحظة تدرج فًتات الراحة مع إرتفاع شدة األداء ومسافة اجلري الطويل تنمي حتمل السرعة أما ادلسافات 

 مًت تنمي سرعة االنطالق  51ة القصَت 
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 التباديل ثالثة أنواع ىي :للتدريب أنواع التدريب التبادلي: -1-4-2

-Haddad M. , 2008, pp. 13)  :لتدريب التبادلي الطويل األمدطريقة ا - -1-4-2-1

14) 

 دقائق 3 اذلوائية دلدة االستطاعةيكون الرياضي قادرا على القيام مبجهودات  متتالية حتت القصوى وفوق 

 دقائق . 3تتبع بفًتات راحة نشيطة تساوي نفس مدة العمل 

 االتزانمن خالل ضبط سلتلف مكونات احلمل من شدة ومدة وفًتة وطبيعة الراحة ؽلكن إحداث 

 يف ىذا العمل. لالستمرارادلناسب  الفيزيولوجي

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

التمرينات تكون مضبوطة حبيث يكون ادليكانيزم  اذلوائي الغالب إلنتاج الطاقة ،) إحداث دين أكسجيٍت( 

دقائق.مثال: مربع طول ضلعو  3الذي يدوم  االستشفاءيستوجب عليو اسًتجاع مدخرات الرياضي أثناء 

راحة و من خالل  دقائق 3 تتبعها دقائق 3دلدة  العبين 3م يتنافس فيو فريقان يتكون كل فريق من  21

 ىذا التمرين يصل الالعب االستطاعة اذلوائية القصوى.

 طريقة التدريب التبادلي المتوسط األمد: -1-4-2-2

اخللفية العلمية ذلذا النموذج الثاين قريبة من اخللفية العلمية الطريقة السابقة )طويلة األمد( إال أنو يف ىذا 

ادلًتاكم خالل اجلهد فوق احلرج ينبو وتَتة تدفق األكسجُت خالل فًتة الراحة النوع الدين األكسجيٍت 

النشيطة الفارق يكمن باخلصوص يف شدة اجلهد اليت تتطلب فًتات راحة تساوي أو تقًتب من فًتة راحة 

 8لتكرار تصل إىل دقيقة. 2531دقيقة و  2التدريب التباديل ذو األمد الطويل وتكون تًتاوح بُت 
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تكرارات يف ىذه الطريقة ضبط شدة اجلهد  51ات على األقل وؽلكن الوصول بعد التكرارات إىل تكرار 

 يف اجلد ويف فعاليتو. االستمرارعامل مهم يف 

بقليل تعطي يف أغلب األحيان نتائج جيدة ، أما األنشطة  PMAكلم/سا أزيد من 5وتَتة جري تقارب 

على تكرار  والقدراتعن استشفاء الرياضي  لالستداللاجلماعية . تبقى ادلؤشرات اخلارجية أكثر صحة 

 ألنشطة مع احلفاظ على درجة اجلهد.نفس اجلهد دلرات ويبقى األىم ىو تنويع ا

 األمد:طريقة التدريب التبادلي القصير  -1-4-2-3

يف ىذه الطريقة يقل الزمن عن طريقة التدريب ادلتوسط ادلدى يف نفس الوقت تزداد شدة العمل أكثر من 

ثانية وأقل من دقيقة يف حُت تصل  31طريقة التدريب التباديل ادلتوسط األمد حيث التزيد مدة العمل عن 

لك يف ىذه الطريقة إال أن تدفق فًتة الراحة إىل دقيقة ونصف، وتبقى نفس ادليكانيزمات السابقة كذ

ن % م 511األكسجُت يف فًتات الراحة يقلل من تزايد الدين األكسوجيٍت حبيث تقارب شدة العمل 

 Gacon.G, le 30/30 prototype de l'entrainement)االستطاعة اذلوائية القصوى 

intermittent en demi-fond, 1993, p. 19) 

 التدريب التبادلي القصير قصير : -1-4-3

يف عام (Haddad M. , p. 15) للتدريب التبادلي القصير قصيرنبذة تاريخية  -1-4-3-1

 األوائل من اقًتبوا من اخلصائص األساسية للتدريب التباديل القصَت قصَت: 5931

Lauri pihkala يدعىأدلاين آخرWaldemand.الذي طور ادلفهوم األساسي ذلذا التدريب 

 الهوائية القصوى االستطاعةالعمل ادلنجز ، ىذا النشاط الذي يتسم بالشدة العالية ينتج عنو تطوير فعال 
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من سد الدين األكسجيٍت نقوم بإعطاء جرعة جهد حتت قصوى اليت تقوم بدورىا  االنتهاءللرياضي.عند 

حيث ؽلكن من خالل ىذه الطريقة .(Gacon.G, 1993, p. 23)وائي إلنتاج الطاقة دلسار اذلبتنبيو ا

 الوصول إىل عمل ىوائي و نوعية وكمية أحسن منو يف الطريقة ادلستمرة.

 (344مرجع سابق، صفحة )السيد،  :التدريب التبادلي القصير قصير مفهوم -1-4-3-3

–% من االستطاعة اذلوائية القصوى  75ىو عبارة عن عدة تكرارات تكون سالسل ذات شدة تزيد عن 

PMA   تتخللها فًتات راحة نشيطة أو سلبية حسب اذلدف ادلرجو من التدريب وغالبا ما يربمج ىذا ،

 مية عمل نوعية مرتفعة(النوع من التدريب للتكيف مع ظروف ادلنافسة ) احلصول على ك

التدريب التباديل القصَت قصَت ؽلكن أن يدعى كذلك التدريب الفًتي القصَت ذو الشدة العالية أو  -

 العمل ادلرتفع الشدة .

التدريب التباديل القصَت قصَت يساعد على تنمية وتطوير الصفات احلركية اليت تعتمد على صفة القوة  -

 لياقة بدنية ىوائية .يطور -ألنو:ادلميزة بالسرعة 

 يعطي للرياضي إجابة خاصة تتوافق مع نوع النشاط. -

 ألنو وسيلة تدريب زلفزة ومثَتة للجهود ادلستمرة. -

يف ىذه الطريقة نبتعد عن التدريب ر:في التدريب التبادلي قصير قصي خصائص العمل -5-4-3-4

 ادلستمر والعمل الفًتي.ُت العمل الفًتي  ذلا فعالية مزدوجة  حيث تعترب نقطة مشًتكة ب

أما الراحة  التكرارات،ومتساوية بُت سلبية تعرف ىذه الطريقة بتسلسل جهد ذو شدة عالية وفًتات راحة 

 15جهد " 15"اجلهد والراحة تناوب والتسلسل األكثر طرحا واقًتاحا يف إيجابية بُت السالسل تكون 
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 دقائق 8ات راحة بينية طويلة تصل إىل ىذه السالسل تتخللها فًت " راحة.31و جهد  31"أوراحة 

يف احلصة الواحدة تتميز ىذه الطريقة بالتنويع يف األنشطة ادلختارة من دتارين  مرات 4إىل  3وتتكرر 

اجلمباز إىل دتارين التقوية العضلية إىل دتارين الوثب واالرتقاء،  اجلري ىذا ما يسمح بوجود ىذه الطريقة يف 

ة أي سلطط تدرييب ويف أي فًتة كانت وتستعمل بوجو اخلصوص من طرف ادلتخصصُت يف األنشط

 . Goussard(1998)اجلماعية كما تستطيع أن تتكيف مع أنشطة رياضية أخرى

 )مسافات(بالثواني _ مدة التمرين ومدة الراحة تعد أو تقدر 

 .بالنبض_ شدة التمرين وشدة الراحة تقدر 

رات والسالسل                     _ ظلط الراحة بُت التكرا  

 أنواع اإلسترجاع :

 ت  الدموية .إعادة رسكلةالالكتا -

 . CPإعادة بناء -

 التخلص من الفضالت األيضية . -

 إثارة نشاط األيض اخللوي . -

 احلصول على حجم كبَت من اجلهد . -

-  

 نسبة العمل للراحة مدة االسترجاع مدة الجهد
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 نسبة العمل للراحة في العمل التبادلي القصير قصير. –( 12الجدول رقم )

 

 (52)الباسطي، صفحة من خالل طرق التدريب المختلفة المبادئ األساسية للتدريب  -1-5

 القابلية ادلراد تطويرىا. العمر، نوع: االستعدادمبدأ -

البيئية، الوراثة ،النضج ،التغذية، الراحة والنوم ، مستوى اللياقة، ادلؤثرات الفردية :  االستجابةمبدأ  -

 ادلرض أو اإلصابة ، الدافعية.

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

 واألوتار.

 الزمن. ،، الشدةالتكرارالحمل:مبدأ زيادة  -

 .الكيفمن العام إىل اخلاص ، من األجزاء إىل الكل ، من الكم إىل مبدأ التدرج:  -

 الخصوصية . مبدأ -

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

 مبدأ االستمرارية. -

 طبيعة ومنطق الكرة الحديثة:-1-6

31 31 5/5 

31 55 2/5 

55 31 ½ 
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 91دقيقة من  61اللعب احلقيقي يف مقابلة كرة القدم يقدر ب Dufour  (1989 )حسب     

(Dufour, 1989) إلىل  21دقيقة مبقدار  24إىل  52دقيقة الالعب غلرون حسب مناصبهم من

% جري بطئ  64كلم جري مبتوسط   7كلم ،   3% من الزمن الكلي.مشى الالعبون متوسط  41

، Dufour)كلم / سا (   27% جري بوتَتة  54% و  81% جري بوتَتة ال ىوائية )  24ىوائي و 

  (89، صفحة 9191

مقارنة بالعمل العضلي الضروري يف مقابلة كرة القدم والعمل العضلي خالل القيام باجلري السريع أو القيام 

أو مشيا فإن  يبطئحبركة سريعة األلياف العاملة أو ادلشاركة يف األلياف البيضاء وأثناء العودة إىل ادلنطقة 

األلياف احلمراء ىي ادلشاركة يف العمل ومنو ؽلكن مالحظة بأن األلياف البيضاء واأللياف احلمراء ذلا أدوار 

سلتلفة حبسب نوعية العمل العضلي ادلطلوب وإن كانت ىذه األدوار سلتلفة من اجلانب البيوميكانيكي فإهنا  

األلياف العضلية البيضاء ينتج من عملها  ومنو Métabolisme–كذلك من اجلانب األيض اخللوي 

ترسب محض اللنب واأللياف احلمراء ال تساعد على التخلص منو يف الفًتات اذلوائية وفًتات االسًتجاع 

الفيزيولوجي .  االتزانوىذا ما يتطلبو نشاط كرة القدم من تواتر بُت اجلهد والراحة وىذا ما ػلدث 

(MontabaertE, 1996, p. 35) كل الشعب الطاقوية ىوائية وال ىوائية تشًتك يف النشاط

ويبقى طبيعة اجلهد ىي احملدد لنوعية الزمرة الطاقوية ادلشًتكة ، وعندما ػلصل اجلهد ادلبذول  إىل درجة 

يف حُت تبقى أعلية ادليكانيزم  عالية فإنو الزمرة الطاقوية الالىوائية ىي ادلشًتكة  سواء اللبنية أو الاللبنية

% بالنسبة  75% إىل  61الالىوائي وذلك باحلفاظ على التنقل على أرضية ادللعب جبهد فوق الوسط  

ادلوجود بداخل العضلة إذن الشعبة  االحتياطإىل اجلهد األقصى من استهالك الطاقة دون الوصول إىل 

كن أن تكون يف فًتات لعب مثل الضغط على اخلصم يف مقابلة كرة القدم ؽل االشًتاكاحلمضية  قليلة 
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(Pressing ) أو لطبيعة أو مستوى اللعب منصب اللعب نوعية األلياف العضلية ، الزمرة الالمحضية يف

دقائق تكون غالبا متبوعة بفًتات راحة عندما ؽلشي  8إىل  7فًتات التمرين ؽلكن التحكم يف زمنها 

ويف ىذا الظرف ىناك إعادة بناء الطاقة ادلهدورة أثناء اجلهد السابق ىذا  يبطئالالعب أو عندما يتنقل 

يعٍت أن ترسب محض اللنب قليلوذلذا نالحظ أنو يف الشوط الثاين نسبة الالكتات ضعيفة وذلك لنقص 

اجلليكوجُت ادلخزن يف حُت للطاقة ادلخزنة دور كبَت يف احلفاظ على تكرار األنشطة ذات الصيغة احلمضية 

وال ضلصل على ىذا إال بإنتاج ؤولة عن ىذه العمليات األيضية.و الالمحضية واألىم تدخل األنزؽلات ادلسأ

تدريب موجهة ضلو تنمية القوة ادلميزة بالسرعة والسرعة وادلقاومة اخلاصة ومنو حتمل تكرارا رلهودات ذات 

سلتلف عوامل األداء العايل ادلستوى يف كرة  شدة عالية وبالتايل تقوم بتقوية وتنمية القدرة اذلوائية .إن حتليل

والنفسية ، وادلدرب غلب أن  ادلهارية واخلططيةمن العوامل  كغَتهالعامل البدين   االعتبارالقدم بأخذ بعُت 

يطور وػلسن من اللياقة البدنية لالعبُت لكي يقدم الالعبون مردود كروي راقي ،ادلدرسون ليس ذلم الوقت 

من عوامل األداء العايل لذلك غلب البحث عن دتارين تسمح على تطوير أكثر من  الكايف لتطوير عامل

صيغة ادلداومة تعترب من الصفات الرئيسية لالعب كرة القدم واليت تطور وحتافظ على صيانتها من خالل 

ىذا النمط من التدريب يقوم ( 25/5( )21/11( )15/15( )31/31)التدريب التباديل قصَت

 (Dellal.a, 2008, p. 50) . االنفجاريةدلا يقوم بتطوير وحتسُت  القدرة الهوائية بتحسُت وتطوير

 Vo2إن أثر التدريب بالطريقة التبادلية على ادلداومة قد أثبتت عند الالعبُت رفيع ادلستوى أنو يزيد من 

max  ويؤخر من ظهور التعب مقارنة بالتدريب المستمر عدة دراسات أوضحت بأن التدريب

 دلنظومة الطاقوية.فبا الفسفوكرياتينيل ؼلفض من تراكم محض اللنب وتساعد على استعمال التباد
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فع الفسفوكرياتُت واجلليكوجُت العضلي يعتربان مصدر الطاقة الرئيسي يف التدريب التباديل ىذا التدريب ير 

من القدرة اذلوائية لالعب كرة القدم واليت تسمح لو بادلشاركة بفعالية يف ادلقابلة واليت تزيد من ادلسافات 

 و الكفاءة العضلية. al (1998)و Wislohاليت يقطعها 

وتعد طرق ووسائل التدريب الرياضي يف كرة القدم ادلختلفة اليت من خالذلا ؽلكن تنمية احلالة :خالصة

للفرد الرياضي وتطويرىا إىل أفضل درجة شلكنة، ويقصد باحلالة التدريبية "احلالة البدنية، واحلالة  التدريبية

ادلهارية، واحلالة اخلططية، واحلالة النفسية اليت يتميز هبا الفرد الرياضي، واليت يكتسبها عن طريق عمليات 

 التدريب الرياضي ادلنتظمة.

بية ينتج عنو تنوع يف العمل وما على ادلدرب أو احملضر البدين إال إن التنوع يف ىذه الطرق التدري     

اختيار أسلوب التدريب ادلناسب وادلخطط وفق منهجية علمية حتًتم خصائص النشاط الداخلية و طبيعة 

ادلنافسة و مستوى ادلتدرب وكذلك احًتام خصائص ادلرحلة العمرية  وكذلك مراعاة اخلصائص البدنية و 

وية.الزمر الطاق  
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 الفصل الثاني

القوة المميزة 

بالسرعة لعضالت 

 الرجلين
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 تمهيد:

الوظيفية جلسم الرياضي الناشئ أصبح أكثر من ضرورة للوصول  األجهزةإن إدراك كل ما حييط بعمل 

 األجهزةالربرلة العلمية لعملية التدريب اليت توائم ظروف ادلنافسة يف لعبة كرة القدم ، و من بني  اىل

الوظيفية األساسية اجلهاز العضلي الذي عرف يف اآلونة األخرية دراسات كبرية، من طرف اخلرباء و 

 ادلختصني.

خالل مباراة كرة القدم حيتم  حبيث أثبتت عدة دراسات علمية أن األداء البدين و ادلهاري و اخلططي

على الالعب امتالك صفات بدنية خاصة من أمهها القوة ادلميزة بالسرعة لتنفيذ األداء ادلطلوب حتت 

متطلبات صفة القوة و السرعة,و ذلك بالتنسيق بني العمل العضلي لألطراف العليا و السفلى من 

 (601، صفحة 4002)جاسم م.،  اجلسم مبا يف ذلك عمل عضالت الرجلني.
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عضالت الرجلين:-2-1  

أهم العضالت العاملة على الرجلين:-2-1-1  

)الرب،  من أىم اجملموعات العضلية اذليكلية العاملة على مفاصل الطرف السفلي)الرجلني(ما يلي:

(41-49-42، الصفحات 4001  

:QUARDRICEPS fEMORIS العضلة رباعية الرؤوس الفخذية -ا-   

 تكون القسم األمامي و الوحشي من الفخذ,ذلا أربع رؤوس تشكل أربع عضالت يف الظنبوب.

وتتألف ىذه العضلة من أربعة أجزاء ىي :ادلستقيمة الفخذية,و ادلتسعة الوحشية, و ادلتسعة اإلنسية,و 

الوسطانية,وىذه األجزاء األربعة وتر مشرتك يرتكز على احلافة العلوية للرضفة,و على النصف ادلتسعة 

العلوي للحافتني اإلنسية و الوحشية للرضفة,بواسطة االنتشارات الصفاقية يف األسفل,لتنتهي مع الوتر 

االرتكاز الرضفي الذي ينشا من ذروة الرضفة لريتكز على حديبة الظنبوب األمامية,يتكون بذلك 

السفلي دلربعة الرؤوس الفخذية,وقد أحاط بالرضفة قبل إن يرتكز على حديبة الظنبوب األمامية,وىي 

 عضلة باسطة قوية دلفصل الركبة و مقوية دلفصل الركبة.

مجموعة عضالت الفخذ األمامية:-ب  

:SARTORIUS -العضلة الخياطية-1ب   
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العضمة احلرقفية إىل عظم الظنبوب,تقف الفخذ وىي من عضالت القسم األمامي للفخذ,تبدأ من 

 بصورة مائلة من اخلارج اىل الداخل,وىي مهمة لثين مفصل الركبة و إدارتو.

من عضالت الفخذ األمامية,تبدأ  :RECTUS FEMORIS -ةالعضلة المستقيمة الفخذي-2ب

 من احلرفقة و تنتهي بالرضفة,مهمة لبسط الساق و ثين الورك و ىي مهمة للمشي.

 مجموعة عضالت خلف الفخذ:-ج

 –العضلة الفخذية ذات الرأسين -1ج    

تقع خلف الفخذ وإىل جهتو الوحشية، تنشأ برأسني أحدمها طويل من احلدبة الوركية باالشرتاك مع 

العضلة نصف الوترية أما الرأس القصري فينشأ من خلف عظم الفخذ، ويكونان وترا مشرتك يندغم 

لرأس عظم الشظية، وعملها ىو قبض الساق على الفخذ وبسط الفخذ على  اجلهة الوحشية العليا

 احلوض، وتعمل على ثين الركبة ومد الورك.

وتنشأ مع الرأس الطويلة للعضلة السابقة وتندغم يف اجلزء العلوي  :العضلة النصف وترية -2ج

بسط الفخذ على للسطح اإلنسي لعظم القصبة وعملها ىو قبض الساق على الفخذ وتدوير الساق و 

 احلوض.

 :العضلة المقربة الطويلة  -3ج

وتقع بني عظمي الساق من اخللف و أعلى الساق وىي تكون ما يسمى ببطن : التو أميةالعضلة  -د

الساق وتنشأ برأسني ينشأ اإلنسي منهما من اخللف أعلى العقدة اإلنسية لعظم الفخذ، أما الرأس 
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الوحشية لعظم الفخذ مث يندغم الرأسان خلف عظم العقب  الوحشي فينشأ من خلف و أعلى العقدة

 يف الوتر العقيب دتثل مع العضلة النعلية خافضان قويان دلشط القدم.

 كما أن ىناك رلموعة أخرى من العضالت يف منطقة الفخذ والساق والقدم.

  .رىأما األربطة واألوتار فتتكون من نسيج ضام متني ومرن، وتوصل األربطة عظمة بأخ  _
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 اهم العضالت الخاصة بحركة الرجلين,الوجه الخلفي-(22الشكل رقم)
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بالرغم من أن كل العضالت الوظيفة:أنواع العضالت العاملة على الرجلين من حيث  -2-1-2

ألساسية اذليكلية للجسم تقوم يف جهاز العمل احلركي للجسم إال أنو ديكن تقسيمها وفقا لوظيفتها ا

 (derickson, 2012, p. 381)إىل ثالث رلموعات ىي 

حتتوي على نسبة عالية من األلياف العضلية سريعة : Phasicmuscles–العضالت الحركية  -

 اجلسم.وظيفتها األساسية ىي حتريك  االنقباض

حتتوي على نسبة عالية من األلياف العضلية احلمراء :  Tonic muscles–العضالت القوامية -

 وظيفتها األساسية ىي تدعيم البناء القوامي لشكل اجلسم. االنقباضبطيئة 

 ظيفتني بنفس القدر.و وىي تؤدي كلتا ال:Mixed muscles–العضالت المختلطة  -

وختتلف استجابات كل رلموعة عن األخرى حسب النوعية وخصوصية عملية التدريب حيث يؤدي 

التدريب الغري ادلتوازن إىل قصر العضالت القوامية وضعف العضالت احلركية وادلختلطة لذا فإن التدريب 

عنصر لتنمية القوة تتطلب التدريب لتنمية اإلطالة يف نفس الوقت وتدريب عنصر مع إمهال تدريب 

التوازن العضلي حلقة مفرغة حيث يؤدي قصر العضالت  اختاللآلخر خيل بالتوازن العضلي وديثل 

القوامية إىل ضعف العضالت احلركية ويؤدي ضعف العضالت احلركية إىل قصر العضالت 

 القوامية.اإلبقاء على العضالت يف حالة توازن حقيقي مع زيادة القوة وزيادة ادلدى احلركي للعضالت

وادلفاصل ىو ادلطلب األول لتنمية مقدرة العضالت على إنتاج أقصى قوة غي أقصى مدى للحركة 

 بأعلى معدل شلكن من السرعة.
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ألياف العضالت اذليكلية تنقبض بسرعة أنواع األلياف العضلية العاملة على الرجلين : -2-1-3

فاأللياف العضلية سريعة ATP– ثالثي أدونويزين الفوسفاتسلتلفة اعتمادا على قدرهتا يف حترير 

إضافة إىل أن ألياف العضالت اذليكلية ختتلف باختالف ATPذلا القدرة العالية على حترير  االنقباض

وختتلف أيضا يف القدرة على حتمل التعب العضلي   ATPالعمليات األيضية ادلستخدمة إلنتاج  

عضلية اذليكلية تصنف على ثالث أنواع الوظيفية واأليضية فأن األلياف ال االختالفاتوبسبب ىذه 

 (all, 2006, p. 38) :سلتلفة ىي 

 (.1األلياف العضلية من نوع ) –أ 

 أ(. 2األلياف العضلية من نوع ) -ب 

 ب(.2األلياف العضلية من نوع ) -ج 

  العضليةف أنواع األليانوع من ( يلخص أهم الخصائص المميزة لكل 23و الجدول رقم )
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نوع االلياف             

 العضلية 

 خصائصها 

 

 ب(2النوع ) أ( 2النوع ) ( 1النوع )

 سريعة جدا  سريعة  بطيئة سرعة االنقباض 

 كبير جدا  كبير  صغير  حجم الوحدة الحركية

 قليلة متوسطة عالية  مقاومة التعب 

 الالهوائي القصير الالهوائي الطويل الهوائي  النشاط المستخدم 

 عالية جدا عالية قليلة  القدرة على انتاج القوة

 قليلة كبيرة كبيرة كثافة الميتوكوندري

 قليلة متوسطة كبيرة كثافة االوعية الدموية

االكسدة الهوائية ) العمل في 

 ( O ₂وجود

 قليلة كبيرة كبيرة

 عالية عالية قليلة االكسدة الالهوائية

فوسفوكرياتين ,  الدهون الثالثية مصدر الطاقة المستخدم

 جليكوجين

فوسفوكرياتين , 

 جليكوجين .

