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 اإلهداء

 .احلمد هلل بارئ النسمة اخلالق من الكلمة الناطق بالبيان واحلكمة ألهل العلم بالعربية ال بالعجمية
ألمي الذي علم املتعلمني إىل رسولنا أهدي هذا العمل املتواضع إىل منارة العلم واإلمام املصطفى إىل ا

 ".حممد صلى اهلل عليه وسلم "الكريم 

 إىل روح أبي الطاهرة. 

  إىل اليت محلتين وهنا على وهن إىل احلضن الدافئ والقلب احلي إىل العني اليت قاطعت النوم
 "أمي"لتسهر على راحيت إىل االسم الذي خيفي سر جناحي 

 إلخوة واألخوات كبريا وصغريا إىل اجلدة الغالية وإىل مجيع ا. 

 إىل زوجيت الكرمية. 

 إىل ابنيت الغالية أشواق. 

 . إىل الذين يبنون النفوس وينشئون العقول ،إىل الذين يساهمون يف تربية األجيال الصاعدة،إىل
 .ر االبتدائي إىل التعليم اجلامعيكل املدرسني الذين ساهموا يف تعليمي من الطو

 دقاء إىل كل األحباب واألص. 

 وهران-وطلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية  إىل مجيع أساتذة- 

 بوالية تيارت هإىل كل مدربي ومصارعي الكاراتي. 

 إىل أرواح شهداء اجلزائر واألرض املقدسة. 

 إىل كل من نساه قلمي وذكره قليب 

 إىل وطين اجلزائر. 

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي. 
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 قديرالشكر والت
شكرا هلل من أحياني وسخرني طالبا للعلم،ثم الشكر لكل من علمين حرفا من أول عمري إىل يومنا 

 "صلى اهلل عليه وسلم "هذا وأصلي وأسلم على سيدنا حممد 
يتوجب علينا أن نرفع "من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل"قال املصطفى، صلوات ربي وسالمه عليه 

العمل ومن أنار لنا مشعة بددت وحشة الطرق ،أو أوحى بفكرة شأن من كان له شأن يف هذا 
فتحت أمامنا األفاق أو أشار برأي أضاف لبنة على البناء أو كلمة سددت العزم للمضي على 

 .الدرب الطويل
ملا قدمه لي من " ناصر عبد القادر"أتقدم خبالص الشكر والتقدير واالحرتام إىل األستاذ الدكتور 

 .رشادات هامة إلجناز هدا العمل املتواضعتوجيهات قيمة وإ
ووجب علينا أن خنص بالشكر اجلزيل وعظيم االمتنان والعرفان إىل مدير املعهد وإىل مجيع األساتذة 

 . والدكاترة على النصائح اهلامة اليت قدموها لي
الرياضي  وإدارة املركب هكما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل رئيس الرابطة الوالئية للكاراتي

كما ( همصارعي الكاراتي)الذين ساعدونا وعينة البحث  هاجلواري بعني الذهب ،ومدربي الكاراتي
 .أتقدم بوافر الشكر إىل فريق العمل الذين ساعدوني كثريا

وختاما أتوجه بفائق الشكر و التقدير واالحرتام إىل أعضاء اللجنة العلمية املوقرة على قبول مناقشة 
 .مع إثرائنا جبملة من املالحظات العلمية اليت تدعم وتزيد من ثقلها العلمياألطروحة هذه 

 
 .وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

  الطالب                         
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 :مقدمـة البحـث.7
مكونات اللياقة البدنية املطلوبة ، فهو يسعى إىل حتقيق أعلى يهدف التدريب الرياضي يف رياضة الكاراتيه إىل تنمية 

مستوى ممكن ، من خالل استعمال التمرينات لتنمية وتطوير قدرات الالعبني وإمكانياتهم البدنية واملهارية ،وبالتالي 
 .إعطاءهم الفرصة لتأدية واجباتهم بأعلى مستوى من الكفاءة للحصول على أكرب قدر من النفع هلم

ذا يعين أن التدريب الرياضي حبد ذاته وسيلة وليس غاية تظهر فيه أهمية االعتماد على نوعية التمرينات اليت تأخذ وه
شكل األداء وطبيعة العمل العضلي وبالتالي االقتصاد يف األداء احلركي عن طريق تطوير وحتسني احلالة البدنية العامة 

 . لك األداء واخلاصة للمجموعات العضلية اليت تشرتك يف ذ
لقد خطى التدريـب الرياضـي خطوات واسعـة يف طريق العلـم، حيث توسع يف استخدام خمتلف العلوم لبناء عملياته 
وختطيطاته فيقول أمحد عبد الرمحان وعز الدين فكري أن التدريب الرياضي هو العملية الشاملة للتحسني اهلادف لألداء 

ج خمطط لإلعداد واملنافسات فهو عملية ممارسة منظمة تتميز بالديناميكية الرياضي والذي يتحقق من خالل برنام
 (31، صفحة 7114، .فكري ح) .والتغري املستمر

ومبا أن التدريب الرياضي يعتمد على الوسائل والطرق التدريبية املختلفة فإن كل طريقة حتقق أهداف معينة فيشري حممد 
خمتلف الوسائل اليت ميكن بها تنمية وتطوير احلالة التدريبية للفرد الرياضي إىل "سن عالوي إىل طرق التدريب بأنها ح

(700، صفحة 0117عالوي، ) ".أقصى درجة ممكنة   
ال اىل حتقيق مستويات من االجناز العالي يف إن طرائق التدريب الرياضي تهدف اىل تطوير مستوى االداء الرياضي وصو

األنشطة الرياضية،فتنوع هذه الطرائق التدريبية واختالف تأثرياتها حفز الباحثني واملهتمني إىل اختيار الوسيلة أو الطريقة 
 .التدريبية األكثر تأثريا واليت تسهم يف تطوير االجناز

يف تطوير معرفتهم العلمية بكل ما يتعلق باملتغريات اليت تؤثر على لذلك فالبحوث العلمية التخصصية ساعدت املدربني 
 جناح العملية التدريبية من اجل حتقيق مستوى بدني جيد لتطوير االجناز يف الفعاليات الرياضية 

ن دور كبري ملا هلا م"القوة االنفجارية "فمن الصفات البدنية األساسية واملهمة اليت تلعب دورا فعاال يف رياضة الكاراتيه 
يف تطوير عضالت الرجلني واليدين لألداء السريع فتنمية وتدريب هذه الصفة البدنية سوف يزيد القوة والسرعة بدرجة 

 .عالية
فرياضة الكاراتيه هي رياضة قتالية نبيلة املمارسة ، عريقة النشأة ، يابانية امليالد ، منتشرة بنواديها يف مجيع أحناء العامل 

ل واملرأة حيبها الصغري والكبري جتلب اجلميع بفنياتها ومهاراتها وبطوالتها ، تنمي يف اجلسم قدرات ميارسها الرج
 .(0، صفحة 0114أمحد،، ) ..عقالنية وجسمانية كبرية وهي وسيلة من وسائل الدفاع بدون سالح 

ثله مثل كل الرياضات وضعيته تستدعي الكثري من االهتمام ، فالنوادي القليلة فالكاراتيه يف اجلزائر هو يف إطار التنمية م
والتجهيزات ضئيلة لكن باإلرادة  وتوسيع قاعدة املشرتكني ومواكبة التطورات العلمية احلديثة يف التدريب الرياضي 

وع كيفية إعداد مصارعينا باإلمكان االستفادة وحتقيق األهداف حتى وإن كان السري بطيء ، والشيء املهم هو موض
بدنيا ويف كيفية تنمية الصفات البدنية للمصارع واليت أصبحت من املشاكل اهلامة اليت جتذب اهتمام املدربني والالعبني 

 .أنفسهم 
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ويذكر حممد حسن عالوي ، نصر الدين رضوان أن نتائج األحباث والدراسات قد اتفقت على أن القوة العضلية من 
سية يف تطوير األداء احلركي يف بعض األنشطة الرياضية ،  فضال على أنها تؤثر يف تنمية بعض الصفات العوامل األسا

 (71، صفحة 0117، .رضوان م)البدنية األخرى كالسرعة والتحمل والرشاقة 
ية بتنمية اللياقة البدنية ملصارعيها إميانا منها بأنها األساس ولقد اهتمت الكثري من بلدان العامل املتفوقة يف الرياضات القتال

الذي يرتكز عليه إعداد الالعبني وحتضريهم على املستوى العاملي ، إذ يظهر ذلك واضحا يف الدور الذي تؤديه الكفاءة 
 .البدنية يف رياضة الكاراتيه 

لى أسس علمية متطورة مع االرتقاء بأساليب التدريب فتقدم املستويات الرياضية جاء نتيجة التخطيط السليم املبين ع
وتطور األدوات و األجهزة  و املالعب و االهتمام بإعداد املربني وتأهيلهم علميا وعمليا ، وقد واكب هذا التطور 

 (51، صفحة 0111الباسط، )تقدم كبري يف خطط اللعب وفنونه يف األلعاب الفردية و اجلماعية 
ولقد تعددت طرائق التدريب الرياضي اليت تهدف مجيعا إىل تطوير مستوى األداء البدني و املهاري وصوال لتحقيق 
مراكز متقدمة يف األنشطة املختلفة ، ويسعى املدربون إىل اختيار أفضل أنواع طرق التدريب وأنسبها واستخدام 

تخصصي ، وذلك بهدف الوصول إىل حتقيق استثمار أهم القدرات البدنية أحدث الوسائل تتناسب مع نوع النشاط ال
، صفحة 0110إبراهيم، )اخلاصة بنوع النشاط احملدد ملا هلا من تأثري مباشر يف ارتفاع مستوى األداء البدني و املهاري 

00) 
اليت تتصف بالتغري املستمر لشدة أداء العمل  هالكاراتيمصارعي ويف التدريب الرياضي احلديث جيب مراعاة حركة 

وكذلك بالعمل العضلي ذي الشدة العالية و السرعة ، وعلى هذا فإن اإلعداد البدني جيب أن يبنى مع حساب صفة 
تمارين النشاط احلركي الذي يعد القاعدة املهمة عند تطوير الواجبات املهارية و اخلططية ، ولذلك جيب اختيار ال

اخلاصة باإلعداد البدني حبيث يكون حمتواها وسرعتها متطابقني مع احلركة اليت يؤديها الالعب وتعد القوة واحدة من 
ألنها تؤثر تأثريا كبريا يف سرعة احلركة كما تؤثر  هالكاراتيالعناصر األساسية اليت يعتمد عليها اإلعداد البدني يف رياضة 

 .  بالسرعة و املداومة و املرونة يف نشاطه احلركي وهي مرتبطة
إذ أن التغلب على املقاومات اخلارجية يكون عن طريق التقلص العضلي الذي يرتبط بالقدرة على إخراج أقصى قوة 

 (11الصفار، صفحة ) بأقصر وقت ممكن 
ياضي إىل القوة العضلية منها استخدام تدريبات األجهزة ويف تدريب رياضة الكاراتيه هناك وسائل عديدة للوصول بالر

و األدوات ومن هذه األجهزة و األدوات املقاعد السويدية و الصناديق اخلشبية وتدريبات األثقال وتدريبات البليومرتك 
ية وحيسن وغريها من الوسائل األخرى إذ أن التدريب البليومرتي يعد تدريبا خاصا يهدف إىل تعزيز القوة االنفجار

تطوير العالقة بني القوة القصوى و القدرة االنفجارية ، لذا فقد برز هذا النوع من التدريب بسرعة ، فأصبح من أشهر 
وسائل التدريب لكل املستويات و االعمار ، ولقد أصبح مقبوال بوصفه وسيلة من وسائل التدريب املناسبة لقطاع 

   (05خمتار، صفحة ) ا القوة دورا كبرياعريض من األنشطة الرياضية اليت تؤدي فيه
ويف الوقت احلاضر اصبح حتقيق االجناز الرياضي أمرا طبيعيا ويتطلب العديد من املستلزمات الضرورية للعمل على رفع 

االجناز وهلذا فقد مت االستعانة مستوى األداء  الرياضي وحتقيق أفضل اجناز بعد اتباع أحسن الوسائل اليت حتقق هذا 
بنوعني من التدريبات للقوة االنفجارية وهما تدريبات األثقال و البليومرتي من قبل العديد من العلماء ويف العديد من 

استخدم الكثري من املدربني يف بلدان خمتلفة أسلوب تدريب البليومرتي وحققوا به نتائج متقدمة يف الكرة "الدول فقد
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واليد والقدم والسلة وألعاب الساحة واملضمار والسباحة واجلمباز،حيث تعمل مترينات البليومرتي جنبا إىل الطائرة 
جنب مع مستوى التكنيك اجليد على تقدم مستوى اجناز الفعاليات واملهارات الرياضية 

 ) .714،0111بسطويسي،(املختلف
أن تدريبات ( بسطويسي ) يف اجملال الرياضي إذ يؤكد إن التدريب البليومرتي من الوسائل املستخدمة بشكل واسع 

البليومرتك املختلفة قد شاع استخدامها بوصفها تدريبات مهمة وأساسية لتنمية وتطوير عنصر القوة القصوى كأهم 
أحد الركائز املهمة و املؤثرة على تقدم  يالبليومرت عد تدريبيوبذلك ،ني لكثري من الفعاليات الرياضيةعنصر بد

 .توى اإلجناز مس
يقرب الفجوة بني القوة القصوى و القوة املميزة بالسرعة وهذا يعزز احلركات االنفجارية حيث حيدث هنا  يفالبيومرت

منعكس ) وتدعى هذه العملية ( االنقباض املركزي ) ثم تقصر ( االنقباض الالمركزي ) إطالة العضلة أثناء التدريب 
طريقة تدريب صممت ) وعليه تكون تدريبات البليومرتي ( جلوهري يف البليومرتي وهو الشيء األساس و ا/ االمتداد 

 (التقصري  –لإلفادة من الطاقة املطاطية املخزونة يف العضالت من خالل دائرة التطويل 
جليد وكذلك فان هناك العديد من العلماء واملدربني الذين يؤكدون على أن تدريبات األثقال تؤدي إىل حتقيق االجناز ا

فبالرغم من أن الذين يؤكدون على أن تدريبات األثقال عالية الشدة تزيد من القوة العضلية بدرجة كبرية وميكن "
 ) 02 ،صفحة0112حسام وآخرون،("املدربني مالحظة ذلك مبقارنة األفراد املدربني وغري

أن تدريبات البليومرتي واألثقال مل تعط قد تبني للباحث من خالل ممارسته وإطالعه ومالحظاته يف تدريبات الكاراتيه 
 . األهمية الالزمة للوصول باملصارعني إىل املستوى املطلوب

وبناءا على ما تقدم تكمن أهمية البحث يف التعرف على أي من األساليب املستخدمة أكثر تأثريا يف تطوير القوة 
 .لكاراتيه االنفجارية وبذلك يسهم هذا البحث مساهمة علمية جادة يف رياضة ا

 : مشكلة البحث .6
لقد اجتهت البحوث والدراسات احلديثة إىل اخلصوصية يف تدريب أي جزء من اجلسم الذي خيدم الفعالية املؤداة وهذا 
أدى بدوره إىل االجتاه بأي نوع من أنواع التدريب ميكن احلصول على أكرب قدر ممكن من التطور يف املدة الزمنية 

 احملددة
مبستوى اإلجناز و األداء الرياضي عملية ذات أبعاد علمية متعددة تنعكس من خالل تطبيق برامج التعليم و  إن االرتقاء

التدريب املختلفة وإسهام املعلومات و احلقائق العلمية يف تقنني األمحال التدريبية البدنية و املهارية و اخلططية إلعداد 
 .العب متكامل ملواجهة املنافسات الرياضية 

ن الوسائل التدريبية اليت يستعني بها املدربون لتطوير قوة االنفجارية و لتحقيق االجناز املطلوب بأقل جهد ووقت فم
 .هي التدريب باألثقال واليت هي من الطرق املستخدمة بشكل واسع يف تنمية القوة االنفجارية 

قوة االنفجارية هي التدريب البليومرتي الذي ومن الوسائل احلديثة األخرى واليت أثرت اجيابا على تنمية وتطوير ال
يتضمن أنواعا خمتلفة من متارين القفز املتنوعة واليت هلا دور فعال يف تطوير وحتسني االجناز ألن تدريباتها تقلل الفجوة 

 .بني القوة القصوى والقوة السريعة بشكل كبري
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إىل الربامج اإلعداد البدني املعدة بعناية  هالكاراتير رياضة وتشري معظم الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب إىل افتقا     
و املخطط هلا جيدا سواء للكبار أو للناشئني ، كما يشري الواقع أيضا إىل أن اإلعداد البدني يأتي يف ذيل اهتمام 

فمن الطبيعي أن  املدربني وهو بهذا أبرز املعوقات اليت حتول دون اللحاق بركب التطور العلمي ويف مجيع الرياضات ،
يواكب هذا التطور تطورا مماثال يف طرق وأساليب التدريب حتى تتمكن من الوصول إىل املستويات العاملية يف هذه 
الرياضة ، فبعدما تأكد العلماء وخرباء التدريب أن القوة العضلية هلا تأثر مباشر وأساسي على درجة تنمية وتطوير 

إذ أن   (31، صفحة 0117، ماتفيف) ملة باعتبارها الركيزة األساسية للقدرة احلركيةمجيع عناصر اللياقة البدنية الشا
التدريب البليومرتي قد صمم ليحقق تنمية مباشرة للقوة العضلية ومن ثم ملستوى األداء املهاري يف األنشطة املختلفة ، 

يزة اليت ترتبط بني أسلوب التدريب باالنقباضني املركزي والالمركزي يف تطوير ويعد هذا األسلوب من األساليب املم
 .(50، صفحة 0120، تاجي) القوة العضلية

إن تنوع الطرق التدريبية واختالف تأثرياتها وحاجة الرياضيني إىل إعداد بدني يتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم وفق 
عالية ومتطلباتها،ومبا أن القوة االنفجارية هي احدى املظاهر األساسية للقوة العضلية واليت تلعب دورا فاعال يف الف

إعداد الرياضي،ومن خالل خربة الباحث امليدانية كونه مدرب رياضة الكاراتيه الحظ أن هناك مشكلة تتجلى يف 
حتقيق هدف تنمية القوة االنفجارية بأقل وقت وأقل جهد ممكن ،مما كيفية اختيار الوسائل التدريبية الفاعلة واملؤثرة يف 

حدا بالباحث دراسة تدريبات البليومرتي واألثقال واملختلط وتأثريهما يف تطوير القوة االنفجارية وحتسني بعض 
 . القدرات البدنية لدى مصارعي الكاراتيه

 :التالي السؤال الرئيسيابة على وانطالقا من هذا وحلل هذه املشكلة يرى الباحث أهمية اإلج
يف تطوير القوة االنفجارية لدى مصارعي واألثقال واملختلط ما هو تأثري استخدام التدريبات البليومرتية  -
 الكراتيه؟

 :ويف ضوء السؤال الرئيسي نطرح األسئلة الفرعية التالية
بعض القدرات البدنية لدى مصارعي  يف تنمية واألثقال واملختلطما مدى تأثري التدريبات البليومرتية -0

 ؟هالكاراتي
 لدى مصارعي الكاراتيه؟ما هو األسلوب األكثر فعالية يف تطوير القوة االنفجارية  -7
 ما هي الفروقات املتحصل عليها بني العينة الضابطة و العينات التجريبية اليت يقام عليها البحث؟ -3

 : أهداف البحث.0
بصدد معاجلته وقصد حتديد طبيعته العلمية ،ارتأينا لوضع بعض األهداف اليت نود إن موضوع البحث الذي حنن 

 :الوصول لتحقيقها حسب النقاط التالية
يف تطوير القوة االنفجارية لدى مصارعي  )البليومرتية واألثقال(التعرف على أثر استخدام التدريبات املختلطة  -0

 .الكراتيه
يف تطوير القوة االنفجارية وتنمية بعض القدرات لبليومرتية التعرف على أثر استخدام التدريبات ا -7

 .هالكاراتيلدى مصارعي  )السرعة ،الرشاقة(البدنية
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السرعة (يف تطوير القوة االنفجارية وتنمية بعض القدرات البدنية التعرف على أثر استخدام تدريبات األثقال  -3
 .هالكاراتيلدى مصارعي )،الرشاقة

 .هالكاراتيلدى مصارعي ريبية أكثر تأثريا على القوة االنفجارية معرفة أي األساليب التد -4
 (.سنة  01  – 02) الكشف عن مدى أهمية القوة االنفجارية يف املرحلة العمرية  -5
الكشف عن دور التدريب البليومرتي واألثقال واملختلط يف تطوير بعض الصفات البدنية لدى مصارعي  -0

 ( .سنة  01  – 02) صنف األواسط  هالكاراتي
 : فرضيات البحث .4

يؤثر إجيابا يف تطوير القوة االنفجارية لدى  )البليومرتي واألثقال(استخدام التدريب املختلط  :الفرضية الرئيسية 
 .مصارعي الكاراتيه

توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية لكل أسلوب تدرييب لصاحل القياس البعدي  .0
 .ات قيد البحثللمتغري

توجد فروق دالة إحصائيا بني األساليب التدريبية املستعملة يف القياسات البعدية للمتغريات قيد البحث لصاحل  .7
 .)البليومرتية واألثقال(عينة التدريب املختلط 

 : أهمية البحث .0
 :تنحصر أهمية البحث يف جانبني اثنني ،األول هو اجلانب النظري ويتمثل يف 

 .بعض التوصيات النظرية والتطبيقيةاقرتاح -
 :أما الثاني فهو اجلانب العملي وتنحصر أهميته يف

توضيح مفهوم أسلوب التدريب البليومرتي واألثقال وخصوصياتهما عن طرائق وأساليب التدريب االخرى  -
أصبحا من أكثر األساليب واألهمية البالغة اليت أصبح يشغلها كل أسلوب يف عملية االعداد البدني واملهاري وألنهما 