ألياف العضالت اذليكلية ادلختلفة يف عضلة :مبدأ تعبئة األلياف العضلية للجهد البدني  -2-1-4

ما تستخدم بعدة طرق و حسب احلاجة من استخدامها, فمثال ادا مت استخدام انقباض عضلي 
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منقبل الوحدة احلركية التابعة ذلا, أما ادا كان (1النوع ) ضعيف الصلاز مهمة ما فانو يتم تنشيط ألياف

من قبل الوحدة احلركية التابع ذلا,أما ادا كان  ا(2النوع)االنقباض العضلي قوي فانو يتم تنشيط ألياف 

 ب(2النوع )شيط ألياف االنقباض العضلي ادلطلوب الصلاز عمل بأقصى طاقة و قدرة فانو يتم تن

فعملية تنشيط األنواع ادلختلفة للوحدات احلركية حتدد من قبل (90، صفحة 2005)جابر،  أيضا.

 الدماغ و احلبل الشوكي.

وبالرغم من إن عدد األلياف ادلكونة ألي وحدة حركية ال تتغري فان صفات ىده األلياف تتغري حسب 

 احلاجة.

أضعاف ألياف العضالت  9تتحرك  ا(2بالنوع )فألياف العضالت السريعة ادلسماة من قبل الباحثني 

أضعاف ألياف العضالت البطيئة,  60تتحرك  ب(2)البطيئة, و ألياف العضالت السريعة جدا 

د و شلكن أن صل (1النوع )ألياف بطيئة من  20من األلياف السريعة و  10الشخص العادي لديو 

بعض االختالفات يف ىدا اخلليط و لكن بشكل عام ضلن لدينا الثالثة أنواع من األلياف و اليت حباجة 

 إىل تدريب و دترين.

العديد من التمارين تستطيع إحداث بعض التغيريات :إمكانية التبديل في أنواع األلياف -4-1-5

فمثال ركض ادلسافات الطويلة تستطيع  على األلياف ادلوجودة يف العضالت اذليكلية, دتارين التحمل,

ا(,و على مستوى الليفة العضلية 4إىل ألياف النوع )ب(2النوع)إحداث تغري و تبديل من ألياف 

 زيادة يف عرض الليفة.-:ادلتحولة تظهر بشكل بسيط بعض التغيريات التالية

 زيادة عدد ادلايتوكندريا. -
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 زيادة عدد األوعية الدموية. -

 زيادة يف القوة. -

فتمرينات التحمل تؤدي إىل تغيريات يف النظام الدوري التنفسي و نظام تبادل الغازات اليت حتدث 

تغيريات على العضالت اذليكلية بان تستقبل بشكل أفضل األكسجني و الكربوىيدرات و ال تؤدي إىل 

ثل رفع األثقال. زيادة يف حجم العضلة, و بادلقابل فان التمرينات اليت تتطلب قوة كبرية دلدة قصرية م

ب(, زيادة حجم العضلة ىو نتيجة 4تؤدي إىل زيادة يف حجم و قوة ألياف العضالت اليت من النوع )

الرفيع و العريض شلا يؤدي يف النهاية إىل أن الالعب  (myofilaments)زيادة ترابط ادلايوفيالمنتس

 (70، صفحة 2001ابراهيم، ) تتشكل لديو عضلة كبرية احلجم.

تستطيع أن تطور ألياف العضالت السريعة عن طريق تدريبات البالميرتكس أو التدريبات ادلعقدة     ) 

أو عن طريق تدريبات السرعة  ا(.2)خلط تدريبات البالميرتكس مع األثقال( لبناء العضلة السريعة 

 للنقطة اليت تستحدث إنتاج و إفراز ىرمون النمو. ب(2)لبناء العضلة السريعة جدا 

)عالوي، علم  العضلية المشاركة في التغلب على المقاومة المختلفة : االنقباضاتأنواع  -2-

 (93-92، الصفحات 1994التدريب الرياضي، 

عضلي ثابت الحيدث مبوجبو  انقباضوىو : Isometric–اإلنفباض العضلي الثابت  -2-2-1

يف حركات  االنقباضتغري يف الطول وال حيدث فيو حترك للجسم أو ادلفصل ويستخدم ىذا النوع من 

 الثبات يف اجلمباز ) التعلق الصلييب ( دفع حائط.
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وفيو تنقبض العضالت بأساليب سلتلفة : Isotonicالعضلي الديناميكي : االنقباض -2-2-2

 إىل:وأشكال سلتلفة من القوة العضلية وينقسم  إلظهار أنواع

وفيو تنقبض العضلة يف اجتاه مركزىا وذلك : Concentric–مركزي  انقباض -2-2-2-1

 بتقصري طول األلياف العضلية.

 االنقباضوفيو تنقبض العضلة بطريقة عكس : Eccentric–إنقباض المركزي  -2-2-2-2

تؤدي حركة إيقاف لدفع ادلقاومة مثلما حيدث  وبذلكالسابق إي وىي تطول يف عكس اجتاه مركزىا 

عند مقاومة ثقل اجلسم بواسطة العضالت ادلثبتة للذراعني يف حركة النزول من الشدة على العضلة أو  

 كما حيدث عند مقاومة عضالت الرجلني لثقل اجلسم أثناء ثين الركبتني

وىو انقباض عضلي يتم على ادلدى الكامل للحركة :باض المشابه للحركةاالنق– 2-2-2-3

 .وبسرعة ثابتة ويأخذ الشكل الطبيعي ألداء احلركة الفنية ادلتخصصة مثل حركات الشد يف السباحة 

وىو عبارة عن انقباض متحرك غري أنو يتكون من عمليتني :االنقباض البليومتري -2-2-2-4

تلفني ، حيث يبدأ االنقباض حبدوث مطاطية سريعة وقهرية للعضلة كاستجابة متتاليتني يف اجتاىني سل

لتحميل متحرك شلا يؤدي يف بداية األمر إىل حدوث شد على العضلة  دلواجهة ادلقاومة السريعة عليها ، 

فيحدث نوع من ادلطاطية يف العضلة شلا ينبو أعضاء احلس فيها ، فتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث 

اضا عضليا سريعا بطريقة فجائية ، وحيدث ذلك عند أداء الكثري من ادلهارات الرياضية كأداء حركة انقب

الوثب األعلى اليت يقوم هبا العب الكرة الطائرة والسلة وكرة القدم ،كما صلد ذلك متمثال يف مجيع 
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تمهيدية اليت تسبق حركات االرتقاء اليت تسبق مهارات الوثب األعلى بأنواعو ادلختلفة، واحلركات ال

 مهارات الرمي وركل الكرة.

 العضلية: القوة -2-3

القوة العضلية ىي أحد ادلكونات األساسية للياقة البدنية اليت  مفهوم القوة العضلية :  -2-3-1

تكتسب أمهية خاصة، وىي واحدة من العوامل الفعالة للوصول إىل ادلستوى العايل.حيث عرفها 

J.Weineck " قدرة العضالت على تنفيذ متطلبات اجملهود ضد مقاومات مهما كان على أهنا

التالية Oeheaويشري (j.Weineck, 2004, p. 177) نوعها والتغلب عليها بكفاءة عالية.

إىل أن لياقة القوة العضلية تتضمن ادلكونات (  2224مروان عبد المجيد ومحمد جاسم ) حسب 

اجلهد العضلي  –التوافق  –ادلرونة  –قوة الإلنقباض العضلي  –(95، صفحة 2004)جاسم، التالية 

 (199، صفحة 1987)الصفار،  على : اعتمادا.وختتلف درجة القوة العضلية 

 سرعة الإلنقباض . -

 حجم العضلة . -

 ادلقاومة . -

 استعداد العضلة. -

 . Métabolismeعملية األيض  -

 

 (13، صفحة 1989)نجي،  مكن أن صلد نوعان : أنواع القوة العضلية : -2-3-2
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عضالت اجلسم بشكل عام واليت يتم تنميتها يف مرحلة  ويقصد هبا قوةالعاملة:القوة  -2-3-2-1

 اإلعداد األوىل وىي األساس للحصول على القوة اخلاصة.

ويقصد هبا ما يرتبط بالعضالت ادلعنية يف النشاط ) ادلشرتكة يف األداء القوة الخاصة: -2-3-2-2

صة والوصول هبا ألقصى أن تنمية القوة اخلا النشاط حيث( وترتبط بالتخصص يف األداء حسب طبيعة 

إن تنمية القوة اخلاصة ىي اخلاص.حد شلكن تكون مندرلة بشكل كبري وذلك يف هناية موسم اإلعداد 

القاعدة األساسية اليت يبين عليها حتسني الصفات التالية : القوة القصوى وحتمل القوة والقوة ادلميزة 

 (359، صفحة 2001)الجبالي،  .االنفجاريةبالسرعة والقوة 

 انقباضوتعرف بأهنا " القوة اليت تستطيع العضلة إخراجها يف حالة أقصى القوة القصوى : -أوال /

 (110، صفحة 1989)محجوب،  إرادي.عضلي 

أداء رلهود يتميز بالقوة ودلدة زمنية وىي مقدرة اجلسم مقاومة التعب عند تحمل القوة : -ثانيا /

 (64، صفحة 1980)مختار،  طويلة.

وىي عبارة عن القدرة على تفجري أقصى قوة يف أقل زمن شلكن ألداء :  االنفجاريةالقوة  -ثالثا /

 )البيك(حركي مفرد أي أهنا القوة القصوى اللحظية .

 وتعرف مبصطلح قوة السرعة.بالسرعة:القوة المميزة  -رابعا /

وىي قدرة الرياضي على القيام باحلركات ادلختلفة التدريب: القوة المميزة بالسرعة بمفهوم علم

 وادلتكررة بسرعة وبقوة أداء عالية نسبيا.
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العالية يف تنفيذ الواجبات احلركية ىي قدرة الرياضي الحركة:القوة المميزة بالسرعة بمفهوم علم 

 ادلطلوبة باحلركات ادلنفردة وادلتكررة بقوة وسرعة كبرية.

ومن وجهة نظر والقوة المميزة بالسرعة : االنفجاريةبين القوة  االختالفتحديد أوجه  -2-3-3

ا مصطلحان والقوة ادلميزة بالسرعة كوهنم االنفجاريةالباحث فإنو البد من الفصل بني مصطلحي القوة 

 القوة والسرعة متقاربان يف ادلفهوم ويعتمدان بصورة رئيسية على ارتباط عنصري 

وحاصل ضرب القوة في السرعة يمثل القدرة العضلية  كما عرفها محمد حسن عالوي نقال عن 

Larson.(112، صفحة 1990)عالوي، علم التدريب الرياضي،  بأهنا تتمثل يف ادلعادلة التالية 

 السرعة  القوة   القدرة العضلية 

ودلرة واحدة أي  انفجاريةوىي القوة اللحظية وبطبيعة  القوة اإلنفجاريةفالنوع األول للقدرة العضلية ىو 

القدرة المميزة تؤدي بأقصر زمن وبأعلى قوة ودلرة واحدة .أما النوع اآلخر للقدرة العضلية فهو 

اليت تؤدي خالل زمن زلدد وبقوة أقل من األقصى ولعدد من التكرارات .وكل من الصفتني بالسرعة 

تشرتكان يف كون أن األداء الواحد يتم يف ظروف ال ىوائية ال لبنية أي النظام الطاقوي األول. واجلدول 

ودة بني صفيت القوة االنفجارية ( حول الباحث من خاللو ان يوضح اىم االختالفات ادلوج02رقم ) 

 والقوة ادلميز بالسرعة .
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 بالسرعة . ةاالختالفات ادلوجودة بني صفيت القوة االنفجارية والقوة ادلميز  أىم  (24الجدول رقم )

 القوة المميزة بالسرعة القوة االنفجارية  
 3اقصر زمن ممكن ال يتجاوز  زمن االداء

 ثواني
 12بزمن محدد ينحصر بين 

 ثانية 15-
 مصدر الطاقة للنظام االول 

 )الالهوائي الاللبني( 
–استخدام الفوسفوكرياتين فقط  ATPتحلل مخزون

ATP CP  

 تؤدى لعدد من المرات  تؤدى لمرو واحدة عدد التكرارات 
نوع االلياف العضلية المعبئة 

 خالل االداء 
ب ) سبق 2االلياف من النوع 
 شرح خصائصها ( 

أ )سبق 2االلياف من النوع 
 شرحها ( 

 اقل من اقصى اقصى معدل اخراج القوة 
يشترك فيها اكبر عدد ممكن  الوحدات الحركية المعبئة

من الوحدات الحركية في 
نفس الوقت , ومن الضروري 
ان تكون العضالت المقابلة 
للعضالت العاملة مرتخية قبل 

 االداء

ال يشترك فيها اكبر عدد من 
الوحدات الحركية في نفس 
الوقت تعمل مجموعة من 
الوحدات الحركية بعد 
االخرى, ومن الضروري ان 
تكون العضالت المقابلة 
للعضالت العاملة بمستوى 

 عال من التوتر 
 

 : العضلية القوة لتدريبات فيزيولوجيةال التأثيرات – 4 – 2

 امستمر ا ومنه مؤقت ماىو فيها العضلية القوة لتدريبات كنتيجة حتدث فسيولوجيةعدة تأثريات  ىناك

 (69، صفحة 1993)سيد، فسيولوجيا اللياقة البدنية، 
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 عن تنتج اليت ادلباشرة الفسيولوجية االستجابات تلك ىي: المؤقتة الفزيولوحية التأثيرات-2-4-1

 يف ادلؤقتة كالزيادة بفرتة العضلي العمل األداء بعد ختتفي ما سرعان اليت و العضلية القوة تدريبات أداء

 . الدم سريان السرعة تغري و القلب من ادلدفوع الدم احلجم

 و التكيف مصطلح عليو يطلق ما ىو هبا ادلقصود و:المستمرة الفزيولوحية التأثيرات -2-4-2

 أنواع أربعة اىل تقسيمها ديكن و نفسها العضلة يف و العصيب اجلهاز يف غالبا حتدث ادلستمرة التأثريات

 .،اونرتبومرتية،بيوكيميائية،عصبية مورفولوجية

 ادلتغريات بعض حدوث اىل العضلية القوة تدريبات تؤدي:المورفولوجية التأثيرات -2-4-2-1

 : يأيت ما التغريات ىده أىم و الالعب جسم يف( الشكلية) ادلورفولوجية

 : عاملني إىل للعضلة الفسيولوجي ادلقطع زيادة سبب يرجع: للعضلة الفسيولوجي المقطع زيادة -

 خيتلف و الليفة تضخم مصطلح عليو يطلق اآلخر و األلياف زيادة  مصطلح عليو يطلق أحدمها

و زيادة مساحة مقطعها الفسيولوجي بني اجتاىني فريى البعض ان ىذا  منوا لعضلة أسباب حول العلماء

 و األثقال رفع لالعيب بالنسبة دلك لوحظ حيث بالعضلة الواحدة األليافالتغري حيدث لزيادة عدد 

العضلية يتحدد يف كل عضاة وراثيا وال  األليافكمال األجسام بينما يؤكد الرأي اآلخر على ان عدد 

 األلياف حجم يزيد العضلية الليفة زلتوى زيادة طريق عن حيدث العضلة النمو أن و اةاحلي يتغري مدى

 تربط و العضلية القوة تدريبات تأثري حتت البطيئة العضلية لأللياف بالنسبة منو أكثر السريعة العضلية

 زادت أقل تكرارات عدة مع مرتفعة التدريب شدة كانت فكلما التدريب لنوعية تبعا احلجم زيادة

 يتميزون األثقال رفع العيب أن إىل( 1894) آخرين و تيش دراسة نتائج تشري األلياف و ضخامة
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 األلياف تضخم يزيد بينما هبم اخلاصة التدريبات نوعية و تأثري حتت السريعة العضلية األلياف بضخامة

 أداء عند التكرارات من أكرب وعدد أقل الستخدامهم شدة األجسام كمال العيب لدى البطينة العضلية

. التدريبية جرعاهتم  

 تدريبات تأثري حتت العضلية لأللياف الدموية الشعريات كثافة تقل:الدموية الشعيرات كثافة زيادة-

 لالعيب بالنسبة دلك من العكس على و(األثقال رفع العيب) القليلة التكرارات دات العالية الشدة

( 1892) شانز إليو أشار ما وفق دالك و الدموية الشعرات كثافة لديهم تزداد حيث األجسام كمال

 مواد من حيتاجو ما توافر مع طويلة فرتة العضلي العمل يف االستمرار على بالقدرة للعضلة يسمح شلا

 الالكتيك احلامض من بالتخلص األثقال رفع لالعيب القصرية الراحة فرتات تسمح و ،ىدا الطاقة

 . العاملة بالعضالت ادلرتاكم

 تأثري حتت األربطة و األوتار قوة و حجم زيادة حتدث: األربطة و األوتار قوة و حجم زيادة-

 التغري وىدا الشد قوة زيادة عليها نتيجة الواقع الضرر من حلمايتها التكييف من كنوع القوة تدريبات

  .أقوى عضلي انقباض بإنتاج للعضلة يسمح و التمزقات من األوتار و األربطة وقاية على يعمل

 التأثريات معظم تتلخص(90، صفحة 1997)الفتاح،  : األنتروبومترية التأثيرات -2-4-2-2

 يف معظمها ترتكز و اجلسم تركيب يف التغريات بعض حدوث يف العضلية القوة لتدريبات األنرتوبومرتية

 الوزن يشكالن معا ادلكونان و باجلسم الدىن ووزن الدىن بدون اجلسم كتلة:  مها أساسيني مكونني

 الدىن نسبة نقص و الدىن بدون اجلسم زيادة على العضلية القوة تنمية برنامج يعمل و اجلسم الكلي

  للجسم الكلي الوزن ملحوظة يف زيادة حتدث ال ،وقد باجلسم
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 إنتاج عمليات حتسني يف البيوكيميائية التأثريات تتلخص و:البيوكيميائية التأثيرات -2-4-2-3

 بإطالق اخلاصة األنزديات زيادة نشاط بدلك يرتبط و أقل بنسبة اذلوائية ،وكدالك الالىوائية الطاقة

 و Pc  التأثريات وتتلخص اذلرمونية االستجابات و    والفوسفوكرياتني  Atp  الفوسفات

 : التالية النقاط يف البيوكيميائية التأثريات وتتلخص اذلرمونية االستجابات

 احلاجة دون السريعة الطاقة إلنتاج الكيميائية ادلصادر وىي   Pc  و  Atp   من الطاقة سلزون يزيد-

 .األكسجني إىل

 الالىوائية و اذلوائية الطاقة حتتاج حيث اجلاليكوجني من العضلة سلزون زيادة إىل القوة تدريبات تؤدي-

 . الطاقة إلنتاج اجلاليكوجني تكسري إىل

 إنتاج إنزديات نشاط زيادة 6494 آخرون و كوستيل دراسة أثبتت حيث األنزديات نشاط زيادة-

 ترتبط التغريات ىده أن دىيدروجينيزغري الكتيك إنزمي و فوسفوفوكتوكينيز اخلاصة الالىوائية الطاقة

 . التدريب بنوعية أساسا

 لدوره النمو هبرمون العضلية األنسجة منو يرتبط حبيث األثقال تدريبات بعد التستوستريون ىرمون زيادة

 .القوة تدريبات أداء نتيجة زيادتو لوحظ ،وقد البنائية العملية يف ادلهم

 ادلرتبطة التأثريات أىم من العصيب باجلهاز ادلرتبطة التأثريات تعترب:العصبية التأثيرات-2-4-2-4

 أهنا ،كما العضلة حجم زيادة عدم من بالرغم العضلية القوة لزيادة التفسري ىي تكون ،وقد القوة بنمو

 يلي:فيما  التأثرياتىذه  تلخيص انوديكن العضالت حجم يف حتدث اليت الزيادة تطورىا يف تفوق قد

 . احلركية الوحدات تعبئة ،زيادة العضلة على العصبية السيطرة حتسني-
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 . احلركية الوحدات عمل توقيت تزامن حتسني-

 ادلقاومة من دلزيد التعرض من نفسها محاية على العضلة تعمل ،إد لالنقباض الوقائية العمليات تقليل-

 و األربطة و األوتار تتحملها ال بدرجة العضلي االنقباض قوة زيادة نتيجة عليها يقع الدي الشد أو

 . باألوتار ادلوجودة احلسية األعضاء خالل من للعضلة عكسي فعل رد طريق عن دلك

تؤدي تدريبات القوة العضلية إىل حدوث بعض التغيريات تأثيرات الجهاز الدوري: 5-2-4-2-

إىل  (1975موروجانورت وآخرون )الفسيولوجية و ادلورفولوجية للجهاز الدوري حيث توصلت دراسة 

عاديني مع جتويف بطيين أن العيب القوة تتميز عضلة القلب لديهم بزيادة مسك اجلدار عن األشخاص ال

قي حدود العادية ويرجع ذلك إىل طبيعة عمل القلب يف تلك الرياضات اليت حتتاج إىل زيادة قوة الدفع 

احلد األقصى الستهالك األكسيجني حتت  عالتدريب، يرف ءالدم دلواجهة ارتفاع مستوى ضغط الدم أثنا

 تأثري تدريبات القوة العضلية غري أن ىذه الزيادة ال تعادل ما ديكن حتقيقها عن طريق تدريبات التحمل.

 أهمية القوة المميزة بالسرعة للرجلين لمتطلبات األداء في كرة القدم الحديثة: 5-2-

يف رلال كرة القدم على أهنا مقدرة العضالت يف  تعرف القوة العضليةالعضلية: أهمية القوة 1-5-2-

حيتاج إليها الالعبون يف غالبية زمن ادلباراة تقريبا ويف ما يلي نذر  التغلب على مقومات ادلختلفة، اليت

صفحة ، 0991)حمادة، بعض ادلواقف اليت تستخدم فيها القوة العضلية خالل مباريات كرة القدم 

959) 

 مقاومة عمل عضالت اجلسم طوال زمن ادلباراة ضد اجلاذبية األرضية. -

 التصويب إىل ادلرمى. -
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 التمرير الطويل والتمرير القصري. -

 مهامجة الكرة اليت يف حوزة ادلنافس هبدف تشتيتها أو استخالصها منو. -

 رميات التماس الطويلة القوية. -

 التشتيت أو التمرير.ضربات الرأس سواء هبدف التصويب أو  -

 التصادم مع ادلنافسني وحاالت الكتف وااللتحام واالرتطامات باألرض. -

 بأن يكون قوية، فالوث بوعليو وشلا مت ذكره فإن حركات العب كرة قدم عديدة ومتنوعة، وتتطل

لضرب الكرة بالرأس أو التصويب على ادلرمى أو الكفاح الستخالص الكرة يتطلب رلهودا عضليا 

حول القوة العضلية على أهنا  "  Turpinا.ومن ىذا ادلنطق يتفق الباحث مع التعريف ايل قدمو قوي

مقدرة العضالت يف التغلب على ادلقومات ادلختلفة ومواجهتها وقد تكون ىذه ادلقومات جسم 

 (Bernard, 2002, p. 76)لالعب نفسو أو ادلنافس أو الكرة ا

إن تدريبات اللياقة البدنية العالية تؤدي إىل زيادة ادلقدرة أهمية القوة المميزة بالسرعة: 2-5-2-

الفنية والقدرة احلركية لدى الالعبني ،ومن ىذا التطور ديكن اعتبار الصفات البدنية الركيزة األساسية يف 

وفعالية طوال فرتة ادلنافسة وىكذا قدرة الالعب على أداء ادلهارات األساسية واخلططية بكل دقة 

أصبحت اللياقة البدنية والفنية واخلططية ال ديكن فصل الواحدة عن األخرى يف أي مرحلة من مراحل 

 (99، صفحة 0999)اخرون،  اإلعداد



القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين                     الفصل  الثاني                           
 

73 
 

استخداما يف لعبة القدم على اإلطالق وتعترب القوة ادلميزة بالسرعة من أنواع القوة العضلية األكثر 

واخلططي خالل ادلباراة  يتطلب سرعة أداء عالية  ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األداء البدين ادلهاري

 ،فبتطور تكتيك وطرق اللعب يف كرة القدم واليت اجتهت إىل الدفاعية.

،حيث قل عدد ادلهامجني وزاد عدد أصبح من الضروري رفع إمكانية البدنية والفنية إىل أعلى ادلستويات 

ادلدافعني فتطلب األمر مزيدا من البذل والعطاء ليضمن كل فريق التفوق العددي أثناء اذلجوم ،وكذلك 

 (194، صفحة 1895)حماد، سرعة الرجوع لتنفيذ اخلطط الدفاعية للفريق ككل 

إن طبيعة اللعبة وأسلوب األداء البدين وادلهاري وسرعة أداء اللعبة يف الدفاع واذلجوم وكذلك سرعة 

وسرعة األداء يف التهديف وسرعة أداء بعض ادلهارات يف الدفاع واذلجوم وبعض  واالستالمالتمرير 

ل الكرة ومنافسة احلركات اليت ذلا عالقة بالواجب اخلططي باللعبة ،ورد الفعل بأسرع ما ديكن لرك

الالعب اخلصم يف أي وضعية كانت وكذلك ادلباغتة السريعة يف ادلراوغة ،االنطالق السريع وادلتكرر 

 ادلطلوبة بالسرعة ادلناسبة. تواحلركة باجتاىات سلتلفة ،كذلك القدرة على أداء ادلهارا

إن ىذه الصفة  (1989)فرج بيومي وتأكيدا دلا سبق ذكره عن أمهية القوة ادلميزة بالسرعة،يذكر 

تلعب دورا ىاما يف رلال كرة القدم ،فالالعب حيتاج إىل الوثب لألعلى لضرب الكرة بالرأس وحيتاج إىل 

تسديد الكرة بقوة وبسرعة ضلو ادلرمى وحيتاج أيضا إىل تغيري اجتاىو بقوة وسرعة ويشري أيضا إىل أمهية 

مركب ونسبة إسهامو يف أداء مهارات أساسية خالل مكون القوة ادلميزة بالسرعة للرجلني كعنصر بدين 

وادلهامجة  100%مباراة كرة القدم )الركالت والتصويب بأنواعو بالدقة والقوة حيث بلغت نسبتو 

واالرتقاء والوثب األفقي والعمودي وتنفيذ ضربات الرأس  100%ورمية التماس  93.3%بأنواعها 
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 .ت البدنية األساسية يف كرة القدمادلميزة بالسرعة من قدرا( ،إن القوة 100%من األوضاع ادلختلفة 

 .(222، صفحة 1898)بيومي، 

 خالصة:

تتطلب لعبة كرة القدم من الالعب صفات وخصائص بدنية عامة وخاصة جيب مراعاهتا يف أي بررلة 

ادلتكامل فال تطوير للسرعة بدون قوة وىكذا، علمية متوازنة وىادفة، حيث يستوجب العمل البدين 

فنشاط كرة القدم كغريه من األنشطة لو طرق تدريبو اخلاصة، وبررلتو البدنية اخلاصة، كما لو صفات 

 أساسية تلعب دورا كبريا يف توجيو التدريب، ولعل أىم صفتني مها القوة والسرعة.

دلخربية وادليدانية ، و ال عجب يف التنوع حيث ظهرت فلسفات جديدة جراء البحوث العلمية ا     

ادلذىل للمصطلحات و ادلفاىيم اليت دتس صفة واحدة فدقائق األمور أصبحت شغل الباحثني للوصول 

 إىل نتائج أفضل.

فمتطلبات األداء من قوة عضلية متكررة يف مدة زمنية قليلة وألكثر من مرة وعلى مدى وقت ادلنافسة 

 بالسرعة.القوة المميزة تعتمد بشكل أساسي على صفة جعل كرة القدم احلديثة 
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 المراهقة:مفهوم   -5

جاء على لساف العرب البن منظور ، راىق الغالـ أي بلغ مبلغ الرجاؿ فهو مراىق ، وراىق المراهقة لغة:

مراىق إذا قارب االحتالـ ، وادلراىق الغالـ الذي قارب احللم ، وجارية مراىقة ، ويقاؿ جارية الغالـ ، فهو 

 (24ص  7991)الدين،  راىقة وغالـ راىق وذلك ابن العشر إذل إحدى عشر.

دبعٌت يكرب ، أي   Adolescere: مراىقة مشتقة من الفعل الالتيٍت فكلمة  ةأما يف اللغة الالتيني    

 (711ص  7991)الدسوقي، ينمو على سباـ النضج وغلى أف يبلغ سن الرشد 

قاؿ ابن فارس : الراء واذلاء والقاؼ أصالف متقارباف ، فأحدمها : غشياف الشيء بالشيء األخَت ،     

 األمر : غشيو ..  العجلة والتأخَت ، فأما األوؿ فقوذلم زىقو

الغالـ الذي داين  وادلراىق:( سورة يونس .  62اآلية ) وال يرىق وجوىهم قًت وال ذلةقاؿ اهلل تعاذل : 

 ..وأرىق القـو الصالة ، أخروىا حىت يدنو وقت صالة األخرى .احللم.

 ( سورة اجلن . 31اآلية)  فال خياؼ خبسا وال رىقا  والرىق : العجلة والظلم . قاؿ اهلل تعاذل : 

والرىق عجلة يف الكذب والعيب .واألصالف اللذاف تدور حوذلما ، ىذه ادلعاين مها صلة هبذا ادلصطلح 

وذكر يف لساف العرب معاين عدة للرىق منهما : الكذب ، واخلفة واحلدة والصفة والتهمة ، وغشياف احملاـر 

 (94ص  3992)فهمي، ادلراىق ذه ادلعاين موجودة لدى وما ال خَت فيو ، والعجلة واذلالؾ ، ومعظم ى

وىو بعنواف : " روح الطفل  3993إف أوؿ عمل علمي ، حوؿ موضوع ادلراىقة يعود إذل ) بدوير (      

" يليو كتاب ) برهناـ ( " دراسة ادلراىقة " يف ىذه األثناء ، كاف العلماء يعتربوف ادلراىقة الفصل األخَت من 

، 7997)اإليدي، تالُت ىوؿ ( الطفولة لكن بعد ذلك أقيمت للمراىقة فصال خاص هبا السيما مع ) س

 .(12صفحة 
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يف كتابة ادلراىقة الذي تأثر بأفكاره داروين وادلارؾ ، حوؿ التطور ، مث تبعو تالميذه من بعده حىت      

 7997)الغني، (  Hébélogieأصبح للمراىقة اىتماـ عادلي ، فأصبح علما قائما بذاتو يدعى ) 

وعلى ىذا األساس تعددت اآلراء واألفكار والتعاريف يف دراسة ادلراىقة لدرجة أصبح من العسَت (71ص

ـ " بأهنا ادلرحلة اليت 3996اعتماد تعريف دقيق ذلذه ادلرحلة ، وقد عرؼ ) ستارل ىوؿ ( ادلراىقة سنة 

ص  4114)مريم، النضج ، أي االقًتاب من احللم والنضج تسبق البلوغ وتصل بالفرد إذل اكتماؿ 

من اخلالؿ ىذا التعريف صلد أنو حدد ادلراىقة يف حدوث بعض التغَتات على ادلستوى العضوي ) (919

  .اخلارجي ( أو الفيزيائي للفرد

( " بأهنا فًتة تبدأ من البلوغ وتنتهي عند نضوج األعضاء اجلنسية بادلفهـو  Freud)  هوعرفها فرويد

من خالؿ ىذا التعريف صلد أف ادلراىقة فًتة والدة جديدة ، دلا تطرأ (47ص  3991)ايراىيم، النفسي  

آثارىا البارزة يف تكوينو اجلسمي ويف منو اليت ال  ةعلى تفكَت ادلراىق من تأمل وىو دير بادلرحلة البيولوجي

أبعاده ويف مالحظة ظواىر جديدة تتعلق بتكوينو العاـ ، دل يألف مثلها من قبل ، وديكننا أف ضلمل فرويد 

 الذي يؤكد على أف ادلراىقة مرحلة نفسية داخلية حبتة ، راجعو إذل تكوينو البيولوجي يف النقاط التالية .

 عضوية اخلارجية للمراىق ذلا تأثَت على نفسيتو ومزاجو .إف طبيعة التغَتات ال 

 . ظهور بعض الدوافع ادللحة يف ىذه الفًتة واليت دل يعهدىا من قبل كالدافع اجلنسي 

وتصل بالفرد إذل اكتماؿ النضج  الرشد،أما تعريف ) أمحد زكي ( للمراىقة " يف ادلرحلة اليت تسبق 

فادلراىقة ىي ادلرحلة النهائية أو الطور الذي  تقريبا،سنة  63فهي تبدأ منذ البلوغ حىت سن الرشد يف 

 واالجتماعي.دير فيو الفردأو الناشئ أو غَت ناضج جسما وعقال ورلتمعا ضلو النضج اجلسمي والعقلي 

 (975 7991)محمود، 
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ينظر أمحد زكي للمراىقة على أهنا الفًتة اليت يتمكن من خالذلا ادلراىق من االندماج مع عادل الكبار       

والراشدين ، باالرتباط باجملالت العقلية واالنفعالية كي ديكنو من القياـ بالعالقات االجتماعية مع اآلخرين 

شلا سبق عرضو من التعاريف واآلراء  لو تأثَت على حصوؿ ىذا االندماج ، وقد أمهل اجلانب اجلسمي الذي 

ادلختلفة ، صلد ىناؾ تباينا واضحا بُت آراء واذباىات العلماء ، فيما خيص نظرهتم دلفهـو ادلراىقة ، وديكن 

إذل آخر القوؿ أف ادلراىقة ىي مرحلة النضج العقلي واالنفعارل واالجتماعي واخللقي وزبتلف شدهتا من فرد 

. 

وكثَتا ما صلد تداخال بُت البلوغ وادلراىقة ، حيث مت اعتبارمها مًتادفتُت ، أو ذات معٌت واحد غَت أنو     

( مرحلة من  Perturloyيف احلقيقة ، ىناؾ فرؽ بُت ادلفهومُت ، ويكمن الفرؽ بينهما يف أف البلوغ ) 

وربدد نشأهتا وفيها يتحوؿ الفرد من كائن ال مراحل النمو الفسيولوجي العضوي اليت تسبق ادلراىقة ، 

 جنسي إذل كائن جنسي .

وىناؾ من دعم ىذا القوؿ ، وذكر أف البلوغ ، " ىو عملية تشَت إذل الفًتة اليت يكتمل فيها النضج     

اجلسدي ، ويكوف دبقدور اإلنساف اإلصلاب "، وقد مت التفريق بُت ادلفهومُت من طرؼ ) ميخائيل عوض ( 

لو :  " فالبلوغ  يقتصر معناه على النمو الفسيولوجي واجلنسي ، وىي مرحلة التناسل تسبق ادلراىقة يف قو 

)فياض، وفيها تتضح الغدد التناسلية ويصبح الفرد قادرا على التناسل واحملافظة على نوعو واستمرار رسالتو 

 (632ص  6117

 

 مراحل المراهقة:  -5
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ىناؾ العديد من تقسيمات ادلراىقة ، وبذلك فإف كثَت من الدراسات اليت أجريت مع ادلرىقُت تدؿ على 

أف تقسيم ادلراىقة يكوف إذل مراحل ىذا ال يعٍت الفصل التاـ بُت ىذه ادلراحل وإمنا يبقى األمر على 

مراىق ، والذي كاف ادلستوى النظري فقط ، ومن خالؿ التقسيمات واليت حدد فيها العمر الزمٍت لل

 االختالؼ فيو متفاوتا بُت العلماء إال إننا نعترب ىذا التقسيم الذي وضعو أكـر رضا 

 والذي قسم فيو ادلراىقة إذل ثالث مراحل :

سنة ( تغَتات واضحة  37 -36يعيش الطفل الذي يًتاوح عمره مابُت )   المبكرة:المراهقة  -2-5

، والعقلي واالنفعارل واالجتماعي  يعلى ادلستوى اجلسمي ، والفيزيولوج  (674ص  6111)أكـر

فنجد من يتقبلها باحلَتة والقلق وآلخروف يلقموهنا ، وىناؾ من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد     

ادلراىق يف ىذه ادلرحلة يسعى إذل التحرر من سلطة أبويو عليو بتحكم يف أموره ووضع القرارات بنفسو 

يُت ( ، فهو يرغب دائما من والتحرر أيضا من السلطة ادلدرسية )ادلعلمُت وادلدربُت واألعضاء اإلدار 

 التخلص من القيود والسلطات اليت ربيط بو ويستيقظ لديو إحساسو بذاتو وكيانو 

تعترب ادلرحلة الوسطى من أىم مراحل ادلراىقة ، حيث   سنة (: 58إلى  55المراهقة الوسطى ) -2-2

ينتقل فيها ادلراىق من ادلرحلة األساسية إذل ادلرحلة الثانوية ، حبيث يكتسب فيها الشعور بالنضج 

واالستقالؿ وادليل إذل تكوين عاطفة مع حنُت آخر ويف ىذه ادلرحلة يتم النضج ادلتمثل يف النمو اجلنسي ، 

والنفسي ، ذلذا فهي تسمى قلب ادلراىقة وفيها تتضح كل  ي، االنفعارل والفيزيولوج ياعالعقلي ، االجتم

 ادلظاىر ادلميزة ذلا بصفة عامة .
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فادلراىقوف وادلراىقات يف ىذه ادلرحلة يعلقوف أمهية كبَتة على النمو اجلنسي واالىتماـ الشديد بادلظهر     

كما تتميز   سنهم،ضحا عند تالميذ الثانوية باختالؼ اخلارجي وكذا الصحة اجلسمية وىذا ما صلده وا

 ومالئمة.لتصبح حركات ادلراىق أكثر توافقا وانسجاما  الذكاء،بسرعة منو 

ىذه ادلرحلة ىي مرحلة التعليم العارل ، حيث يصل  سنة ( : 25إلى  58المراهقة المتأخرة )  -2-3

يزداد الطوؿ زيادة طفيفة عند كل من اجلنسُت ادلراىق يف ىذه ادلرحلة إذل النضج اجلنسي يف هنايتو و 

فسيحاوؿ ادلراىق أف يكيف نفسو مع اجملتمع وقيمو اليت يعيش يف كنفها لكي يوفق بُت ادلشاعر اجلديدة 

اليت اكتسبها ، وظروؼ البيئة االجتماعية والعمل الذي يسعى إليو .كما يكتسب ادلراىق ادلهارات العقلية 

 .ظبة ويزداد إدراكو ، للمفاىيم والقيم األخالقية وادلفاىيم اخلاصة بادلوا

وادلثل العليا فتزداد القدرة على التحصيل والسرعة يف القراءة على مجيع ادلعلومات واالذباه ضلو االستقرار يف 

 (671.626.621ص  3996)السالـ، ادلهنة ادلناسبة لو 

ويف التصور اإلسالمي للمراىقة يعتربىا بداية الرشد  التحديد الزمني في الشريعة اإلسالمية :   – 3

والتميز لديو ، وىو ادلسؤوؿ عن أي شيء يفعلو يثاب عليو إذا كاف خَتا وحياسب إف كاف شرا ، حيث 

وإذا بلغ األطفاؿ منكم احللم فليستأذنوا كما استأذف الذين من قبلهم كذلك يبُت  جاء يف قولو تعاذل : 

 ( سورة النور . 72اآلية )  اهلل لكم آياتو واهلل عليم حكيم 

جيب أف  التكليف،جاء يف تفسَت ىذه اآلية أنو إذا بلغ ىؤالء الصغار مبلغ الرجاؿ و أصبحوا يف سن      

قاؿ :  رضي اهلل عنوو جاء عن عمر    البالغوف.ألوقات كما يستأذف الرجاؿ يتعلموا االستئذاف يف كل ا

يف اجليش  أنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلٍت فعرضت عليو من قابل اجليش و   ))صعرضت على النيب 

أنا ابن مخسة عشرة سنة فقبلٍت ، و ذلذا أخذت احلديث دليال على اعتبار سن اخلمس عشرة سنة ىو سن 
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، و ىو احلد الذي دييز بُت الصغَت و الكبَت ، و من خالؿ اآلية و احلديث الشريف نستنتج أف البلوغ 

الشريعة اإلسالمية دل ربدد أو تفصل بُت البلوغ و ادلراىقة و الرشد كمراحل منفصلة جيتازىا الفرد ، و 

 لكنها فصلت بُت سن الصيب و الطفولة ، و بُت سن التكليف و ادلسؤولية .

احلاجة أمر فطري يف الفرد أودعها اهلل عز وجل فيو ليحقق مطالبو و رغباتو ، ومن المراهق: تحاجا -4

أجل أف حيقق توازنو النفسي و االجتماعي ، و حيقق لنفسو مكانة وسط مجاعتو ، و يف الوقت نفسو تعترب 

يوقع الفرد يف عديد احلاجة قوة دافعة تدفع الفرد للعمل و اجلد و النشاط و بذؿ اجلهد و عدـ إشباعها 

من ادلشاكل . و عليو فاحلاجة تولد مع الفرد و تستمر معو إذل و فاتو ، وتتنوع و زبتلف من فرد آلخر و 

من مرحلة زمنية ألخرى ، وعلى الرغم من تنوع احلاجات إال أهنا تتداخل فيما بينها فال ديكن الفصل بُت 

كانت احلاجة زبتلف باختالؼ ادلراحل العمرية فإف دلرحلة   النفسية ، االجتماعية والعقلية ، ودلا احلسية ،

 ادلراىقة حاجات ديكن أف نوضح بعضها فيما يلي :

 الحاجة إلى الغذاء والصحة :  -4-5

احلاجة إذل الغذاء ذات تأثَت مباشر على مجيع احلاجات النفسية واالجتماعية والعقلية ، وال سيما يف فًتة   

اة ادلراىق وصحتو بالغذاء الذي يتناولو ، ولذا جيب على األسرة أف رباوؿ إشباع ادلراىقة ، حيث ترتبط حي

حاجتو إذل الطعاـ والشراب وإتباع القواعد الصحية السليمة ألهنا السبيل الوحيد بضماف الصحة اجليدة ، 

الكامل  وعلمالصحة حيدد كميات ادلواد الغذائية اليت حيتاج إليها اإلنساف من ذلك ، مثال أف الغذاء

غ ( مواد دىنية حيوانية ونباتية 41غ ( مواد كربوىيدراتية ، )771للشخص البالغ جيب أف يشمل على) 

غ ( مواد بروتينية .ودلا كانت مرحلة ادلراىقة مرحلة النمائية السريعة ، فإف ىذا النمو حيتاج إذل  311، و )

 (19ص 3996)موسوعة، كميات كبَتة ومتنوعة من الطعاـ لضماف الصحة 
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إف شعور ادلراىق وإحساسو وبالتقدير من طرؼ  الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية :  -4-2

مجاعتو ، وأسرتو ، ورلتمعو يبوئو مكانة اجتماعية مناسبة للنمو ذات تأثَت كبَت على شخصيتو وعلى سلوكو 

. فادلراىق يرد أف يكوف شخصا ىاما يف مجاعتو ، وأف يعًتؼ بو كشخص ذا قيمة ، إنو يتوؽ إذل أف 

وأف يتخلى على موضوعو كطفل ، فليس غريبا أف نرى أف ادلراىق يقـو هبا  تكوف لو مكانة بُت الراشدين ،

 (367ص  3996)عقل، الراشدين متبعا طرائقهم وأساليبهم 

لذا فاألسرة احلكيمة واجملتمع  جيد،إف مرحلة ادلراىقة مرحلة زاخرة بالطاقات اليت ربتاج إذل توجيو    

 استثمار.السليم ىو الذي يعرؼ كيف يوجو ىذه الطاقات لصاحلو ويستثمرىا أحسن 

وتتضمن احلاجة إذل االبتكار وتوسيع القاعدة الفكر الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار :  -4-3

اجة كبَتة إذل اخلربات اجلديدة وهبذا يصبح ادلراىق حبوتفسَتىا.وكذا ربصيل احلقائق وربليلها  السلوؾ،

وادلتنوعة ، فيصبح حباجة إذل إشباع الذات عن طريق العمل والنجاح والتقدـ الدراسي ، ويتم ىذا عن 

 طريق إشباع حاجاتو إذل التعبَت عن النفس واحلاجة إذل ادلعلومات والًتكيز ومنو القدرات .

ىق كائن حي اجتماعي وثقايف ، وىو بذلك إف ادلرا الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها :  -4-4

ذات تفرض  وجودىا يف احلياة حيثما وجدت خاصة يف حياة الراشدين ، فلكي حيقق ادلراىق ذاتو فهو 

حباجة إذل النمو السليم ، يساعد يف ربقيق ذاتو وتوجيهها توجيها صحيحا ، ومن اجل بناء شخصية 

اجياهتم ادلختلفة ، وادلتنوعة فقداف ىذا اإلشباع معناه متكاملة وسليمة للمراىقُت جيب علينا إشباع ح

 اكتساب ادلراىقُت لشخصية ضعيفة عاجزة عن ربقيق التوافق مع احمليط الذي يعيش فيو .

 الحاجة إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق :  -7-5
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لية من ذكاء واالنتباه حيث تنفتح القدرات العق ذكرنا،من شليزات مرحلة ادلراىقة النمو العقلي كما     

 احلقائق.وهبذا تزداد حاجة ادلراىق إذل التفكَت واالستفسار عن  وغَتىا،والتخيل وتفكَت 

اليت تستدعي  بو،فيميل ادلراىق إذل التأمل والنظر يف الكائنات من حولو ومجيع الظواىر االجتماعية احمليطة 

حينما يطيل التفكَت  فهمها،اىتمامو فتكثر تساؤالتو واستفساراتو عن بعض القضايا اليت يستعصى عليو 

ويف نفس الوقت يريد إجابات عن أسئلتو ، لذا من واجب األسرة أف تليب ىذه احلاجة ، وذلك من فيها،

)زىراف، علم النفس الطفولة وادلراىقة، د اجل أف تنمي تفكَته بطريقة سليمة ، وذبيب عن أسئلتو دومنا ترد

 (717.712ص  6113

إف اكتساب ادلعرفة دير حتما بالرغبة فيها ، ومدى  خصائص النمو في مرحلة المراهقة األولى :  - 5

التهيؤ الستيعاهبا لذا مت وضع مراحل عمرية تتوافق مع ادلتطلبات ادلعرفية اليت يتلقاىا الفرد .وبعد هناية 

ادلرحلة االبتدائية اليت سبتد من السادسة إذل غاية احلادي عشر تليها ادلرحلة ادلتوسطة اليت سبتد عموما من 

سنة ، وتتميز ىذه ادلرحلة بظهور البلوغ لدى اجلنسُت وازدياد قدرة التلميذ على  32ة إذل غاية سن 37

االستدالؿ ، وظهور ادليوؿ وادلهارات تبُت وجود احلوافز ودوافع مهنية لدى التلميذ مرحلة ، تأكيد على 

ة التعليم االبتدائي ، وديكن القدرة يف استعماؿ اخلربات وإيقاظ  ادلدجالت اليت يكوف قد اكتسبها يف مرحل

التدرج ضلوه ذلذا يطلق عليها  أوادلرحلة كمرحلة التحوؿ من الطفولة واالستعداد إذل الرشد  هاعتبار ىذ

( معناىا السَت ضلو  Adolescenceمرحلة ادلراىقة تصاحبها النضج والبلوغ لدى الطفل وادلراىق ) 

و الناحية باعتبارىا تالـز التغَتات يف النمو  بكل اتزة من ىالنضج ىذا ما جيعل مرحلة التعليم ادلتوسط شلي

اليت  جوانبو اجلسمي والعقلي واالنفعارل واالجتماعي واحلسي واحلركي ، وسنحاوؿ التطرؽ إذل ىذه التغَتات

 ربدث يف ىذه اجلوانب وىي :
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 النمو الجسمي والفسيولوجي :  -7-5

تبُت دخوؿ الفرد يف مرحلة البلوغ ، حيث تظهر عالماتو  ربدث أثناء ىذه الفًتة تغَتات فسيولولوجية 

الشهرية لدى اإلناث ، وبداية إنتاج اجلهاز التناسلي لدى الذكور للحيوانات ادلنوية ،  ةكظهور العاد

باإلضافة إذل ظهور خصائص اجلنسية الثانوية لدى اجلنسُت ويبدأ عمل الغدد بصورة فعالة ، تعمل الغدة 

 ارة النشاط اجلنسي، وتعمل الغدد الكظرية على زيادة اإلسراع يف النمو اجلسمي .النخامية على استث

كما ربمل ىذه ادلرحلة تغَتات فسيولوجية  كحدوث تغَت يف التمثيل الغذائي ، وتزداد حاجة الفرد لؤلكل 

بالنسبة للذكور باستثناء احلاالت ادلرتبطة بالتغَتات االنفعالية ، وتتغَت بعض مالمح الطفولة كغلظة الصوت 

ص  6113)زىراف، علم النفس الطفولة وادلراىقة، وتغَت شكل الوجو وزيادة يف الطوؿ ومنو العضالت 

177.172) 

ىو رلموعة التغَتات اليت سبس الوظائف العليا ، كالذكاء والتذكر ، ومن   العقلي:النمو  -5-5-2

مظاىره بطئ منو الذكاء مقابل السرعة يف النمو ، القدرة اللفظية ادليكانيكية واإلدراكية كالتحصيل والنقد . 

ملية التوجيو والقدرة العدلية واللفظية اليت تأىل ادلراىق الختيار التكوين ادلناسب ، األمر الذي جيعل ع

أصعب ما تكوف ، كما صلد فروقا واضحة يف القدرات الفردية فتظهر الطموحات العالية وروح اإلبداع 

واالبتكار ، باإلضافة إذل ما سبق ذكره ، فإف نظاـ التعليم ) ادلنهج ، شخصيات ادلدرسُت ، الرفاؽ ( 

الدراسي وسوء ادلعاملة ىذا اجلانب من النمو تأثريف النمو العقلي للمراىقُت يف حُت يعوؽ احلرماف واإلمهاؿ 

 (611ص  6111)محداف،  .