 .استخداما يف تنمية القوة العضلية 
معرفة التمارين املناسبة يف تنمية كل نوع من أنواع القوة وكيفية استعمال األجهزة و األدوات ، وهدف كل مترين  -

 .ويف اجتاه العمل العضلي و األداء احلركي و املهاري لرياضة الكاراتيه
 :صطلحات البحث م.2

التدريب باألثقال يشتمل على األشكال " أن (  0114) يذكر طلحة حسام الدين  : تدريب باألثقالتعريف ال
املختلفة من مترينات املقاومة املتغرية واليت يطبق باألثقال احلرة أو أجهزة األثقال ومازالت الدراسات جترى لتقنني 

 .استخدامه يف برامج األنشطة املختلفة
التدريب باألثقال أحد أشكال تدريبات املقاومة حيث ميكن إضافة أو "أن (  0115)  (جيمس هيسون ) كما يعرف 

 " استبعاد األثقال بأحجامها املختلفة اىل احلمل الكلي للوصول اىل املقاومة الصحيحة لكل مترين ولكل جمموعة عضلية
ثقال هو طريقة من طرق إعداد وتهيئة أن التدريب باأل( " م  7111) كما يشري عبد العزيز النمر ، ونارميان اخلطيب 

 "الالعب باستخدام مقاومات متدرجة لزيادة املقدرة على إنتاج القوة أو مواجهتها 
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هو عبارة عن أسلوب يف التدريب يعتمد على استغالل انقباض العضلة بالتطويل يف إنتاج  :التدريب البليومرتي 
على متارين الوثب لألسفل أو الطريقة املفاجئة وغالبا ما يتم أداء  احلركة االنفجارية ، ويستخدم لتنمية القوة ويركز

متارين بليومرتية على شكل وثبات سواء كانت تؤدى يف جمموعات باستخدام نوع واحد من الوثب أو على شكل 
   (511، صفحة 7115أمني، ) أنواع من الوثبات املتنوعة

التدريب يف عدد من الرياضات اليت حتتاج إىل تطبيق أقصى قوة أثناء احلركة بأقصى سرعة و اليت تسمى يفيد هذا 
وهو عبارة عن جمموعة من التمرينات اليت من خالهلا يقع عبء على العضالت مع  –القوة  –أحيانا برياضات السرعة 

  (004، صفحة 7115بديوي، ) إجبارها على املطاطية قبل أن حيدث انقباض خاص باحلركة
هي جمموعة عناصر األداء البدني متكن الفرد من أداء احلركات البدنية و املهارية بكفاءة واقتدار ،  : القدرات البدنية

 م بكفاءةوهي استعداد طبيعي أو مكتسب من خالل اإلعداد لألداء ، وتتضمن بصورة عامة القدرة على حتريك اجلس
  (017، صفحة 0115حساني، )

تعرف بأنها املقدرة أو التوتر اليت تستطيع عضلة او جمموعة عضلية أن تنتجها ضد مقاومة يف أقصى :القوة العضلية
 )072،صفحة 7110محاد، (انقباض إرادي واحد هلا 
 :القوة االنفجارية
ة تعين القيام حبركة تستخدم فيها القوة القصوى يف حلظة قصرية إلنتاج احلركة ،تتطور هذه الصفة إن القوة االنفجاري

بناءا على احلالة التدريبية للرياضي إذ أن زيادة احلالة التدريبية حتقق أكرب مقدار من القوة يف أقصر وقت ممكن من 
جارية حيصل بتكرار التمرين لذا تشمل مجيع التمارين حيث املقدار وطول الفرتة الزمنية ،فالتدريب على القوة االنف

املتنوعة اليت يستخدم فيها احلمل أثناء االداء احلركي بتعجيل قصوي،ففي اللحظة الزمنية اليت تصل فيها احلركة إىل 
 .)007-000،صفحة 0111حسني والعنكيب، (التعجيل املطلوب تتطور القوة االنفجارية

، أي القتال أو الدفاع عن النفس بدون سالح ، وهي كلمة مكونة من ( اليد اخلالية ) ناها كلمة يابانية مع :الكراتيه
 .جزئني
  (00، صفحة 0115سعيد، )معناها يد وتعين اليد اخلالية : معناها خالية ، تي :الكارا
سه وطرقه وقواعده ومدارسه ، يتميز حبركات رشيقة ومجيلة هو فن قديم من فنون الرياضة له منهاجه وأس :الكراتيه

 (12، صفحة 0112السرور، )، وميارسه الفرد وحده أو مع شريك أو جمموعة كبرية 
 : الدراسات املشابهة.1

إخراج البحث وأيضا الوسائل واألدوات تكمن أهمية الدراسات املشابهة يف حماولة االستفادة من املنهجية املتبعة يف 
 .املتبعة وكذا مواجهة الصعوبات وكذلك اختيار عينة البحث

حيث كانت هناك بعض الدراسات والبحوث السابقة اليت ساعدت على إزالة الكثري من املعتقدات اخلاطئة املتعلقة 
ارية وحتسني أدائهم يف بعض التخصصات بالتدريب البليومرتي واألثقال واليت أكدت إمكانية تنمية القوة االنفج

يب لتطوير يالرياضية ويف خمتلف املراحل العمرية ،كما ساعدت هذه الدراسات الباحث يف كيفية تصميم برنامج تدر
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القوة االنفجارية وتنمية بعض القدرات البدنية لدى مصارعي الكاراتيه ،وقد خلص الباحث إىل العديد من الدراسات 
 .ية املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية العربية واألجنب

 :الدراسات العربيــة 7.1
 (0115خليل، ) (:7110)دراسة عاطف رشاد خليل - .

 .تأثري استخدام تدريبات الوثب العميق على بعض القدرات البدنية لالعب الكرة الطائرة: موضوع الدراسة
أثري تدريبات البليومرتيك من خالل تدريبات الوثب العميق على بعض القدرات البدنية التعرف على ت: هـدف الدراسة

 .اخلاصة بالعيب الكرة الطائرة
 .سنة 02العب كرة طائرة حتت  01يلم حجم العينة :  العينــة

عيب فريق استخدام الباحث املنهج التجرييب جمموعة واحدة مستخدما طريقة القياس القبلي والبعدي لال: اإلجراءات
 .وحدات أسبوعيا 3شهور بواقع  3واستغرق الربنامج التدرييب . نادي الزمالك
واليت ( الرشاقة–السرعة  –القدرة )أسفرت نتائج الدراسة أن تدريبات الوثب العميق ضرورية لتطوير : أهـم النتائــج

 %. 4.0، % 00.5، % 70.2بلغت نسبتها على التوالي 
 (0110اجلندي، ) يدراسة ثروت حممد اجلند-

 .تأثري برنامج تدرييب مقرتح باألثقال والوثب العميق على معدالت منو القدرة العضلية: موضوع الدراسة
 .التعرف على تأثري الربنامج املقرتح على معدالت منو القدرة العضلية على العيب كرة السلة: هـدف الدراسة

 .سنة 71-01العبا ترتاوح أعمارهم بني  04الدراسة على عينة قوامها أجريت : العينــة
استخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعدي وكان الربنامج : اإلجراءات

 .أسابيع مبعدل وحدتني يف األسبوع( 1)ملدة 
 : أهـم النتائــج

 .ى إىل تطور القدرة العضلية للرجلني واملتمثلة يف الوثب العموديتدريبات األثقال والوثب العميق أد -
تدريبات األثقال والوثب العميق أدى إىل تطور القوة لعضالت الصدر والرجلني وأن معدل النمو يف قوة عضالت  -

 .الطرف السفلي أكرب من الطرف العلوي
 (0114حسن، )(: 7110)دراسة رفاعي مصطفى حسن 

دراسة مقارنة بني تأثري أسلوب استخدام األثقال وأسلوب املصادمة لتنمية القوة املميزة بالسرعة : موضوع الدراسة
 .للرجلني لالعيب كرة القدم

 .التأثري والفرق بني األسلوبني يف تنمية القوة املميزة بالسرعة للرجلني لالعيب كرة القدم: هـدف الدراسة
 .سنة 02العبا حتت  31اشتملت العينة على  :العينـــــة
استخدم الباحث املنهج التجرييب مبجموعتني جتريبيتني مت اختيارهم بالطريقة العمدية، واستمرت فرتة : اإلجراءات

 .وحدات تدريب أسبوعيا( 3)أسابيع بواقع ( 0)تطبيق الربنامج 
ريب باملصادمة قد أثر تأثريا إجيابيا يف تنمية القوة املميزة كل من أسلوب التدريب باألثقال وأسلوب التد:أهـم النتائــج

 .بالسرعة لالعيب كرة القدم
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أسلوب التدريب باملصادمة حقق نسبة أفضل من أسلوب التدريب باألثقال يف تنمية القوة املميزة بالسرعة للرجلني 
 .لالعيب كرة القدم

 (0110مرسال، ) دراسة ياسر دبور وحممد مرسال
 .دراسة تأثري التمرينات البليومرتية على سرعة األداء املهاري لدى العيب كرة اليد: موضوع الدراسة
 .التعرف على تأثري التمرينات البليومرتية على سرعة األداء املهاري لالعيب كرة اليد: هـدف الدراسة

 .0120كرة اليد من مواليد العب من العيب ( 01)أجريت الدراسة على : العينــة
استخدام الباحثان املنهج التجرييب بنظام اجملموعتني أحدهما جتريبية واألخرى ضابطة من العيب كرة اليد : اإلجراءات

 .بنادي منهور واستمر الربنامج ملدة شهرين
 :أهـم النتائـج

التجريبية يف سرعة األداء املهاري لصاحل أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة و -
اجملموعة التجريبية وكانت من توجيهاتهما االستفادة بالتمرينات البليومرتية لتطوير سرعة األداء املهاري لالعيب كرة 

 .اليد
 .احلجلإجيابية وفعالية تأثري التمرينات البليومرتية على سرعة األداء املهاري باستخدام متارين الوثب املتعدد و -

 (0112العزيز، ) :دراسة عزة عبد العزيز
تأثري برنامج مقرتح للتدريبات البليومرتية على تنمية القوة االنفجارية للرجلني ملهارتي البدء : موضوع الدراسة

 .والدوران يف السباحة
رتية املقرتحة على تنمية القوة االنفجارية لعضالت التعرف على تأثري استخدام التدريبات البليوم: هـدف الدراسة

 .الرجلني خارج وداخل املاء اخلاصة بتنمية مسافة وزمن أداء مهارتي البدء والدوران للسباحات عينة البحث
 .بكلية الرتبية الرياضية باإلسكندرية( 11)اشتملت عينة البحث على سباحات طالبات وعددهن : العينــة

م املنهج التجرييب باستخدام اجملموعة الواحدة، واستغرقت فرتة الربنامج مدة شهرين ونصف أستخد: اإلجراءات
وتضمن جزئني من التدريبات، األوىل تدريبات بليومرتية يتم تنفيذها خارج املاء بهدف حتسني األداء الفين وسرعة البدء 

 .والدوران
سة أن تنفيذ الربنامج املقرتح قد أدى إىل حتسني جوهري يف أظهرت املعاجلة اإلحصائية لنتائج الدرا: أهـم النتائــج

 .مسافة وزمن أداء كل من مهارتي البدء والدوران للسباحات قيد الدراسة
 (0111جبارة، ): دراسة ابتسام عمار جبارة 

 .ركات القدمني لدى العبات كرة السلةتأثري برنامج مقرتح للتدريب البليومرتي على فاعلية ح :موضوع الدراسة
التعرف على تأثري الربنامج املقرتح على القوة املميزة بالسرعة االنتقالية والقوة القصوى لعضالت : هـدف الدراسة

 .الرجلني لدى العبات كرة السلة وتأثري الربنامج على األداء املهاري حلركات القدمني يف كرة السلة
 .سنة 01العبة حتت  71ة على عينة قوامها أجريت الدراس :العينــة

استخدمت الباحثة املنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعدي وكانت فرتة  :اإلجراءات
 .وحدات تدريبية أسبوعيا 3أسابيع بواقع  01تطبيق الربنامج 
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  :أهـم النتائـج
 .ات القدمني لدى العبات كرة السلةأدى الربنامج املقرتح إىل حتسني فاعلية حرك -
تطور القدرة العضلية، والسرعة االنتقالية والقوة القصوى لعضالت الرجلني وحتسني األداء املهاري حلركات  -

 .القدمني
  (:7110)دراسة إسالم توفيق حممد

 .لالعيب كرة السلة تأثري برنامج تدرييب باألثقال وتدريبات البليومرتيك على القدرة العضلية :موضوع الدراسة
التعرف على تأثري الربنامج التدرييب املقرتح باستخدام األثقال وتدريبات البليومرتيك على القدرة  :هـدف الدراسة

 .العضلية لالعيب كرة السلة
 .سنة01العب لكرة السلة حتت  04أجريت الدراسة على عينة قوامها  :العينــة

جرييب بتصميم اجملموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعـدي وعدة قياسات استخدم الباحث املنهج الت :اإلجراءات
 .وحدات تدريبية يف األسبوع 3أسبوعا بواقع  07وكانت مدة الربنامج . تتبعية

  :أهـم النتائــج
 .إن استخدام الربنامج املقرتح أدى إىل االرتقاء مبستوى القدرة العضلية -
 .سريعة يف بداية التدريب ثم تبطئ هذه املعدالت إن معدالت منو القدرة العضلية تكون -
 .تدريب األثقال والتدريب البليومرتي أدى إىل تطوير القدرة العضلية جلميع أجزاء اجلسم -

 (0111الرؤوف، )دراسة طارق عبد الرؤوف 
 تنميـة القـدرة العضليـة للرجلني لناشئات كرة استخدام التدريب باألثقال والتدريب البليومرتي يف: موضوع الدراسة

 .اليد
التعرف على تأثري كل من التدريب باألثقال والتدريب البليومرتي على القدرة العضليـة للرجلني  :هـدف الدراسة

 .لناشئات كرة اليد
 .ناشئة كرة اليد 05اشتملت على  :العينــة

ودام الربنامج املطبق . ميم اجملموعة الواحدة بقياس قبلي وآخر بعدياستخدم الباحث املنهج التجرييب بتص :اإلجراءات
 . مرات أسبوعيا 3أسبوع ومت تنفيذه  07

 .اختبار الوثب العمودي، اختبار الوثب العريض: ومن أدوات الدراسة
  :أهـم النتائــج

 .لناشئات كرة اليد تؤثر تدريبات البليومرتيك إجيابيا وبداللة إحصائية على القدرة العضلية للرجلني-
 .تفوق تدريبات البليومرتيك على تدريبات األثقال يف تنمية الوثب العمودي من الثبات -
 .تفوق تدريبات األثقال على تدريبات البليومرتيك يف تنمية الوثب العريض من الثبات -

 (0111السكري، ): دراسة عمرو السكري
 .تأثري برنامج تدرييب باألثقال على ديناميكية تطور القوة العضلية وعالقتها بالقدرة العضلية: ةموضوع الدراس
 .التعرف على تأثري الربنامج املقرتح على ديناميكية تطور القوة العضليـة وعالقتها بالقدرة العضلية :هـدف الدراسة
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 .طالب 40استخدم الباحث عينة قدرت بـ: العينــة
ستخدم الباحث املنهـج التجرييب باستخدام جمموعة جتريبية واحدة مع قياس قبلي وعدة قياسات بعدية ا: اإلجراءات

 وكانت اجملموعة من طالب قسم الرتبية 
 .الرياضية بكلية املدينة املنورة 

  :أهـم النتائــج
ية الربنامج ثم بعد معدالت الزيادة كانت سريعة يف بدا %(72,01-%04,42)زيادة معدل منو القوة العضلية  -

 .ذلك ببطء
 .العدو لدى الطلبة  تطور القدرة العضلية وسرعة -

 (7111، .شحاتة م): دراسة حممد عبد العال والسيد شحاتة
ة العضلية تأثري استخدام تدريبـات األثقال والبليومرتيك واملختلـط على التطور الديناميـكي للقـدر :موضوع الدراسة

 .ومستوى اإلجناز الرقمي ملسافة الوثب الطويل
تصميم برنامج لتدريبات األثقال وبرنامج لتدريبـات البليومرتيك وبرنامـج خمتلط بني تدريبات األثقال  :هـدف الدراسة

 .والبليومرتي
 .طالب 011كانت العينة مكونة من  :العينـــة

متكافئة ثالثة جمموعات جتريبية األوىل للتدريب باألثقال والثانية  استخدم الباحثان أربع جمموعات :اإلجراءات
أسبوع  07طالب مبعدل  75لتدريبات البليومرتيك والثالثة للتدريب املختلط والرابعة جمموعة ضابطة ولكـل جمموعة 

 .بثالث وحدات تدريبية يف األسبوع
  :أهـم النتائــج

ىل هلا تأثري إجيابي على القدرة العضلية ومستوى اإلجناز الرقمي ملسابق استخدام أساليب اجملموعات الثالثة األو -
 .الوثب الطويل، ولكن يتفوق أسلوب املختلط بني البليومرتيك واألثقال على األسلوبني املنفردين

 .استخدام التدريب البليومرتي أكثر تأثريا من تدريبات األثقال -
 (7111زايد، ) :دراسة صالح سيد زايد

تأثري برنامج تدرييب باألثقال والبليومرتيك على معـدالت منو القـدرة العضليـة لناشئي الكاراتيه يف : موضوع الدراسة
 .مرحلة ما قبل البلوغ
للكات األوىل التعرف على تأثري الربنامج املقرتح على تنمية القدرة العضلية والتقدم باملستوى املهـاري  :هـدف الدراسة

 .والثالثة يف الكاراتيه
 .سنة 03-1العبا ترتاوح أعمارهم بني  01أجريت الدراسة على عينة قوامها  :العينــة

استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني إحداهـا جتريبية وأخرى ضابطـة مستخدما قياس  :اإلجراءات
 .أسبوعا بواقع ثالث وحدات أسبوعية 07ة الربنامج قبلي وقياسان تتبعيان وقياس بعدي، وكانت مد

 : أهم النتائـــج
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أسفرت النتائج على أن الربنامج املقرتح لتدريبات األثقال والبليومرتيك يؤثر على زيادة القدرة العضلية ونسبة  -
 .الضابطةالتحسن يف مستوى القدرة العضليـة والكات األوىل والثالثة عند اجملموعة التجريبية أفضل من 

 .الربنامج املقرتح لتدريبات األثقال والبليومرتي أثر اجيابيا يف املستوى املهاري للعبة الكراتي -
 (7117علي، ): دراسة أمحد عبده وسامي علي

إلعـداد على تطوير دراسة تأثري تدريبات البليومرتي كأحد مكونات برنامج تدرييب مقنن لفرتة ا: موضوع الدراسة
 .القدرة العضلية لالعيب كرة اليد

تصميم وحدات تدريبية مقرتحة باستخدام تدريبات البليومرتيك كأحد مكونات برنامـج تدرييب مقنن : هـدف الدراسة
 (.املستويات العليا)لفرتة اإلعداد لالعيب كرة اليد 

 .الذراعني لالعيب كرة اليد عينة البحث–ة للرجلنيالتعرف على تأثري تدريبات البليومرتيك على القدرة العضلي -
 .العبا 74تتكون عينة الدراسة من العيب نادي الزمالك بتعداد : العينــة

استخدم الباحثـان املنهـج التجريبـي بالتصميـم التجرييب للمجموعتني إحداهـا جتريبـية واألخرى ضابطة  :اإلجراءات
 . العبا لكل جمموعة 07بتعداد 
غ ألبعد 111اختبار رمي كرة يد  –اختبار الوثب العريض من الثبات –اختبار الوثب العمودي: دوات البحثومن أ
 .ثواني 01اختبار ثين الذراعني كامال من االنبطاح املائل  –مسافة 

الذي و تشكل تدريبات البليومرتيك حمتوى تدرييب هام لالعيب كرة اليد ذو مستـوى األداء العالي: أهـم النتائــج
يصعب التقدم مبستوى القدرة العضلية لديهم، حيث أدى التدريب البليومرتي إىل معاودة االرتفاع وتطوير القدرة 

 .العضلية لدى العيب كرة اليد
 .وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياسات البعدية للقدرة العضلية للرجلني والذراعني لصاحل اجملموعة التجريبية -

 (7115قنديل، )رو  قنديل  دراسة شريف حم
دراسة مقارنة لتأثري التدريب باألثقال والبليومرتي على تنمية القدرة العضليـة ومستوى أداء مهارة : موضوع الدراسة

 .الضرب الساحق لناشئي الكرة الطائرة
ثقال والتدريـب البليومرتي على تنميـة القدرة العضلية التعرف على االختالفات بني تأثري التدريب باأل: هـدف الدراسة

 .ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق لناشئي الكرة الطائرة
سنة باستاد املنصورة وقسمت العينـة  02مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية بني ناشئني الكرة الطائـرة حتت : العينــة

 .العبني 01 وقوام كل منها العبا إىل عينتـان جتريبيتان 71من 
استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام التصميم التجرييب جملموعتني جتريبيتيـن وكان تنفيذ الربنامج : اإلجراءات

 .التدرييب ملدة ثالثة شهور
 : أهـم النتائــج

 .بحثالربناجمني التدريبيني حققا نتائج حسنة أدت إىل االرتقاء جبميع املتغريات قيد ال -
 .استخدام برنامج التدريب البليومرتي أحسن من التدريب باألثقال -

 (7111-7111مجال، ) : دراسة مقراني مجال 
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يف حتسني القدرة العضلية لالعيب كرة )األثقال، البليومرتي، التجميعي(توظيف التدريبات التكميلية : موضوع الدراسة
 اليد

 .تنمية القدرة العضلية لعينات البحث باستخدام التدريبات التكميلية: اسةهـدف الدر
من اجملتمع األصلي لتكوين % 30اختار الباحث أربع فرق من صنف األشبال للبطولة اجلهوية الغربية بنسبة : العينــة