والتقلبات  احلادة،يتفق علماء النفس على أف ادلراىقة ىي فًتة االنفعاالت  االنفعالي:النمو  -5-5-3

وينفعل  والغضب،حيث صلد ادلراىق دائما يف حالة القلق  األوذل،يف مرحلة ادلراىقة  السريعة،ادلزاجية 
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فهذه االنفعاالت تؤثر يف حالتو العقلية حيث تتطور لديو مشاعر احلب ،  شيء.ويغضب من كل 

واإلحساس بالفرح والسرور عند شعوره بأنو فرد من اجملتمع مرغوب فيو ، فادلراىق يف ىذه الفًتة يعترب كائنا 

دواجية ادلشاعر ، والتناقض الوجداين ، فيعيش اإلعجاب والكراىية ، واالصلذاب والنفور انفعاليا يعاين من از 

 (177ص  6113)زىراف، علم النفس الطفولة وادلراىقة، 

فيتعرض بعض ادلراىقُت إذل حاالت من االكتئاب واالنطواء واحلزف ، فتنمو لديهم مشاعر الغضب     

والتمرد ، واخلوؼ والغَتة والصراع ، فيثور غضبو على مجيع ادلواقف ، وعلى أفراد اجملتمع عامة واألسرة 

 وادلدرسة خاصة .

  االجتماعي:النمو  -5-5-4

يضم النمو االجتماعي كل التفاعالت االجتماعية اليت ربدث بُت جوانب اجملتمع الذي ينتمي إليو     

ادلراىق ، ففي ادلرحلة األوذل تبدأ مرحلة أوذل دراسية جديدة ، ىي مرحلة ادلتوسطة ، فتزيد رلاالت النشاط 

مكانية التخلص من بعض األنانية االجتماعي للفرد وتتنوع االتصاالت بادلدرسُت والرفاؽ ، فهذا جيعل إ

اليت طبعت سلوكو يف الطفولة ، فينتج عنو نوع من الغَتة حبيث حياوؿ األخذ والعطاء ، والتعاوف مع الغَت 

 وتنتج لديو مظاىر النمو االجتماعي دلرحلة ادلراىقة األوذل :

تذي بو كالوالدين أو ادلدرسُت أو لذلك خيتار يف بادئ األمر النموذج الذي حي ذاتو،ػ رغبة ادلراىق يف تأكيد 

 للحياة.ويف األخَت يكوف نظرة  يتبناىا،الشخصيات مث يعمل على اختيار ادلبادئ والقيم وادلثل اليت 

وزلاولة التحرر  واألسرية،ويتجلى ىذا يف نقد السلطة ادلدرسية  االجتماعي،ػ ادليل إذل ربقيق االستقالؿ 

 (42ص  3992)إمساعيل،  التقاليد منها عن طريق التسلط والتعصب وتقدمي

   الجسمي:النمو الحركي  -5-5-5  
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عن التغَتات اجلسمية اليت يتعرض ذلا ادلراىق من زيادة يف الطوؿ والوزف وزيادة القوة العضلية ، يتبعو     

تغَت يف منوه احلركي الذي يؤدي حتما إذل تناسق يف سلوؾ ادلراىق ، وىذا ما نالحظو من خالؿ الزيادة 

    (71ص 6111)محودة، الطفولة وادلراىقة، الكبَتة يف القوة العضلية بدء بالطفولة ادلتأخرة إذل ادلراىقة 

ولعلو من مظاىر النمو احلركي زيادة قوتو ونشاطو و إتقانو للمهارات احلركية مثل العزؼ على اآلالت 

ة الرياضية ، ويف ىذه الفًتة نالحظ أف الفتاة تكوف أكثر وزنا وطوال ولكنها ال تضاىي القدر  بواأللعا

العضلية اليت تتميز هبا عضالت الفىت  ، وهبذا يرجع االختالؼ الشدة والتدريب والنسب اجلسمية عند 

اجلنسُت ، كما يرتبط النمو احلركي للمراىق بالنمو االجتماعي ، فمن ادلهم للمراىق أف يشارؾ بكل ما 

و ، ويتطلب ذلك القياـ أويت من قوة يف سلتلف أوجو النشاط اجلماعي وذلك إلثبات الذات وسط مجاعت

 دبختلف ادلهارات احلركية للقياـ هبذا النشاط وإذ دل يتحقق لو ذلك فإف ادلراىق دييل إذل االنسحاب والعزلة

 (71ص 6111)محودة، الطفولة وادلراىقة، 

 نمو مفهوم الذات عند الفرد  خالل المراهقة المرحلة األولى : -5-2

إف سلوؾ الفرد يف مرحلة ادلراىقة األوذل يكوف موجو ضلو ذاتو ، الذي يصل عند بعض ادلراىقُت إذل     

حد التمركز حوؿ الذات لكنو خيتلف مضمونو عن سبركز الطفل حوؿ ذاتو ألف ادلراىق يكوف قد بلغ من 

ى ، من خالؿ ادلظهر السلوكي النمو العقلي والنضج االجتماعي ما يؤىلو للتمييز بُت ذاتو والذاتيات األخر 

إذل معرفة أسباب التحوالت اليت يتعرض ذلا ، ويأخذ شعور ادلراىق بذاتو أشكاال كثَتة حبيث صلده يعتٍت 

دبظهره اخلارجي ودبلبسو وعالقاتو مع اآلخرين ، كما أنو يعقد ادلقارنة بينو وبُت غَته شلن ىم يف سنو شلا 

جلسمية ليس كما يتصورىا ، حيث يتأثر ادلراىق بنظرائو من نفس فئتو يشعره بالقلق ، وإذا شعر أف ذاتو ا

 العمرية ، ذبعلو يقلدىم يف احلديث وادللبس ويف كثَت من جوانب سلوكهم .
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ومن مظاىر النمو الدالة لدى ادلراىق تفادي مشاركة اآلخرين اىتماماهتم  ومشاكلهم وعدـ نشر أسراره     

دـ الرضا من معاملة الكبار لو ، الذين يراىم غَت متفهمُت لو وغَت ، والتضمر والضيق كتعبَت عن ع

 شاعرين دبشاكلو وانشغاالتو . 

 أنواع من ادلراىقة : 7توجد  المراهقة:أشكال من  – 6

  مساهتا:ومن  المتوافقة:المراهقة  4-4

 ػ االعتداؿ واذلدوء النسيب وادليل إذل االستقرار .

 ػ اإلشباع ادلتزف وتكامل االذباىات واالتزاف العاطفي 

 ػ اخللو من العنف والتوترات االنفعالية احلادة.

ػ التوافق مع الوالدين واألسرة ، فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاىم والوحدة ذلا أمهية كبَتة يف 

ص 3993)حسن، ادلواقف ادلتنوعة يف احلياة حياة األطفاؿ ، فاألسرة تنمي الذات وربافظ على توازهنا يف 

67) 

 العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة :  -6-5-5

ػ معاملة األسرة السمحة اليت تتسم باحلرية والفهم واحًتاـ رغبات ادلراىق وعدـ تدخل األسرة يف شؤونو 

اخلاصة ، وعدـ تقييده بالقيود اليت ربد من حريتو ، فهي تساعد يف تعلم السلوؾ الصحيح واالجتماعي 

 (341ص  3991)تركي، السليم ولغة رلتمعو وثقافتو وتشبع حاجاتو األساسية 

 ػ توفَت جو من الصراحة بُت الوالدين وادلراىق .

وسَت حاؿ  وأىلو،ػ شعور ادلراىق بتقدير الوالدين واعتزازىم بو والشعور بالتقدير أقرانو وأصدقائو ومدرسيو 

 لؤلسرة.األسرة وارتفاع مستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي 
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زد على ذلك الراحة النفسية  العامة،ػ الشغل وقت الفراغ من النشاط االجتماعي والرياضي وسالمة الصحة 

 النفس.والرضا عن 

  يلي:ومن مساهتا ما  المنطوية:المراهقة  -6-2

ػ االنطواء وىو تعبَت عن النقص يف التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنو غَت جدير 

لكن اخلجل واالنطواء حيدثاف بسبب عدـ األلفة دبوقف جديد أو بسبب رلاهبة أشخاص دلواجهة الواقع ، 

غرباء ، أو بسبب خربات سابقة مؤدلة مشاهبة للموقف احلارل الذي حيدث للشخص خجال وانطواء 

 (321ص  3996)اسعد، 

 النظاـ االجتماعي . ػ التفكَت ادلتمركز حوؿ الذات ومشكالت احلياة ونقد

 .ػ االستغراؽ يف أحالـ اليقظة اليت تدور حوؿ موضوعات احلرماف واحلاجات الغَت مشبعة 

 ػ زلاولة النجاح ادلدرسي على شرعية الوالدين .

 العوامل المؤثرة فيها : -6-2-5

 التدليل، الزائدة،احلماية  الوالدين،تسلط وسيطرة  فيها،األخطاء األسرية اليت  األسري:ػ اضطراب اجلو 

 اخل...القاسي.العقاب 

 ػ تركيز األسرة حوؿ النجاح شلا يثَت قلق األسرة وادلراىق .

 ػ عدـ اإلشباع احلاجة إذل التقدير وربمل ادلسؤولية واجلذب العاطفي . 

 ) ادلتمردة ( من مساهتا  العدوانية:المراهقة  -6-3

 واجملتمع.األسرة  ادلدرسة،ػ التمرد و الثورة ضد 
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العادة  اللواط، مثل:شلارستها باعتبارىا ربقق لو الراحة واللذة الذاتية  اجلنسية:ػ العداوة ادلتواصلة واالضلرافات 

 (553ص  5995)اإليديي،  اخل ..اجلنسية.ادلتعة  الشذوذ،السرية 

ػ العناد : ىو اإلصرار على مواقف والتمسك بفكرة أو اذباه غَت مصوغ  والعناد حالة مصحوبة بشحنة 

انفعالية مضادة لآلخرين الذين يرغبوف يف شيء ، وادلراىق يقـو بالعناد بغية االنتقاـ من الوالدين وغَتىا من 

 )سلائيل(األفراد ، ويظهر ذلك يف شكل إصرار على تكرار تصرؼ بالذات 

 ػ الشعور بالنقص والظلم وسوء التقدير واالستغراؽ يف أحالـ اليقظة والتأخر الدراسي .

 :من مساهتا ما يلي  المنحرفة:المراهقة  -6-4

 للمجتمع.ػ االضلالؿ اخللقي التاـ واجلنوح والسلوؾ ادلضاد 

 واإلدماف على ادلخدرات . ػ االعتماد على النفس الشامل واالضلرافات اجلنسية

 ػ بلوغ الذروة يف سوء التوافق .

 ػ البعد عن ادلعايَت االجتماعية يف السلوؾ .

 العوامل المؤثرة فيها :  -6-4-5

 ػ ادلرور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الرقابة األسرية .

  .واالجتماعيةذا ادلراىق اجلسمية والنفسية ػ القسوة الشديدة يف ادلعاملة وذباىل األسرة حلاجات ى

 ادلؤثرة.ػ الصحبة ادلنحرفة أو رفاؽ السوء وىذا من أىم العوامل 

ػ الفشل الدراسي الدائم وادلًتاكم وسوء احلالة االقتصادية لؤلسرة .ىذا أف أشكاؿ ادلراىقة تتغَت بتغَت 

وكذلك تأكد ىذه الدراسة أف السلوؾ  عدة،القاوإف ىذه تكاد تكوف ىي  فيها،ظروفها والعوامل ادلؤثرة 
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وأخَتا فإهنا تأكد قيمة التوجيو واإلرشاد والعالج النفسي يف تعديل بتعديلو.اإلنساين مرف مرونة تسمح 

 )سابق، مرجع سابق(شكل ادلراىقة ادلنحرؼ ضلو التوافق و السواء 

تتضح أمهية ادلراىقة كمرحلة كماؿ النضج والنمو  للرياضيين:أهمية المراهقة في التطور الحركي  -7

فادلنتخبات القومية ف وتكتسي ادلراىقة أمهية   الرياض،الندي  اجلامعة،احلركي حيث يبدأ رلاذلا بالدراسة يف 

ليس فقط بُت اجلنسُت بل بُت اجلنس  ادلستويات،أعلى مرحلة تنضج فيها الفروؽ الفردية يف - كوهنا:

 الواحد أيضا وبدرجة كبَتة.

 ػ مرحلة انفراج سريعة للوصوؿ بادلستوى إذل البطولة "رياضة ادلستويات العالية".

 اجليد.ػ مرحلة أداء متميز خارل من احلركات الشاذة واليت تتميز بالدقة واإليقاع 

 طور وتثبيت يف ادلستوى للقدرات وادلهارات احلركية.ػ ال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارىا مرحلة ت

)أبسطوسي،  ػ مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى ادلراىق من قدرات فنية ومهارات حركية

 (785ص 7991

واليت تساعد على إظهار مواىب وقدرات ادلراىقُت  ذلا،ػ مرحلة تعتمد سبرينات ادلنافسة كصفة شليزة 

 (785ص  7991)احمد،  باإلضافة إذل انتقاء ادلوىوبُت

دبا أف النشاط الرياضي جزء من الًتبية العامة ، وىدفو  أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهق: -8

تكوين ادلواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية واالنفعالية واالجتماعية ، وذلك عن طريق أنواع سلتلفة 

من النشاط البدين لتحقيق ىذه األغراض ، وذلك يعٍت أف النشاط الرياضي يضمن النمو الشامل وادلتوازف 

حيقق احتياجاتو البدنية ، مع مراعاة ادلرحلة السنية اليت جيتازىا الطفل حيث يكوف عدـ انتظاـ يف للطفل و 

النمو من ناحية الوزف والطوؿ شلا يؤدي إذل نقص التوافق العصيب وىذا ما حيوؿ دوف منو سليم للمراىق. إذ 
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بُت العضالت واألعصاب ، وزيادة  يلعب النشاط الرياضي دورا كبَتا وأمهية بالغة يف تنمية عملية التوافق

 االنسجاـ يف كل ما يقـو بو ادلراىق من حركات وىذا من الناحية البيولوجية.

أما من الناحية االجتماعية فبوجود التالميذ يف رلموعة واحدة خالؿ ادلمارسة الرياضية يزيد من اكتساهبم 

السمات اخللقية كالطاقة وصيانة ادللكية  الكثَت من الصفات الًتبوية. إذ يكوف اذلدؼ األمسى ىو تنمية

إذ أف الطفل يف ادلرحلة األوذل من ادلراىقة  الزمالء،العامة والشعور بالصداقة والزمالة واقتساـ الصعوبات مع 

ينفرد بصفة ادلسايرة للمجموعة اليت ينتمي إليها ، وحياوؿ أف يظهر دبظهرىم ويتصرؼ كما يتصرفوف ، 

ة النشاط الرياضي يف ىذه ادلرحلة ىي العمل على اكتساب الطفل للمواصفات وذلذا فإف أمهية شلارس

احلسنة ، حيث كل الصفات السابقة الذكر تعترب من ادلقومات األساسية لبناء الشخصية اإلنسانية ، أما 

من الناحية االجتماعية فإف للنشاط الرياضي دورا كبَتا حيث النشأة االجتماعية للمراىق ، إذ تكمن 

 يتها خاصة يف زيادة أواصر األخوة والصداقة بُت التالميذ.أمه

وكذا االحًتاـ وكيفية ازباذ القرارات االجتماعية ، وبذلك مساعدة الفرد على التكيف مع اجلماعة ،     

ويستطيع النشاط الرياضي أف خيفف من وطأة ادلشكلة العقلية عند شلارسة ادلراىق للنشاط الرياضي ادلتعدد 

كتو يف اللعب النظيف واحًـت حقوؽ اآلخرين ، فيستطيع ادلريب أف حيوؿ بُت الطفل واالذباىات ف ومشار 

ادلرغوبة اليت تكوف سلبية كالغَتة مثال ، وىكذا نرى أنو باستطاعة النشاط الرياضي أف يساىم يف ربسُت 

وتنمية حالة أفضل من الصحة العقلية وذلك بإجياد منفذ صحي للعواطف وخلق نظرة متفائلة مجيلة للحياة 

 .(91ص  7989)فلجة،  الصحة اجلسمية والعقلية
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 خاتمة:

جيب على األىل استثمار ىذه ادلرحلة إجيابياً، وذلك بتوظيف وتوجيو طاقات ادلراىق لصاحلو شخصياً،    

دوف منح ادلراىق الدعم العاطفي، واحلرية ضمن ضوابط الدين  يأيتككل. وىذا لن   ع، واجملتمولصاحل أىلو

شلارسة الرياضة واذلوايات ادلفيدة، وتدريبو على على واجملتمع، والثقة، وتنمية تفكَته اإلبداعي، وتشجيعو 

  بالنفع.عليو     ثمار وقت فراغو دبا يعودمواجهة التحديات وربمل ادلسؤوليات، واست

الصحابة _رضواف اهلل عليهم_، فمن يطلع على سَتىم يشعر بعظمة أخالقهم،  ولعل قدوتنا يف ذلك ىم

  .وىيبة مواقفهم، وحسن صنيعهم، حىت يف ىذه ادلرحلة اليت تعد من أصعب ادلراحل اليت دير هبا اإلنساف
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 تمهيـــد :  

ات ظرياقاق  العلمة     ععاا  ي إاار وواد     احلؽلثل البحث العلمي مرتكزا زلوريا للوصوؿ إىل        

البحث العلمي   ذلك  ف  مناىج دلمة   دلمة  ، حبةث يتم التواصل إىل ىذه احلاقاق  دن اري  خطوات

 (98، صفحة 9999)علي،  ىادف    دوةاق  ،   استخ اـ أد ات    ساقل منظم .

  ال راس  التطبةاقة  ىي اجلا ب الذي ي رس ادلشكالت دن أرض الواوع ،   يا ؼ بشكل رقةس      

إىل حت ي  العالوات بُت متغَتات البحث دن اري  اختبار صح  الفرعةات   بالتايل اإلجاب  دلى 

          العلميالتساؤالت ادلطر ح  ،   كل ذلك ابعا باالرتكاز دلى اخللفة  النظري  اليت تشكل اإلاار 

   ادلناجي دلوعوع ال راس  .

     للاقةاـ بال راس  ادلة ا ة  توجب دلى الباحث الاقةاـ جبمل  من اإلجراءات دتاة ا إلجراء التجرب  ،      

   اليت واـ الباحث بتوعةحاا من خالؿ درعاا  ي ىذا الفصل .
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   البحث:منهج -9-9

أف : " ادلناج التجرييب ىو مناج ( 9987محمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب )يرى كل من 

 Cause –البحث الوحة  الذي ؽلكنو االختبار احلاقةاقي لفر ض العالوات اخلاص  بالسبب أ  األثر 

and Effect )  ( )Relationship  (  كما أف ىذا ادلناج ؽلثل االوًتاب األكثر ص وا  ي حل

تاق ـ البحث العلمي  ي  ظري  ، باإلعاف  إىل إساامو  ي الت العلمة  بصورة دملة    الع ي  من ادلشك

 (237، صفحة 1987)راتب،  العلـو اإل سا ة    االجتمادة    من بةناا دلم الرياع  ".

ابةع  ادلشكل  ، بغة   القميكو و المنهج التجريبي   من ىذا ادلنط  استخ ـ الباحث  ي ىذه ال راس   

التدريب التبادلي قصير صح  الفرعةات حوؿ تأثَت الرب امج الت رييب ادلاقًتح بطرياق   اختبارالوصوؿ إىل 

دلى احملكات وة  ال راس  ) الاقوة ادلمةزة بالسرد    الاقوة اال فجاري  لعضالت الرجلُت   السرد  قصير 

 الاقصوى اذلواقة  ( ، حةث ادتم  دلى التصمةم التجرييب بطرياق  : 

بواسط  اجملمود  التجريبة  الواح ة ،   Equated Group Methods –المجموعات المتكافئة 

 ح ة ،   ذلك دن اري  الاقةاس الاقبلي   البع ي .  اجملمود  الضابط  الوا

اجلا   –ىواة  -ما بُت الرابطات دتثل رلتمع البحث  ي أشباؿ بطول   مجتمع و عينة البحث :  -1-2

 ادي  92، بواوع شبل  300،   البالغ د دىم  2093/2094،   ذلك للموسم الرياعي  الغربة 

 مسجل لكل فري  .ال دب  25،   ىا ي  اشط  ي ىذه البطول 
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حةث اوتصرت دراس  الباحث دلى دةن  أساسة  شلثل  للمجتمع األصلي للبحث ، دتثلت  ي       

 ي كرة الاق ـ الذين ؽلثلوف لألشبال  غالي معسكرفريق  الالدبُت من  شباب فروحةفريق الالدبُت من 

مبا ؼل ـ أى اؼ ال راس  ، لعمدية بالطريقة اىذه العةن  مت اختةارىا (  سنة ، 96-95) ادلرحل  العمري  

شر ط غَت اليت رآىا ىو مناسب  من حةث الفئ  ،    بناءا دلى دراي  الباحث د ف أف يكوف ىناؾ وةود أ 

  ىذه العةن  غَت شلثل  لكاف   جاات النظر   لكناا تعترب أساسا متةنا للتحلةل العلمي   مص ر ثري 

 ناسب  للباحث حوؿ موعوع حبثو .للمعلومات   التجريب اليت تشكل واد ة م

  يعزى ذلك إىل أ و ؽلكن تعريف البحث التجرييب دلى أ و تغةَت دم ي   مضبوط للشر ط احمل دة      

    (388، صفحة 2002)ملحم،  .تغةَتات الواوع   ي ذات احل ث   تفسَتىاالحل ث ما ، مع مالحظ  

   كاف التصمةم التجرييب دن اري  اجملمودتُت ادلتكافئتُت كاآليت:

لألشباؿ ، حةث واـ الباحث با تاقاء  شباب فروحةدتثلت  ي فري  النادي اذلا ي المجموعة التجريبية :-

  الذين كا وا منتظمُت  ي ( U -97)  شباؿالالدبُت الذين كا وا من وبل عمن الاقاقم  الرمسة  لفري  األ

التنافسة  ،   بالتايل مت استبعاد الالدبُت اآلخرين الغَت ادلستوفُت ذلذا  ادلبارياتت ريباهتم   يشاركوف  ي 

امج الت رييب ادلاقًتح دلى ىذه  إذ اب  الرب  ،االعب 95الشرط .  بالتايل تكو ت اجملمود  التجريبة  من 

 اجملمود .

لألشباؿ ، حةث واـ الباحث با تاقاء  غالي معسكرثلت  ي فري  النادي اذلا ي دتالمجموعة الضابطة : -

  ذلك بنفس كةفة    شر ط ا تاقاء أفراد اجملمود  التجريبة  .إذ باقةت ىذه اجملمود  تت رب  العبا ، 95

 باستخ اـ الرب امج الت رييب العادي لتوظةفاا كمجمود  شاى ة .
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 : نسبة عينة البحث من مجتمع البحث  05جدول رقم 

 النسبة المئوية  األفرادعدد  

 %033 033  األصليالمجتمع 

 %03 03 عينة البحث 

م ى التجا س  التكافؤ بُت اجملمودتُت التجريبة   الضابط   ي ادلتغَتات ادلورفولوجة  ادلتمثل   إجراء و  مت 

  ي : السن  الوزف  الطوؿ , ذلك كما يلي : 

: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري , وقيمة معامل االلتواء والنسبة الفائية  06جدول رقم 

 لعينة البحث 

قيمة ف  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغيرات 

 بة المحسو 

قيمة ف 

 الجدولية 

الداللة 

االحصائية 

 لنبسة ف

قيمة  الوسيط ع س

معامل 

 االلتواء

قيمة  الوسيط  ع س 

معامل 

 االلتواء 

3.0 02.51 السن

2 
02 0..0 02.03 3.23 02 5.03 3.2.  

0.04 

 غَت داؿ

0.1 22.45 الوزن ) كلغ ( 

3 
21..

3 
- 

3.13 

21.00 0.50 2..0

3 
- 

3..1 

 غَت داؿ  3.00

015.0 الطول ) سم ( 

0 
0.5

0 
01. 3.55 0.1.4

0 
0.05

0 
 غَت داؿ 3.35 3.50 .01
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( فإف وةم ادلعامل االلتواء من اجملمودتُت التجريبة   الضابط  اضلصرت عمن 31حسب اجل  ؿ روم ) -

, شلا يشَت اىل ادت الة  توزيع كل من دةنيت البحث  ي ىذه ［ 0, + 0-］ ايلترلاؿ التوزيع االد

اذف شر ط استخ اـ ووا ُت ) ت( إلغلاد دالل  الفر ؽ بُت اجملمودتُت التجريبة   الضابط  ادلتغَتات .

  بالتايل ؽلكن استخ اماا . ،زلاقاق  

( : دالل  الفر ؽ بُت اجملمود  التجريبة   اجملمود  الضابط   ي ادلتغَتات ادلورفولوجة  دن  .3ج  ؿ روم ) 

 .55 درج  حري   3.32مستوى ال الل  

 

 المتغيرات

قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

الداللة 

 ع س ع س االحصائية

 0.75 0.50 95.40 0.45 95.26 السن

2.04 

 غير دال

الوز ن 

 )كلغ (
 غير دال 0.34 3.89 56.44 3.60 55.98

الطول 

 )سم (
 غير دال 0.95 3.32 976.93 3.83 968.93

بُت اجملمودتُت التجريبة   إحصاقة يتضح د ـ  جود فر ؽ ذات دالل   (,.3)حسب اجل  ؿ روم  -

متكافئتاف  ي اجملمودتُت  إف من ىنا است ؿ الباحث دلى  ، الطوؿالوزف  ،السن الضابط   ي متغَتات 

 ادلتغَتات.ىذه 
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 البحث:مجاالت  -9-3

كرة الاق ـ ىواة   أشباؿالباحث ال راس  ادلة ا ة  دلى دةن  من الديب  أجرى البشري:المجال -/ أوال

 الذين بلغ د دىم  ,5300/5300للموسم الرياعي  -اجلا  الغربة  – وسم ما بُت الرابطات

النادي اذلا ي   أشباؿ شباب فر ح النادي اذلا ي  أشباؿالدبا   ىذه العةن  اليت دتثلت  ي فرياقي 03

 معسكر.غايل 

     الزمني:المجال - ثانيا/

بع  حت ي  موعوع ال راس  ب أت ال راس  النظري   مجع ادلعلومات اليت شكلت اخللفة   النظرية:الدراسة 

 للتجرب .النظري  اليت تاقـو دلةاا ال راس  التطبةاقة  

حةث أجريت  ي الفًتة ادلمت ة  لالختبارات كاف اذل ؼ مناا إغلاد األسس العلمة   الدراسة االستطالعية:

 .53/35/5300  03/35/5300بُتما 

إىل   29/02/2094ب أت ال راس  ادلة ا ة  ادلتمثل   ي تطبة  التجرب  الرقةسة   ي  الميدانية:الدراسة 

. حةث واـ الباحث خالذلا بإجراء االختبارات   ادلنافس ىذه الفًتة مشلت مرحل ، 09/04/2094غاي  

 -ثالثا/الاقبلة  ، مت تطبة  الرب امج الت رييب ادلاقًتح،   ي هناي  التجرب  مث إجراء االختبارات البع ي .  

أجريت االختبارات الب  ة  الاقبلة   البع ي  ، إعاف  إىل مكاف الت ريب  ي ملعب كرة  المجال المكاني:

بالنسب     مركب الوح ة االفرياقة  مبعسكربالنسب  للمجمود  التجريبة  ،  عسكرمفلح دواد مبالاق ـ 

 للمجمود  الضابط  .
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 تحديد متغيرات البحث :  -9-4

  ىو ادلتغَت التجرييب  ادلتمثل  ي:المتغير المستقل:  –أ 

 الرب امج الت رييب ادلاقًتح باستخ اـ ارياق  الت ريب التباديل وصَت وصَت.               

 الاقوة ادلمةزة بالسرد  لعضالت الرجلُت.-المتغير التابع: والممثل في: –ب 

 لاقوة اال فجاري  لعضالت الرجلُت. ا -

 السرد  الاقصوى اذلواقة . -

دلى ادلتغَت التجرييب   بالتايل  ىي ادلتغَتات ال خةل  اليت من شأهنا أف تشوش  المتغيرات العشوائية: -ج

دامل السن.-مناا:تؤثر دلى ادلتغَت التابع،  ىي د ي ة   ذكر   

 السنادلورفولوجي: الطوؿ ، الوزف   العامل  -

 الت رييب:  يعكس مب أ االستمراري   ي الت ريب. العامل  -

اجملمودتُت التجريبة   الضابط   ي ما ؼلص ادلتغَت التابع،  ذلك وبل ادلتغَت _ م ى تكافؤ مستوى أفراد 

 بل إجراء التجرب  الرقةسة .تاقل دلى اجملمود  التجريبة ، أي وادلس

 _  وت  ظر ؼ إجراء االختبارات الاقبلة   البع ي  للمجمودتُت التجريبة   الضابط .

البةا ات   ادلعلومات ادلوعودة  اليت تساىم  ي جلمع أدوات البحث ووسائل جمع البيانات:  -9-5

حتاقة  األى اؼ  اإلجاب  دلى تساؤالت ال راس ، واـ الباحث باإلاالع دلى د د من ادلراجع العلمة  

إعاف  إىل ال راسات الساباق ، بغرض التعرؼ دلى كةفة  اختةار أد ات مجع البةا ات ادلناسب  لتطبة  

 إىل استخ اـ األد ات التالة   ي دملة  مجع البةا ات :ال راس ،  من مث توصل الباحث 
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  ىذا من خالؿ اإلاالع   الاقراءات النظري   حتلةل األجنبية:المصادر والمراجع العربية و  -أوال/

زلتوى ادلراجع العلمة  ادلتخصص   ي رلاؿ الت ريب الرياعي دام   الت ريب   التحضَت الب ين للناشئُت 

االستعا   بال راسات الساباق  العربة    األجنبة  اليت تنا لت ارؽ بناء ادلناىج    بصف  خاص ، كما دتت

 الربامج الت ريبة  ادلوجا  لت ريب الناشئُت.

واـ الباحث بإجراء ماقابالت شخصة  مع الع ي  من ادل ربُت  اخلرباء   المقابالت الشخصية: -ثانيا/

خصة  مع بعض ال كاترة  أساتذة كما دتت ادلاقابالت الش  ادلختصُت  ي رلاؿ الت ريب الرياعي  الناشئُت،

ستغاًل،  ذلك للتعرؼ دلى الكةفة  الصحةح  لبناء الربامج الت ريبة  من مبا  الًتبة  الب  ة   الرياعة   مع

 حةث األى اؼ   احملتوى الت رييب   تنفةذ الوح ات الت ريبة  ادلاقًتح   اخلاص  هبذه ادلرحل  العمري .

واـ الباحث بالرجوع إىل ادلراجع العلمة  ادلتوفرة  ي رلاؿ ت ريب كرة الاق ـ دام  المسح المرجعي:  -ثالثا/

  من خالؿ ىذا ح د   ال كتوراه   التحضَت الب ين للناشئُت خاص ، ادلتمثل   ي الكتب  رساقل ادلاجةسًت 

س مستوى أفراد دةن  البحث  ي ادلتغَتات التابع  الب  ة  ادلاقنن  اخلاص  باقةا االختباراتأىم   :الناقاط التالة 

 اخلاص  بأى اؼ ال راس ،  اليت تكوف موجا  ذلذه الفئ  العمري .

 _ أىم خطوات إد اد الرب امج الت رييب ادلاقًتح   سلتلف جوا بو.

   ىي من أىم الطرؽ ادلستخ م   ي رلاؿ الت ريب الرياعي   خاص   ي  البدنية : االختبارات -رابعا/

البحوث التجريبة  بادتبارىا أساسا للتاقةةم ادلوعودي، إذ تع  أصلع الطرؽ للوصوؿ إىل  تاقج دوةاق   ي رلاؿ 

 البحوث العلمة .
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اليت تاقةس الصفات الب  ة  للمتغَت التابع وة   االختبارات  من ىنا ادتم  الباحث دلى رلمود  من 

 ال راس ، حبةث كا ت مناسب  ذلذه الفئ  العمري .

واـ الباحث بإد اد بر امج ت رييب ماقًتح حلل مشكل  ال راس ، المقترحة:الوحدات التدريبية  -امسا/خ

 ذلك  فاقا للتخطةط العلمي، حبةث مت  عع األى اؼ، الواجبات، حت ي  احملتوى، تاقنُت محل الت ريب   

  ساقل التنفةذ،  ذلك بع  حت ي  اإلاار العاـ للرب امج الت رييب ادلاقًتح.

  ىي من أىم الطرؽ ادلؤدي  إىل فام العوامل األساسة  اليت تؤثر دلى  الوسائل اإلحصائية :  -سا /ساد

 الظاىرة ادل ر س  ، من خالؿ الوصوؿ إىل  تاقج يتم حتلةلاا   مناوشتاا بع  ذلك .

 صافرة . -  دتثلت  ي :   األجهزة والوسائل البيداغوجية المستخدمة :  -سابعا /

 تووةت كر  ومًت .سادات  -

 ( .02كرات و ـ وا و ة  )  -

 شريط وةاس مًتي   حت ي  ادلساف  . -

 شواخص سلتلف  األحجاـ ، ماقاد  . -

 تسجةل النتاقج . استمارات -

 البدنية المستخدمة :  االختباراتمواصفات  -9-6

  (955، صفحة 9999)محسن،  :إختبار الوثب العريض من الثبات -أوال /

 وةاس الاقوة اال فجاري  لعضالت الرجلُت .:  االختبارالهدف من -

 الب اي .رسم خط ادلساف ،شريط لاقةاس  الالدب، ا زالؽأرعة  مستوي  للتجنب المستخدمة:األدوات  -
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ياقف ادلخترب خلف خط الب اي    الاق ماف متباد تاف ولةال ، دترجح الذراداف أماما طريقة األداء :  -

أسفل خلفا مع ثٍت الركبتُت  صفا ،   مةل اجلذع أماما حىت يصل إىل ما يشبو  عع الب ء  ي السباح  ، 

مُت باقوة بالاق  األرضباقوة مع م  الرجلُت دلى امت اد اجلذع  دفع  أمامامن ىذا الوعع دترجح الذراداف 

 ابع  مساف  شلكن  . إىل أماما ي زلا ل  الوثب 

تاقاس مساف  الوثب من خط الب اي  حىت اورب اثر لاق ـ الالدب من خط الب اي   التسجةل:ارياق   -

 ادلًت.من  0/033  األورببوح ة ادلًت 

 ج ي اد من من جسمو   تلغى احملا ل   تع أخرجبزء  األرضاختل توازف ادلخترب  دلس  إذا ي حال  ما  -

  غلب اف تكوف كلتا الاق مُت مالمستُت لألرض حىت حلظ  االرتاقاء .

 ( 31الشكل روم )  أفضلاما,حتسب  تسجل ’ للمخترب زلا لتاف -

 .(: إختبار الوثب العريض من الثبات03الشكل رقم )  -
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 (90، صفحة 9993)مختار،  متر : 30الوثب برجل واحدة لمسافة  اختبار -ثانيا /

 وةاس الاقوة ادلمةزة بالسرد  لعضالت الرجلُت .:  االختبارالهدف من -

الالدب ، شريط لاقةاس ادلساف  ، حت ي   ا زالؽلتجنب األدوات المستخدمة : أرضية الميدان مستوية 

 مًت ، صافرة ، كر  ومًت . 03  رسم خط الب اي    خط النااي  بطوؿ 

ياقف الالدب   رجل الوثب دتس خط الب اي    الرجل األخرى حرة الةاق  إىل اخللف طريقة األداء :  -

 ، يب أ ادلخترب بالوثب بأسرع ما ؽلكن . اال طالؽ، دن  مساع صافرة 

 من الثا ة  . 9/900يتم وةاس األداء بالزمن ) ثا ة  (   األورب طريقة التسجيل :  -

 (07الشكل رقم ) األفضل،حتتسب   تسجل احملا ل   رجل،تعطى زلا ل  لكل  -

 

 
 

 .متر 30اختبار الوثب برجل واحدة لمسافة : (04الشكل رقم )

   تةج  دلا تاق ـ استطاع الباحث الاقوؿ أف ىناؾ اختبارات خاص  بالاقوة ادلمةزة بالسرد  لعضالت الرجلُت 

لعضالت الرجلُت   اختبارات خاص  بالاقوة اال فجاري    تعتم  دلى تكرار احلرك  بسرد  دل ة وصَتة ،  

 تعتم  دلى أداء احلرك  الواح ة اال فجاري .
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 ,VMA – Gacon (1994 ) – Intermittent ( 45/15 ) : (Gaconاختبار  -ثالثا/

pp. 30-38) 

 . VMA –وةاس السرد  الاقصوى اذلواقة  الهدف من االختبار : -

صمم ، VMAىو اختبار يتم دن اري  العمل التباديل ،   ىو من أح ث االختبارات وةاس مفهومه : -

ادلت رج    غَت  VMA،   ىو من بُت اختبارات  9994سن     Gearges Gaconمن ارؼ 

تباديل مت رج  ي ش ة اجلري  اختبارمبعٌت أ و ،   Les tests VMA progressifs –ادلستمرة 

دقيقة  9مشي ) راح  إغلابة  ( ، مع الزيادة  ي السرد  بع  كل "  95جري متبود  بػ "  45يتم بأداء 

  ىذا االختبار يصلح لاقةاس السرد  الاقصوى اذلواقة  لالدب ب و  ،   األىم كلم/سا ،   0.5ماق رة بػ 

اإلصلاز الفردي لكل الدب خالؿ الت ريب التباديل وصَت أيضا أ و ؽلكن الباحث من تاق ير   معرف  مساف  

وصَت .كما يعترب ىذا االختبار مناسب دلستوى الديب كرة الاق ـ ىواة ،   ؽلكن استخ اـ النتاقج ادلتحصل 

،  03/03،  02/02،  03/3دلةاا مباشرة  ي العمل التباديل وصَت وصَت  ي سلتلف رلاالتو : 

 .......إخل .

 25أرعة  ملعب مالقم  للركض ، أحذي  مالقم  لألرعة  مستخ م  ،  تخدمة :األدوات المس-

، صافرة ، كر  ومًت ، استمارة تسجةل النتاقج ،  الشواخص، شريط لاقةاس   حت ي  مسافات بُت شاخص 

 (5) لكل مستوى منجز. ادلوافاق VMA أؿج  ؿ مطاباق    استاقراء وةم 

 االختبار بواسط  الشواخص كما يلي :  أرعة حت ي  معامل تحضير ميدان االختبار :  إجراءات -

  أؿ: ما يشكل  مًت, 033( دلى بع  plot 1)  األ ؿحت ي  خط الب اي  مث  عع الشاخص  -
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 كلم /سا اليت يب أ هبا ادلخترب .5السرد    الذي يواف ( palier 1)  األ ؿادلستوى 

مًت بالتتايل حىت  1.2( , يتم  عع شاخص  اح   ي كل  palier 1ابت اء من ادلستوى اال ؿ )  -

ىذا ادلستوى , حةث اف كل  العةن   ي أفرادشاخص كح  الستطاد   52 صل اىل  عع حوايل 

مستوى  52كلم /سا ,  بذلك يكوف ىناؾ 3.2مًت جتس  زيادة  ي السرد  و رىا  1.2مساف  

(25 paliers  )  ( 35, الشكل روم . ) 

 

 .Intermittent ( 45/15 )اختبار  -( 05الشكل رقم ) 

االختبارات ياقف ادلخترب دن  خط اال طالؽ, دن  مساع الصافرة يكوف ل يو زمن  إلجراءطريقة االداء:

من  "95 بع   مًت 033 يأ(  palier 1)  األ ؿادلستوى  إىل( لةصل  "45)أخرىزل د بصافرة 

 إظلا   اال طالؽخط  إىل( ال يعود ادلخترب   palier2بلوغ ادلستوى الثاين) ادلشي لالسًتجاع   حملا ل  
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 إؿ( لةنطل  منو  ي االجتاه ادلعاكس ضلو خط اال طالؽ لبلوغ plot2ؽلشي ضلو الشاخص الثاين )

 حىت هنايتو.االختبار  أداء فس ىذا ادلناج يستمر ادلخترب  ي  بإتباع. ىكذا   " 45مًت  ي زمن  031.2

  إعاف ,كثر من سلترب  اح ,لكن غلب حت ي  د ة  اقاط لال طالؽ أجراء االختبار دلى إؽلكن مالحظة:

 (09الشكل رقم )خرى مع احًتاـ ادلسافات ادلنصوص دلةاا  ي الساب ,كما ىو موعح  ي أشواخص 

 .من مختبر واحدعلى أكثر  Intermittent ( 45/15 )اختبار  - (06الشكل رقم )

 

  صلاح االختبار ىنا يستلـز كفاءة الباحث الذي يشرؼ دلى االختبار،فعلةو أف يكوف دوةاقا  ي استخ اـ 

 ب اي  ثانية 02الصافرة   الكر  ومًت،فأ ال ياقـو بإدطاء صافرة اال طالؽ مث صافرة التووف بع  

ب اي  اجلري مرة أخرى للمستوى ادلوايل،  يصفر هناي  االسًتجاع   ثانية 02االسًتجاع،مث بع  ا اقضاء 

 ىكذا إىل غاي  ا تااء آخر سلترب.
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 بالنسب  ذلذا ادلستوى من الالدبُت. كلم/سا8يب أ االختبار بسرد  -

 فاو يتمةز بالت رج  ي ش ة السرد . بإمحاء،يكوف ىذا االختبار مسبووا  الضر ري أفلةس من -

 Hervé ASSADI. (Gacon H. A., 1995, p. 05)الرب فةسور  االختبار:أك  صالحة  ىذا 

يب أ التسجةل دن  ا تااء االختبار ،   ذلك دن ما ال يستطةع ادلخترب بلوغ ادلستوى  طريقة التسجيل:-

دلى ،   ذلك إما  ي حال  تووفو بسبب د ـ الاق رة ثانية  45( ادلطلوب منو  ي Palierادلوايل ) 

 (. "45ادلواصل  ، أ   صولو متأخرا بع  مساع صافرة التووف )

  ال يؤخذ بعُت االدتبار ما مت  بنجاح،( استطاع ادلخترب بلوغو Palierيتم احتساب آخر مستوى ) -

 التووف وبل بلوغو .

( Paliersمستوى ) 25ادلوافاق  الذي ػلتوي دلى  VMA  باالستعا   جب  ؿ مطاباق  النتاقج باقةم   -

فةح د الباحث وةم  السرد  الاقصوى اذلواقة  لكل سلترب من العةن  ،   ذلك حسب ما يواف  آخر مستوى 

(Palier أدركو ادلخترب .  ح ة الاقةاس ىي )كلم / سا . أؿ 

،  ىي دبارة دن دراس  دلمة  كشفة  االستطالدة واـ الباحث بال راس    : االستطالعيةالدراسة  -9-7

ع للظر ؼ احملةط  بالظاىرة وة  ال راس   تثمُت ال راس  األساسة ، حبةث واـ الباحث من ترمي إىل استطال

   لالختبارات ي التطبة  ادلة اين  لالستعا   هباجتنة  د د من السواد  العلمة   -أخالؿ إجراءىا ما يلي :

 يلي:و  اشًتط الباحث  ي الطاوم ادلساد  ما 
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 لةسا س  ي الت ريب الرياعي أ  الًتبة  الب  ة   الرياعة . _ ادلستوى العلمي دلى األول شاادة

 _ احلصوؿ دلى شاادة ت ريب درج  أ ىل دلى األول،  خربة مة ا ة   ي الت ريب .

 و  واـ الباحث بإجراء ماقابالت مع السواد  العلمة  بغرض شرح ى ؼ ال راس    اإلجراءات الواجب 

 . االختباراتلتطبة   إتباداا

  الكتب اخلاص  مبجاؿ ت ريب كرة الاق ـ  ادلاجستَتؿ دملة  ادلسح ادلرجعي لرساقل من خال –ب 

الب  ة  ادلناسب  ألى اؼ ال راس    اليت ذلا صل   ثةاق   االختباراتللناشئُت، واـ الباحث باختةار  تصمةم 

العلمة  إىل إغلاد أسس   مص اوةتاا جلأباألداء الفعلي للصف  الب  ة  ادلراد وةاساا،  لةتأك  من صالحةتاا 

هب ؼ  االستطالدة واـ الباحث بإجراء التجرب  المستخدمة : لالختباراتاألسس العلمية  -0-7-9.

من العبين  08الب  ة  ادلستخ م   ي البحث،  ذلك دلى دةن  وواماا  االختباراتالتعرؼ دلى مص اوة  

دبُت كا ت خارج العةن  األساسة  للبحث    فس ادلرحل  العمري  لعةن  ال راس ،  ىذه اجملمود  من الال

 من فري  كرة الاق ـالثمانية لكن تنتمي إىل  فس اجملتمع األصلي للبحث ، حةث مت اختةار الالدبُت 

 . اجلاوي األ ؿ لرابط  سعة ةالذي ينشط  ي  فس بطول   -ب –غالي معسكر لألشبال 

ياقص  بثبات االختبار أ و درج  الركوف دلى  تاقج ادلاقةاس   درج  الثاق   ي    االختبار:ثبات  -أوال /

 (166، صفحة 2005)دويدار،  ىذه النتاقج فضال دلى ثبات النتاقج   د ـ تغَتىا .

  يذكر  بةل  الظر ؼ،أي أ و يعطي  فس النتاقج إذا ما أدة  تطبةاقو دلى  فس األفراد   حتت  فس    

حةث يفًتض أف يعطي  اجلة ، لالختباردب  اذلادي أف ىذا األساس العلمي يعترب من ادلاقومات األساسة  

 (109، صفحة 1999)الهادي،  . فس النتاقج إذا أدة  استخ امو مرة أخرى
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دلى أفراد دةن  ال راس    Test –  من ىذا السةاؽ واـ الباحث بتطبة  االختبارات الب  ة    

من الزمن ،   ذلك  أيام ( 07) بع     Retest –االستطالدة  ، مث إدادة تطبة  ىذه االختبارات 

دبُت ، استع اد الال دلى  فس األفراد    ي  فس ظر ؼ التطبة  األ ؿ ) ادلناخ ، ابةع  ادللعب

دلعاجل  النتاقج ،   بع  البحث  ي ج  ؿ  بيرسون البسةط  االرتباط  مت استخ اـ معامل .(ادلختربين

، تبُت أف  07  درج  حري   0.05ال الل  اإلحصاقة  دلعامل االرتباط لبَتسوف دن  مستوى ال الل  

ادلستخ م  تتمتع ف االختبارات شلا يؤك  أ 0.66الاقةم  احملتسب  لكل اختبار ىي أكرب من الاقةم  اجل  لة  

 ب رج  ثبات دالة .

أ  درج  وةاس االختبار  وةاسو،ياقص  بو و رة االختبار دلى وةاس ما ي دي  صدق االختبار :  -ثانيا /

 (106، صفحة 2008)احمد،  صحتو.كما يعرب دنو مب ى صالحة  االختبار     لاقةاسو،دلا  عع 

  من التأك  من ص ؽ االختبارات استخ اـ الباحث معامل الص ؽ الذايت بادتباره أص ؽ ال رجات  

التجريبة  بالنسب  لل رجات احلاقةاقة  اليت خلصت من شواقباا أخطاء الاقةاس ،   الذي ياقاس حبساب 

 .لمعامل ثبات االختبار  ألتربيعيالجذر 

 معامل ص ؽ االختبار =       معامل ثبات االختبار 

 كما ىو موعح   دالة ،  و  تبُت أف االختبارات تتمتع ب رج  ص ؽ ذايت 

إف االختبار ذ  ادلوعودة  اجلة ة ىو االختبار الذي يبع  الشك   د ـ  االختبار:موضوعية  -ثالثا /

  تتمةز االختبارات ادلستخ م   , (50، صفح  04.5)البةك،  .تطبيقهالمختبرين عند ادلوافاق  من وبل 
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  الوعوح   بعة ة دن الغموض  ي ارياق  األداء   وةاس األداء ، حةث أف      ي البحث بالساول  

التاقومي الذايت ،   التسجةل يتم باستخ اـ  ح ات الزمن   ادلساف    التكرار   ال و  ، كما أهنا بعة ة دن 

 بالتايل فإهنا تع  ذات موعودة  جة ة .

( يبين معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي لالختبارات المعتمدة في 08الجدول رقم )

 البحث .

 

 

 المستخدمة االختبارات

 

قيمة 
معامل 
الثبات 
المحتس

 بة

قيمة 
الصدق 
الذاتي 
المحتس

 بة

حجم 
 العينة

القيمة 
الجدولية 
لمعامل 
 االرتباط

 0.97 0.95 اختبار الوثب العرض من الثبات

08 0.66 
 اختبار الوثب برجل واحدة لمسافة

 متر 30
0.93 0.96 

 intermittent- VMAاختبار 

GAcON (1994) – ( 45/15) 

0.91 0.95 

 

بةناا:  ادلرجوة منالباحث  أى اؼ و  دتت التجرب  االستطالدة   ي ظر ؼ حسن   حاقاقت مجل  من 

تتمتع بالشر ط العلمة  لالختبار من الثبات  ألهناالتأك  من اف االختبارات ادلستخ م  موثوؽ هبا 

  الص ؽ  ادلوعودة  اجلة ة .
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 الرئيسية:التجربة  -8-

مت إجراء الاقةاس الاقبلي  ي األسبوع األ ؿ من ب اي  تطبة  الرب امج الت رييب  القياس القبلي:  -9-8-9

مود     حت ي ا  ي احلص  الت ريبة  األ ىل ،   ذلك بتطبة  االختبارات الب  ة  دلى أفراد اخلاص بكل رل

دةن  البحث ، ابعا مبعة  فري  العمل ادلساد  ، فاي دبارة دن حص  ت ريبة  تشخةصة  ت خل  ي ختطةط 

 األمحاؿ الت ريبة  للرب امج الت رييب ادلاقًتح .