.العبا 04جمموعات عينة الدراسة األساسية، حيث ضمت   
اعتمد الباحث على املنهج . ت التدريبية لتنمية القدرة العضلية لدى العيب كرة اليدتطبيقا وإعدادا للوحدا: اإلجراءات

، حيث مت إعداد 7112التجرييب يف تطبيق األساليب الثالثة املقرتحة مع بداية فرتة اإلعداد عند نهاية شهر سبتمرب 
.يبية يف األسبوعالوحدات التدريبية صمن الربنامج التدرييب العام للفرق بواقع ثالث وحدات تدر  

 : أهـم النتائــج
ظهور فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي والبعدي جلميع عينات البحث لصاحل االختبار البعدي يف  .0

 .االختبارات قيد البحث
 .اليد يف تنمية  القدرة العضلية لدى العيب كرة( األثقال)التدريب البليومرتي أكثر تأثري من التدريب باملقاومات  .7
والتدريب البليومرتي كل على حدة لتنمية القدرة ( األثقال)التدريب التجميعي أكثر تأثريا من التدريب باملقاومات  .3

 العضلية لدى العيب كرة اليد
 :الدراسات األجنبيـة 6.1

 COSTELLO : (COSTELLO. ،0114)دراسة كوستيلو
 استخدام تدريبات البليومرتيك وتدريبات األثقال على زيادة القوة املتفجـرة لالعيب كرة تأثري: موضوع الدراسة 

 .القدم
 .التعرف على تأثري تدريبات البليومرتيك على القوة املميزة بالسرعة لدى العيب كرة القدم: هـدف الدراسة

 .العبا( 01)اشتملت عينة الدراسة على : العينــة
احث املنهج التجرييب باستخدام جمموعة جتريبية واحدة وجمموعة ضابطة، وقد استمر الربنامج استخدم الب: اإلجراءات

 .أسبوع بواقع ثالث وحدات أسبوعيا( 07)مدة 
وقد . أسفرت نتائج الدراسة على تدريبات البليومرتيك هلا تأثري إجيابي على اختبار القوة املميزة بالسرعة: أهـم النتائـج

 .الربنامج وأوصى باستخدامه يف جماالت أخرىأثبتت صالحية هذا 
 BOULIRT :(BOULIRT. ،0115) دراسة بولرت 
 .مقارنة بني طرق التدريب لتنمية القدرة للطرف السفلي: موضوع الدراسة
 .عضلـية للطـرف السفليمعرفة مدى تأثري التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال على القدرة ال: هـدف الدراسة

 .العبا 00اشتملت العينة على : العينـــــة
استخدم الباحث املنهـج التجريـيب بتقسيم العينة إىل جمموعتيـن استخدمت اجملموعـة األوىل التدريـب : اإلجراءات

بواقع ثالث وحدات  أسابيـع 01البليومرتي بينما استخدمت اجملموعـة الثانيـة تدريبـات األثقـال واستمر الربنامج 
 .تدريبية أسبوعيا
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تفوق اجملموعة اليت استخدمت التدريب البليومرتي يف اختبارات القدرة العضلية للرجلني على اجملموعة : أهـم النتائــج
 .اليت استخدمت األثقال

ى القدرة العضلية استخدام اختبار الوثب العمودي ألعلى للداللة على مدى تأثري التدريبات البليومرتية على مستو -
 .للرجلني

 (0115بيور، ):  BUER دراسة بيور
 .استخدام التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال يف تنمية القدرة العضلية للطرف السفلي: موضوع الدراسة
تنميـة القدرة العضليـة للطرف  التعرف على تأثري التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال على: هـدف الدراسة

 .السفلي
 .العبا 00اشتملت عينة البحث على عدد  :العينــة

استخدم الباحث املنهج التجرييب بتقسيم العينة إىل جمموعتني اجملموعة األوىل استخدمت التدريب : اإلجراءات
أسابيع بتنفيذ ( 01)مج لكل جمموعة باألثقال، واجملموعة الثانية استخدمت التدريب البليومرتي وكانت مـدة الربنا

 .مرات أسبوعيا( 3)
تفوق جمموعة التدريب البليومرتي يف اختبار القدرة العضلية للرجلني على اجملموعة األوىل واليت  :أهـم النتائــج

 .استخدمت التدريب باألثقال
 (0110ومب، هولك):  HOLCCOMB ET AL دراسة  هولكومب وآخرون

 .دراسة مقارنة بني بعض أساليب التدريب يف تنمية القدرة العضلية: موضوع الدراسة
إجراء مقارنة بني برامج تدريب خمتلفة للوثب العميق، وثب ارتدادي، تدريبات أثقال، الوثب : هـدف الدراسة

 .التقليدي يف تنمية القدرة العضلية
 .طالبا 41دد اشتملت عينة الدراسة على ع: العينــة

طالب وكان الربنامج التدرييب لكل  01استخدم املنهج التجرييب بتصميم أربع جمموعات لكل جمموعة : اإلجراءات
 .مرات أسبوعيـا ومن أدوات البحث اختبار الوثب العمودي 3أسابيع مت تنفيـذه  1جمموعة يقدر بـ 
يف معدل القدرة والوثب العمودي دون جمموعة الوثب وجود حتسن للمجموعات التجريبية الثالثة : أهـم النتائــج

 .التقليدي
 (0110ويلسن، ):  WILSON دراسة ويلسن

 .استخدام التدريب البليومرتي و التدريب باألثقال يف تطوير القدرة العضلية: موضوع الدراسة
 ومرتي والتدريب باألثقال يف تطوير القدرة العضلية التعرف على أثر كل من التدريب البلي: هـدف الدراسة

 .العبا 41اشتملت عينة الدراسة على عدد : العينــة
مت الستخدام املنهج التجرييب مبجموعتني اجملموعة األوىل استخدمت التدريب البليومرتي واجملموعة الثانية : اإلجراءات

 .وحدات أسبوعيا( 3)أسابيع مبقدار ( 1)لكل جمموعة ب استخدمت التدريب باألثقال، وكان الربنامج التدرييب 
اجملموعـة األوىل اليت استخدمت التدريب البليومرتي حققت أفضل النتائج باملقارنة مبجموعة األثقال : أهـم النتائـج

 (.الرجلني)وخاصة يف تنمية عضالت اجلزء األسفل من اجلسم 
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 LYTTLE  :(LYTTLE ،0110) دراسة ليتل
 .تعزيز األداء باستخدام أقصى قدرة مقابل استخدام األثقال مع التدريبات البليومرتية: موضوع الدراسة
مقارنة تدريبات األثقال وتدريبات األثقال وتدريبات األثقال مدجمة بتدريبات البليومرتيك على : هـدف الدراسة

 .حتسني األداء
 .العبا من رياضات خمتلفة( 31)ة على عينة قوامها لقد متت الدراس: العينــة

استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني جتريبيتـني األوىل تستخدم الوثب باألثقال ومترينات  :اإلجراءات
ليومرتية، الدفع مع أقصى قدرة منتجة، واجملموعة الثانيـة تستخدم األثقال مع الوثب العميق ومترينات الكرة الطبية الب

 .أسابيع بواقع وحدتني يف األسبوع( 1)وجمموعة ثالثة ضابطـة وكانت مدة الربنامج 
 .التعادل بني نوعي التدريب املستخدمة يف أداء مهارات الوثب، الدراجة، الرمي ورفع األثقال: أهـم النتائــج

 (7111فاكتوروز، ): FACTOUROS فاكتوروز   دراسة
تأثري التدريب البليومرتي واألثقال مع البليومرتي على قوة عضالت الرجلني وإجناز الوثب : موضوع الدراسة

 .العمودي
التعرف على تأثري كل من التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال والتدريب البليومرتي مع األثقال : هـدف الدراسة

 .عموديعلى قوة عضالت الرجلني وإجناز الوثب ال
استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني جتريبيتني األوىل تستخدم الوثب باألثقال ومترينات : اإلجــراءات

الدفع مع أقصى قدرة منتجة، واجملموعة الثانية تستخدم األثقال مع الوثب العميق ومترينات الكرة الطبية البليومرتية، 
 .أسابيع بواقع وحدتني يف األسبوع( 1)الربنامج وجمموعة ثالثة ضابطة وكانت مدة 

 .التعادل بني نوعي التدريب املستخدمة يف أداء مهارات الوثب، الدراجة، الرمي ورفع األثقال: أهم النتائج
 DAVID CLATCH : (CLATCH ، ,0113) دراسة ديفيد كالتش
 .العميق وتدريبات األثقال على مسافة الوثب العمودي لالعيب الكرة الطائرةتأثري تدريب الوثب : موضوع الدراسة
التعرف على تأثري تدريبات الوثب العميق والتدريب باألثقال على مسافة الوثب العمودي لالعيب : هـدف الدراسة

 .الكرة الطائرة
 .سنة 74-70العبا تراوحت أعمارهم من  00لقد متت الدراسة على عينة قوامها : العينــة

استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني جتريبيتني اجملموعة األوىل استخدمت الوثب العميـق : اإلجراءات
سم، اجملموعة الثانية استخدمت مترينات 001 -25من ارتفاع  7تكـرارات يف كل جمموعـة وعدد اجملموعـات  01

من أقصى قوة لالعب % 11تكرارات بشدة  3x0اجملموعات  وكان عدد( خطف وصدر وقرفصاء نصفيا)األثقال 
 07تكرارات يف اجملموعة الثالثة وقد استمر الربنامج التدرييب  0وتزداد الشدة عندما يستطيع الالعب رفع أكثر من 

 .أسبوعا بواقع وحدتني أسبوعيا
ى اجملموعـة الثانيـة اليت استخدمت تفوق اجملموعة األوىل اليت استخدمت تدريب الوثب العميق عل: أهـم النتائــج

 .تدريبات األثقال
 .استخدام األدوات واألجهزة املساعدة يف برامج التدريب خاصة الصناديق واألقماع -
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 .Pen: (Pen.x ،0112)دراسة 
 .ديتأثري تدريب الوثب العميق والتدريب باألثقال على الوثب العمو: موضوع الدراسة
 .التعرف على تأثري الوثب العميق والتدريب باألثقال على الوثب العمودي: هـدف الدراسة

 .طالبا جامعيا جبامعة برناجمها( 31)اشتملت عينة الدراسة على : العينــة
انية استخدم الباحث املنهج التجرييب بتقسيم العينة إىل ثالث جمموعات، األوىل طبقت الوثب العميق والث: اإلجراءات

أسبوع بواقع وحدتني  07طبقت التدريب باألثقال والثالثة طبقت الوثب يف املكان واستمرت فرتة تطبيق الربنامج 
 .تدريب أسبوعيا
تفوق اجملموعة األوىل اليت استخدمت تدريبات الوثـب العميـق على اجملموعة الثانية اليت استخدمت  -: أهـم النتائــج

 .الوثب العمودي تدريبات األثقال يف اختبار
 .تفوق اجملموعة األوىل والثانية على اجملموعة الثالثة اليت استخدمت الوثب يف املكان فقط يف نفس االختبار -

 (0111بريزو، ) :BREZZO ET AL دراسة بريزو وآخرون 
 .فريق كرة السلة للفتيات تأثري برنامج مقرتح لتدريبات الوثب العميق على: موضوع الدراسة
التعرف على تأثري تدريبات الوثب العميق على مسافة الوثب العمودي من الثبات واحلركة على فريق  :هـدف الدراسة

 .كرة السلة للفتيات
 .سنة 05–04العبات تراوحت أعمارهم بني  1متت الدراسة على عينة قوامها : العينــة

التجرييب بتصميـم اجملموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعدي واستمر الربنامج استخدم الباحث املنهج  :اإلجراءات
 .أسابيع( 5)ملدة 

أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل القياس البعدي يف اختبار الوثب العمودي من : أهـم النتائــج
 .الثبات واحلركة

 :التعليق على الدراسات السابقة
اليت تناوهلا حبثنا تصب كلها يف مصب واحد،وهو التدريب البليومرتي واألثقال الذي هو موضوع  الدراسات السابقة

البحث ،وقد قام الباحثون بدراستهم مستعملني يف معظم املراحل املنهج التجرييب ،كما أن اهلدف من كل هذه 
 .األحباث هو تطوير القدرات البدنية واملهارية

مج تدريبية بعضها استخدم تدريبات البليومرتي واألثقال واملختلط ،وتأثريها على كما تناولت هذه الدراسات برا
 .تطوير بعض القدرات البدنية أو القوة العضلية 

كما نالحظ أن هناك تشابه مابني هذه الدراسة والدراسات السابقة يف عدة أمور،مثل استخدام التمرينات البليومرتية 
تدريبية ،باإلضافة إىل إجراء الدراسات على عينات مشابهة من حيث العمر،كما أن هذه ومترينات األثقال يف الربامج ال

 .الدراسة تشابهت مع بعض الدراسات السابقة يف استخدام االختبارات البدنية
كما متيزت هذه الدراسة باستخدام مترينات األثقال والبليومرتي يف نفس الربنامج ،وذلك برتتيب خاص هلذه التمرينات 

 .ناءا على نتائج وتوصيات عدة دراسات وعلماء يف جمال التدريب بهدف حتقيق أفضل النتائجب
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
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ولقد استفدنا منها يف حتديد الربنامج التدرييب وكذا يف تقنني اجلرعات التدريبية من حيث شدة العمل وفرتات الراحة 
-02 (دريبية املناسبة لتطوير القوة االنفجارية وخصوصا يف هذه املرحلة العمريةويف حتديد مدة وعدد الوحدات الت

 .)سنة 01
وكذلك نالحظ أن كل هذه األحباث هلا اتصال مباشر مع موضوعنا،لذا استعملناها كمراجع إلثراء البحث بشكل 

استخدمت منهجا حبثيا مشرتكا وهو عميق للوصول إىل نتائج مدققة باستعمال التوصيات والنتائج املتوصل إليها وألنها 
 .التجرييب املناسب ملشكلة البحث 

ومن هنا نرى أن كل حبث يكون مكمال لآلخر،ويكون منطلق لبدء حبوث أخرى ،وأثناء دراستنا للفرضيات 
واإلشكاليات واألهداف املتبعة من البحوث السابقة وجدنا أن هذه األحباث حتاول إعطاء أحسن الطرق للتدريب 

 .)الشدة واحلجم و فرتات الراحة (ليومرتي واألثقال من حيث احلمولة الب
 :ونلخص أهم ما استفاد الباحث من الدراسات املشابهة يف حتديد خطوات الدراسة وإجراءاتها من حيث

 .اعتماد املنهج التجرييب ملالءمته وطبيعة الدراسة -
 .ة اختيار العينة والتحقق من مدى متثيلها جملتمع الدراس -
 .االسرتشاد خبطوات بناء الربنامج التدرييب وإجراءاته والتحقق من املعامالت العلمية للربنامج -
 .االستدالل على األساليب اإلحصائية املناسبة وطبيعة الدراسة احلالية -
 .االسرتشاد يف عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -
 .وة االنفجارية وحتديد أنسبهاالتعرف على أهم االختبارات املستخدمة يف قياس الق -
حتديد أوقات استخدام التدريب البليومرتي واألثقال مع اختيار نوعية التمرينات لتنمية القوة االنفجارية لدى  -

 .املصارعني

 .كيفية عرض البيانات وحتليلها وتفسريها تفسريا علميا -
 :خالصة

معلومات يعتمد عليها يف بناء البحث وتركيبه تركيبا منهجيا إن للدراسات املشابهة أهمية كبرية للباحث ،ملا هلا من 
ومعرفيا بشكل مقبول سواء من ناحية االطار أو الرصيد وقد كانت الدراسات السالفة الذكر مبثابة مهد وبنية حتتية 

ية ويف صياغة لدراستنا هذه،واليت من خالهلا استطعنا حتديد معامل حبثنا وتوجهاته من حيث اجملتمع واألدوات االحصائ
 .الفرضيات وطرح االشكال وكل هذا من أجل إثراء دراستنا واإلملام جبميع جوانب حبثنا
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 :الباب األول

 
 الـــــــــــدراسة النظريــــــــــــــــــــــــة

 .األول مقدمة الباب -
           .والتدريب باألثقال  التدريب البليومرتي: الفصل األول  -
 .لقوة العضليةبا االنقباض العضلي وعالقته : صل الثاني الف -
 .املهارية ومتطلباتها البدنية و هرياضة الكاراتي: الفصل الثالث  -
 املرحلة العمرية: الفصل الرابع  -
 .األول خامتة الباب -
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 : مقدمة الباب األول
والتدريب خيصص إىل التدريب البليومرتي لقد مت تقسيم هذا الباب إىل أربعة فصول حيث الفصل األول        

التدريب البليومرتي نشأته وأسس العمل به ومبادئه والتدريب التدريب و  طرق وذلك من خالل التطرق إىل باألثقال
و مبادئه الفسيولوجية يف العملية التدريبية أما الفصل الثاني فسيتطرق فيه الباحث إىل  أهميتهباألثقال من خالل 

لقوة العضلية وذلك بالتعرض إىل األلياف العضلية واالنقباض العضلي أنواعه ومراحله،أما با لعضلي وعالقتهاالنقباض ا
ومتطلباتها البدنية و املهارية من حيث تعريف رياضة الكراتيه وتوسعها و  هالفصل الثالث خمصص لرياضة الكاراتي

-02)يتعلق خبصائص ومميزات هذه املرحلة  ملام بكل مامتطلباتها و الفصل الرابع سيشمل املرحلة العمرية وذلك باإل
 (اجلسمية و احلركية و الفسيولوجية والعقلية و النفسية االجتماعية ) سنة ( 01
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 :متهيد
، وليس كل طرق  هالرياضي أثناء عمله صعوبة يف اختيار طريقة التدريب اليت حتقق ما يسعى إلييواجه املدرب 

فكل طريقة من طرق التدريب حتقق أهدافًا معينة ، ومن هنا كان الواجب على  ،التدريب ذات أهداف واحدة 
التدريب تعمل على زيادة اإلثارة املدرب الرياضي أن خيتار طريقة التدريب اليت حتقق له اهلدف املطلوب فتنوع طرق 

وتعترب طرق التدريب هي وسائل تنفيذ  ،لدى الالعبني بعكس ما إذا كان التدريب منحصرًا يف طريقتني أو ثالثة 
بسلوك يؤدي اىل حتقيق الغرض املطلوب عن طريقة عمليات  ة وتطوير احلالة التدريبية للفردالوحدة التدريبية لتنمي

وهناك العديد من طرق التدريب اليت حتقق كل منها أغراض وواجبات معينة ، ولذلك جيب  ،نظمةالتدريب الرياضي امل
اختيار الطريقة املناسبة للغرض ، وعلى هذا األساس تنوعت طرق وأساليب التدريب لرفع مستوى اإلجناز الرياضي ، 

انية استخدامها بشكل يتناسب واجتاهات وعلى املدرب معرفة هذه الطرق واملتغريات اليت تعتمد عليها كل طريقة وإمك
 .التدريب

أن طريقة التدريب هي (  7111) يرى وجدي مصطفى الفاتح وحممد لطفي السيد  : طرق التدريب -7-7
؛ كما أن طريقة التدريب " املخطط إلجيابية التفاعل بني املدرب والالعب خالل الوحدة التدريبية  االتصالنظام "

 تطبيقي املنظم للتمرينات املختارة داخل الوحدة التدريبية يف ضوء قيم حمددة للحمل التدرييب ن  اإلجراء الععبارة 
 . للفرد الرياضي اىل أقصى درجة ممكنة" احلالة التدريبية " وأيضًا هي الوسائل اليت يتم بها تنمية وتطوير 

 : االشرتاطات اليت جيب مراعاتها عند اختيار طريقة التدريب -7-7-7
 . ن حتقق الغرض املباشر من الوحدة التدريبية والذي جيب أن يكون واضحًاأ -1
 . أن تتناسب مع مستوى احلالة التدريبية للفرد -2
 . شى مع مهارة املدرب وإمكاناته يف كيفية تطبيق الطريقةاتتم -3
 .توضع على أساس خصائص ومتطلبات النشاط الرياضي املمارس -4
 :التدريب البليومرتي -7-6

وهو ليس طريقة تدريبية ،ة يستخدم يف الوقت احلاضر من قبل العديد من املدربنييالبليومرتي طريقة تدريب التدريب يعد
الفرتي بنوعيه املرتفع ،التكراري )حبد ذاته وإمنا هو عبارة عن أسلوب تدرييب ميكن استخدامه يف طرائق التدريب 

 (.واملنخفض الشدة 
وبالتحديد ضمن  بالشدة العالية واحلجم القليل نسبيا ،وهو يقع ضمن نظام الطاقة الالهوائيوتتميز متارين البليومرتي 

الفوسفاجيين ونظام حامض اللبنيك ويعمل هذا األسلوب التدرييب على وصل الفجوة بني القوة  (ATP-P.C)نظامي
،لذا فإنه يعد األسلوب املثالي يف والسرعة ،إذ يشرتط يف أداء متارين البليومرتي إعطاء أكرب قوة وبأقل زمن ممكن 

لذا يقتضي تنفيذ متارين البليومرتي القدرة واليت يعرب عنها بايوميكانيكيا بأنها حاصل ضرب القوة بالسرعة  تطوير
 (.أكرب سرعة)بأعلى قوة وبأقل زمن 

ة املط من دور االستفادةميكن أن يوصف ألي مترين يسمح للرياضي ( PLYOMETIC)البليومرتي  مصطلحإن 
،ومن هذا يتضح لنا بان البليومرتي ليس حكرا على تدريب عضالت  االنفجارية وةوالتقصري إلنتاج الق( اإلطالة )

الطرف السفلي ،بل ميكن استعماله يف تدريب عضالت الطرف العلوي واجلذع ،هذا ونالحظ عادة أن مصطلح 
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واقع احلال أمر خاطئ ألن القفز العميق ما هو إال شكال من البليومرتي قد ارتبط مبصطلح القفز العميق  وهذا األمر يف 
 . االنفجاريةة وأشكال متارين البليومرتي وأكثرها تأثريا يف تطوير الق

وبرغم غزارة اللغة العربية وقدرتها على استيعاب املصطلحات إال أنه ومع بالغ األسف مل حيدد علماء الرياضة يف 
 و البليومرتي وسنحاول يف هذه الدراسة تغطية مفهوم وماهية،ربا لتمارين البليومرتي الوطن العربي وحلد اآلن امسا مع

 .النواحي التدريبية اخلاصة لتمارين البليومرتي ،مع حماولة تغطية كل ما هو متعلق بهذا األسلوب التدرييب 

أنه من أبرز طرائق »( كيز) لقد ظهرت تعاريف كثرية لتدريب البليومرتي من قبل الباحثني و املؤلفني إذ وجد 
التدريب وأصبح مقبوال كطريقة عامة من طرائق التدريب املناسبة جلميع األنشطة الرياضية اليت يكون للقدرة دور يف 

 (15، صفحة 0111، .درويش ز)أدائها 
صمم من أجل تنمية قوة املطاطية العضلية حيث تبدأ نظام تدريب م »فقد عرفها على أنها (   Alfordالفورد ) أما 

اجملموعات العضلية العاملة أوال باالنبساط حتت تأثري محل معني قبل أن يبدأ االنقباض بأقصى قدر مستطاع 
»(Alford ،0111)  يف حني عرفها ( موراMura  ) ضلة أنشطة تتضمن دورة مد وانقباض الع »على أنها

العاملة مما يسبب مرونتها ويعمل على استفادة العضلة من الطاقة امليكانيكية املنعكسة و الناجتة عن تأثري اإلطالة مما 
عبد العزيز ونرميان ) ، كذلك ميز كل من  (30، صفحة Moure ،0111)«يؤدي إىل قوة وسرعة أكرب  يف األداء 

النوع من التدريب يزيد من يف النشاط الرياضي املمارس وذلك لزيادة مقدار العضالت على االنقباض بأن هذا ( 
 . (01، صفحة 0110اخلطيب، )مبعدل أسرع وأكثر تفجرا خالل مدى احلركة وبكل سرعات احلركة 

رينات باستخدام بعض األثقال فهي تعمل على إكساب العضلة طاقة الباحث أنه من املمكن أداء جمموعة من التم يرىو
( وآخرون ) ، إذ جند أن أمحد بدري "القوة االنفجارية "بالتالي تطوير وتنمية ،من خالل األداء العالي الذي ينتج عنه 

تستخدم بشكل واسع  عند إعداد العيب الساحة و امليدان وباألخص القافزين والعيب كرة السلة والطائرة »قوهلم بأنه 
أو األحذية احلديدية و ( املضافة إىل وزن اجلسم ) من أجل التغلب على مقاومة كبرية باستعمال األثقال  متارين القفز

، 0111، أمحد) «األحزمة الرجالية أو أي متارين أخرى تعمل على زيادة الفائدة من اإلعداد الرياضي لتطوير القفز
 .(042صفحة 

 :البليومرتي حديثا -7-6-7
وانتشاره و االستعانة بأسلوبه يف جمال التدريب حديثا إىل علماء ومدربي  فضل يف استخدام مصطلح البليومرتييرجع ال

وذلك االحتاد السوفياتي سابقا ودول أوروبا الشرقية يف مراحل عنفوانهم وعطائهم العلمي و امليداني الذي ال ينكر ، 
ابتداء من منتصف الستينيات حتى اآلن إذ ربطوا األسس و النظريات الفسيولوجية للعمل البليومرتي باألسس و 
النظريات العامة للتدريب وبذلك كثرت أحباثهم املختلفة يف هذا اجملال ، وظهر مردودها االجيابي عند استخدام 

 .جمال األلعاب و الفعاليات الرياضية املختلفة املدربني و الالعبني احملرتفني أو اهلواة نتائجها يف
و ( فرنسانسكي ) ومن رواد العمل البليومرتي وممن استخدموا التدريب البليومرتي حديثا كل من املدرب الروسي 

ين املتحصل عليها من القفز ذللفخ االنفجاريةأن القوة  0100الذي أثبت يف سنة ( زاتسيورسكي ) العامل الروسي 
 squatتساوي ضعف القوة االيزومرتية الناجتة عن الدفع من وضعية القرفصاء sant en contrebasفل حنو األس

 .  (71، صفحة Cometti ،0112)على العمود الثابت 
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 –طالة و الذين أثبتوا أن دورة است Komi.Cometti. .Boscoالبليومرتي حديثا جند كل من  اوممن استخدمو
 (707، صفحة Weineck ،0112)انقباض متر عرب وساطة رد الفعل إىل تطوير قوة سريعة وقصوى
 

 بني التدريب البليومرتي و االيزومرتي االنفجاريةالقوة (:  17) الشكل

 

 : ة التدريب البليومرتينشأ -7-6-6
واليت كانت تعرف سابقا وبصورة مبسطة  ألوروبالتمارين اليت تعود جذورها البليومرتي مصطلح يطلق اآلن على ا

 (Jump Training).بتدريبات القفز
أو أن . واالتساعواليت تعين الزيادة  (Plyethein)ن مصطلح البليومرتي مشتق من أصل  اغريق من كلمة باليثني او

وتعنيان زيادة القياس كما ان تارخيه قصري نسبيا  (Plio) و (Metric)املصطلح مشتق من جذر اللغة اإلغريقية 
 Explosiveاالنفجارية  وةباملقارنة مع األساليب التدريبية األخرى واالعرتاف به كأسلوب مفيد لزيادة الق

Power))  يرجع أساسا إىل النجاحات اليت حققها الروس واألوروبيني الشرقيني يف ألعاب الساحة واملضمار واعتبارا 
والتقصري واليت هي أساس عمل البليومرتي وأول من تعرف على هذه (اإلطالة )ين البليومرتي تقرتن بدورة املط إن متار

من مدينة ميالن اإليطالية إذ تركزت (  RODOLF MARGARIA)الدورة هو الربوفسور رودولفو ماركايا 
وذكر أنه للعضالت القدرة على إعطاء  (شديد)أعماله على أهمية املط القبلي للعضلة يف تقديم انقباض عضلي قوي 

( أو درجة)شد أكرب إذ ما سحبت قبل انقباضها ،وإن مقدار الشد املتولد بواسطة مط العضلة يعتمد على مقدار 
التدريبية هذه الدراسة استخدمت من قبل وكالة ناسا الفضائية لتطوير أفضل الطرائق .  االنقباضوسرعة املط قبل 

 قمر كما ان حبوث ماركايا استعملت من قبل الباحثني السوفيت الذين ختصصوا يف مهمة حتسنيفعالية للمشي على ال
أحباث  0100عام ( V.M ZACIORSKIيف أم زاسيورسكي )األداء احلركي عند الرياضيني إذ استعمل 

يف الواليات  أما( البليومرتي )ماركايا كقاعدة يف تصعيد برامج التدريب وقد أشاد بهذا النوع من التدريب ب 
وبواسطته  (FREDWILL) 0125ن أول من كتب عن متارين البليومرتي هو فريد ويل عام ااملتحدة األمريكية ف

األمر الذي وسع ( .م711( )م 011)علل فريد النجاح غري املتوقع للعداء فالريي بوزوروف يف فعالية ركض 
( TANSLY)ية فضال عن ذلك فإن جناح املدرب تانسلي استخدام متارين البليومرتي يف الواليات املتحدة االمريك

كان يعزى إىل استخدام  0114( م 7.37)الجتياز عارضة الوثب العالي بارتفاع ( دوايت ستونز )يف تدريب العبة 
صاحب الرقم العاملي يف الوثب العالي بطريقة ( خافري سوكرمايرو )متارين البليومرتي كما أن مدرب الالعب الكوبي 
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م يعرتف بأسلوب التدريب البليومرتي ويضيف قائال بأنه بالرتكيز على خطة عمل طويلة 7.44وري فلوب فوسب
األجل وعلى مدى دورات من بداية مزاولة الالعب هلذه اللعبة ومع استخدام متارين البليومرتي مت التوصل إىل املستوى 

 .الرائع 
عرف البليومرتي الكثري من املختصني وكل حسب فلسفته إذ عرفه بعد هذا التقديم التارخيي لتمارين البليومرتي فقد 

التدريب الذي ميكن الرياضي الوصول إىل القوة القصوى السريعة يف أقصر وقت "على أنه ( CHU1992)جو 
من خزن الطاقة  لالستفادةعلى أنه أسلوب تدرييب صمم ( GAMBETTA1989)يف حني عرفه جامبيتا "ممكن 

 .والتقصري ( اإلطالة )ت من خالل دورة املط املطاطية يف العضال
فقد . عام 75يؤكد طلحة حسام الدين أن استخدام التدريب البليومرتي قد شاع يف دول الشرق لفرتة تزيد عن و

خالل الستينات طريقة التدريب البليومرتي مع بعض العيب الوثب وحقق جناحا " فريوشانكي"استخدم املدرب العاملي 
الفوز " يروزوف"خالل دورة ميونخ عندما حقق العداء السوفييت  0127د االهتمام بهذا التدريب عام كبريا، ثم عا

م وقد أدى هذا احلدث إىل االهتمام الشديد بدراسة هذا األسلوب من التدريب وقد أكدت 711و 011نسبيا يف 
، 0112حسام، ).العضلية وسرعة األداء العديد من الدراسات على أهمية استخدام التدريب البليومرتي يف تنمية القوة

 (21صفحة 
، "البليومرتي"يقول زكي حممد حسن أنه يف اآلونة األخرية ظهر مصطلح كثر استخدامه ودون تعريبه يطلق عليه 

قد ( وإن كانت هذه األخرية)ة والذي الحظناه أنه استخدم كلفظ يف العديد من املراجع العربية وبعض املراجع األجنبي
وقد أشارت العديد من آراء العلماء أن هذه الكلمة أو اللفظ يعين . أوضحته وفسرته دون تفسري واضح ملعنى الكلمة

يف نظر البعض منهم أسلوب تدريب فقط كما يعين يف نظر البعض اآلخر أسلوب تقوية للمجموعات العضلية املختلفة 
 (31، صفحة 7114، .حسن ز).العلوي أو الطرف السفليسواء العاملة على الطرف 

يقول أبو العال عبد الفتاح أن التدريب البليومرتي يستخدم نوع من التمرينات جتعل العضلة تستجيب بصورة سريعة 
، 7113، .الفتاح أ).نعكاسي للمطاطيةبطريقة متط فيها أوال ثم يلي ذلك انقباض إيزوتوني مركزي سريع كرد فعل ا

 (771صفحة 
يؤكد مرة أخرى حممد نصر الدين وأبو العال عبد الفتاح أن التدريب البليومرتي عبارة عن انقباض متحرك غري أنه 

مطاطية سريعة للعضلة كاستجابة  يتكون من عمليتني متتاليتني يف اجتاهني خمتلفني، حيث يبدأ االنقباض حبدوث
لتحميل متحرك مما يؤدي يف بداية األمر إىل حدوث شد على العضلة ملواجهة املقاومة السريعة الواقعة عليها فيحدث 
نوع من املطاطية يف العضلة مما ينبه أعضاء احلس فيها، فتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث انقباض عضلي سريع يتم 

 (45، صفحة 7113، .الدين أ).بطريقة تلقائية
حسب إبراهيم سكار فإن التدريب البليومرتي يعترب جسر عبور الفجوة ما بني القوة العضلية والقدرة حيث تكون 

 :طبيعة هذا االنقباض العضلي على مرحلتني هما
اض وتساعد على تنبيه العضالت لزيادة سرعة االنقباض مرحلة املطاطية ومرحلة االنقباض، واملطاطية تسبق االنقب -

 (337، صفحة 0111سكار، ).غري أنه جيب مراعاة عوامل األمن والسالمة عند استخدام التدريب البليومرتي
موعة العضلية بطريقة مثلى أشار بعض العلماء إىل كيفية عمل هذا التدريب عن طريق حتقيق عمل العضالت أو اجمل

 (50، صفحة .حسن ز).وذلك من خالل الوثب إىل أقصى ارتفاع ثم االرتقاء من أقصى عمق
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إال أن ذلك  إيزوتونيإىل أن مترينات الوثب والقفز تتضمن توليد انقباض  وخريية البكري حممد عبد احلليموقد أشار 
فريدة بعد أن يصبح الالعب يف اهلواء بعد ضرب األرض بالقدمني تبدأ فرتة قصرية من توليد االنقباض  يتم بطريقة

بالتطويل حيث متتص أرجل اهلبوط تأثري وزن اجلسم واجلاذبية من خالل االنثناء اللحظي عند الركبة، وينبغي أن يتم 
مكن أن تكون خطرية جدا إذا مل يتم تنفيذها بصورة أداء التمارين وفق برنامج حمكم متاما ومراعاة ذلك حيث من امل

 (37، صفحة .البكري م).صحيحة
أن هلذا النوع من العمل العضلي تأثري فعال وقوي، وقد شاع استخدامه يف السنوات املاضية  أمر اهلل البساطييرى 

وع على الثقل اخلارجي كمقاومة بل تتمثل املقاومة بشكل طاقة بشكل كبري وخاصة تنمية القوة وال يعتمد هذا الن
حركية على الالعب إمخادها بقوة، كما يف حركة القفز من مكان مرتفع واالرتداء فورا لألعلى أو لألمام أو 

 (11، صفحة 7117البساطي، ).للجانب
ولقد أشارت الدراسات واألحباث وناقشت  االنفجاريةيؤدي إىل تنمية القوة  ويرى أيضا أن التدريب البليومرتي

فإطالة العضالت واألوتار املضادة ينتج عنه خمزون للطاقة . إمكانية ختزين الطاقة امليكانيكية يف العضالت واألوتار
ضادة وكلما قصرت الفرتة احلركية على شكل جهد كامن أو تعرف بطاقة الدفع واليت تنطلق عند انقباض العضالت امل

الزمنية فيما بني حدوث اإلطالة القصرية واالنقباض الذي يليه كلما حصلنا على زيادة كبرية يف األداء وهذا يكون 
مؤثر بشكل كبري عند أداء احلركات الرتددية السريعة وتظهر احلركات الرتددية يف التمرير والتحركات الدفاعية حيث 

 (752، صفحة 0112دبور، ).تسمى احلركات املفردة
من دورة  االستفادةكل التمارين اليت تعطي للرياضي فرصة  هوالبليومرتي أن التدريب الباحث  ومما سبق يرى    

الرجوع إىل )واملرونة   االطالةاإلطالة والتقصري ألي عضلة من عضالت اجلسم والذي يعتمد على قابلية العضلة على 
فضال عن تكيف اجلهاز العصيب يف ارسال سياالت عصبية قوية وقدرة املغازل العضلية على ( احلالة الطبيعية للعضلة 

 .،والكبح الكبري يف أجسام كوجلي الوترية والتحسن يف عمل العضالت املعاكسة للعضلة العاملة  االطالةحتمل 
 :مميزات التدريب البليومرتي-7-6-0
فالوثب . ا ما تؤدي التدريبات البليومرتية بأسلوب انفجاري أفضل منه يف حالة استخدام أي أسلوب آخرغالب -

ميلي ثانية يف حني قد يستغرق نفس التمرين باستخدام األثقال أكثر  511إىل  311العميق قد يستغرق االرتكاز من 
 .إىل تنمية القوة من ثانية لذا فإن الالعب مطالب بتزايد قوته مبعدالت أسرع فيؤدي
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إن متارين التدريب البليومرتي ال يتخللها مرحلة فرملة طويلة خالل حلظات االنقباض بالتطويل، فهذا التدريب  -
وهذه احلالة تتناسب كثريا مع . يساعد على إنتاج قوة كبرية وبالتالي تسارع عالي خالل املدى الرئيسي يف األداء

 (13، صفحة .الدين ط).لرياضية اليت تعتمد على الوثباألداء يف معظم املهارات ا
تؤدي متارين التدريب البليومرتي بسرعات عالية، وهذه السرعات العالية متثل أهمية كبرية يف كثري من األداء  -

 .ريبيا عالياوبالتالي تقرتب يف خصوصيتها مما هو مطلوب يف هذه األداء فتحقق عائدا تد
إن كثريا من الدراسات أفادت بأن استخدام التدريب البليومرتي يساعد يف حتسني أسلوب استخدام الطاقة املطاطية  -

ورفع كفاءة األفعال العصبية املنعكسة اخلاصة باإلطالة حيث يعمل هذا التدريب على حتسني طاقة احلركة وطاقة 
 .ية القدرة عن طريق دورة اإلطالة والتقصري لأللياف العضليةاملطاطية اليت هلما تأثري كبري على تنم

يؤثر التدريب البليومرتي على العضالت واجلهاز العصيب معا، كما أنه يفيد بشكل تطبيقي يف مهارات األداء  -
 (01-05، الصفحات 7110زاهر، ).احلركي بشكل عام ويعتمد على عمل أعضاء احلس احلركي بالعضلة والوتر

، متوسطة وعالية الشدة إىل إمكانية استخدامها لكل مستوى  يؤدي تقسيم هذا النوع من التدريب بتمارين صغرية -
 .ولكل مرحلة سنية ومبا يتالءم مع نوع النشاط الرياضي املمارس

دريب املختلفة مع تقنني احلمل املناسب لقدراتهم ميكن استخدام التدريب البليومرتي جلميع األعمار يف جماالت الت -
من جهة واالبتعاد عن تدريبات الوثب اخلاصة بالدفع التصادمي من األجسام الساقطة من جهة أخرى مع األطفال وإىل 

 (311، صفحة 0112املقصود، ). حد ما مع املبتدئني
 :بليومرتيعيوب التدريب ال-7-6-0
 (.بصورة كبرية خبطر حدوث اإلصابات)يرتبط استخدام هذا النوع من التمرينات  -
عند وصول الرياضي إىل مستوى عالي من قدرة التوافق داخل العضلة وبني اجملموعات العضلية ال توفر هذه  -

ذا النوع من التمرينات تدريب التمرينات إال إمكانيات قليلة لزيادة مستوى القوة ويف هذه احلالة جيب أن يسبق ه
 .عضلي بنائي

فيجب على سبيل املثال عند أداء . ال يؤدي هذا النوع من التمرينات إىل النجاح املرموق إال عند أدائه بصورة سليمة -
واليت تقوم ( عند اهلبوط)مترينات الوثب ألسفل أن تراعى بدقة النسبة السليمة بني القوة اليت تقوم بفرملة األداء 

حيث نصل لالرتفاع املثالي عندما حيقق الرياضي أقصى ارتفاع وثب عمودي بعد ( عند الوثب األعلى)باإلسراع به 
، صفحة 0114املقصود، ).الوثب ألسفل وتؤدي ارتفاعات أكرب أو أقل من الالزم إىل اإلقالل من فاعلية التدريب

301)   
 : دئ التدريب البليومرتيمبا-7-6-0

 االنفجاريةجيب أن تتبع مبادئ التدريب املتبعة يف تنمية القوة العضلية عند استخدام التدريب البليومرتي لتنمية القوة 
 فمبدأ التحميل الزائد واخلصوصية والتنوع واالستشفاء من الصعب ضبطها يف هذا النوع ويتم حتقيق ذلك بدرجة 
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التدريب البليومرتي عن طريق حتديد ارتفاع السقوط لالرتقاء أو زيادة مقدار الثقل اإلضايف  مقبولة يف الدقة يف
باستخدام أكياس الرمل و الرصاص اليت تثبت بالطرفني وعند شعور الالعب بأمل أعلى الركبة أو يف جزء من أجزاء 

له ويف هذه احلالة جيب خفض االرتفاع القدم فإن ذلك يعين أن تطور احلمل قد مت مبعدل أسرع من استيعاب الالعب 
 (13، صفحة 0112، .الدين ط).أو الوزن اإلضايف أو االثنني معا

 : أسس وقواعد التدريب البليومرتي-7-6-2
ا قياسا على أن التدريبات البليومرتية نشاط يتطلب جهدا ضخم (1985)" فرنشيز"و" راد كليف"يتفق كل من 

بالتدريبات األخرى، وأن استعماله اخلاطئ يؤدي إىل أدى يف العضالت واملفاصل واألوتار، وأن هناك مبادئ أساسية 
 :عامة تتفق مع طرق التدريب األخرى وهي

. االستشفاء. *االستمرارية. *التقدم باحلمل. *األثر التدرييب. *اخلصوصية. *الفروق الفردية. *احلمل الزائد*
 (017، صفحة Farentionos ،0115).وعالتن*

إىل أن هناك جمموعة من اإلرشادات والتوجيهات جيب مراعاتها عند استخدام  (1985)" جيمس روبرت"يشري 
 :التدريب البليومرتي ملل هلا من أهمية كبرية للوصول إىل نتائج طيبة وهي

الراحة . *تأدية العدد األفضل من اجملموعات والتكرارات. *احلمل الزائد املتدرج. *ملناسبةالشدة ا. *اإلمحاء والتهيئة*
 (01، صفحة 0115إبراهيم، ).بناء التأسيس الدقيق أوال. *املالئمة
ي فعال خيدم النشاط املمارس اروا إىل أنه للحصول على تدريب بليومرتشقد أ (1997)وآخرون " دينتمان"إال أن 

 :ج التدريب البليومرتيالتالية عند التخطيط لربام املبادئفإنه جيب إتباع 
 .التمارين جيب أن تأخذ االجتاه الصحيح للحركة-0
 .جيب أن تتشابه التمارين مع النشاط املمارس من حيث الشكل والعمل العضلي-7
قدرة انقباضية *دة يف العضالت ش*معدل إطالة عال *)البليومرتية  معدل اإلطالة يكون مرتبطا بتأثري التمارين-3

 .(مركزية عالية يف االجتاه املضاد
 (007، صفحة 7114، .حسن ز).يكون يف أقصى سرعة ممكنة التمارين البليومرتيةأداء -4