إف النشاط احلركي لالدب كرة الاق ـ أثناء  ريبي المقترح : اإلطار العام للبرنامج التد -9-8-2

الت ريب   ادلباريات لةس رلرد رلمود  من ادلاارات باق ر ما ىو أداء حركي متع د   مًتابط   دلى دالو  

دضوي  منظم  تتم  ي ظل  ظاـ دينامةكي ؼلضع لنظاـ التغذي  الرجعة  ،   ؽلكن أف  ضمن االحتفاظ 

لالدبُت ب رج  من االستاقرار   الثبات   ال و   ي االجتاه الصحةح لألداء   خاص   ي باألداء الوظةفي 

 (03، صفحة 9989)خاطر،  .ادلواوف ادلتغَتة   ادلفاجئ  

  الربامج الت ريبة  ادلنظم  اليت تتبع األصوؿ العلمة  تؤدي إىل تطوير حال  الالدب من الناحة  الب  ة      

  ادلااري    حىت اخلططة    النفسة  للاقةاـ بواجباتو   ماامو أثناء ادلنافس  دلى أكمل  جو ، كما أف صلاح 

     ستوى ثبات   استاقرار ادلاارات احلركة  ل يواألداء احلركي لالدب خالؿ ادلباراة يتووف دلى درج    م

م ى إتاقا و ذلا ماما تغَتت الظر ؼ   مواوف اللعب أثناء ادلباراة .  تأك  بعض ال راسات احل يث   ي 

رلاؿ الت ريب الرياعي أف الرب امج الت رييب  ي كرة الاق ـ الب  أف يكوف مستمرا   ذ  أى اؼ  اعح  

لل خوؿ السريع  ي حتاقة  أى اؼ ي فعو أى اؼ احلص  الت ريبة  لالدبُت شلا لالدبُت ، حةث يتوجب شرح 

 (Bengue, 2001, p. 13) دواق . 03التمارين ادلاق م   ي حُت ال تتجا ز م ة الشرح 



الميدانية إجراءاته و البحث منهج                                          األول الفصل  

113  

 

 األسس العلمية في وضع البرنامج التدريبي المقترح : -9-8-3

إف الربامج الت ريبة  ذلا د ر ىاـ  ي رلاؿ ت ريب الناشئُت حةث تعترب أهنا الوسةل  الرقةسة  لرفع مستوى    

أداء الالدبُت  ي األ شط  ادلختلف  ، لذا أصبحت مناجة     ظريات الت ريب   ارواا احل يث  م خال 

،   تتطلب رفع كفاءة الدب كرة  ىاما إلحراز أفضل النتاقج ادلمكن   ي عوء و رات الالدب   إمكا ةاتو

الاق ـ أمورا كثَتة مناا التخطةط السلةم للت ريب الرياعي   مستوى األداء الب ين   ادلااري   اخلططي . 

ىذا   و  ادتم  الباحث دلى ادلراجع العلمة    ال راسات الساباق    أح ث ال راسات دلى شبك  

، بغة  حت ي  أفضل مبادئ التخطةط   إد اد الرب امج  اال ًت ت ادلتخصص   ي ت ريب  اشئُت كرة الاق ـ

   ابةع  الت ريب باستخ اـ الت ريب التباديل وصَت وصَت . يتالءـالت رييب لكي 

   ي:  ا طالوا من ىذا أمكن التوصل لوعع أسس الرب امج الت رييب ادلتمثل   

 مراداة الرب امج خلصاقص ادلرحل  العمري  للعةن  وة  ال راس  . -

 مراداة الرب امج للمبادئ العام   ي تاقنُت محل الت ريب . -

 مراداة دنصر ادلر    دن  الت ريب اخلاص بالاقوة العضلة  . -

 باجلا ب الًت ػلي   د ـ إعلاؿ دنصر التشوي    ادلنافس  .     االىتماـ -

ح  اليت بع  حت ي  أى اؼ الرب امج الت رييب ادلاقًت  بناء البرنامج التدريبي المقترح : -9-8-4 -

 يلي:تتماشى مع أى اؼ البحث مت أيضا حت ي  ما 

 تحديد متطلبات محتوى البرنامج: -أوال/ -
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:  بع  أف ح د الباحث أى اؼ الرب امج الت رييب ادلاقًتح   ادلرتكزة أساسا _ المتطلبات البدنية -

تمثل   ي:  ي  اجب اإلد اد الب ين اخلاص   الذي يشمل متطلبات ب  ة  أساسة   ي كرة الاق ـ ادل

 لعضالت الرجلُت  الاق رة الاقصوى .  اال فجاري الاقوة ادلمةزة بالسرد  

:  تشمل الصفات اإلرادي ، الثاق  بالنفس، التعا ف،  العمل اجلمادي، _ المتطلبات النفسية -

  ىي مبثاب  حتضَت ذىٍت مسب  لفًتة ادلنافسات، باإلعاف  إىل التحفةز.

  ظري  حوؿ أى اؼ الرب امج الت رييب، التغذي  ، ووا ُت اللعب .:تشمل حصص _المتطلبات النظرية

لغرض تنفةذ الرب امج الت رييب ادلاقًتح  جب دلى الباحث حت ي    وسائل تنفيذ البرنامج: -ثانيا/ -

 الوساقل ادلساد ة دلى تنفةذه  ي أحسن الظر ؼ   دتثلت ىذه الوساقل  ي:

 عبط واقم  الالدبُت لعةن  البحث. -

   أماكن  سادات الت ريب.حت ي     -

 حت ي  الوساقل البة اغوجة    العتاد ادلستعمل  ي ال راس .     -

  ي صورهتا النااقة . االختباراتإخراج      -

 عبط الزمن الكلي دلختلف الفًتات الت ريبة .      -

أ و :" ياقص  بالضبط التجرييب ( 9987يرى محمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب ) -

بذ ل  إلزال  تأثَت أي متغَت )د ا ادلتغَت ادلستاقل ( الذي ؽلكن أف يؤثر دلى ادلتغَت احملا الت ادل

التابع ،   الضبط التجرييب  وع من التثبةت أ  العـز للمتغَتات اليت يرى الباحث أهنا و  تؤثر دلى 



الميدانية إجراءاته و البحث منهج                                          األول الفصل  

115  

 

 تاقج التجريب .  ب  ف شلارس  الباحث إلجراءات الضبط الصحةح ، فإ و يصعب دلى الباحث 

 (324، صفحة 1987)راتب،  .أف يتعرؼ دلى ادلسببات احلاقةاقة  للنتاقج " 

  لمتغيرات البحث اإلجرائيالضبط    -

أف : "  تاقج ال راسات الساباق  دت  الباحثُت بأغٌت ( 9998يرى ديوبولد فاندالين )حبةث   -

مص ر للمعلومات دن ادلتغَتات اليت غلب عبطاا  ي التجرب  ،   مثاؿ دلى ذلك  ج  الباحثوف 

  بُت تعلم  االختباربُت درجات  ععةف الذين درسوا ادلاارات احلس حركة  كمتغَت تابع دالو  

لعوامل األخرى اليت ترتبط هبذه ادلاارات مثل : الاقوة احلس حركي   لكنام تعرفوا دلى د د من ا

          السرد    ال و    ووة التحمل   رشاو  احلركات   حجم اجلسم   زمن الرجع   الثبات

  التوازف   التحكم  ي احلركات اإلرادي    دلى ذلك إذا أراد باحث أف يكشف ما إذا كاف 

فال ب  من أف غل   سةل  لضبط ىذه ادلتغَتات الساباق  دامل آخر يؤثر  ي ادلاارات احلس حركة  

 (353، صفحة 1994)دالين، حىت ال تؤثر  ي  تاقجو " 

  بالتايل   بغرض السَت احلسن للتجرب  ادلة ا ة  واـ الباحث بضبط مجةع ادلتغَتات ال خةل  اليت  -

جرب  ،   دلةو استبع  الباحث كل ادلتغَتات اليت و  تؤثر مباشرة من شأهنا إداو  السَت احلسن للت

 دلى  تاقج البحث .

طريقة  بط اإلجراقي للمتغَت التجرييب ادلستاقل   الذي دتثل  ي الرب امج الت رييب ادلاقًتح باستخ اـضإذ مت ال

. لتح ي  م ى تأثَته دلى ادلتغَت التابع لل راس . ا طالوا من ىذه قصير قصيرالتبادلي التدريب 

)المستوى االدتبارات مت الضبط اإلجراقي دلتغَتات البحث  ىو ما يعٍت عبط ادلتغَت ادلت اخل 

  اليت  لخصاا فةما يلي: البدني.السن.الطول.الوزن(
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  و  مارسوا كرة الاق ـ  ي فرؽ االصاغر, اشًتط الباحث أف يكوف أفراد اجملمودتُت التجريبة    الضابط -ا

 دلراداة مب أ االستمراري   ي الت ريب. سنوات 3أي أف العمر الت رييب لكل الدب ال ياقل دن 

واـ الباحث بإجراء : العامل ادلورفولوجي مستبع  كمتغَت دخةل بع  وةاـ الباحث باإلجراءات التالة  -ب

) الجنس تجريبة    الضابط  متجا ستاف من اجلا ب ادلورفولوجي العةنتاف ال-يلي:التجا س   التكافؤ كما 

   العمر الت رييب. سن , الطول , الوزن(ال, 

العةنتاف متكافئتاف من حةث االستع ادات   الاق رات الب  ة  أي أف أفراد العةنتُت  ي مستوى  اح   -

 من حةث ادلتغَت التابع ,  ذلك من خالؿ إجراء االختبارات الاقبلة .

مت إجراء االختبارات الب  ة  الاقبلة    البع ي  للمجمودتُت التجريبة     -جباإلضافة إلى ما يلي: -

, ابعا أجريت  ي ادللعب اخلاص بكل رلمود ,  الضابط   ي  فس الووت حتت ظر ؼ مناخة  متاقارب

  ذلك مبتابع  مباشرة من وبل الباحث.

اقص من خالؿ دمل فردي.ياقـو كل الدب متخلف دن الت ريب باست راؾ ال -د  

  بالتايل دتكن من دزؿ ادلتغَتات العشواقة  اليت من شاهنا أف تؤثر دلى ادلتغَت التجرييب )ادلستاقل(،     

  دلى سَت التجرب .

 اإلطار العام لمحتوى الوحدات التدريبية المقترحة: -9-8-6

للتخطةط العلمي ذلذا الرب امج الت رييب    ذلك بالرجوع إىل ادلراجع العلمة  اليت دتثل اخللفة  النظري    

  تاقنُت محل الت ريب.
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ؽلكن أف تتكوف  –للتوعةح فإف ال  رة الت ريبة  ادلتوسط  _ هيكل تنظيم و تخطيط التجربة الميدانية: 

 د رات ت ريبة  صغرى.  5إىل  2من 

    .(07الشكل رقم )  ادلخطط التايل يوعح اذلةكل التنظةمي العاـ للرب امج الت رييب ادلاقًتح، 

 

 (07شكل رقم )
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بعُت االدتبار رز ام  ادلوسم الكر ي اجلاري,حةث مت ختطةط الرب امج  األخذسطر اذلةكل التنظةمي مع 

 أسابةع برمج دلى األساس التايل:  31الرب امج الت رييب ادلاقًتح يتوزع دلى  ادلنافس .الت رييب ادلاقًتح  ي فًتة 

 سلتلط،ووة   سرد   سرد ، ووة،احلصص الت ريبة  بررلت  ف  ارياق  الت ريب التباديل وصَت وصَت -أ

 :ىو دبارة دن دمل دضلي كمي    ودي.تدريب تبادلي قوة-.حسب د ة رلاالت ذلذه الطرياق 

 ىو دبارة دن دمل دصيب دضلي كمي    ودي. :تدريب تبادلي سرعة-

مع إدماج األداء باستخ اـ الكرة  ي  دصيب دضلي  ودي. دمل دبارة دن :تدريب تبادلي مختلط-

 .العمل التباديل ، أي ما يعرؼ بالتحضَت الب ين ادل مج الذي يساد  دلى حتفةز الالدبُت 

  المقترحة:مجاالت العمل التبادلي قصير فصير المستخدمة في الحصص التدريبية -ب

يسمح بأداء دمل دصيب دضلي ، لو خصاقص الذي " :20"/90التدريب التبادلي قصير قصير -

 دمل كمي لالستطاد  الالىواقة  احلمضة  ، مع تطوير االستطاد  اذلواقة  .

 " : 95"/95التدريب التبادلي قصير قصير -

الذي يسمح بأداء دمل دصيب دضلي ، لو خصاقص دمل كمي لالستطاد  الالىواقة  احلمضة  ، مع 

ك يسمح بتجنب تراكم كمة  معتربة من محض الالكتةك ،   ىذا اجملاؿ تطوير االستطاد  اذلواقة  .كذل

 .يعترب األورب إىل األداء  ي كرة الاق ـ 

حصص الوثب العمودي ، حصص الوثب األفاقي ، بتنويع سلتلف :  يومتريةلالبإدراج التمارين -ج

 ي التوتر العضلي زيادة أ   اقص التوتر  نويعالت. (08الشكل رقم ) ععةات الاقفزات ،   الوثب ، 
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 Bondissements )  العمودي  ،    العضلي بتنويع ارتفاع الوثبات ،   بتنويع الوثبات األفاقة  

Horizontaux, Bondissements Verticaux ) 

 

 .يومتريةلإدراج التمارين الب -(08شكل رقم )

يكوف بش ة مكثف  دلى اجلا ب السفلي من اجلسم  خاص  دلى مفصل  بأ والعمل البةلومًتي يتصف 

الراح  بُت السالسل    مفصل الاق ـ الت ريب دلى دتارين التواف  بشكل منتظم, متكرر خالؿ فًتاتالركب ,

للحفاظ دلى ىذه ادلفاصل كما يعمل دلى االسًتخاء,  ادلر    العضلة  , ىو ىاـ , فعاؿ بع  ت ريب 

 حلاؿ  ي ىذه التجرب .شاؽ كما ىو ا

يعطى لكل الفئات العمري    خاص  دن  الناشئُت  غَت البالغُت لو د ر ىاـ :GAINAGE-د.االغماد

العمل  مكا   ىام   ي برامج يأخذ ي تطوير التاقوي  العضلة  دلى مستوى اخلصر,ىذا النوع من العمل 

 ,العضلي ادلاق ـ للناشئُت

 .GAINAGE-االغماد .(09الشكل رقم)
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 .GAINAGE-االغماد .09شكل رقم 

 تقنين حمل التدريب: -9-8-7

مت الت رج  ي ش ة احلمل الت رييب خالؿ كل رلاؿ من رلايل الت ريب التباديل وصَت وصَت، مع مراداة  

ش ة محل الت ريب ذلا آثار مباشرة دلى مستوى دملةات إ تاج الطاو  ، حىت   إف  -الناقاط التالة : أ

ت خلت األ ظم  الطاووي  الثالث  ي  وت  اح  إال أف ادلساعل  النسبة  لكل  ظاـ ااووي ؼلتلف حسب 

ش ة محل الت ريب ، أي أف االلتماس حسب ش ة اجلا  ادلبذ ؿ يكوف لو  ظاـ ساق  إما ىواقي ، ال 

 . (90الشكل رقم ) (Lacrampe, 2007, p. 12) .ي لبٍت ، أ  ال ىواقي ال لبٍت ىواق

 ية الثالث.و (، يوضح االسترجاع حسب األنظمة الطاق90الشكل رقم )
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واـ الباحث بربرل    توزيع احلصص الت ريبة  خالؿ األسابةع الت ريبة  دلى أساس فًتات االسًتجاع 

* حسب النظاـ الطاووي  ادلستا ؼ خالؿ كل حص  ت ريبة  ،   ذلك للوصوؿ إىل مب أ التعويض الزاق  

 .لى النحو التايل، أي الووت الصحةح لتكرار محل الت ريب حسب النظاـ الساق   ي كل حص  ت ريبة  .د

(Ancian, 2008, p. 89) 

 ساعة استرجاع . 48:  الفسفوريالعمل / الالىواقي  -

 استرجاع.ساعة  24 اذلواقي:العمل /  -

 ساعة استرجاع . 72العمل / الالىواقي احلمضي :  -

 استرجاع.ساعة  48 ووة:العمل /  -

 ساعة استرجاع . 36حتى العمل / ووة سرد  :  -

فإف الاقةم  النظري  ألوصى مع ؿ لنبض الاقلب   (Tanaka et coll. ,2001 حسب قاعدة )-ب

ل ى أفراد  FC Max–   بالتايل بلغ أوصى مع ؿ للنبض FC Max = 208-0,7 x âge :ىي

شلا أمكن الباحث من إدطاء وةم تاقريبة  لتح ي  ش ة محل .دقيقةنبضة /  996 حوايل:دةن  ال راس  

 . ف/د ( 052، )أكثر من   % 033 -43 األقصى:الحمل  يلي:الت ريب كما 

 ف/د (. 052 – 012، ) % 43 – 2.الحمل األقل من األقصى : 

 ف/د (. 012 – 022، ) % 2. – 12الحمل فوق المتوسط : 

 ف/د (. 022 – 002، ) % 12 -23 المتوسط:الحمل 

 حصص  ي األسبوع.  0 صلت اىل مع ؿ  أدلربرل بع  توزيع الوح ات الت ريبة  :حجم العمل -ج
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 ساد . 0حجم العمل  ي كل حص  ماق ر ب -

 :الراحة -د

يكوف كبَت  TLIMاالسًتجاع بُت التكرارات يكوف سليب, أل و تبُت أف :  االسترجاع بين التكرارات -

دن ما تكوف دتارين الت ريب التباديل تفصل بةناا فًتات راح  سلبة ,  دلةو فاف االسًتجاع  ي ىذه 

 النشةط.ةتو,  ش تو دكس ذلك  ي االسًتجااحلال  ؽلكن من دت ي  التمرين   احلفاظ دلى فعال

 االسترجاع بين السالسل -

م ة اويل   ودا ما لتسمح للجا  الذي يلي دواق   03دواق  اىل  .الراح  بُت السالسل تكوف من  -

بإدراج احلفاظ دلى اإلياقاع الاقليب  اقـو  باف يكوف ذ   ودة .   لتفادي االطلفاض  ي ش ة العمل,  

 دملة  اإلغماد   التم ي  العضلي.

 . ي كل أسبوع بررلت حص  ت ريبة  ذات ش ة معت ل  ى فاا -

 كرة بنسب  كبَتة.لةاا العمل باي مج ف la régénérationاالسًتجاع   التج ي   -

 تصميم الوحدات التدريبية المقترحة: -9-8-8

 ساد  . 1 للحصة:الحجم الساعي  -

اإلمحاء الذي يا ؼ إىل رفع وابلة  اجلسم لبذؿ اجلا    استةعاب األمحاؿ الت ريبة  من خالؿ هتةئ   -

متنود  باستخ اـ الكرة )فرديا   مجادةا(، دوةاق  بواسط  دتارين  02يتم دل ة    مةكا ةزمات إ تاج الطاو  .

 باستثناء احلصص اخلاص  بالتاقةةم )االختبارات الب  ة (.
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 cycle:9 -خالل الدورة األولى  -  

دواق  ,تتخلل كل سلسل  رلاؿ دمل تباديل وصَت وصَت من النوع  1سالسل دمل لكل  اح ة  0مت اداء 

03/''53" 

مت استخ اـ رلاؿ دمل تباديل وصَت وصَت من النوع cycle: 2 -و اما  خالل الدورة الثانية -  

دواق   0دواق  راح  سلبة  ، إعاف  إىل  0دواق  ،  1االسًتجاع بُت السالسل دل ة  -".02''/02

 أخرى راح  اغلابة .

دواق  جري  03يتم بأداء  الطبةعة ،اجلزء اخلتامي من احلص  الت ريبة  الذي يا ؼ إىل العودة إىل احلال   -

  إاال .دواق  دت ي   2   خفةف،

 .العناي  الطبة  متوفرة اواؿ التجرب  النظاـ الغذاقي  -

الجدول رقم  (.03اجل  ؿ روم )فيما يلي ملخص للهدف العام الخاص بكل وحدة تدريبية:

 توزيع احلصص الت ريبة  دلى اساس تاقنُت محل الت ريب .(:90)
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 (:توزيع درجات الحمل خالل أسابيع البرنامج التدريبي المقترح99الشكل رقم )
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مت إجراء وةاس البع ي  ي األسبوع األخَت من ب اي  تطبة  الرب امج الت رييب  القياس البعدي : -9-8-9

الب  ة  دلى أفراد دةن  البحث ، ابعا  االختبارات  حت ي ا  ي احلص  الت ريبة  األخَتة ،   ذلك بتطبة  

ت خل أيضا  ي ختطةط األمحاؿ الت ريبة   تاقةةمةومبعة  فري  العمل ادلساد  ، فاي دبارة دن حص  ت ريبة  

  كاف ذلك هب ؼ تاقةةم أداء للصفات الب  ة  ادل ر س  بع  تطبة  الرب امج   للرب امج الت رييب ادلاقًتح . 

مود  التجريبة  ،   دراس  الفر ؽ بةناما   بُت اجملمود  الضابط  اليت ت ربت الت رييب ادلاقًتح دلى اجمل

باستخ اماا للرب امج الت رييب العادي .   بالتايل استطاع الباحث اخلر ج بالنتاقج اخلاـ اخلاص  باقةاس 

 .الاقبلي   البع ي للمجمود  التجريبة    الضابط  

لكل مناج دلمي  ي البحث العلمي  ساقلو اإلحصاقة   ت :الدراسة اإلحصائية و معالجة البيانا-9-

اخلاص  ،   اليت تتناسب مع ابةع  ادلشكل    خصاقصاا   ى ؼ البحث ،   اإلحصاء االست اليل ىو 
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أح  أ واع اإلحصاء الذي يركز دلى الوصوؿ إىل استنتاجات حوؿ خصاقص اجملتمع من خالؿ استخ اـ 

الفرعةات ادلتعلاق  بالفر ؽ بُت ادلتوسطات ادلتعلاق  بعةن   اح ة ، دةنتُت ادلعلومات ادلتوفرة ،   اختبار 

(2001)ذنيبات،  .مرتبطتُت أ  مستاقلتُت ، أ  أكثر من دةنتُت 
  و  استخ ـ الباحث بر امج  

Microsoft Office Excel 2007    لتساةل دملة  ادلعاجل  اإلحصاقة  للبةا ات ادلتحصل دلةاا

 ،   ذلك باالدتماد دلى ادلعادالت اإلحصاقة   التالة  : 

  الذي ػلسب جبمع وةم دناصر اجملمود  مث  ادلركزي ،  ىو أح  ماقايةس النزد   الحسابي:المتوسط -

  الة :الت  ذلك من خالؿ ادلعادل   العناصر،وسم  النتةج  دلى د د 

          
 مج س

ف  س 

ادلتوسط احلسايب  س:  

 رلموع ال رجات  س:مج 

 األفراد  د دن : 

  يعٍت م ى تاقارب أ  تباد  ال رجات دن  التثبةت،  ىو من أىم ماقايةس  االنحراف المعياري : -

)حلمي،  :   يعرب دنو بادلعادل  التالة  استعماال،ادلتوسط احلسايب   ىو أدؽ ماقايةس التشتت   أكثرىا 

 (180، صفحة 1992
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 (180، صفحة 2000)رضوان،  :معامل االرتباط البسيط بيرسون -

 

 

           
  يا ؼ ىذا االختبار إىل معرف  إذا كا ت الفر ؽ   :    ( T-Studentستيودنت ) –اختبارات -

بُت ادلتوسطات حاقةاقة    تعزى إىل متغَتات معةن  أ  أهنا تعزى إىل الص ف   ح ىا ،   ؽلكن استخ اـ 
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اختبارات " ت " لاقةاس دالل  الفر ؽ دلتوسطي دةنتُت مرتبطتُت   دلتوسطي دةنتُت غَت مرتبطتُت ) 

 (82، صفحة 2002)رضوان م.،  .مستاقلتُت (

ال ؽلكن أف  عتم  دلى ووا ُت ) ت ( بأي شكل من الفروق:شروط استخدام اختبارات لداللة 

  ىي:     األشكاؿ ما مل تتحاق   ي ادتمادىا أربع  شر ط

" حال  ،  03يستخ ـ اختبار " ت " للعةنات الصغَتة   ىي اليت ياقل حجماا دن " حجم العينة : -أ

" حال  ،   ىذا   كلما كاف التوزيع ؽلةل لالدت الة    03كما يستخ ـ للعةنات الكبَتة   ىي أكثر من " 

( فال ؽلكن استخ اـ  32كلما كاف ذلك أفضل ،   فسر حال  العةنات اليت ياقل د د أفرادىا دن ) 

   استخ اـ االختبارات الالبارامًتي  لل الل  اليت تصلح للتوزيعات احلرة .  تبار " ت " ،  اخ

مبعٌت أف ال  ما،يفضل أف يكوف حجم العةنتُت متاقاربا إىل ح  الفرق بين حجم عينتي البحث : -ب

 يكوف الفرؽ بةناما كبَتا.