ج التدريب البليومرتي برناجما أساسيا لتنمية القوة العضلية أنه جيب أن يسبق برنام (1983)" جيمس روبرت"يشري 
لك متارين األثقال لتنمية ذيلي  (الرجلني، اجلدع والذراعني)بواسطة متارين عامة وشاملة جلميع عضالت اجلسم 

 (00، صفحة 0115رشاد، ).عضالت اجلسم املختلفة والوصول إىل درجة مالئمة من القوة العضلية
 :عند استخدام التدريب البليومرتي ةاالعتبارات املراعا-7-6-1
 .جيب مراعاة أن يكون األداء انفجاري -
 .جيب عدم أداء هذا النوع من التمرينات إال عندما يكون الرياضي نشطا و بعد أداء إمحاء قوي -
املتقدمون من ثالثة إىل مخسة و الرياضيون من ذوي املستوى العالي من  يؤدي املبتدئون من جمموعتني إىل ثالثة و -

 (375، صفحة 7115، .زيد ع).ستة إىل عشرة جمموعات
 .يأخذ الناشئني تدريب واحد أو تدريبني يف األسبوع -
 .ميكن أن يستخدم بعد وحدة تدريب باألثقال حبمل معتدل -
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جيب أن يشمل الربنامج على استخدام القفزات القصرية ذات الشدة العالية قبل تدريب العدو الفعلي ثم يعقبه القفز  -
 (310-315املقصود، الصفحات ).األطول بعد تدريب العدو

 :إسرتاتيجية استخدام التدريب البليومرتي-7-6-0
وة العضلية قبل الشروع يف استخدام التدريب البليومرتي يعترب شرطا أساسيا لكي حتقق هذه التمارين إن تنمية الق -

 .الغرض منها
جيب أن تتبع مبادئ التدريب املتبعة يف تنمية القوة العضلية عند استخدام التدريب البليومرتي لتنمية القوة  -

 .االنفجارية
قوط املثالي املستخدم يف التدريب البليومرتي هو استخدام االرتفاع الذي عند متارين الوثب وبتحديد ارتفاع الس -

 .ميكن أن يعطي أقصى ارتداد وهو خمتلف بني األفراد
 .يرى العديد من علماء التدريب الرياضي أن زمن االرتكاز يف التدريب البليومرتي جيب أن يكون أقل مما ميكن -
لعائد املرجو منها، فان الالعب جيب أن يكون يف حالة راحة تامة قبل البدء لكي حتقق متارين التدريب البليومرتي ا -

 (15، صفحة 0112، .الدين ط).يف أداء اجملموعات
 :العوامل املرتبطة بتصميم برنامج التدريب البليومرتي-7-6-1
 :بالشدة( التقدم)التدرج أو  .-7-6-1-7

مبستوى الشدة يعد مطلبا أساسيا لالرتقاء مبستوى األداء الرياضي الذي يالزم عادة ردود فعل ( أو التقدم)إن التدرج 
ويتفق معظم . وأداء الرياضي للجرعات التدريبية واليت متثل احلمل اخلارجي( احلمل الداخلي)يف األجهزة الوظيفية 

ته إال أن هذه الفرتة ليست شرطا ولكن حيكمها قدرات اختصاصيي التدريب الرياضي أن زيادة احلمل تأتي بعد تثبي
الالعبني ونتائج االختبارات والقياسات اليت تشري إىل حتسني املستوى لذلك جيب مراعاة حسن اختيار وتوقيت التدرج 

 باحلمل 
 :فتـرة االستشفـاء .-7-6-1-6

وعليه  ممكن،ن الالعب بذل أقصى جهد فكما هو معروف لدى اجلميع فإن التدريب البليومرتي يتطلب يف العادة م
 .البد وأن تتوافر فرتة االستشفاء املناسبة بني التكرارات واجملموعات والوحدات التدريبية

وقد أوصى املتخصصون يف هذا اجملال بأن أنسب فرتة الستعادة االستشفاء بعد أداء جمموعة تكرارات لتدريبات الوثب 
ثواني، بينما فرتة االستشفاء بني اجملموعات هي ترتاوح ما بني دقيقتني إىل  01 إىل 5العميق هي اليت ترتاوح ما بني

 (12، صفحة .الدين ط).ثالث دقائق
 :اجتاه احلركـة .-7-6-1-0

ركي فهناك مثال لعبة كرة إن مجيع األنشطة الرياضية واأللعاب اجلماعية ختتلف فيما بينها من حيث االجتاه أو املسار احل
اليد تتميز باحلركات األفقية واجلانبني، فاحلركات األفقية تؤكد بني طياتها على احلركات العمودية، وذلك طبقا 
ملتطلبات األداء املهاري هلذه اللعبة، حيث جند بني طيات ومتطلبات هذه املهارات أن هناك الوثب العمودي واألفقي 

وهلذا فإن تنفيذ برامج التدريب البليومرتي يتطلب ضرورة حتديد اجتاه .سرعة وقوة يف األداءواجلانيب والذي يتطلب 
 .احلركات الرياضية يف اللعبة بدقة تامة
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 : األمــان .-7-6-1-0
مبا أن أسلوب التدريب البليومرتي يتطلب من الالعب أو الرياضي بذل أقصى جهد عضلي وعصيب لضمان حدوث 

اجملال ضرورة توفر عامل األمان والذي ميكن حتقيقه من خالل توفر عامل القوة، التكيف،  التكيف فيجب يف هذا
 .اخلربة، والتكنيك الصحيح

فقد لوحظ أن أغلب إصابات الرياضيني غالبا ما حتدث يف الربامج التدريبية باستخدام أسلوب البليومرتي نتيجة الفتقار 
اإلمحاء املناسب وعدم التوازن بني أركان احلمل الثالث، ولذلك جيب الرياضيني للقوة العضلية، وعدم االهتمام ب

 (44، صفحة 7114، .حسن ز).السابقة واليت متثل عامل األمان ألي رياضي تمراعاة مجيع االشرتاطا
 (:الرياضة التخصصية)التفرد  .-7-6-1-0

ويف هذا الصدد . والرياضة التخصصية( الفرد)العوامل السابقة أال وهو املتعلق بالتفرد عامل آخر ال يقل أهمية عن باقي 
جيب أن نعرف حقيقة هامة تتعلق مببدأ التفرد وهو أن لكل العب أو جمموعة الالعبني تدريباته البليومرتية اخلاصة به أو 

خذ يف االعتبار جمموعة النقاط التالية عند مع األ. بهم وذلك يف ضوء الوزن الذي جيب أن يتناسب مع الشدة واحلجم
 :تنفيذ التدريب البليومرتي

 .طريقة األداء الصحيح –األرجل واألقدام ( عيوب)أشكال  –الرتكيب البناء اجلسمي  -
 صفحة، 7115، .زيد ع).نوع النشاط التخصصي –إلصابة لاإلجهاد من ارتفاع حجم التدريب الذي يؤدي  -

337) 
 :التدرج يف التعليم والتدريب البليومرتي -7-6-1-2

 :جيب أن يكون التدرج يف التعليم والتدريب حسب الرتتيب التالي
 .وفيه يكون الرتكيز على ضربة القدم السليمة و استخدام الكاحل و الركبة، الفخذ واستقامة اجلسم: اهلبوط. 0
 .لتعزيز تكنيك اهلبوط ولرفع مستوى القوة الالمركزية وقوة الثبات(: والتوازن)الوثب من الثبات  .7
 .ألعلى لتعليم حركة االرتقاء و استخدام الذراعنيلالوثب  .3
 .لتعليم رد الفعل السريع لالبتعاد عن األرض واإلزاحة العمودية(: الوثب االرتدادي)حركات الوثب يف املكان . 4
 .رعة األفقيةلتعزيز الس: الوثبات الطويلة. 0
، .درويش ز).ويتطلب تعامال عالي املستوى مع اجلهاز العصيب وهو مالئم لالعب املبتدئ: وثب االرتطام. 2

 (37، صفحة 0112
 :تشكيل احلمل يف التدريب البليومرتي .-7-6-71

يف التدريب البليومرتي تستخدم أنواع خمتلفة من التمارين إال  يقول كل من أبو العال عبد الفتاح وحممد نصر الدين أنه
أن مجيعها يعتمد على نظرية استخدام مقاومة قوية سريعة تؤدي إىل حدوث مطاطية العضلة ثم تقصريها للتغلب على 

دائما هذه املقاومة، وتستخدم لتحقيق ذلك الوثبات واحلجالت واخلطوات وحركات لف اجلذع املختلفة حبيث يراعى 
 .أن يكون األداء بأقصى قوة وسرعة ممكنة

 .استخدام أقصى شدة مبا يزيد عن قوة العضلة: الشـدة. 0
 .أسبوعياجمموعات ومن مرتني إىل ثالث  01–0تكرارات، ومن  01–1من :  احلجـم. 7
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 (41-42، الصفحات .الفتاح أ).دقيقة بني اجملموعات 7–0من : الراحـة. 3
 :أمناط التدريب البليومرتي. -7-6-77
هو استخدام االرتفاع الذي ميكن أن يعطي أقصى ارتداد وهو خمتلف : ارتفاع السقوط املثالي -7-6-77-7

ويعرف بأنه أفضل ارتفاع سقوط وميكن حتديد هذا االرتفاع عن طريق ( سم21–31)بني األفراد ولكنه ينحصر بني 
 .قوط من إرتفاعات خمتلفة حتى يتم حتديد االرتفاع املثاليتكرار الس

جيب أن يكون أقل ما ميكن، ولالرتداد السريع يف هذه التمرينات أهمية كبرية : زمن االرتكاز -7-6-77-6
 أن زمن: أن تقليل الزمن يعين التدريب على تطوير القوة خالل فرتة زمنية حمددة، وثانيهما: لسببني رئيسيني أوهلما

االرتكاز سوف يتم يف حدود ضيقة وبالتالي سوف يتمكن الالعب من حتقيق أقصى استفادة من طاقة املطاطية الناجتة 
 (31-35، الصفحات .زيد ع).من العضالت اليت تعمل بالتطويل

 :ة يف التدريب البليومرتيوفيما يلي هذه بعض النماذج التوضيحية ألشكال الوثب املستخدم -
 :املزج بني التدريب البليومرتي وتدريب القوة -7-6-76

إىل العالقة الوطيدة بني كل من تدريبات القوة والتدريب البليومرتي " لوري ألكسندر"و" كني كنتور"يشري كل من 
، شرط أن يتم ذلك طبقا لألسس فاملزج بينهم يسمح بأقصى حد للكفاءة البدنية وتطورها أثناء دورة التدريب املنفذة

 .العلمية املتعارف عليها
 :القوةوتدريب  البليومرتي اليت جيب أن تراعى عند املزج بني التدريب بعض االعتباراتوفيما يلي 

 .عادة ال ينصح بتأدية كل من تدريب القوة ذو الشدة العالية والتدريب البليومرتي يف نفس اليوم -
يف املزج بني تدريبات القوة حبيث تشمل اجلزء العلوي من اجلسم أما التدريب البليومرتي ضرورة مراعاة التناغم  -

 .للجزء السفلي من اجلسم
العكس صحيح بني هذا التناغم ألجزاء اجلسم يف كل من تدريبات القوة والتدريب البليومرتي جيب أن يتم يف اليوم  -

 .التالي
 (045، صفحة .حسن ز).كل منهما تتناسب لكل منهماجيب أن تكون فرتة استعادة الشفاء بني  -
 : هالتدريب البليومرتي يف الكاراتي .-7-6-70

من التدريب البليومرتي من خالل مبدأ التوقف أو الفرملة  ةحسب ما يؤكده بعض اخلرباء و املدربني أنه ميكن االستفاد
وهذا الفعل خيدم اإلطالة العكسية اليت تصنع االنقباض . الجتاه حبركة قوية يف االجتاه العكسييف حترك واحد ثم تغيري ا

 .العضلي املركزي
دراسات أثبتت اجيابية وفعالية تأثري التمرينات البليومرتية على سرعة األداء لدى مصارعي  أن عدة الباحثيرى و

 املكان مع مراعاة قصر الفرتة الزمنية ما بني اإلطالة والتقصري من خالل متارين الوثب واحلجل واالرتداد يف هالكاراتي
 .واالنقباض الذي يليها حتى ميكن االستفادة من خمزون الطاقة املطاطية

األوتار، فإطالة  ارت كذلك بعض الدراسات واألحباث إىل إمكانية ختزين الطاقة امليكانيكية يف العضالت وشوأ
ج عنه خمزون للطاقة احلركية على شكل طاقة جهد كامن أو تعرف بطاقة الدفع واليت العضالت واألوتار املضادة ينت

تنطلق عند انقباض العضالت املضادة، وكلما قصرت الفرتة الزمنية فيما بني حدوث اإلطالة القصرية واالنقباض الذي 
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 .احلركات الرتددية السريعةعند أداء  يليه كلما حصلنا على زيادة كبرية يف األداء وهدا يكون مؤشر بشكل كبري
 .(20، صفحة 0112، .الرمحن ا)

  :هأهمية التدريب البليومرتي يف الكاراتي -7-6-70
لقد استخدم كثري من املدربني من بلدان خمتلفة أسلوب التدريب البليومرتي حيث حققوا به نتائج جيدة يف بعض 

، واجليدو ، كذلك بعض الرياضات اجلماعية ككرة اليد، الكرة الطائرة، وألعاب القوى  هكاراتيالرياضات القتالية كال
عن أهمية التمرينات البليومرتية اليت تعمل جنبا إىل جنب مع مستوى (1985)" راد كليف وفرنسوا"ويؤكد . وغريها

 .تلفةالتكنيك اجليد على تقدم مستوى إجناز الفعاليات واملهارات الرياضية املخ
أهمية التمرينات البليومرتية من خالل حتسينها لكل من عنصري القوة العضلية والسرعة (1988)" ماتي ديورا"يرى 

فريى بأن التدريب البليومرتي هو جمموعة من التمرينات صممت من أجل  (1999)أما البسطويسي . يف وقت واحد
اإلطالة والتقصري وطريقة خاصة لتنمية القوة املميزة بالسرعة تنمية القوة املطاطية العضلية من خالل ما يعرف بدورة 

 .اليت حتتل أهمية قصوى
 : هأسس وضع برنامج التدريب البليومرتي ملصارعي الكاراتي -7-6-70
 ( الرجلني–الذراعني–مترينات الرجلني)أن تشكل التمرينات البليومرتية بالتسلسل التالي . 0
 .ألجزاء الوحدة االحتفاظ بالطريقة التموجية. 7
 .تطبيق مبدأ انتقال أثر التدريب. 3
 (351-351دبور، الصفحات ).تطبيق تشكيل احلمل املتدرج يف كل أجزاء الوحدة. 4
 :مراحل العمل البليومرتي -7-6-72

وفريوتشانسكي (   Chu 1989)ل من تشو مير العمل البليومرتي عند أداء التمرينات مبراحل على حسب أراء ك
 :إذ متر العضالت حتت تأثري العمل البليومرتي مبراحل متتالية متداخلة وكما يأتي  0111

 (  Chu) تقسيم تشو 
 :العمل البليومرتي على ثالث مراحل (   Chu) يقسم تشو 

 (مرحلة اإلطالة الالمركزية )  : املرحلة األوىل
ى كاهل العضالت إذ تستثار ألياف العضلة ، وتعمل على إطالتها وتتوقف تلك اإلطالة على هي املرحلة اليت تقع عل

شدة املثري ، وكلما زادت الشدة زادت اإلطالة و العكس صحيح وبذلك يكون االنقباض طرفيا عند منشأ واندغام 
 .العضلة

 (مرحلة االستعداد )  املرحلة الثانية
حظتها بسهولة ، حيث تفصل بني االستعداد و االنقباض العضلة الالمركزية و وهي مرحلة قصرية جدا وال ميكن مال

 .االنقباض الرئيس املركزي
 (مرحلة االنقباض املركزي )  املرحلة الثالثة

هي املرحلة اليت تظهر من خالل قدرة العضلة يف خمزونها للطاقة الكافية و اليت بفضل االنقباض البليومرتي تتحول إىل 
 (14-13، الصفحات Chu ،0113)ركية وهي داللة العمل البليومرتي الطاقة احل
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 ( Verkhofansk)  تقسيم وفريوتشانسكي
 :العمل البليومرتي على مرحلتني (  Verkhofansk) يقسم وفريوتشانسكي 

 : املرحلة األوىل
 (تشو ) ي تقابل املرحلة األوىل من مراحل العمل البليومرت

 :املرحلة الثانية 
) مرحلة انتقالية غري ملحوظة أو حمسوبة ، وبذلك يرى فارنتثوس ( تشو ) وبذلك نرى أن املرحلة الوسيطة لـ 

Varenfinos  ) أن تقسيم وفريونشانسكي هو أقرب إىل العمل البليومرتي من حيث أن العمل البليومرتي ميثل
، .أمحد ب)يف املرحلة الثانية Concentriqueة األوىل ودورة تقصري يف املرحل Excentriqueدورة إطالة 
 (710-715الصفحات 

 :أسس العمل البليومرتي -7-6-71
يعتمد العمل البليومرتي يف جمال التدريب على أسس رئيسية ثالثة، أسس فيزيائية وأسس ميكانيكية، وأسس نفسية، 

سس الفيزيائية واليت متثلها العناصر البنائية للجسم كالقوة العضلية وحجم العضالت والسرعة وإطالة العضالت فاأل
ومرونة املفاصل أما األسس امليكانيكية فتتمثل يف نظام العمل امليكانيكي للعضالت والعظام والشغل والروافع أما 

على التدريب واليت يف غيابها ال ميكن ملثلث األسس الثالثية األسس النفسية حيث متثل اإلرادة والتصميم واملثابرة 
 (710، صفحة 0111، .أمحد ب).الرئيسية للعمل البليومرتي أن تؤتي مثارها

 :األسس الفيزيائية 
 .حلركية ومطاطية العضالت ومرونة املفاصلجلسم اإلنسان كالقوة العضلية و السرعة ا( البدنية ) متثلها العناصر البنائية 
 :األسس امليكانيكية 

إخل ، من تلك العناصر اليت ... و املتمثلة يف العمل امليكانيكي الذي يعتمد على كل من الشغل و الروافع و العجلة 
 .يعتمد عليها البايوميكانيك

 :األسس النفسية 
 .طويل املدى أم قصري املدىميثلها اإلعداد النفسي لالعبني سواء أكان إعدادا 

الفيزيائية ) أهمية اإلعداد النفسي ضمن العالقة املتبادلة بني األسس الثالثة ( روبرت فارنتوس ) ويف ضوء ما تقدم بني 
ومدى تأثري ذلك لالستفادة من تأثري التمرينات البليومرتية إذ ال ميكن أن تعطي مثارها يف ( و امليكانيكية و النفسية 

تدريب يف غياب إرادة الالعب وتصميمه ومثابرته وأقلمته على جو املنافسات وظروفها وإعداده إعدادا متعدد جمال ال
 (44، صفحة .أمحد ب)اجلوانب على مدار السنة التدريبية 

 :أنواع التمارين يف البليومرتي-7-6-70
لف حسب درجة الصعوبة يف التدريب البليومرتي من القفز البسيط توجد جمموعة كبرية من التمارين ختت

bondissement   إىل القفز حنو األسفلsaut au contrebas  سوف نتطرق باختصار إىل خمتلف أنواع
 .القفز حسب األشكال و اإلعدادات اليت ميكن تغيريها
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 :التمارين حسب أشكال التنفيذ 
 ي و الوثب العمودي ، كما ميكن أن نغري يف أدوات التمرين الوثب األفق: هناك نوعني من القفز 

 La corde العمل حببل القفز * 
 Plot et haie basseالعمل بالشواخص أو احلواجز املنخفضة * 
 les haies hautes العمل باحلواجز املرتفعة * 
 les bancs et les plinthesالعمل باملقاعد و املصطبات * 
 élastiqueطاطي العمل باحلبل امل* 
 les cereeaux et les lattesالعمل باإلطارات و األلواح * 
 :كما ميكن أن تنفذ القفزات حسب دوافع متميزة و نوعية االستثارة فنجد  

 اخلطوات العمالقة على اليمني وعلى اليسار* 
 القدمني جممعتني* 
 skippingالتخطي بني شيئني إىل األمام وإىل اخللف * 
 اجلانيب و االماميالصدع * 
 القدمني متباعدتني* 

 :التمارين حسب معامل التنفيذ 
 :هناك ثالث أنواع 

 ثابت أو تنقل صغري أو تنقل كبري: هو التغيري يف طريقة االنتقال  النوع األول* 
 انثناء على رجل ، قرفصاء أو نصف قرفصاء: هو تنفيذ التمارين بانتقاالت خمتلفة  النوع الثاني* 
 (01، صفحة Delpech ،7114)هو التغيري يف إيقاع التمرين إما يف احلجم أو يف الرتدد وع الثالثالن* 

 :كما ميكن أن نصنف متارين البليومرتي حسب شدة االستثارة ومنها 
 ... (القفزات بني الشواخص و األلواح و اإلطارات : ) متارين ذات شدة ضعيفة * 
 ( Plinthes hautاملصطبات العالية ) متارين ذات شدة عالية * 
 (704، صفحة Weineck)ressortمتارين األثقال الكبرية على الشكل البليومرتي مع وجود وقت نابض * 
 :القفز العميق -7-6-71

ى حدوث انقباض عضلي تطويلي يليه بصورة سريعة يعد القفز العميق واحدا من التدريبات الذي تقوم فكرته عل
 .انقباض عضلي تقصريي و الذي له تأثري كبري يف زيادة الطاقة املطاطية زيادة الفعل املط املعكوس

وينصح يف القفز العميق باستخدام اهلبوط على القدمني سوية يف مراحل التدريب األوىل وكذلك بالنسبة للشباب و 
تخدام القفز برجل واحدة كما ينصح باهلبوط على بساط أو أرضية لينة المتصاص قوة الصدمة الناشئني وذلك قبل اس

مع انثناء الركبتني إىل الزاوية ( القسم اإلنسي األمامي من القدم ) ، ويف القفز العميق ينصح باهلبوط على كرة القدم 
طه، )وبالتغيري السلس للدفع لألعلى «اضته اخلاصة املشابهة ملا حيتاجه الرياضي يف ري »اليت تسمح باالرتداد املالئم 

 (50، صفحة 0110
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ينحصر مستوى اإلجناز يف القفز العميق على اختيار االرتفاع املناسب و الذي يؤثر يف الشد العضلي املنعكس أو شد 
 .ية للعضلةاملغزل العضلي و الذي يعمل على زيادة خمزون الطاقة املطاط

وإذ يعتمد هذا العمل على مرحليت االنقباض الالمركزي و املركزي و الذي يعد أمرا حيويا حيث يتعلق بعمل اجلهاز 
 .العصيب املسيطر على احلركات مجيعا

وبذلك تتضح أهمية رد فعل املنعكس على القفز العميق حيث ختضع العضالت شد وقوة نتيجة درجة املصل الواقع 
اء التدريب ، فمنذ بدأ مرحلة القفز مباشرة حيدث انقباض عضلي ال مركزي يف اجملموعة العضلية املادة عليها أثن

 (70-71، الصفحات .أمحد ب)للرجلني يعقبها انقباض مركزي حلظة القفز
وذلك عن طريق اخلاصية  االنفجاريةتدريب القوة إن القفز العميق هو أحد طرائق تدريبات البليومرتي اليت تقوم ب

الالمركزية للتقلص العضلي ، ويعمل هذا النوع من التدريب على تطوير العالقة بني القوة القصوى و القوة االنفجارية 
عضلية إذ يتطلب توافقا تاما يف مقدار احلوافز العصبية و االستجابات العضلية وهذا يعتمد على سرعة رد فعل اإلثارة ال

املعينة ، ويف تدريبات القفز العميق يتم القفز من صندوق مرتفع على أرض لينة ثم القفز عاليا 
(Schmidtbleicher ،0115 77، صفحة)  وجد الروس أن أفضل طريقة لتطوير التحفيز العضلي يكون من

 ل ارتفاعات تناسب مستوى الالعب كما موضح بالشك
 يوضح طريقة أداء مترينات القفز العميق( 16)الشكل
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 :تقنية اهلبوط السليم يف التدريب البليومرتي-7-6-61
إن العنصر املهم يف تنفيذ األداء هو مرحلة اهلبوط ، فعلى النقيض من الرأي السائد فإن االصطدام باألرض ال يتم 

الكاحل و الركبة و الورك جمتمعة تعمل مع بعضها بعضا المتصاص  امتصاصه بالكامل بواسطة القدم ، بل أن جمموعة
إن االستخدام السليم هلذه املفاصل الثالثة مجيعها سيسمح للجسم . صدمة اهلبوط ثم تقوم بعد ذلك بنقل تلك القوة 

تلي ، وليس  باستخدام مرونة العضالت يف عملية امتصاص قوة اهلبوط ، ومن ثم استخدام تلك القوة يف احلركات اليت
 (75، صفحة 0111، .زكي د).هذا من أجل التقليل من أهمية ضربة القدم

إن ضربة القدم جيب أن تكون على كامل سطح القدم ليمكن االستفادة من القدم المتصاص الصدمة ، وأنه من غري 
وذلك ألن هذه النوعية من اهلبوط سوف تنقل قوة ارتطام ( ح القدم سط) السليم أن يتم اهلبوط كليا على عقب القدم 

 . عالية جدا عرب العظام ، ومفاصل الكاحل و الركبة مبقدار يتجاوز استطاعة قدرة العضلة على امتصاص الصدمة
 إن الرياضي جيب أن يكون رد فعله من األرض كما لو أن األرض كانت ساخنة وبهذا تأكد تطبيق أقصى سرعة يف

 االبتعاد عن األرض كما موضح بالشكل 
 
 
 
 

 يوضح تقنية اهلبوط السليم(10)الشكل 
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 :عوامل جناح التدريب البليومرتي-7-6-67
البليومرتي هو نشاط عضلي شديد الرتكيز يتطلب قدرا عاليا من التعامل مع اجلهاز العصيب وجيب أن يأخذ يف االعتبار 

 :العوامل األربعة التالية 
 :محل التدريب-7-6-67-7

إن العامل األساسي يف التدريب البليومرتي هو حتديد أمحال التدريب املالئمة و املناسبة ، وبالنسبة للناشئني فإن تفاوت 
ميكن  –بصفة أساسية  –درجة النضج ودرجة اخلربة تشكالن طريف املشكلة يف نوعية التدريب ، وإن حجم التدريب 

 .نت شدة التدريب منخفضةأن يكون عاليا إذا كا
 :القوة األساسية -7-6-67-6

أنه عند البدء بالتدريب البليومرتي فإن هناك مستويات أساسية مبينة للقوة تعد أمرا ضروريا ، إن ( جامبيتا ) يرى 
ذا وجهة نظره حول ه( جامبيتا ) القوة األساسية اليت كان يعتقد أنها ضرورية كان مبالغا فيها متاما ولقد غري 

املوضوع اعتمادا على خربته العلمية و األسس النفسية للتدريب البليومرتي ، وال يعين هذا أن القوة األساسية ليست 
 .مهمة ، بل أنها واحدة من العديد من العوامل اليت جيب مراعاتها قبل البدء يف التدريب البليومرتي

 :املهارة-7-6-67-0
يركز بشكل دائم على املستويات كافة وأنه من املهم بالنسبة إىل الالعب املبتدئ إن التنفيذ السليم للتمرينات جيب أن 

إن احلركة هي تبادل مستمر  –أعلى من العمل  –( كثافة / شدة ) أن يؤسس قاعدة متينة راسخة يعتمد عليها البناء 
الثالثة للجزء األسفل من اجلسم  بني عملية إنتاج القوة واخنفاض القوة ، وتؤدي إىل حصيلة من القوة تستخدم املفاصل

الكاحل ، إن التزامن و التوافق ما بني املفاصل كافة ينتج قوة رد فعل من األرض ينتج عنها قدر  –الركبة  –الورك : 
 .عال من القوة 

 :التقدم-7-6-67-0
قاء برجلني معا أكثر من رجل ويقصد به االنتقال التدرجيي من أداء املهارة السهلة إىل املهارة الصعبة فمثال يكون االرت

واحدة وذلك يف املراحل األوىل من التدريب البليومرتي وجيب أن تزيد عدد احلركات لدى متكن الالعب املبتدئ من 
زكي )اتقان احلركات اليت أعطيت له ومن األهمية الكبرية للرتكيز املستمر على التوافق وعلى تعزيز أداء مناذج احلركة

 (72-71، الصفحات .د

 : )املقاومات(التدريب باألثقال  -7-0
منذ أكثر من أربعني عاما كان املفهوم السائد أن التدريب باألثقال يعوق حركات الالعبني ويؤثر على طول العضالت 

دقيقة وال متزنة ، ثم تغري املفهوم منذ بطريقة غري صحيحة وال  هتأثريًا سلبيا  وجيربه على تأدية احلركات املطلوبة من
حوالي ثالثون عامًا ، وأصبح التدريب باألثقال هو الطريقة املثلى يف تطوير عنصر القوة العضلية ، وخباصة القوة 

منها ودخل التدريب باألثقال بتمريناته املتنوعة والعديدة يف مجيع األلعاب الرياضية دون استثناء بهدف  االنفجارية
 .، ولكن بنسب متفاوتة من حيث ترتيب أهمية هذا النوع من القوة لكل لعبة على حدةاالنفجارية القوة  تطوير
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التدريب باألثقال يشتمل على األشكال املختلفة من مترينات املقاومة " أن (  0114) يذكر طلحة حسام الدين 
راسات جترى لتقنني استخدامه يف برامج األنشطة املتغرية واليت يطبق باألثقال احلرة أو أجهزة األثقال ومازالت الد

 .املختلفة
التدريب باألثقال أحد أشكال تدريبات املقاومة حيث ميكن إضافة أو "أن (  0115( ) جيمس هيسون ) كما يعرف 

 يةاستبعاد األثقال بأحجامها املختلفة اىل احلمل الكلي للوصول اىل املقاومة الصحيحة لكل مترين ولكل جمموعة عضل

." 
هو ذلك النوع من التدريب الذي تستخدم فيه مقاومة خارجية تزيد من القدرات ( " جني ونانسي ) كما يعرف 

 " الوظيفية للعضالت
أن التدريب باألثقال هو طريقة من طرق إعداد وتهيئة ( " م  7111) ارميان اخلطيب نكما يشري عبد العزيز النمر ، و

  "ة لزيادة املقدرة على إنتاج القوة أو مواجهتها الالعب باستخدام مقاومات متدرج
يقول حممود عبد الدايم أن اهلدف الرئيسي من التدريب باألثقال هو حماولة الوصول بالفرد الرياضي إىل أعلى مستوى 

لسليم ممكن يف املنافسات الرياضية املختلفة للحصول على البطوالت، فالرياضي ينمي القوة العضلية بالتدريب املنظم ا
باألثقال، وإذا مل يتبع الطريقة السليمة يف التدريب فإنه ال حيقق النتائج املرجوة، حيث أن التدريب باألثقال يعترب أحد 
طرق التنمية املثلى للعناصر البدنية اليت تعمل على اكتساب القدرة العضلية، كما حيسن ويطور من األداء الرياضي 

. ختلف أنواع األنشطة الرياضية لسهولة التحكم يف املقاوماتباإلضافة إىل إمكانية استخدامه مل
 )012،صفحة 0113حممود،(

ويذكر سليمان علي حسن وعواطف لبيب أن التدريب باألثقال يزيد من القوة الديناميكية احلركية بقدر كبري عن 
 )12،صفحة 0121سليمان،( .التدريب اإليزومرتي

عتقد أن التدريب باألثقال يؤدي إىل بطيء احلركة وبالتالي عدم اكتساب كما يذكر جونسون وفشر أن البعض كان ي
القدرة العضلية ولكن هذا االعتقاد ليس له أساس من الصحة حيث أثبتت من خالل استعراض كثريا من الدراسات يف 

لقوة العضلية ويرتبط األنشطة املختلفة عامة ويف مسابقات امليدان واملضمار خاصة أن التدريب باألثقال يساعد زيادة ا
تدريب القدرة العضلية للرجلني بتنمية كل من القوة والسرعة معا هذا بالرغم من أن تنمية القوة العضلية ترتبط ببعض 

 )14-13،صفحة 0112طلحة،(.طول العضلة ونسبة األلياف السريعة إىل البطيئة –العوامل منها منط اجلسم 
بني تعترب مبثابة أجبدية التدريب واإلعداد جلميع أنواع األلعاب وبذلك تعترب أنه ويشري أدمون أن تدريبات األثقال لالع

 )12،صفحة 7115هيكل،(. أساس التدريب
حسب راحبة درويش وعادل عبد احلفيظ إن التدريب باألثقال واحد من أهم أساليب التدريب اليت هلا تأثريا فعاال على 

لى ترقية النمو الشامل املتزن للجسم، لذا استخدمه معظم الرياضيني كقاعدة تنمية القوة العضلية بأنواعها مما يعمل ع
 )710،صفحة 0111راحبة،(. لإلعداد البدني ملختلف األنشطة الرياضية وتأثريه على زيادة قوة العضالت

لعضلي يقول حممد حسانني وأمحد كسري حسب بعض الدراسات اليت تناولت تدريب القوة باألثقال أن القوة للعمل ا
تعترب عامال حمددا للتحمل وأن احلمل البدني ميكن أن يتغلب بسهولة على اإلجهادات الضعيفة بسرعة بواسطة 
العضالت القوية وأن تنمية القوة العضلية باألثقال عامل أساسي لزيادة الوقاية اجتاه اإلصابات احملتملة للمفاصل وخاصة 
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مظهر من مظاهر التعب باإلضافة إىل اقتصاد يف عملية تعليم املهارة للمدى احلركي، وأن التحمل العضلي يؤخر أي 
 )01،صفحة 0111حممد صبحي،(. وذات فاعلية للقوة أجناز األداء املهاري

يؤكد مفيت إبراهيم محاد أن بعض الدراسات أشارت أن تدريب املقاومات ميكن أن يكون له تأثري على منو العظام عند 
يث أوضحت هذه الدراسات أن املزاولني لتدريبات األثقال من الناشئني ميتلكون عظام ذات كل من األوالد والبنات ح

 )32،صفحة 7111مفيت،(.كثافة كبرية عن األفراد الذين ال يزاولون األثقال
ت مما سبق ميكن القول أن للتدريب باألثقال أهمية كبرية يف تنمية القوة العضلية ملا له من أثر اجيابي يف منو العضال

 .وإعدادها للعمل واحلساب الفرد للياقة البدنية الشاملة
 : أهمية التدريب باألثقال-7-0-7

  : اىل أن أهمية التدريب باألثقال هي(  0114) يذكر عصام عبد اخلالق 
 . حتقق ملمارسيها القوام اجليد والتكوين املتناسق *

 . قواميةوسيلة رئيسية للعالج الطبيعي والوقاية من التشوهات ال* 
 .. أسلوب هام لرفع كفاءة األجهزة احليوية للفرد* 
  . .تؤدي اىل اكتساب الفرد اللياقة البدنية واحلركية* 
  . .وسيلة أساسية لتنمية القوة العضلية بأنواعها* 
 .. إحدى وسائل التقويم والقياس يف اجملال الرياضي* 
 .. تراعي الفروق الفردية بني الرياضيني* 
  . .اىل مهارات مبسطة لألداء احلركي حتتاج* 
 .. تكسب ممارسيها مسات نفسية كالثقة بالنفس والعزمية* 
 .سهولة التحكم يف املقاومات* 
 : )املقاومات(مزايا التدريب باألثقال  -0-3-7

 :حسب حممد توفيق الوليلي فإن التدريب باألثقال تكمن مزاياه فيما يلي
 لتقوية العضالت اخلاصة بالرياضة املمارسة  ميكن اختيار تدريبات خمتلفة* 
 .يسمح بقدر كبري من التغري والتبديل يف التمرينات مما يساعد على جتنب امللل* 
 .من السهل مالحظة العائد من التدريب عن طريق القياس املوضوعي* 
 .تساعد على اختيار الوقت عند اإلعداد البدني العام للمباريات واملنافسات* 
حممد (. ع التدريبات حبيث يعقب كل مترين تدريب جمموعة عضلية معينة مترين آخر يدرب جمموعة أخرىتوزي* 

 )10،صفحة 0115توفيق،
 :السن املناسب لتدريبات األثقال-0-3-3

من خالل املقابالت الشخصية مع املدربني واليت كانت معظمها مثرية للجدل بشأن اشرتاك الصغار والناشئني يف برامج 
امج ومنهم من عارضها حبجة أنها غري آمنة وهلا خماطر يف استخدامها وأن ربيد هذه الأيب األثقال فمنهم من تدر

واحتمال حدوث اإلصابات كإصابة العمود الفقري أو أجسامهم ليست لديها القدرة على مواجهة أنواع املقاومات 
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ت البدنية األخرى كالسرعة والرشاقة، ومنهم من حدد املفاصل مثال، باإلضافة إىل التضخم العضلي وتأثريه على الصفا
سن البلوغ كبداية هذا النوع من التدريب، حول هذه اخلالفات استطاع الباحث تأييد التدريب باألثقال من خالل 

 :عدة مراجع والدراسات اليت توصي بتدريبات األثقال للصغار والناشئني والبالغني ومن بينها
" تدريب القوة العضلية وبرامج األثقال للصغار"م حتت عنوان 0111الرحيم إمساعيل  كتاب للدكتور حممد عبد-

، باإلضافة إىل الدراسات ( 13،صفحة 0121قاسم ،بسطويسي، )حيث أفاد هذا املرجع كثريا دراسة الباحث 
 (.سنة 02حتت سن )السابقة، فيما خيص عينة البحث البالغني او املراهقني من الناشئني 

باحث أنه من الضروري تنمية القوة العضلية هلذه الفئة وخاصة باألثقال يف رياضة الكاراتيه من خالل ال ويرى
 :الشروحات التالية

إن وصول الناشئ إىل مرحلة البلوغ تؤدي إىل ( Kraemer et Flack 0114)يذكر كل من كرامر وفليك -
عد على زيادة وزن اجلسم وحجم العضالت والقوة الذي يسا" التستسرتون"ضعفا يف إنتاج هرمون  71زيادة تعادل 

، كما يشري املفيت إبراهيم محاد (057،صفحة 0110مفيت، )العضلية مبعدالت عالية فتصبح حينئذ هدف التدريب
والذي " التستسرتون"إن اهم التغريات اليت حتدثها التغريات اهلرمونية هي الزيادة يف إفراز اهلرمون الذكري ( م7111)

ى زيادة حجم العضالت، وكذلك الوزن، وبالتالي يؤدي ذلك إىل حتسن القوة العضلية وتزداد فرصة تنميتها يعمل عل
لديهم نتيجة هذه الزيادة يف حجم العضالت دون تدريب رياضي، فإن حتسن القوة أكرب وبدرجات واضحة إذا ما 

ات، وبالتالي فإن إعداد الناشئ يف هذه خضعت العضالت لربامج تهدف إىل تطوير القوة العضلية من خالل املقاوم
مفيت، . )املرحلة إعدادا خاصا بتدريبات األثقال من املمكن أن يؤدي إىل عائد وظيفي عالي من العضالت

 (40،صفحة 0110
أن القوة العضلية ال تقتصر على اجلنس أو السن فيمكن تنميتها يف السن املبكرة ( م7110)تذكر خريية السكري -

أن معدل منو القوة العضلية كما أثبتتها التجارب واألحباث تكون يف مرحلة الطفولة والشباب أسرع منها يف ألطفالنا و
خريية، . )مرحلة التكامل والشيخوخة، وتوصي بعدم تضييع فرصة القوة العضلية يف مراحل العمر األوىل

 (33،صفحة 7110
وذلك خطرا على صحته وهذا لسبب ضعف اجلهاز سنة مينع تدريب القوة القصوى باألثقال  07-00يف السن -

 .سنة للذكور 01إىل  00العظمي وعلى املفاصل واألربطة، فتدريب القوة القصوى باألثقال يبدأ مع نهاية البلوغ 
 00ويؤكد عبد العزيز النمر أن أكثر املراحل قابلية لزيادة تنمية وتطوير القوة العضلية باألثقال هي فرتة العمر من -

سنة من خالل بعض الدراسات اليت أثبتت ان درجة استجابة العضالت للنمو خالل هذه الفرتة تصل إىل  71حتى 
 (.سنة 31إىل  71)إىل أن تبلغ القابلية القصوى لزيادة القوة العضلية يف حوالي العمر من  %71نسبة حوالي 

يفي للعضالت وتصل أقصى درجات منو ويؤكد أيضا أن السن يؤثر تأثريا واضحا على عمليات تنمية العمل الوظ
عبد العزيز (. )سنة 01إىل  00)أما بالنسبة للبنات فهي حتدث ما بني ( سنة 77و 01)الكتلة العضلية يف الرجال بني 

 (015،صفحة 0110النمر ونرميان، 
والشيء أن احلصول على القوة الكبرية هي دون شك أحسن اإلمكانيات لالعب ( م7111)ويذكر مفيت إبراهيم -

الدارج اليوم عند اختيار الالعبني يتم على أساس قوة أجسامهم واليت تنمي عن طريق التمرين الذي يكون عند 
 ( 31،صفحة 7111مفيت، . )الناشئني أحسن من غريهم
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أن نتائج األحباث أثبتت أنه ميكن تنمية القوة لألوالد ( م0110)يشري كل من عبد العزيز النمر ونرميان اخلطيب -
سنة مناسبة متاما للبدء يف  71إىل  00والبنات يف مرحلة البلوغ باستخدام التدريب باألثقال وتعد املرحلة السنية من 

ففي هذه املرحلة قادرين على تعلم تفاصيل األداء الفين وعلى تنفيذ تعليمات ( بالنسبة لألصحاء)التدريب باألثقال 
 .للتفوق على أقرانهم األمان باإلضافة إىل أنهم يبدون رغبة شديدة

شباب كما يسميها البعض هي مرحلة الوصول الأن مرحلة املراهقة او البلوغ أو مرحلة أول يرى الباحث  مما سبق   
بالقوة العضلية إىل أعلى معدالتها بتدريبات األثقال، حتقيق أعلى درجات التكيف، حيث تصبح املفاصل قادرة على 

ة إىل الدور الدافع االجتماعي لدى الذكور بشكل خاص يف الطموح لتحقيق مستوى حتمل األعباء العالية، باإلضاف
 .معني من القوة العضلية، حيث حيتاج العبوا املستويات العالية يف هذه املرحلة إىل أعلى درجات القوة والقدرة العضلية

 : )املقاومات(أخطار ومشاكل التدريب باألثقال -7-0-0
إىل أنه ميكن حدوث أخطاء عديدة سواء يف اجلهاز العضلي العصيب أو يف اجلهاز العظمي يشري السيد عبد املقصود 

واملفاصل، إىل جانب متزق األربطة والعضالت، وجند أكثر اإلصابات شيوعا هي تلك التشوهات اليت حتدث يف 
ع السليم، وبالذات عن أداء تلك الفقرات نظرا أن كثريا من الرياضيني ال تتوافر لديه املعلومات الكافية عن تكنيك الرف

التمرينات اليت تلقى بعمل كبري على العمود الفقري مثل مترينات ثين الركبتني كامال اليت تؤدي باستخدام بار رفع 
 . وتلك األضرار استخدام تكنيك رفع غري سليم أو أداء أمحال ال تتناسب مع املستوى الفعلي الرياضي. األثقال

أ عن طريق التحميل غري الفسيولوجي للمفاصل والذي غالبا ما يؤدي إىل حدوث متزق يف كما تظهر إصابات تنش
 )311،صفحة 0114السيد،(. األربطة أثناء تدريب القوة