 ػل د م ى التجا س باستخ اـ النسب  الفاقة  ،   ذلك كما يلي :  العينتين:مدى تجانس -ج

 األصغر.التباين األكرب / التباين  ف =

،   استخراج درج  احلري  للتباين  نسبة فحلساب   Excel 2007مت استخ اـ بر امج : مالحظة

 اجل  لة  . قيمة فاألكرب   درج  احلري  للتباين األصغر إلغلاد 

   3+إىل  3-التوزيع أالدت ايل ؽلت  من  التوزيع التكراري لكل من عينتي البحث : مدى اعتدالية -د

 ياقاس ذلك مبعامل االلتواء: 

 الوسةط ( / االضلراؼ ادلعةاري . –) الوسط احلسايب 0معامل االلتواء لبيرسون = 
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   مرتبطتُتوا وف " ت " لعةنتُت -أستيودنت المستخدمة في البحث :  –قوانين االختبارات -

   (42، صفح  5335)رعواف ـ.،  :متسا يتُت  ي د د األفراد 

 2=ن9ن

 

 

، صفح  5335)رعواف ـ.،  لعةنتُت مستاقلتُت متسا يتُت  ي د د األفراد:" ت " وا وف -ب

 2=ن9ن(053

 



الميدانية إجراءاته و البحث منهج                                          األول الفصل  

130  

 

 

، و ذلك  Tail 1 –حدد الباحث قيمة " ت " الجد ولية الموافقة لداللة الطرف الواحد -

، العتماد الباحث على الفرض البديل   One –Tail Testالستخدامه : اختبار الطرف الواحد 

 الموجه .

يعترب األسلوب التجرييب من أدؽ أ واع أسالةب البحث   أكفاىا  ي   البحث:صعوبات  -9-90

  مع ذلك فا و و  ادًتعت الباحث د ة صعوبات خالؿ دملة  إجراء  هبا،التوصل إىل  تاقج دوةاق  يوث  

 من اجلا ب النظري ، ول  ادلراجع ادلتعلاق  - األيت: دتثلت  ي  التطبةاقة ،البحث سواء من الناحة  النظري  أ  

بطرياق  الت ريب التباديل دلى مستوى مكتب  ادلعا  ،   إف  ج ت بعض ادلراجع األجنبة  ، فاق  تلاقى 

 الباحث صعوبات  ودا ما  ي دملة  الًتمج  ال وةاق  للمحتوى الذي استن  إلةو  ي اخللفة  النظري  للبحث .

 اللغ  العربة . ج  الباحث صعوبات كثَتة  ي عبط مصطلحات رلاؿ الت ريب الرياعي إىل  -

د ـ استطاد  الباحث بتطبة  الاقةاس الوسطي وبل تطبة  الاقةاس ألبع ي هب ؼ متابع  الرب امج  -

 ادلستمر.الت رييب ادلاقًتح بالتاقومي 

 دن قذ يصعب تعمةم  تاقج التجرب   األفراد،إف اإلجراء التجرييب يكوف  ي العادة دلى د د زل  د من  -

 األصلي.تارة للتجريب شلثل  دتثةال دوةاقا للمجتمع إال إذا كا ت العةن  ادلخ
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 العةنات.احتماؿ كبَت لوووع الباحث  ي األخطاء الذاتة  أثناء عبط متغَتات البحث   أثناء اختةار  -

ياقابل الباحث بعض الصعوبات من غَت شك  ي حت ي  مجةع ادلتغَتات   العوامل اليت تؤثر دلى  تاقج  -

ع العوامل اليت ؽلكن اف يكوف ذلا صل  بالتغةَتات اليت حت ث خالؿ التجرب    التجرب  كما أف دزؿ مجة

 التحكم فةاا يعترب مستحةال .

النظاـ الغذاقي ل ى الالدبُت اذلواة غَت سلةم   غَت متكافئ  إففمثال جا ب التغذي  السلةم  ، حبةث 

 بالنسب  جلمةع أفراد دةن  البحث .

خطا التحةز سواء  ي الاقاقم بالبحث أ   ي األشخاص الذين ىم موعع   ي البحوث التجريبة  و  ػل ث -

التجرب  ذاهتا   ذلك الف ىؤالء الالدبُت إذا ا تباوا ل  رىم  ي التجرب  سةحا لوف بذؿ اجلا  إلصلاح 

 التجرب    بذلك ال تكوف التجرب  وريب  من الظر ؼ الطبةعة . فاناؾ احتماؿ حتةز أفراد اجملمود  اليت ختضع

 .م بأعلة  د رىم  ي إصلاح التجرب للتجرب  بسبب شعورى

 اجو الباحث دن  دراستو بعض الصعوبات الفنة    اإلداري  اليت من شاهنا أف تعة  السَت احلسن  -

 للتجرب  الرقةسة   ي ال راس  ادلة ا ة .

  cardio-fréquencemétre فمثال مت وةاس  بض الاقلب لالدبُت ي  يا لع ـ توفر جااز

 

  خالصـــة:



الميدانية إجراءاته و البحث منهج                                          األول الفصل  

132  

 

ال شك أف التجريب ىو أكثر ارؽ البحث دو    دلمة    موعودة  ، فالطرياق  التجريبة  هتتم جبمع       

ادلعلومات   الرباىُت الختبار الفرعةات   دزؿ العوامل اليت تؤثر  ي ادلشكل  ادل ر س  ،  ذلك باقص  

 الوصوؿ إىل العالوات بُت األسباب   النتاقج .

اشتمل زلتوى ىذا الفصل دلى ال راس  االستطالدة  الكشفة  لألسس العلمة  لالختبارات    لاق       

ادلستخ م  ، باإلعاف  إىل ال راس  األساسة  اليت تضمنت اإلجراءات ادلة ا ة  ادلتبع  للبحث ، اليت ختص 

ت رييب ادلاقًتح ،   الوساقل رلتمع   دةن  البحث ، رلاالتو   كذا التجرب  الرقةسة    اإلاار العاـ للرب امج ال

 اإلحصاقة  ادلستخ م  .

حةث تعترب ىذه اخلطوات   اإلجراءات ادلتبع  أساسا ألي باحث يسعى إىل إصلاح حبثو العلمي        

جعلو مرجعا دلمةا  ظريا   دملةا ، ؽلكن أف تستن  إلةو ال راسات ادلستاقبلة  اليت تسَت  ي سةاؽ   رلاؿ 

 ىذا التخصص .
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 الفصل الثاني
 عرض,تحليل

والتوصيات  ومناقشة النتائج
 االستنتاجات

 



 عرض ,تحليل و مناقشة النتائج                                                            فصل الثانيال

 

356 
 

 
 تمهيــــد : 

إن طبيعة البحث و منهجيتو تقتضي على الباحث القيام بادلعاجلة اإلحصائية للبيانات و النتائج اخلام      

اليت حتصل عليها من خالل القياسات القبلية و البعدية بعد تطبيق االختبارات ادلقننة على أفراد عينة حبثو ،  

تو ادليدانية اليت طبقت على العينة ، و بالتارل كإجراء لتقييم مستوى الالعبني و حتليل و تفسري نتائج جترب

 تأويل ىذه البيانات الكمية إذل استنتاجات و حقائق علمية حبتة.

 عرض و تحليل نتائج االختبارات البدنية القبلية لعينة البحث : -2-1

ل عليها قام بعد القيام بإجراء االختبارات البدنية القبلية لعينة البحث و على اثر النتائج ادلتحص     

إلجياد داللة الفروق بني  )ت( ستيودنتالباحث بدراسة مدى تكافؤ عينة البحث مستخدما اختبار 

متوسطي رلموعتني مستقلتني و ادلتمثلة يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة ، و ذلك بعد حتقق 

رط جتانس اجملموعتني يف االختبارات شرط اعتدالية التوزيع لكل من اجملموعتني التجريبية و الضابطة ، و ش

 البدنية القبلية و ذلك كما يلي : 
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( : المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري ، و قيمة معامل االلتواء ، و النسبة 11جدول رقم )   

 الفائية لعينة البحث .

 الداللة

 االحصائية

  فلنسبة 

  فقيمة 

 اجلدولية

 فقيمة 

 احملسوبة

 المتغيرات المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 

 قيمة

 معامل

 االلتواء

 قيمة س ع الوسيط

 معامل

 االلتواء

 س ع الوسيط

 1-االختبار  :357 5.8. 3579 .04. ;357 5.8. 3579 10.5 0.2.  غري دال

 2-االختبار  47 3 4755 09.- .4656 .353 .4654 054. 2043 4019 غري دال

 3-االختبار  .3456 :58. 3457 044.- 34578 597. 3457 024. .04.  غري دال

 :يف مايلي االختباراتحبيث تتمثل 

 الوثب العريض من الثبات . اختبارميثل :  1- االختبار

 مًت. .5برجل واحدة دلسافة  اختبار ميثل: 2- االختبار

  -intermittent (45/15) – VMA Gacon (1994) اختبار ميثل: 3- االختبار

، فإن قيم معامل االلتواء لكل من اجملموعتني التجريبية و الضابطة احنصرت  (11الجدول رقم )حسب -

، شلا يشري إرل إعتدالية توزيع كل من عينيت البحث يف االختبارات البدنية [3،+3-] صمن رلال التوزيع

زلسوبة لكل متغري كانت أصغر   الفائيةفإن قيمة النسبية  (11الجدول رقم )و حسب نفس  -القبلية .

أي أن  (،2801)و درجة حرية  0.5.اجلدولية و ذلك عند مستوى الداللة  الفائيةمن قسمة النسبة 

الفروق بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف ىذه ادلتغريات غري دالة إحصائيا ، و منو نستنتج أهنما 

 البدنية القبلية . االختباراتمتجانستان يف 
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 االختباراتداللة الفروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في  ( :12دول رقم )ج

 .28و درجة حرية  0.5.البدنية القبلية عند مستوى الداللة 

  قيمة ت الجدولية قيمة ت المحسوبة االختبارات 

 الداللة اإلحصائية

   014. اختبار الوثب العريض من الثبات 

 غري دال إحصائيا

  .107 1056 متر .3اختبار الوثب برجل واحدة لمسافة 

 غري دال إحصائيا

 Intermittent (45/15)-VMAاختبار 

Garcon(1994) 

.063   

 غري دال إحصائيا

، يتضح عدم و جود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية و  (12الجدول رقم )حسب  -

لالختبارات البدنية  ) الوثب العريض من  ت المحسوبةالضابطة يف االختبارات البدنية حيث بلغت قيمة 

 – Gacon intermittent (45/15)مًت ، اختبار  .5الثابت ، الوثب برجل واحدة دلسافة 

VMA   

اليت تقدر بـــ  ت الجدولية( و ىي أصغر من قيمة  585.،  3578،  536.التوارل ) ( علي6;;3)-

، و من ىنا استدل الباحث علي أن  28ة درجة حرية  0.5.، و ىذا عند مستوى الداللة  .107

 ا  بالصفات البدنية قيد الدراسة.البدين اخل  االستعداداجملموعتني متكافئتان يف ادلستوى 
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 .يوضح قيمة ت احملسوبة يف االختبارات البدنية القبلية لعينة البحث  (:12البياني رقم ) الشكل       

 التجريبية، يتضح لنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ( 12الشكل البياني رقم )و من خالل 

 البدنية القبلية االختباراتو الضابطة يف 

 القبلية و البعدية لعينة البحث :عرض و تحليل نتائج االختبارات البدنية  2-2

 الوثب  العريض من الثبات : اختبارعرض و تحليل نتائج  2-2-1
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الوثب العريض من الثبات  الختبار( : يوضح نتائج االختبارين  القبلي و البعدي 13جدول رقم ) 

 .14و درجة حرية  0.5.عند المستوى الداللة 

عدد   

 االفراد

قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

الداللة 

 االحصائية

 ع س ع س ن

المجموع

ة 

 التجريبية

15 357: .5.8 3596 .5.8 11092  

1076 

 دال احصائيا

المجموع

ة 

 الضابطة

 دال احصائيا  4011 5.9. 3583 5.8. ;357 15

 يتضح ما يلي : (13الجدول رقم  )من خالل 

القبلي للوثب الطويل من الثبات متوسطا حسابيا قدره  االختبار حققت يف المجموعة التجريبية -

البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدره  االختبارو أما يف  0.6.و احنراف  معياري قدره  1058

احملسوبة و جد أن قيمة ت ت لعينتني مرتبطتني  اختبار، وباستخدام  0.6.قدره  معيارياو احنرافا  1074

و ىي أكرب من قيمة ـ اجلدولية و اليت  14 و درجة حرية 0.5.عند مستوى الداللة  11092بلغت 

 البعدي.القبلي و  االختبارفرق دال إحصائيا بني  وجود، و ىذا يدل علي  1076قدرت ب 
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 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي احلسايب ادلتوسط بني الفرق يوضح (  13) رقم البياني الشكل و

 االختبار يف احملققة الطويل الوثب مسافة أن خاللو من يتبني الذي الثبات من العريض الوثب اختبار يف

 إحصائيا الدال الفرق بأن يؤكد شلا  التجريبية اجملموعة ألفراد القبلي االختبار يف منها أكرب كانت البعدي

 . البعدي االختبار لصلح كان

 للمجموعة والبعدية القبلية الحسابية المتوسطات بين الفرق يوضح: (13) رقم البياني الشكل 

 . الثبات من العريض الوثب اختبار في التجريبية

 

 

 قدره حسايب متوسط الثبات من الطويل للوثب القبلي االختبار يف حققت الضابطة اجملموعة أما-

 قدره حسابيا متوسطا حققت فقد البعدي االختبار يف أما ، 5.8. قدره معياري احنراف و ;357

 احملسوبة ت قيمة أن وجد مرتبطني لعينني ت اختبار وباستخدام 5.9. قدره معياريا احنرافا و 3583
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 اليت و اجلدولية ت قيمة من أكرب وىي 36 حرية درجة و 5.7. الداللة مستوى عند 6533 بلغت

 الشكل و. البعدي و القبلي االختبار بني إحصائيا دال فرق وجود على يدل ىدا و ،3598 ـب قدرت

 اختباري يف الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي احلسايب ادلتوسط بني الفرق يوضح( 36) رقم البياين

 ألبعدي االختبار يف احملققة العريض الوثب مسافة ان خاللو من يتبني الذي الثبات من الطويل الوثب

 كان إحصائيا الدال الفرق بأن يثبت شلا. الضابطة اجملموعة ألفراد القبلي االختبار يف منها أكرب كانت

 .ألبعدي االختبار حلالص

 للمجموعة البعدية و القبلية الحسابية المتوسطات بين الفرق يوضح( : 14) رقم البياني الشكل 

 . الثابت من العريض الوثب اختبار في الضابطة

 

 اجملموعة متوسطي بني الفروق داللة إجياد أجل من مستقلتني لعينتني ت اختبار الباحث استخدم كما

  الثبات من العريض الوثب االختبار قي الضابطة و التجريبية
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الوثب  الختيار الضابطةالبعدي للمجموعة التجريبية و  االختبار( : يوضح نتائج 14جدول رقم )

 .28و درجة حرية  0.5.العريض من الثبات مند مستوى الداللة 

 االختبار البعدي عدد األفراد 

 

 قيمة ت

 المحسوبة

 قيمة ت

 الجدولية

 الداللة

 اإلحصائية

 ع س ن 

المجموعة 

 التجريبية

15 1.74 0.06    

المجموعة 

 الضابطة

 دال إحصائيا .107 50.3 5.9. 3583 15

 

و احنرافها  1074تبني أن ادلتوسط احلسايب للمجموعة جتريبية قد بلغ  (14الجدول رقم )من خالل 

 0.7.و احنرافها ادلعياري  1061، مقارنة باجملموعة الضابطة اليت بلغ متوسطها احلسايب  0.6.ادلعياري 

و ذلك عند مستوى  .107ت الجدولية و ىي اكرب من قيمة  50.3، و كانت قيمة ت احملسوبة 

ني اجملموعتني التجريبية و .وبالتارل فانو يوجد فرق دال احصائيا ب28و درجة حرية  0.5.الداللة 

ميثل الفرق بني  (15الشكل البياني رقم )للوثب العريض من الثبات .و  ألبعديالضابطة يف االختبار 

ادلتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية و ادلتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي ، حيث 

البعدي للوثب العريض من الثبات بالنسبة للمجموعة  تبني من خاللو ان ادلسافة احملققة يف االختبار



 عرض ,تحليل و مناقشة النتائج                                                            فصل الثانيال

 

364 
 

التجريبية كانت اكرب من ادلسافة احملققة بالنسبة للمجموعة الضابطة ، شلا يثبت بان الفرق الدال احصائيا  

 كان لصاحل اجملموعة التجريبية .

 الضابطة و التجريبية للمجموعة الحسابي المتوسط بين الفرق يوضح( : 15) رقم البياني الشكل 

 .  الثبات من العريض للوثب اختبار البعدي في

                                                            

 :  متر .3لمسافة  واحدة برجل الوثب اختبار نتائج تحليل و عرض -4-4-4

 مًت .5 دلسافة واحدة برجل الوثب الختبار ألبعدي و القبلي االختبارين نتائج يوضح( : 15) رقم جدل

 .36 حرية درجة و 5.7. الداللة مستوى عند
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 برجل للوثب القبلي االختبار يف حققت التجريبية اجملموعة-: مايلي يتضح( 37) رقم اجلدول خالل من

 قدره معياري واحنراف 475.3 قدره حسايب متوسط الثبات من مًت .5 دلسافة مًت .5 دلسافة واحدة

 ::5. قدره معياريا احنرافا و43575 قدره حسابيا متوسطا حققت فقد البعدي االختبار يف ،اما 5.3.

 الداللة مستوى عند ;3655 بلغت احملسوبة ت قيمة أن وجد مرتبطني لعينني ت اختبار باستخدام و ،

 فرق وجود على يدل ىدا و 3598 بـ اليت و اجلدولية ت قيمة من أكرب ىي و 36 حرية درجة و 5.7.

 . البعدي و القبلي االختبار بني إحصائيا دال

 يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي احلسايب ادلتوسط بني الفرق يوضح( 38)رقم البياين الشكل و

 برجل واحدة للوثب ادلستغرق الزمن أن خاللو من يتبني الذي مًت .5 دلسافة واحدة برجل الوثب اختبار

 أي .التجريبية اجملموعة ألفراد القبلي االختبار يف منو أقل كان البعدي االختبار يف احملقق و مًت .5 دلسافة

 كان إحصائيا الدال الفرق بأن يثبت ،شلا القبلي االختبار يف منو أحسن البعدي االختبار يف األداء زمن أن

 . البعدي االختبار لصاحل
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 البعدية و القبلية الحسابية المتوسطات بين الفرق يوضح( : 16) رقم البياني الشكل 

. متر .3 لمسافة واحدة برجل الوثب اختبار في التجريبية للمجموعة  

 

 حسايب متوسط مًت .5 دلسافة واحدة برجل للوثب القبلي االختبار يف حققت الضابطة اجملموعة أما-

 قدره حسابيا متوسطا حققت فقد البعدي االختبار يف ،أما .353 قدره معياري احنراف و.4656 قدره

 ت قيمة أن وجد مرتبطتني لعينتني ت اختبار باستخدام و ، 585. قدره معياريا احنرافا و .4554

 اليت و اجلد ولية ت قيمة من أكرب ىي و 36 حرية درجة و  الداللة مستوى عند 5586 بلغت احملسوبة

 الشكل و. البعدي و القبلي االختبار بني إحصائيا دال فرق وجود على يدل ىدا و 3598 بـ قدرت

 اختيار يف الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي احلسايب ادلتوسط بني الفرق يوضح( 39) رقم البياين

 دلسافة واحدة برجل للوثب ادلستغرق الزمن أن خاللو من يتبني الذي مًت .5 دلسافة واحدة برجل الوثب

 البعدي االختبار يف اءاألد زمن ان أي. الضابطة اجملموعة ألفراد القبلي االختبار يف احملقق و مًت .5

 . البعدي رااالختب لصاحل كان إحصائيا الدال الفرق بأن يثبت شلا ، القبلي االختبار يف منو أحسن
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 المجموعة البعدية و القبلية الحسابية المتوسطات بين الفرق يوضح( : 17) رقم البياني الشكل 

 . متر .3 لمسافة واحدة برجل الوثب اختبار  في الضابطة

 

 اجملموعة متوسطي بني الفروق داللة إجياد أجل من مستقلتني لعينتني ت اختبار الباحث وأستخدم

 . مًت .5 دلسافة واحدة برجل الوثب الختبار ، البعدياالختبار  الضابطة يف و التجريبية

 

 

 الوثب الختبار الضابطة و التجريبية للمجموعة ألبعدي االختبار نتائج يوضح( : 16) رقم جدول

 . 28 حرية درجة و 0.5. الداللة مستوى عند متر .3 لمسافة واحدة برجل
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 احنرافها و 43575 بلغ قد جتريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط أن تبني( 38) رقم اجلدول خالل من

 585. ادلعياري احنرافها و .4554 احلسايب متوسطها بلغ اليت الضابطة باجملموعة مقارنة::5. ادلعياري

 الداللة ادلستوى عند دلك و .359 اجلد ولية ت قيمة من اكرب ىي و 9;75 احملسوبة ت قيمة كانت و

 يف الضابطة و التجريبية اجملموعتني بيم إحصائيا دال فرق يوجد فانو وبالتارل. :4 حرية درجة و 5.7.

 . مًت .5 دلسافة واحدة برجل للوثب البعدي االختبار

 احلسايب ادلتوسط و التجريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط بني الفرق ميثل( :3) رقم البياين الشكل و

 واحدة برجل للوثب ادلستغرق الزمن ان خاللو من تبني حيث ، البعدي االختبار يف الضابطة للمجموعة

 للوثب ادلستغرق الزمن من أقل كانت التجريبية للمجموعة بالنسبة البعدي االختبار يف مًت .5 دلسافة

 لصاحل كان إحصائيا الدال الفرق بأن يؤكد شلا الضابطة للمجموعة بالنسبة مًت .5 دلسافة واحدة برجل

 .التجريبية اجملموعة أفراد لدى أحسن كان االختبار ىدا يف األداء الزمن أن أي ، التجريبية اجملموعة
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 الضابطة و التجريبية للمجموعة الحسابي المتوسط بين الفرق يوضح( : 18) رقم البياني الشكل 

 . الثابت من العريض للوثب البعدي االختبار في

 

 Intermittent (45/15) –. VMA  Gacon  اختبار التحليل و عرض -2-2-3

(1994)                                                                                                 
 

 

 

 الهوائية القصوى السرعة قياس الختبار ألبعدي و القبلي االختبارين نتائج يوضح( : 17) رقم جدول

 . 14 حرية ودرجة 0.5. الداللة مستوى عند–
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   : مايلي يتضح( 39) رقم اجلدول خالل من

  متوسط  VMA  - اذلوائية القصوى السرعة لقياس القبلي االختبار يف حققت التجريبية اجملموعة-

 متوسطا حققت فقد ألبعدي االختبار يف أما ، :58. قدره معياري احنراف و .3456 حسايب قدره

 ان وجد مرتبطتني لعينتني ت اختبار باستخدام و .57. قدره معياري احنرافا و .3553 قدره حسابيا

 ت قيمة من اكرب ىي و 36 حرية ودرجة 5.7. الداللة مستوى عند 8567 بلغت احملسوبة ت قيمة

 البعدي و القبلي االختبار بني إحصائيا دال فرق وجود على يدل وىدا 3598 ب قدرت اليت و اجلد ولية

 يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي احلسايب ادلتوسط بني الفرق يوضح( ;3) رقم البياين الشكل و.

 اذلوائية القصوى السرعة أن خاللو من يتبني الذي  VMA    اذلوائية القصوى السرعة قياس االختبار

 بأن يثبت شلا. التجريبية اجملموعة ألفراد القبلي االختبار يف منها اكرب كانت لبعدي االختبار يف احملققة

 . البعدي االختبار صاحل كان إحصائيا الدال الفرق
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 للمجموعة البعدية و القبلية الحسابية المتوسطات بين الفرق يوضح( : 19) رقم البياني الشكل 

 .VMA– الهوائية القصوى السرعة قياس االختبار في التجريبية

 

 متوسط VMA  - اذلوائية القصوى السرعة لقياس القبلي االختبار يف حققت الضابطة اجملموعة أما-

 حسابيا متوسطا حققت فقد البعدي االختبار يف اما 597. قدره معياري واحنراف 34578 قدره حسايب

 ت قيمة أن وجد مرتبطتني لعينتني إختبارت باستخدام و .58. قدره معياريا احنرافا و .3458 قدره

  اجلد ولية ت قيمة من أصغر ىي و 36 حرية درجة و 5.7. الداللة مستوى عند 558. بلغت احملسوبة

و  البعدي و القبلي االختبار بني إحصائيا دال فرق وجود عدم على يدل ىدا و 3598 ب قدرت واليت

 اختبار( يوضح الفرق بني ادلتوسط حسايب قبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف .4الشكل البياين رقم )

 اختباريتبني من خاللو ان سرعة القصوى اذلوائية احملققة يف  الذيVMAاذلوائية  القصوىقياس السرعة 
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قبلي افراد رلموعة ضابطة لكن ىذا الفرق غري دال إحصائيا و فروق   اراالختبالبعدي كانت اكرب منها يف 

 .كانت عشوائية وترجع إذل عامل الصدفة

 للمجموعة البعدية و القبلية الحسابية المتوسطات بين الفرق يوضح( : .2) رقم البياني الشكل 

 .VMA– الهوائية السرعة قياس االختبار في الضابطة

 

 اجملموعة متوسطي بني الفروق داللة إجياد اجل من مستقلتني لعينتني ت اختبار الباحث أستخدم و

 .VMA – اذلوائية القصوى السرعة قياس الختبار ألبعدي االختبار يف الضابطة و التجريبية
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 قياس الختبار الضابطة و التجريبية للمجموعة البعدي االختبار النتائج يوضح( : 18) رقم جدول

 .28 حرية درجة و 0.5. الداللة المستوى عند VMA  - الهوائية القصوى السرعة

 

 اهواحنراف .3553 بلغ قد جتريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط ان تبني( :3) رقم اجلدول خالل من

  ادلعياري إحنرافيها و .3458 احلسايب متوسطها بلغ اليت الضابطة باجملموعة مقارنة 57. ادلعياري

 مستوى عند ودلك .359 اجلد ولية ت قيمة من اكرب ىي و 4567 احملسوبة ت قيمة كانت و .58.

 و التجريبية اجملموعتني بني إحصائيا دال فرق يوجد فإنو بالتارل و:4 حرية درجة و 5.7. الداللة

 ميثل( 43) رقم البياين الشكل .و  VMA – اذلوائية القصوى السرعة لقياس البعدي االختبار يف الضابطة

 االختبار يف الضابطة للمجموعة احلسايب ادلتوسط و التجريبية للمجموعة احلسايب ادلتوسط بني الفرق

 مجموعةلل بالنسبة البعدي االختبار يف احملققة اذلوائية القصوى سرعة ان خاللو من تبني حيث البعدي

 .الضابطة للمجموعة بالنسبة احملققة اذلوائية القصوى السرعة من اكرب كانت التجريبية
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  . التجريبية اجملموعة لصاحل كان إحصائيا الدال الفرق بان يثبت شلا 

 في الضابطة و التجريبية للمجموعة الحسابي المتوسط بين الفرق يوضح( : 21)رقم البياني الشكل

  .VMA – الهوائية القصوى السرعة لقياس البعدي االختبار

  

 االختبارات بإجراء القيام بعد:البحث لعينة البعدية البدنية االختبارات نتائج تحليل و عرض -2-3

( ت) اختبار باستخدام الباحث قام عليها ادلتحصل النتائج إثر على و البحث لعينة البعدية البدنية

 اجملموعة و التجريبية اجملموعة يف ادلتمثلة و مستقلتني رلموعتني طيسمتو  بني الفروق داللة إلجياد نتدستيو 

 الباحث تطبيق بعد نتائجها ظهرت اليت البعدية البدنية االختبارات يف دلك و البحث لعينية الضابطة

 ادلنهاج وفق لتدريبات خضعت الضابطة اجملموعة ان حني يف التجريبية رلموعة على ادلقًتح التدرييب برنارلو

 ( .;3) رقم اجلدول العادي التدرييب
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 االختبارات في الضابطة المجموعة و التجريبية المجموعتين بين الفروق داللة( : 19) رقم جدول

 .28 حرية درجة و 0.5. الداللة المستوى عند البعدية البدنية

 

( : يوضح قيمة ت المحسوبة في االختبارات البدنية البعدية لعينية البحث 22الشكل البياني رقم )
. 
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( ، يتضح لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني 44فمن خالل الشكل البياين رقم )

يف العرض البدنية البعدية ، وكما ورد يف عرض و حتليل النتائج حسب  االختباراتو الضابطة يف  التجريبية

 فإن الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية . (:4454.53اجلداول رقم )

يف اإلطار حدود الدراسة و اعتماد على البيانات لبدنية : تفسير و مناقشة نتائج االختبارات ا-2-4

من  انطالقااليت مجعها الباحث مستعينا يف ذلك بوسائل مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ، و 

عرض و حتليل نتائج البدنية القبلية و البعدية لعبة البحث ادلستخلصة من ادلعاجلة اإلحصائية ذلذه النتائج 

البدنية  االختباراتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف -: تبني أنو 

 (.34( و الشكل البياين رقم ) 34القبلية و ىذا ما تؤكده نتائج اجلدول رقم )
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و الضابطة ( يف ادلستوى متقارب و  التجريبيةو يسفر الباحث ذلك على أن أفراد عينة البحث )رلموعة 

متكافئ قبل البدء يف تطبيق التجربة الرئيسية فيما خيص الصفات البدنية قيد الدراسة : القوة ادلميزة 

 .VMA –لعضالت الرجلني و السرعة القصوى اذلوائية  االنفجاريةبالسرعة لعضالت الرجلني القوة 

البدنية القبلية و البعدية ألفراد  لالختباراتات احلسابية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط -

  الثالثةالبدنية  االختباراتالبعدية و ىذا لكل  االختباراتاجملموعة التجريبية و كانت ىذه الفروق لصاحل 

( و كل ىذا راجع ;3-38-35و األشكال البيانية رقم ) (-39-37-35كما تؤكده اجلداول رقم )

 قصري قصري ادلطبق على ناشئ التبادرلطريقة التدريب  باستخدامللربنامج التدرييب ادلقًتح إذل األثر اإلجيايب 

 كرة القدم للمجموعة التجريبية .

البدنية القبلية البعدية ألفراد  لالختباراتوجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسطات احلسابية -

و القوة  االنفجاريةقياس القوة  الختبارالبعدية  االختباراتاجملموعة الضابطة و كانت ىذه الفروق لصاحل 

-36(و األشكال البيانية رقم )37-35لعضالت الرجلني ، كما تؤكده اجلداول رقم ) بالسرعةادلميزة 

 الربنامج التدرييب العادي اثرا بشكل إجيايب يف تنمية ىاتني الصفتني البدنيتني. فالن(وبالتارل 39

 VMA –قياس السرعة القصوى اذلوائية  اختبارغري دالة إحصائيا فيما خيص  اما الفروق فكانت-

و كون أن الفروق عشوائية يرجع و كون أن الفروق  (..4(و الشكل البياين رقم )39اجلدول رقم )

-عشوائية يرجع إذل طبيعة الفروق الفردية بني افراد اجملموعة الضابطة يف مستوى السرعة القصوى اذلوائية .

و فعاليتو على برنامج  التجريبيةو من اجل معرفة افضلية تأثري الربنامج التدرييب ادلقًتح ادلطبق على اجملموعة 

)ت( ستيودنت إلجياد داللة الفروق بني  الختبارللمجموعة الضابطة ، قام الباحث بعرض النتائج  العارل
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أن الفروق ادلعنوية   أظهرتالبدنية البعدية ، و اليت  االختباراتمتوسطي اجملموعة التجريبية الضابطة يف 

و األشكال البيانية رقم  (:3-38-36، كما تؤكده نتائج اجلداول رقم ) التجريبيةكانت لصاحل اجملموعة 

 (.44و الشكل البياين ) (;3(و ادللخصة يف األخري من خالل جدول رقم )43-:37-3)

 الربنامج التدرييب ادلقًتح على الربنامج التدرييب العادي . تأثري أفضليةشلا يثبت 

 االستنتاجات: -1-

اإلحصائي لنتائج الدراسة و يف حدود إجراءات البحث ، و يف ضوء أىدافو و من خالل التحليل 

 مناقشتها أمكن التوصل اذل االستنتاجات التالية :

وجود فروق معنوية لصاحل االختبار البعدي يف االختبار الوثب العريض من التباث بالنسبة للمجموعة -3

عضالت التجريبية وكذالك بالنسبة للمجموعة الضابطة ، وىذا يعين وجود التنمية لصفة القوة االنفجارية ل

 الرجلني .

مًت بالنسبة .5وجود فروق معنوية لصاحل االختبار ألبعدي يف االختبار الوثب برجل واحدة دلسافة -4

للمجموعة التجريبية و كذالك بالنسبة للمجموعة الضابطة، و ىذا يعين وجود تنمية لصفة القوى ادلميزة 

 بسرعة لعضالت الرجلني.

 VMA- (37/67 )GACONوجود فروق معنوية لصاحل االختبار البعدي يف إختبار -5

INTERMITTENT(1994)  بالنسبة للمجموعة التجريبية ، و ىذا يعين وجود تنمية لصفة السرعة

 .VMA-  القصوى اذلوائية 
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هد و راحة مواقف إن التدريبات الطريقة التبادلية قصري قصري اليت تالئم طبيعة التبادل بني فًتات اجل-

 األداء التنافسية للعبة كرة القدم تساىم بشكل إجيايب يف تنمية سلتلف القدرات البدنية لالعبني .

 VMA (37/67 )GACON -وعدم وجود فروق معنوية لصاحل االختبار البعدي يف إختبار 

INTERMITTENT(3;;6بالنسبة للمجموعة الضابطة و ىذا يعين عدم وجود تنمية لصفة ) 

 .VMAالسرعة القصوى اذلوائية 

 وجود فروق معنوية لصاحل اجملموعة التجريبية يف مجيع االختبارات البدنية ادلستخدمة يف الدراسة  -6

و تفوقها على رلموعة الضابطة دليل على إن بررلة التدريب وفق أسس و ادلبادئ العلمية مبحتوى 

 مستوى األداء األمثل لالعبني  التدريبات التقليدية العادية ال يكفي للوصول إذل

 مقابلة النتائج بالفرضيات : -3-3-2

ىو  NTERMITTENTالذي اشارت دراستو اذل ان العمل التبادرل  George gaconإذن حسب 

عمل متناوب ومتقطع بالنسبة للعضالت اذليكلية ويف نفس الوقت ىو عمل مستمر بالنسبة جلهاز الدوري 

نتاجات ادلتحصل عليها من خالل مناقشة نتائج الدراسة توصل الباحث إذل التنفسي و على الضوء االست

مقارنتها بالفرضيات اليت حاول الباحث من خالذلا اإلجابة على التساؤالت ادلطروحة و ذلك على حنو 

 التارل : 

الربنامج التدرييب ادلقًتح باستخدام طريقة التدريب التبادرل قصري قصري لو أثر إجيايب افًتض الباحث بان -3

(  38 – 37يف تنمية القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلني لدى ناشئي كرة القدم صنف أشبال ) 

 سنة.
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اشئي كرة القدم الربنامج التدرييب ادلقًتح يؤثر إجيابيا على قوة االنفجارية لعضالت الرجلني لدى ن -4

 ( سنة. 38 -37صنف أشبال ) 

الربنامج التدرييب ادلقًتح يؤثر إجيابيا على السرعة القصوى اذلوائية لدى ناشئي كرة القدم صنف أشبال  -5

 ( سنة. 38 -37) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل القياس  -6

 البعدي.

و     توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي  -7

 لصاحل اجملموعة التجريبية.

كما افًتض الباحث أن الفروق ادلعنوية كانت لصاحل االختبارات البعدية بالنسبة للمجموعة التجريبية  -

اجملوعة التجريبية يف االختبارات البعدية شلا دل على  و افًتض أيضا بان الفروق ادلعنوية كانت لصاحل

فعالية و أفضلية استخدام الربنامج التدرييب ادلقًتح على استخدام الربنامج التدرييب العادي وقد أثبتت 

 .النتائج صحة ذلك، ومنو فإن افًتاضات الباحث قد حتققت 

 استنتاج العام: -3-3

سنة صنف اشبال ادلتمثلة يف  39بعد الدراسة ادليدانية ادلنجزة على عينة من ناشئ كرة القدم اقل من 

  :ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها خلصنا إذل االستنتاجات التالية شباب فروحة و غارل معسكر,فريقي 



 عرض ,تحليل و مناقشة النتائج                                                            فصل الثانيال

 

37; 
 

مبعدل ثالثة حصص يف من خالل نتائج اجملموعة الضابطة و اليت مارست الربنامج التدرييب العادي 

األسبوع تبني لنا ان ىذه اجملموعة أعطت نتائج ادلعتربة يف االختبار القوة ادلميزة بسرعة و القوة انفجارية 

لعضالت الرجلني أما يف اختبار السرعة القصوى اذلوائية دل تكن كذلك شلا يشري إذل أن شلارسة الربنامج 

 .ل و ادلرجو يف تنمية الصفات البدنية ادلدروسة التدرييب العادي دل يكن لو التأثري الفعا

اما اجملموعة التجريبية و اليت تدربت مبعدل ثالثة حصص يف األسبوع باستخدام طريقة التدريب التبادرل 

قصري قصري قد حققت نتائج أفضل من نتائج اجملموعة الضابطة يف مجيع االختبارات البدنية ادلدروسة وقد 

ية بان طريقة التدريب التبادرل قصري قصري يؤدي اذل حتقيق نتائج أفضل وخاصة إن أثبتت الدراسات النظر 

( سنة مؤىلة حسب خصائصها و استعداداهتا اجلسمية )منو العضالت ، اجلهاز 38-37ادلرحلة العمرية )

-4-3الدوري التنفسي .........اخل( دلثل ىدا نوع من التدريب لتنمية الصفات البدنية 

مادا على البيانات الىت مجعها الباحث من خالل دراستو ىده , و انطالقا من االستنتاجات :اعتالتوصيات

  ادلستخلصة و يف حدود إطار الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات التالية :

ضرورة استخدام طريقة التدريب التبادرل يف تصميم برامج تدريب و التحضري البدين لناشئي كرة القدم دلا -

ري اجيايب يف تنمية الصفات البدنية األساسية ادلدروسة من قبل الباحث و خاصة إن التدريب ذلا من تأث

التبادرل قصري قصري يطور السرعة القصوى اذلوائية اليت تعترب ذات أمهية بالغة يف مرحلة التحضري البدين يف 

  لعبة كرة القدم 

استخدام التدريبات اليت تتمشى مع طبيعة األداء الفعلي خالل مواقف الالعب التنافسية دلباريات كرة -

 القدم و ضرورة مراقبة الباحث لطريقة أداء حركات الالعبني و تصحيحها أثناء احلصص تدريبية 
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مسطرة للوصول إذل عند تطوير صفة بدنية ما جيب مراعاة نوع التدريب التبادرل ادلختار حسب األىداف -

 عمل شلنهج وبناء .

انتفاء نوع التدريب ونوع صفات البدنية ادلراد تنميتها و تطويرىا و دلك حسب خصائص النمو للمرحلة 

العمرية للناشئ كرة القدم وأيضا حسب سلتلف مراحل اإلعداد اليت يتضمنها التخطيط السنوي لعملية 

 التدريب .

ل دراسة معمقة جملالت ىذا نوع من التدريب و انعكاسها على سلتلف تنويع الدراسات ادلشاهبة من خال

 .ذىين الو  يططاخلانب ادلهاري و اجلصفات البدنية األساسية لكرة القدم باإلضافة إذل دراسة تأثريىا على 
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                                                                                                                  :الخاتمة

التطور الكبري الذي حققتو لعبة كرة القدم إىل التقدم العلمي من خالل دراسات و  إىليرجع الفضل 

 األخرىالبحوث املعلقة بطرق التدريب و إعداد العيب وذلك استنادا إىل احلقائق العلمية اليت قدمتها العلوم 

العملية التدريبية  لتنفيذتكنولوجية و اليت يستفيد منها املدرب  أو  االجتماعيةسواء بيولوجية النفسية 

 بشكل جيد .

,باعتبارىم فئة الناشئني أمههاولعل  ,عناصراليتطلب تكوين قاعدة رياضية قوية و سليمة تفاعل عدد من 

اذا  دمارسالنجم  حمور العملية التدريبية يف مراحل املمارسة الرياضية يف لعبة كرة القدم,حيث خيرج من بينهم

و تربوية من منطلقات سليمة مبنية على أسس علمية دقيقة تتوافق مع ما قدمت هلم الربامج التدريبية 

 احل منوىم.ر م خمتلف

ان متطلبات التدريب احلديث مل تعد تعتمد على عناصر التدريب الكالسيكية كاإلعداد البدين و تقين   

و وخطط و نفسي فحسب بل ىناك عناصر أخرى و ىي اإلعداد التاقلمي و تكيفي و املقصود بدلك ى

  .ان يصطنع املدرب أجواء التدريبية لطبيعة األداء يف لعبة كرة القدم احلديثة

من ىنا جاءت ىده الدراسة هبدف معرفة اثر برنامج التدرييب مقًتح باستخدام طريقة التدريب التباديل   

مت  سنة 71ناشئ كرة قدم اقل من لقصري قصري يف تنمية صفة القوة املميزة بسرعة لعضالت الرجلني 

(سنة مت اختيارىم بطريقة 71-71شبل يف كرة القدم تراوحت أعمارىم ) 03متثيلهم بعينة مكون من 

اجلهة ،كرة القدم ما بني الرابطات لالناشطني يف بطولة  شباب فروحة و غايل معسكر من فريقي العمدية

ىذه العينة مث وضعها حتت  االختباراتحبيث مت تطبيق  1374-1370للموسم الرياضي  اجلهة الغربية
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تدريب تنمي الصفات البدنية املراد طريقة  وذلك من خالل استخدام  عيأسابظروف التجريب ملدة ستة 

فًتات اجلهد و  ىذه الدراسة و ىف نفس الوقت ىذه الطريقة التدريبية تالئم طبيعة التبادل بني يفاملستهدفة 

 املباريات كرة القدم و فور هناية التجربة يف التنافسياقف اللعب مو  يفالفعلى  األداءيتميز هبا  اليتالراحة 

 يفاستخدام طريقة التدريب التباديل قصري قصري  يةلأفضاتبثت نتائجها  اليتاالختبارات البعدية  طبقت

علمية  أسسو منو ميكن القول ان بناء الربامج التدريبية القائمة على للمجموعة الضابطة .الربنامج املقًتح 

لتشكيل الفرق  تأىيلهمالصاعد ىف جمال كرة القدم و  النشءدقيقة و سليمة يؤدي حتما اىل تكوين 

 .النخبوية الوطنية املستقبلية و تطوير مستوى كرة القدم اجلزائرية 

الدراسة  يفمتثلت  اليتمن خالل ىذه املقاربة العلمية و  إليهافان االستنتاجات املتوصل  األخري يفو 

قابلة للمناقشة و طرح املزيد من التساؤالت  أوليةالتطبيقية موضوع ىذا البحث عبارة عن حقائق  و النظرية

فهذه احلقائق العلمية حتتاج تراكمات من الدراسات التجريبية املعمقة الىت بدورىا تتطلب املزيد من ضبط 

واسع جدا .اإلنسانية احليوية العديد من املتغريات و التحكم فيها الن جمال الدراسات   
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 إعادةاالختبار و -البدنية لعينة الدراسة االستطالعية االختباراتالنتائج المتحصل عليها في -
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النتائج الخام المتحصل عليها في االختبارات البدنية القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية:-  

  

 

 



:لضابطةالنتائج الخام المتحصل عليها في االختبارات البدنية القبلية و البعدية للمجموعة ا-  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



البحث ملخص  

 

 ادلميزة بالسرعة القوة تنمية يف ادلقرتح التدرييب الربنامج اثر عن الكشف ىو احلالية الدراسة من ف اذلد كان
 األشبال ودالك فئة متثل اليت سنة( 51-51) العمرية للمرحلة القدم كرة ناشئ لدى الرجلني لعضالت

 تنمية دلك يف أثر ادلعرفة عن ،فضال قصري قصري التباديل التدريب بطريقة تدرييب منهج تصميم اخلالل من
 بتوقع حلول الباحث قام حبيث         - اذلوائية القصوى السرعة و الرجلني لعضالت ريةاالنفجا القوة
 توقفت عنده ما على استنادا‘ فرضياتو صحة باختيار دلك و ادلطروحة التساؤالت على لإلجابة مؤقتة

 و ادليدانية للدراسة التجربة عليو ترتكز اليت النظرية اخللفية شكلت علمية احلقائق من السابقة الدراسات
 على البعدية القبلية و البدنية االختبارات إجراء بينها من البيانات جلمع أدوات و طرق عدة على باالعتماد

 ضابطة أخرى و جتريبية رلموعة اىل تقسيمها و العمدية بالطريقة اختارىا مت شبال 03 قوامها عينة
 ىده يف ادلنهج التجرييب خطوات إتباع خالل من و ادلتكافئتني للمجموعتني التجرييب التصميم باستخدام

 نتائج مبعاجلة الباحث ادلستقبل،قام ادلتغري على التشويش ميكنو اليت الداخلية ادلتغريات عزل و الدراسة
 الوسائل على باالعتماد الرئيسية تطبيق التجربة هناية يف عليها ادلتحصل اخلام البعدية و القبلية االختبارات
 النتائج مقابلة بعد ،و تفسريىا و حتليلها علمية بعد احلقائق اىل النتائج ترمجة مت من ،و ادلناسبة اإلحصائية
 ادلقرتح التدرييب برنامج إن أمهها ، عدة استنتاجات اىل التوصل الباحث ،استطاع مناقشتها و بالفرضيات
 حققو الذي األثر من أفضل اجيايب اثر و لو فعالية كانت قصري قصري التباديل التدريب طريقة باستخدام

 خالل من ظهرت اليت االستنتاجات ،ىده من الدراسة ادلرجوة لألىداف بالنسبة العادي التدرييب الربنامج
 فرضيات صحة تأكدت بالتايل ،و ادلتكافئتني نيللمجموعت احلسابية ادلتوسطات بني الفروق داللة اجياد

 متطلبات مع يتماشى الذي التدريب النوع من ىدا استخدام بضرورة الباحث أوصى األخري يف ،و الباحث
 دلك ،و القدم كرة مباريات لعبة خالل التنافسية ادلواقف يف الراحة و اجلهد لفرتات الفعلي األداء

 . القدم كرة ناشئي فئات دلختلف ادلوجهة التدريبية للربامج العلمي بالتخطيط

 

 



Résumé 

 

l’objectif de la présente étude était de montrer l’impact d’ un programme 

d’entrainement proposé pour développer la qualité de la Force-vitesse du membres 

inférieurs visant les muscles des jambes chez des jeunes footballeurs âgés de 15 à 16 

ans, cette tranche d’âge qui représente la catégorie du cadet, ce programme proposé est 

basé sur la conception de la méthode d’entrainement Intermittent court court, ainsi que 

ce travail vise a connaitre son impact sur le développement de la force explosive du 

membres inférieurs et de la vitesse maximale aérobie-VMA ,de sorte que le chercheur a 

proposé des hypothèses afin de répondre aux questions posées dans cette étude ,d’après 

ce que lui arrivé par les études précédentes qui représente le guide théorique pour 

enrichir le cote pratique de la recherche, et par utiliser certains outils pour collecter les 

données ,parmi eux le chercheur a construit une batterie des tests d’évaluation(pré test, 

post test) déroulés sur une échantillon de 30 individus  sélectionnés par des critères de 

contrôler les paramètres de la variable expérimentale afin d’isoler les variables 

parasites , cet échantillon a été divisé par 2 groupes ,l’un c’est le groupe expérimentale 

et l’autre c’est le groupe témoin ou du contrôle, en utilisant la méthode de la conception 

expérimentale du 2 groupes assimilés, et par suivre les démarches de la méthode 

expérimentale dans cette étude, le chercheur a fait traiter les résultats réalisés a la fin 

d’étude par l’utilisation des outils statistiques qui conviennent a sa méthodologie de 

recherche , après il a pu analyser et traduire ces données vers des notions scientifiques, 

cela est fait après les entrevue avec les hypotheses,donc le chercheur a pu arriver de 

sortir avec des conclusions, notamment que le programme d’entrainement proposé avec 

la conception de l’Intermittent court court avait une efficacité plus remarquable mieux 

que le programme d’entrainement ordinaire dans la réalisation des objectifs visés par 

cette étude, ces conclusions qui ont émergé a travers le calcul des différences 

significatives entre les moyennes des 2 groupe d’étude, et donc les hypothèses étaient 

validées, enfin le chercheur a recommandé la nécessité de planifier cette méthode 

d’entrainement, qui se rapproche a la modélisation du football et de la nature des 

séquences sollicitées « effort-contre effort »comme exigences dans les compétitions du 

foot, ainsi que la planification a base scientifique des programmes d’entrainement pour 

divers catégorie des jeunes footballeurs. 
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