 :)املقاومات(التمرينات الدينامكية باألثقال -7-0-0
دون تغري يف كمية ( تقصر تطول و) أكد مدحت صاحل أنها جمموعة من التمرينات اليت يتم فيها تغري يف طول العضلة 

الشد اليت تنتجها، وتعمل التمرينات الدينامكية باألثقال على تنمية القوة العضلية وهي تشمل على مترينات منظمة 
متدرجة جملموعات عضلية خمتلفة باستخدام أمحال متنوعة، وتؤدي هذه التمرينات إما بزيادة التكرار أو زيادة 

 )010،صفحة 0113مدحت،(.احلمل
ويرى أرنهايم أن هذه التمرينات تنقسم على حسب مدى تأثريها على اجملموعات العضلية و عليه جيب عند اختيار 
التمرينات مراعاة الغرض املوضوع من أجله التمرين مع حتديد اجملموعات العضلية أو العضالت اليت البد وأن تعمل، 

،صفحة 7111عبد العزيز،(. السليم للحركة والقوة املطلوبة ومعرفة املفاصل الرئيسية اليت يشملها ومالحظة التتابع
15( 
مصارعي الكراتيه خاصة يف سن األثقال ذا قيمة عالية وجديرة باالهتمام يف إعداد ب التدريبأن  ويرى الباحث   

 .للمنافسةو ذلك للمساعدة يف إعداد و تهيئة الالعبني  سنة فما فوق02
 : )املقاومات(ثقال أدوات وأجهزة التدريب باأل-7-0-2
هي جمموعة من األثقال تستخدم كمقاومة يتم ضبط املقاومة فيها باختيار األثقال : األثقال احلرة -7-0-2-7

املناسبة مع إمكانية زيادتها أو تقليلها ومن هذه األدوات جند القضبان احلديدية املزودة بأقراص من احلديد، والكرات 
 )34،صفحة 0112حممد شحاتة،(. ستخدامه بأصابع اليد الواحدةليز الذي ميكن ابالطبية والدام
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وطبقا لقانون الروافع فقد يشعر الفرد بأن البار احلديدي ثقيل يف نقطة معينة وخفيف يف نقطة أخرى حيث أن كل 
التمرينات باألثقال هلا نقطة ثبات وهي نقطة موجودة خالل املسار احلركي وتتطلب بذل قدرة كبرية من القوة 

،صفحة 0114السيد،(. العضلية للتغلب على املقاومة وهي النقطة اليت ينجح أو يفشل عندها الالعب يف تكملة الدفعة
13( 

يشري طلحة حسام الدين وآخرون أن األثقال احلرة هلا فوائد متعددة من أهمها أنها قليلة التكاليف مما يسمح بإمكانية 
 )51،صفحة 0112طلحة،(. عدد كبري ومتنوع من التدريباتالتنويع من قيمة الثقل وبذلك استخدامها يف

 :أجهزة األثقال احلديثة-7-0-2-6
وهو عبارة عن جهاز ميكن استخدامه يف تنمية القوة و هو مزود باألثقال  : جهاز اجملموعة العضلية الواحدة -

ريب مع إمكانية تقنني املقاومات اليت ميكن التحكم يف مقدارها، وهذا اجلهاز يهيئ للفرد وضعا مناسبا أثناء التد
 )40،صفحة 0111كمال،(.بسهولة
وقد شاع استخدام هذه األجهزة ألنها توفر عامل األمن والسالمة (  اليونفرسال جيم: )  جهاز متعدد احملطات -

األثقال والراحة واملساحة الكافية و الزمن عند أداء عدد من التمرينات يف حمطات ويستخدم فيها رقائق مرتاصة من 
كذلك يستعملها أكثر من .املتنوعة تترفع بواسطة رافعة متصلة ببكرات فهي تسمح بأن يؤدي الفرد عدد من التمرينا

 )011،صفحة 0113مدحت،(.شخص يف وقت واحد
 : )املقاومات( أسس التدريب باألثقال-7-0-1

رة عن برنامج للتمرينات يؤدي باألثقال احلرة أو لقد أشار العديد من خرباء الرتبية البدنية إىل أن تدريبات األثقال عبا
أجهزة األثقال املثبتة لزيادة القوة والتحمل العضلي واملهارة وأن هذه الربامج تستخدم إلعداد الالعبني يف األنشطة 

 .املختلفة
 :يب وهي تشمل مايليللتطبيق اجليد املالئم هلذه الربامج التدريبية جيب اإلدراك واملعرفة الواسعة ملبادئ وأسس التدر

جيب أن يكون محل التدريب يف صورة حدوث التكيف حيث يكون :  التدرج حبمل التدريب -7-0-1-7
العمل بدرجة معقولة حبيث العضلة سوف تستجيب بصورة فعالة وتصبح أقوى حيث حيدث اخنفاض مؤقت يف قدرة 

. ها وحتقيق مستوى أكرب من القوة العضليةالعضلة عقب الوحدة التدريبية ولكنها سرعان ما تستعيد بناء نفس
 )003،صفحة 0112شحاتة،(
جيب أن يكون محل التدريب مناسب وذلك عن طريق : مناسبة محل التدريب لقدرات الالعب -7-0-1-6

 )75،صفحة 0111إجالل،(. قياس أقصى ثقل ميكن أداء التمرين به ملرة واحدة
من أقصى قدرة للفرد هلا أثر فعال يف  %25أن األثقال اليت تزيد عن  يتفق خرباء التدريب باألثقال بصفة عامة على

 .زيادة معدل القوة العضلية
جيب أن يكون لدى الالعب الرغبة يف حتسني : الرغبة من الالعب للوصول إىل نتائج أفضل-7-0-1-0

 )00،صفحة 0111حيم،حممد عبد الر(.املستوى لكي يكون لديه اإلصرار والصرب واالستمرار يف أداء التمرينات
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جيب البدء باجملموعات العضلية الكبرية كعضالت الرجلني حتى يكون هناك توازن  :التوازن العضلي-7-0-1-0
للبناء اهلرمي لتطوير القوة العضلية والرتكيز على جمموعات عضلية معينة ميكن أن يؤدي إىل حدوث حالة عدم التوازن 

 .إىل اإلصابات العضلية العضلي واليت مع األيام ميكن أن تؤدي
عند أداء تدريبات القوة لالعب جيب أن تؤدي يف املدى الكامل للحركة  :املدى الكامل للحركة -7-0-1-0

عبد (.للمجموعات العضلية العاملة للمهارة وذلك يقلل من فرص نقص يف مرونة املفاصل اليت تعمل عليها العضلة
 )14العزيز،صفحة 

خيتلف نوع التدريبات باألثقال من العب رفع األثقال وبناء  :مترينات األثقال حتديد اهلدف من -7-0-1-2
 .األجسام إىل الالعب الذي يطور القوة من أجل تطوير املهارة وجيب اختيار التمارين املناسبة لتطوير األداء املهاري

بدرجة كبرية مع  يرتبط مفهوم اخلصوصية من خالل التدريب بأسلوبه مشابه :خصوصية التدريب-7-0-1-1
. أسلوب املسابقة وكلما كان التدريب أكثر خصوصية كلما أدى ذلك إىل عائد تدرييب عال خالل املنافسة

 )40،صفحة 0111كمال،(
كما جيب معرفة برنامج التدريب التخصصي لنوع النشاط التخصصي وهذا يتطلب معرفة وظيفة العضالت العاملة 

 .واختيار التمرين املناسب 
بأن ضمان سريورة العملية التدريبية بنجاح يؤكده التطبيق الالزم ألسس التدريب  يرى الباحثن خالل ما سبق وم   

 .باألثقال وكيفية التعامل مع احلمل والتدرج فيه مع اإلمكانية املالئمة والفعالة للتكيف
 : التأثريات الفسيولوجية لألثقال-7-0-0

ك وصالبة األغشية املوجودة داخل خاليا العضالت وكلما زاد مسك هذه إن تدريبات األثقال تعمل على زيادة مس
من  %25األغشية منع تراكم املاء داخلها وأسرع يف التخلص من نسبته الزائدة، فمن املعروف ان املاء ميثل حوالي 

قال ختفيض هذه وزن اخللية العضلية لإلنسان وقد أظهرت األحباث الفيزيولوجية انه ميكن عن طريق التدريب باألث
 (011،صفحة 0110أبو العال، . )وبذلك تزداد اخللية العضلية صالبة %55النسبة إىل ما يقارب من 

للعضلة وإن زيادة ( القصوى)كما أثبتت دراسة أخرى وجود عالقة وثيقة بني درجة هذه الصالبة والقوة املطلقة 
مج مكثف من تدريبات األثقال وضع بعناية ودقة تامة وميكن الكثافة العضلية ميكن احلصول عليها نتيجة لاللتزام بربنا

 :يولوجية لتدريبات األثقال يف عدة نقاط على شكل احلقائق التاليةستلخيص أهم التأثريات الف
وهي التأثريات تنتج عن أداء التدريبات العضلية (021،صفحة 7110عبد الرمحان ع، ) :تأثريات مؤقتة: أوال

 :أداء اجملهود العضلي بفرتة مثلوسرعان ما تنتهي بعد 
تنشيط الدورة الدموية يف زيادة تدفق الدم وسريانه يف العضلة واتساع الشعريات الدموية فيها مما يساعد على زيادة -

ضغط الدم الشرياني يف العضلة العامة، وحتسني درجة االستفادة من األكسجني مع ختفيض نسبة وجود محض 
( ميتاكوندريا)لعضالت بعد التدريبات املكثفة وبذلك حيدث تعزيز لنظام األكسدة يف منطقة الالكتيك الذي يزداد يف ا

بالعضلة وأيضا زيادة األنزميات املستخدمة يف اكسدة االمحاض الدهنية مع تعديل العوامل اخلاصة بالبناء الداخلي 
 ".اجلليكوجني"للعضلة وتقليل معدل استهالك مادة 

 .واليت حتدث يف العضلة واجلهاز العصيب( Adaptation)وهي ما يطلق عليها التكيف  :ةتأثريات املستمر :ثانيا
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 :الليفة العضلية عن املكونات اآلتية( كرب)وهو ما يطلق عليه تضخم  زيادة املقطع الفسيولوجي للعضلة: أوال
 .زيادة حجم الليفة العضلية-0
بها وزيادة الشعريات الدموية بالليفة العضلية، باإلضافة إىل العضلة واألنسجة الضامة املتصلة ( حجم)زيادة كتلة -7

( الرابطة)زيادة االنقسام الطولي يف األلياف مما يساعد ذلك يف زيادة حجم العضلة نتيجة لزيادة األنسجة الضامة 
لوبني والفوسفور والسيتوبالزم وهذا يؤدي بالتالي إىل زيادة احتياطي مواد الطاقة يف العضلة مثل اجلليكوجني وامليوج

 (737أبو العال، ،صفحة . )كرياتني وغري ذلك
بهاء الدين، : )اليت يتميز بها النسيج العضلي واليت من خالهلا يستطيع أداء وظائفه ما يلي اخلصائص العامةومن 

 (057،صفحة 0110
كيميائي، حراري، ميكانيكي أو  اليت يقصد بها القدرة على االستجابة ملثري سواء أكان هذا املثري قابلية االستثارة-0

 .كهربائي
 .واليت من خالهلا يستطيع النسيج العضلي أن يقصر من طوله ويصبح أكثر مسكا االنقباضية-7
 .وهي قدرة العضلة على العودة إىل نفس طوهلا بعد وقوع حتت شد معني املطاطية-3
 .القدرة على حتويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة ميكانيكية-4
 :وتظهر أهميتها يف حتسني إنتاج الطاقة الالهوائية واهلوائية بنسبة أقل :اثاني
 . فوسفات كرياتني" "ثالثي فوسفات األدينوزين" ATPو CPزيادة خمزون العضلة من -0
 .زيادة خمزون اجلليكوجني-7
 .زيادة نشاط اإلنزميات الالزمة لتحرر الطاقة الالزمة لالنقباض العضلي-3
 .مونات وهي عالقة هرمون التستوستريون وهرمون النمو بالتضخم العضلي واكتساب القوةاستجابة اهلر-4
 التأثريات العصبية: ثالثا

أكرب عدد من األلياف العصبية للمشاركة يف االنقباض " جتهيز"زيادة مستوى النشاط العصيب الذي يعمل على تنمية -0
 .العضلي وزيادة القوة العضلية

 .ات احلركيةزيادة جتهيز الوحد-7
 .زيادة تزامن توقيت عمل الوحدات احلركية-3

إن التدريب باألثقال وباألوزان املختلفة يؤدي إىل تقليل نسبة التلف يف اخلاليا العضلية، ألن السوائل اليت خترج منها 
عل أهم ظاهرة حتمل معها العدد التالف من هذه اخلاليا وهذا يؤكد تباين الضغط األمسوزي داخل اخللية وخارجها ول

للتدريب باألثقال هي عنصر الضغط فعندما يتعرض اجلسم للضغط املتزايد باألوزان تكون درجة استجابته أفضل 
وأسرع، وحتقيق التوازن بني العضالت اخلارجية والداخلية واملساعدة يف احملافظة على درجة مرونة املفاصل وقوة 

 اإلصابات واألمراض كما ميكن عالج حاالت ضعف بعض اجملموعات  أربطتها مما يؤدي ذلك إىل اكتسابها مناعة ضد
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العضلية بفاعلية ملحوظة ويف أقل وقت مكن، والشك أن هلذا األسلوب فوائده يف حماولة الوصول بالقدرات البدنية إىل 
 (012،صفحة 0110أبو العال، . )ما يقرب من أقصى حدودها

ة أفضل من مزاولة برامج التدريب باألثقال لالعبني وذلك لتحقيق القوة وقد اتضح علميا وعمليا أنه ال توجد طريق
 .العضلية الالزمة والسرعة العضلية املناسبة ودرجة التحمل العضلي املطلوبة لألداء احلركي املتميز

 :تصميم الربنامج اجليد للتدريب باألثقال -7-0-1
 :نامج اجليد وهذا بوضع بعني االعتبار النقاط اآلتيةلكي يبلغ التدريب درجة عالية من النجاح جيب تصميم الرب

إن اختيار التمرين املناسب يعترب من اجلوانب اهلامة يف برنامج التدريب حيث أنه  :اختيار التمرين املناسب.أ
 .سيحدد اجملموعات العضلية اليت يتم الرتكيز عليها وتقويتها خالل الربنامج

ينات يف صورة زوجية يعترب من اجلوانب اهلامة يف تسلسل التمرينات حبيث إن أداء التمر :تسلسل التمرينات.ب
 يتم تدريب العضالت العاملة والعضالت املقابلة هلا يف نفس الوقت حيث جيب البدء باجملموعات العضلية الكبرية أوال 

كلما قلت سرعة أداء تتناسب سرعة أداء التمرين مع شدته حيث أنه كلما زادت املقاومة  :سرعة أداء التمرين.ج
  )74خمتار،صفحة ( فكلما قل مقدار املقاومة كلما زادت سرعة أداء التمرين. التمرين والعكس صحيح

املقاومة هي مفتاح تنمية القوة العضلية وبغض النظر عن عدد اجملموعات أو التكرارات  (:الثقل)مقدار املقاومة .د
عضلية بدون وجود مقاومة كافية تعمل على استشارة القوة الكامنة يف اليت يؤد بها الفرد فال ميكن زيادة القوة ال

 )40،صفحة 0114عصام،(. العضلة
هناك عالقة عكسية بني مقدار الثقل املستخدم يف أداء مترين ما وعدد  (:التكرارات)عدد مرات التكرار .ه

زاد كم التكرارات اليت يستطيع الالعب التكرارات اليت ميكن أدائها يف هذا التمرين، فكلما قل مقدار الثقل كلما 
 .أدائها
جمموعات  3معظم األحباث اخلاصة بتنمية القوة العضلية استخدمت برامج تدريبية مكونة من :عدد اجملموعات.و

 )03،صفحة 0111حممد نصر الدين،(.مع وجود عدد حمدد من التكرارات يف كل جمموعة
ارة العضلة مبقدار يفوق ثملبدأ استعادة الشفاء، فانه عندما يتم است طبقا :فرتة الراحة بني الوحدات التدريبية.ي

حالتها الطبيعية فاألنسجة العضلية حتتاج إىل وقت مناسب لتستعيد شفائها وحيدث التكيف الفسيولوجي االجيابي ولو 
ول ملستوى عالي من كانت الراحة بني الواجبني احلركيني قصرية جدا فإن العضلة ى تتمكن من استعادة الشفاء والوص

ارتها مرة ثانية وعلى العكس من ذلك فلو كانت فرتة الراحة اليت تعقب وحدة التدريب طويلة ثالقوة العضلية قبل است
 .جدا فالقوة العضلية املكتسبة للعضلة سوف ال تبقى طويال وستعود العضلة بالتدريج إىل حالتها السابقة من القوة

 :قالأنواع التدريب باألث -7-0-71
وتتمثل يف االنقباضات الثابتة أي انقباضات ضد مقاومة  :التدريب باالنقباض العضلي الثابت -7-0-71-7

غري قابلة للحركة مثل احلائط، ويف هذا النوع فإن العضلة حتاول أن تقصر ولكن ال حتدث حركة حيث أن املقاومة 
 )20،صفحة 0110عبد العزيز،(. أكرب من أن ميكن التغلب عليها
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يقوم على أساس أنه ملا كانت عضالت اإلنسان أقوى يف نقاط معينة  :التدريب باملقاومة املتغرية -7-0-71-6
خالل مدى حركة املفصل فإنه من احلكمة استخدام جهاز قادرا على دفع العضلة على بذل أقصى جهد يف مدى 

 .احلركة الذي تكون فيه العضلة أقوى
يستطيع هنا الفرد العمل ضد جهاز مصمم خصيصا : ركي بسرعة ثابتةالتدريب باالنقباض احل-7-0-71-0

للتحكم يف سرعة احلركة املطلوبة أثناء التمرين، أي أن االنقباض العضلي يتم بسرعة زاوية ثابتة خالل املدى الكامل 
وة والسرعة، باإلضافة للحركة يف املفصل العامل، ويعترب من أفضل األنواع تأثريا للرياضات اليت تعتمد على كل من الق

 )43أبو العال،صفحة (. إىل أنه يتيح فرص التدريب بسرعة انقباض مشابهة للسرعة املطلوبة أثناء األداء الرياضي
هو االنقباض الذي يتغري فيه طول العضلة دون  :التدريب باالنقباض احلركي مبقاومة ثابتة-7-0-71-0

ين الذراعني أو اجللوس من الرقود أو مد الركبتني كلها مناذج هلذا حدوث تغيري يف املقاومة املستخدمة، فحركة ث
االنقباض، ويالحظ أن سرعة احلركة يف هذه االنقباضات تكون غري منتظمة وغري ثابتة وتعد املقاومة هي املتغري الثابت 

احلركة، وهذا النوع من االنقباض  هنا، ولكن التوتر الناتج ليس ثابتا ألنه يتغري مع املزايا امليكانيكية للمفصل العامل يف
يتضمن كل من االنقباض العضلي التقصريي والتطويلي، وتعد األثقال احلرة وأجهزة األثقال هي أكثر أنواع األدوات 

 )710،صفحة 0121قاسم،(. واألجهزة استخداما يف هذا النوع
 :العضالت اليت تساعد يف عملية رفع األثقال-7-0-77

فعلى سبيل املثال أثناء أداء التمرين . "ةدالعضلة الشا"أو  "احملرك األول" تتسبب يف احلركة اسم يطلق على العضلة اليت
على  قومن ناحية أخرى، يطل. األول لتقوية عضالت الذراعني، فان احملرك األول هنا يكون العضلة ذات الرأسني

العضلة "ها أو إيقاف احلركة ئدي إىل إبطاالعضلة اليت تعمل بالتعارض مع احملرك األول واليت من املمكن أن تؤ
ويف معظم احلركات يكون املفصل مسرتخيا مبا . ويساعد ذلك على احلفاظ على املفصل يف حالة متوازنة. "املقاومة

على سبيل املثال يف أثناء أداء التمرين األول لتقوية عضالت الذراعني تقوم العضلة . يسمح بالقيام باحلركة بكفاءة
 .لرؤوس بدور العضلة املقاومة وحتتاج إىل اإلرخاء حتى تسمح للذراع باالنثناء بسالسة ويسرثالثية ا

 )31،صفحة 7114انيتابني،(
فعلى سبيل . "العضلة املؤازرة"باإلضافة إىل ذلك فان العضلة اليت تساعد بشكل غري مباشر يف احلركة يطلق عليها 

الرأسني، تقوم عضالت الساعد  تت الذراعني الذي يستهدف العضلة ذااملثال أثناء أداء التمرين األول لتقوية عضال
 )50،صفحة 7114كريستوفر،(.بدور العضلة املؤازرة ألنها متر مبفصل الكوع وتساعد على القيام باحلركة

 : عالقة تدريبات األثقال باألداء املهاري-7-0-76
مهما لالعيب بعض األنشطة الرياضية أكثر من بعضها أمجعت اآلراء على زيادة مقدار القوة العضلية يعترب عامال 

ة العضلية ميكن ترقية وحتسني األداء فيها عن طريق تدريبات ومدة على القتعاألخرى حيث ثبت أن األنشطة الرياضية امل
اض القوة أكثر من األنشطة املتعمدة أساسا على التحمل حيث أن تدريبات القوة تعمل على زيادة سرعة وقدرة االنقب

وتوضح الدراسات والبحوث أن بعض املهارات الرياضية ميكن حتسينها من خالل استخدام برامج التدريب باألثقال 
 : إىل النتائج التالية" كالرك"ومن خالل هذه البحوث توصل 

 .الثابتاستخدام برامج تصاعدية باألثقال يساعد على حتسني األداء املهاري احلركي باستخدام االنقباض املتحرك و -
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والتدريبات اليت اقتصرت ( املتحرك والثابت)بعض الدراسات مل تستخدم احلمل التدرييب الكايف يف كال الطرقتني  -
على جمموعة واحدة من التمرينات مل يكن هلا تأثري يف تنمية القوة العضلية أو حتسني األداء للمهارات احلركية 

 .واملطلوب استخدام مترينات ذات شدة أكرب
الربامج التدريبية املصممة لتنمية القوة العضلية يف اجملموعات العضلية العاملة يف رياضة معينة ميكن استخدامها  -

كتمرينات إضافية مكملة للربنامج التدرييب املنتظم لتلك الرياضات وذلك كوسيلة فعالة لتحسني املهارات احلركية 
 )302،صفحة 0113حممود،(.واللياقة احلركية

:نظم تدريب القوة باألثقال-7-0-70  
:عند استخدام أي برنامج لتدريب القوة باألثقال فإنه جيب وضع النقاط اآلتية يف االعتبار  

.عدد مرات التدريب يف األسبوع -  
.متطلبات الفرد اخلاصة باللعبة -  
.أهم العضالت العاملة -  
.تنمية القوة تبعا لكيفية استخدامها يف النشاط املمارس -  
:نظام اجملموعات-7-0-70-7  

م يتأسس على استخدام أوزان ثقيلة ، وهذا النظا هو أداء كل مترين جمموعة واحدة :  نظام اجملموعات الواحدة
 (د5)راحة بني التمرينات قدرها مخسة دقائق   وتكرارات قليلة مع فرتة

مات متزايدة حتى يصل وزن الثقل جمموعات لإلمحاء مبقاو 3يتكون من جمموعتني إىل :  نظام اجملموعات املتعددة
جمموعات على  3ا الوزن، وقد أشارت نتائج األحباث إىل أن أداء ذإىل وزن احملدد ثم يتم أداء جمموعات متعددة به

أقصى تكرار بعد اإلمحاء يؤدي إىل تنمية القوة بدرجة أفضل من التدريب مبجموعات  0-5األقل باستخدام 
استخدام نظام اجملموعات املتعددة يف أي مستوى من مستويات القوة وألي عدد من وتكرارات أخرى خمتلفة، وميكن 

.التكرارات واجملموعات لتحقيق األهداف من برنامج تدريب القوة  
قد يؤدي إىل زيادة معنوية يف القوة ( تكرارات 01جمموعات كل جمموعة  3)إن استخدام نظام اجملموعات املتعددة -

:ومن امثلة ذلك(. تكرارات 01جمموعة واحدة من )اجملموعة الواحدة أفضل من استخدام نظام   
(11عبد العزيز النمر ونرميان،صفحة : )ويقرتح كالتالي: نظام ديلورم  

.أقصى تكرار 01من  %51اجملموعة األوىل باستخدام -  
.أقصى تكرار 01من % 25اجملموعة الثانية باستخدام -  
.أقصى تكرار 01ن م% 011اجملموعة الثالثة باستخدام -  

:نظام عكس نظام ديلورم ونلخصه كالتالي: نظام أوكسفورد  
.أقصى تكرار 01من  %011اجملموعة األوىل باستخدام -  
.أقصى تكرار 01من  %25اجملموعة الثانية باستخدام -  
.أقصى تكرار 01من  %51اجملموعة الثالثة باستخدام -  
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يها نظام النصف اهلرمي من اخلفيف إىل الثقيل، وعند التدريب بهذه ويطلق عل :الثقيلة-نظام اجملموعات اخلفيفة
الطريقة فإننا نبدأ مبجموعة ذات شدة منخفضة ثم تزيد شدة كل جمموعة تالية تدرجييا حتى تصل إىل مقاومة سبق 

.حتديدها  
أشد )ي أصعب جمموعة هذا النظام عكس النظام السابق، فبعد اإلمحاء اجليد تؤد: اخلفيفة-نظام اجملموعات الثقيلة

بشكل متدرج بعد ذلك، ويطلق عليه أيضا اسم النظام ( الشدة)أوال ثم تؤدي جمموعات أقل يف الصعوبة ( اجملموعات
. النصف اهلرمي من الثقيل إىل اخلفيف  

:النظام اهلرمي-7-0-70-6  
خلفيفة، أي يبدأ مبقاومات خفيفة ثم ا-الثقيلة-هذا النظام يشمل النظامني السابقني ومسي بنظام اجملموعات اخلفيفة   

تزداد املقاومة ويقل عدد التكرارات على مدى عدة جمموعات حتى الوصول إىل أقصى ثقل مت حتديده مسبقا ثم يتم 
.حتى ينتهي التمرين باجملموعة الواحدة اليت بدأت بها( بطريقة عكسية)تقليل املقاومة تدرجييا على عدة جمموعات   

: من املقاومة األقل إىل املقاومة األكثر شدة بطريقة تصاعدية أوهلماالكامل يتكون من نوعني رئيسيني والنظام اهلرمي -
وميثل نصف . من املقاومة األكثر شدة إىل املقاومة األقل بطريقة تنازلية ثانيهماوميثل نصف اهلرم املتزايد املقاومة، و

.اهلرم املتناقص املقاومة  

 
 

يوضح النظام اهلرمي( 10)الشكل البياني رقم   
.ومما سبق يرى الباحث إمكانية استخدام أي نظام من نظم التدريب حسب اهلدف املراد حتقيقه  

:التأثريات الفسيولوجية لطرق تدريب القوة العضلية باألثقال-7-0-70  
ة ولتنمية القوة تعترب من الطرق التدريبية اهلامة لتحسني مستوى القدرات البدني: طريقة التدريب الفرتي: أوال

وتعتمد على حتقيق التكيف بني احلمل والراحة مبعنى ( حتمل القوة، والقوة االنفجارية)العضلية بتدريبات األثقال مثل 
، (72،صفحة 0111ثامر، )تكرار جمموعة من التمرينات مع وجود فرتات الراحة البينية طبقا لشدة احلمل املستخدم

. نوعني أو طريقتني ختتلف كل منها على األخرى طبقا لدرجة احلملوتنقسم طريقة التدريب الفرتي إىل  
.تهدف إىل تنمية حتمل القوة، وتتميز بزيادة حجم احلمل وقلة شدته: التدريب الفرتي املنخفض الشدة-  
يكون حجم التمرينات عاليا وذلك نتيجة للشدة البسيطة حيث ميكن زيادة حجم التمرينات من : حجم التمرينات-

.مرة، وكلما قلت الشدة زاد احلجم 31-71ل استخدام تكرار كل مترين من خال  

تكرار 02  

تكرار 06  

تكرار 08  

تكرار 10  
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متوسطة، حيث تصل الشدة يف مترينات القوة باستخدام األثقال ما  تكون الشدة ما بني بسيطة و: شدة التمرينات -
.من أقصى شدة الالعب %01-51بني   
يولوجية تعتمد على معدل نبضات القلب سعالقة ف عن طريق( باحلجم والشدة)ترتبط فرتات الراحة : فرتات الراحة-

د، كما يفضل /ض 031-071عندما تصل معدالت نبضات القلب ما بني ( ثا 11-45)فيمكن أن ترتاوح ما بني 
.استخدام الالعبني الراحة اإلجيابية خالل فرتات الراحة البينية  

عبد املنعم، . )ثا باستخدام األثقال 31-05التمرين الواحد لتمرينات القوة فيرتاوح ما بني  زمن دوام أما-
(24،صفحة 7113  

بالنسبة لتنمية القوة العضلية تهدف هذه الطريقة إىل تنمية كل من حتمل القوة، : التدريب الفرتي املرتفع الشدة-
جند أن  باإلضافة إىل القوة القصوى لكن بدرجة معينة ففي هذه الطريقة( القدرة العضلية)والقوة املميزة بالسرعة 

:عضالت جسم الالعب تقوم بالعمل يف غياب األوكسجني نتيجة لشدة احلمل املرتفعة، فتتميز باخلصائص التالية  
يرتبط حجم التمرينات يف هذه الطريقة بصورة بشدة التمرينات وتكرارها يف كل وحدة تدريبية، : حجم التمرينات-

يعين معاكسا ألسلوب التدريب الفرتي منخفض الشدة، وعلى  حيث جند أن حجم التمرينات يقل نتيجة لزيادة الشدة،
.مرات لكل جمموعة 01-1ذلك ميكن تكرار مترينات التقوية من   

تتميز التمرينات املستخدمة يف هذه الطريقة بالشدة املرتفعة، إذ تصل يف مترينات التقوية باستخدام : شدة التمرينات-
.من أقصى شدة الالعب %25األثقال إىل   

نتيجة لزيادة شدة التمرينات فإن فرتات الراحة البينية تزداد نسبيا، فيصبح أيضا فرتات غري كاملة  :رتات الراحةف-
(.ثا 011-11)للراحة من أجل عودة القلب إىل حالته الطبيعية، حيث تصل فرتة الراحة بالنسبة لالعبني ما بني   

عب يف مترينات اللامن أقصى شدة % 25من التمرين الواحد جيب أن ال يتعدى ز لفرتات دوام التمرين أما بالنسبة-
(004،صفحة 0114طلحة، . )مرات لكل جمموعة 01-1ميكن تكرار مترينات القوة باستخدام األثقال من والقوة،   
:اخلصائص الفسيولوجية للتدريب الفرتي-  
تبين على أسس فسيولوجية من حيث ( ةمنخفض الشدة، ومرتفع الشد)إن الربامج التدريبية اخلاصة بالتدريب الفرتي  

ارتباطها بالراحة البينية املستخدمة بني التمرينات القليب ويعمل على تنظيم وحتسني الدورة الدموية واستهالك 
األوكسجني املطلوب لألداء اجلهد البدني، وبعد تنفيذ الربنامج تبدأ معدالت النبض باالخنفاض التدرجيي مقابل زيادة 

(. 712،صفحة 0110السيد، )القليب مما يؤدي إىل حصول التكيف الفسيولوجي  يف حجم الدفع  
أن اجملهود باحلمل الفرتي منخفض الشدة يطلق على العمليات والتغريات الشكلية ( م7110)حيث يذكر الزم كماش 

جة التدريب، للعضالت وللجسم ككل، حيث يزداد املقطع العرضي للعضالت مع زيادة كثافة الشعريات الدموية نتي
فيما نالحظ يف التدريب الفرتي مرتفع الشدة يؤدي إىل زيادة الدين االكسجيين وبالتالي جتيد العضالت للعمل الهوائيا 

العب باجلهد ذو الشدة الوهذا يضع على عاتق الدم مسؤولية معادلة العضالت األيضية احلمضية وموازنتها، فقيام 
يؤثر على قدرة الالعب يف استهالك األوكسجني وكذلك على % 25ية يف حدود املرتفعة يف مترينات التقوية العضل

يوسف،صفحة . )مساحة املقطع العرضي للعضلة األمر يؤدي بالتالي إىل حتسن القوة املميزة بالسرعة وحتمل القوة
301)  
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القوة القصوى : ليةتهدف طريقة التدريب إىل تنمية أنواع القوة العضلية التا: طريقة التدريب التكراري-ثانيا
، والقوة االنفجارية باإلضافة إىل تضخم العضالت وتكبري مصادر (القدرة العضلية)والقوة املميزة بالسرعة ( العظمى)

.الطاقة وحتسني التوافق العضلي العصيب  
شدة من أقصى % 011-11حيث تتميز طريقة التدريب التكراري بالشدة القصوى أثناء األداء واليت تصل إىل     

:الالعب مع وجود فرتات الراحة تكون طويلة نسبيا، ومن خصائصها  
مبا أن طريقة التدريب التكراري تعمل بالشدة القصوى فإن حجم التمرينات يكون أقل، أي تكون : حجم التمرينات-

.داءتكرارات يف التمرين الواحد باستخدام األثقال أي قصر فرتة األ 0-3التكرارات قليلة ترتاوح ما بني   
من أقصى شدة الالعب يف مترينات القوة باستخدام % 011-11ترتاوح شدة التمرينات ما بني  :شدة التمرينات-

.األثقال  
تتميز هذه الطريقة بالشدة القصوى أثناء األداء مما يتطلب إعطاء فرتات راحة طويلة نسبيا حيث : فرتات الراحة-

. ستخدام مبدأ الراحة اإلجيابية أي أداء مترينات اإلطالة ومترينات التنفس، وميكن اد3-7تكون يف مترينات القوة ما بني 
.(045-044حممد جابر، ،صفحة )  
تؤدي طريقة التدريب التكراري إىل التأثري على خمتلف : التأثريات الفسيولوجية لطريقة التدريب التكراري-

ألن الالعب يعمل بشدة قصوى مما يؤدي إىل أجهزة وأعضاء اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب املركزي بصورة مباشرة 
أي عدم القدرة على امداد العضالت " كسجيينوالدين اال"سرعة حدوث التعب املركزي نتيجة حدوث ظاهرة 

حباجتها الكاملة من األكسجني بسبب ارتفاع شدة التمرينات وبذلك تتم التفاعالت الكيميائية يف غياب األوكسجني 
ملواد املختزنة للطاقة ويرتاكم حامض الالكتيك يف العضلة مما يقلل من قدرة الالعب على مما يؤدي إىل استهالك ا

يزداد الدفع القليب وهذا يرتبط بسعة ( زيادة شدة احلمل البدني)استمرار يف األداء، فكلما زاد استهالك األوكسجني 
أن يستمر يف األداء البد ألنسجة جسمه كسجينية وسرعة سريان الدم يف اجلهاز الدوري ولكي ميكن لالعب والدم األ

أن تتعود على العمل يف نقص األكسجني وهذا يعترب من العوامل املهمة لتنمية القدرة الالهوائية لالعب ، كما تؤدي 
(704موفق م،صفحة . )هذه الطريقة إىل تضخم العضالت وحتسني التوافق العضلي العصيب وتكبري مصادر الطاقة  

يذكر العديد من اخلرباء يف جمال التدريب الرياضي بان التدريب الدائري يعد من : يب الدائريطريقة التدر-ثالثا
أفضل أساليب التدريب لتحقيق التكيف ورفع مستوى اللياقة البدنية، وتهدف إىل تنمية وتطوير صفات القوة العضلية 

، فيشري صبحي حسانني وكسرى معاني (042حممد جابر،صفحة )مثل حتمل القوة والقوة االنفجارية والقوة القصوى
ويستخدم أيضا طرق تقنني احلمل ( مستمر، فرتي، تكراري)بأنه طريقة تنظيمية لطرق التدريب املختلفة ( م0111)

التدرييب من حيث الشدة، احلجم، الكثافة، فالتدريبات تأخذ شكل الدائرة او حمطات حيث ترتب التمرينات حسب 
التمرين األول ثم الثاني وهكذا بتسلسل التمرينات يف كل حمطة يطلق عليها دائرة، وقد األهداف، يبدأهما الالعب ب

مترينا عند تدريب  05-4دورات حسب اهلدف واليت ترتاوح ما بني  3يؤدي الالعب دائرة واحدة أو دورتني أو 
.القوة العضلية باألثقال وأحيانا أكثر  

ثا لكل مترين يعقبه  05لسرعة فيتطلب األداء السريع للتمرينات لفرتة إذا كان اهلدف مثال تنمية القوة املميزة با-
من أقصى مستوى % 01-51ثا كفرتة راحة بينية، وعند استخدام األثقال يرتاوح الثقل اإلضايف ما بني  45حوالي 
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 ، ومن أساليب التدريب(457،صفحة 7117مهدي ك، )مرة على األقل 71-05الالعب واليت ميكن تكرارها من 
:الدائري اخلاص بتنمية القوة العضلية كما يلي  

حيث سبق وأن شرحنا هذه : التدريب الدائري باستخدام طريقة التدريب الفرتي منخفض الشدة-
.الطريقة وأهدافها لكن سنحاول استعراض بعض مناذج التدريب يف هذه الطريقة  

من حد األقصى % 01-51ات يف حدود احلد األقصى للتكرار+ ثا راحة  45ثا عمل و 05: النموذج األول-
ثا خاصة إذا كان اهلدف القوة املميزة بالسرعة فيحسن  31مرة يف زمن  71-05تكرار، ويصل تكرار التمرين من 

 األداء السريع للتمرينات، 
تهدف هذه الطريقة إىل تنمية وتطوير صفات : التدريب الدائري باستخدام احلمل الفرتي مرتفع الشدة-

.والقوة القصوى وحتمل القوة االنفجاريةضلية مثل القوة القوة الع  
وتكون فرتة ( ثا 05-01)ويف هذا النموذج من التدريب يثبت زمن األداء يف كل مترين حبيث يكون يف حدود    

من أقصى قدرة الالعب، وجيب ان ال يزيد % 25وتكون الشدة املستخدمة حبدود ( ثا 11-31)الراحة البينية ما بني 
ثوان بدال من  01مرة، وميكن التدرج حبمل هذه الطريقة بأداء ل مترين لفرتة  07-1مرات تكرار كل مترين عن  عدد
مرة مع زيادة سرعة األداء مع ثبات فرتة الراحة البينية، حيث  07-1ثا وتكرار عدد مرات التمرين الواحد من  05

. ثا 41-31ثا، أما إذا كان اهلدف حتمل القوة من  11ىل تصل فرتة الراحة إذا كان اهلدف القوة املميزة بالسرعة إ
(703،صفحة 0114طلحة،)  
 1يف هذا النوع يثبت عدد تكرار التمرين حبدود : طريقة التدريب الدائري باستخدام التدريب التكراري-

يف أداء  ثا، فإن هذا النموذج يتضمن تثبيت عدد التكرارات واستمرار 071تكرارات فقط وتكون فرتات الراحة 
.التمرينات ويكون اهلدف هو تقليل زمن األداء، وخاصة عند تدريب القوة العضلية باألثقال للناشئني  

وتثبيت الشدة ( ثا 05-01)اما النموذج الثاني حيث تكون عملية تثبيت زمن األداء لكل مترين ويكون يف حدود -
ثا ويستخدم التدرج يف زيادة  011-11ني وحتدد فرتات الراحة ما ب( %21 ثم% 01ثم % 51)يف كل حلقة ب

(.ثا 05-01)التكرارات من حلقة إىل أخرى مع حتديد زمن األداء   
أما النموذج الثالث يتميز بتزايد يف شدة التمرينات مع ثبات التكرار يف كل حلقة، ويستمر ذلك حتى األسبوع -

.أسبوعيا( كغ 5-1.5)القوة العضلية مبقدار الرابع من بداية التدريب، وميكن زيادة شدة التمرينات اخلاصة ب  
وقد استخدم الباحث التدريب الدائري يف دراسته كأحد نظم تدريب القوة املناسبة لتنمية القوة االنفجارية، ويرجع    

ذلك على تطور أجهزة تدريب األثقال وتعددها فيمكن استخدام أنواع متعددة من التمرينات مع التدرج حبمل 
.ضافة على عنصري اإلثارة والتشويقميكن استخدامها مع عدد كبري من املصارعني ويف وقت قصري باإل التدريب كما  
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  :خالصة 
نستنتج من خالل كل ما سبق ذكره عن التدريب باألثقال بأنه أسلوب بالغ األهمية لتنمية القوة العضلية كما يعترب من 

إعدادها للعمل وجعلها أكثر استجابة إلتقان املهارات احلركية أسهل وأسرع الوسائل واألساليب لنمو العضالت و
التدريب البليومرتي واحد من أهم أنواع التدريب يف الوقت احلاضر ، و الذي  ،وكذلك.األساسية ألي نشاط رياضي

الذي يعتمد  ن األداء الرياضياأضحى يثري اهتمام املدربني و املختصني يف إعداد الربامج و املناهج التدريبية ، حيث 
عتمد بدرجة كبرية على مكون السرعة وادعاءات أخرى تعتمد بدرجة كبرية يعلى القوة العضلية يشتمل على أداء 

على مكون القوة وأخرى تتطلب قدرا معينا من مكون السرعة و القوة ، ودائما فإن االجتماع الصحيح لنسبة مكون 
 .ط هو الذي يؤدي إىل أفضل النتائج السرعة و القوة لتحديد القدرة وفقا لنوع النشا

ينحصر أصاًل يف تنمية القوة االنفجارية وتطويرها ، واألثقال البليومرتي  من التدريبومن خالل ذلك جند أن اهلدف 
على أنها تدريبات مهمة وأساسية لتنمية هذا العنصر  واألثقال يوعلى ذلك فقد شاع استخدام تدريبات البليومرت

 .خاصة رياضة الكاراتيههم عنصر بدني لكثري من األلعاب الرياضية وتطويره بوصفه أ
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 :الفصل الثاني

االنقباض العضلي وعالقته بالقوة العضلية :الفصل الثاني   

 متهيد -
 .تركيب وتنظيم العضالت اهليكلية -6-7
 .آليات االنقباض العضلي -6-6
 (.نزالق اللويفياال)أهمية اجلسور املستعرضة  -6-6-7
 .أهمية الشبكة الساركوبالزمية -6-6-6
 .(Sarcoleme)أهمية الساركوليما  -6-6-0
 .دور وأهمية اجلهاز العصيب يف عملية االنقباض العضلي -6-6-0
 .تكوبن اجلهاز العصيب -6-6-0-7
 .آليات التنبيه العصيب لأللياف العضلية  -6-6-0-6
 .ةأنواع االنقباضات العضليــ -6-0
 .القوة العضلية وأنواعها -6-0
 .مفهوم القوة العضلية -6-0-7
 .أهمية القوة العضلية -6-0-6
 . القوة القصوى -6-0-0
 .القوة املميزة بالسرعة  -6-0-0
 . العالقة بني القوة و السرعة -6-0-2
 .العالقة بني القوة املميزة بالسرعة والعناصر األخرى -6-0-1
 .قوة االنفجارية خصائص تنمية ال -6-0-0
 .القوة العضلية ومستوى إجناز املنافسة  -6-0-1
 .العوامل احملددة ملستوى القوة  -6-0-71
 .عالقة القوة باألمحال املستخدمة  -6-0-77
 .وسائل تدريب القوة االنفجارية  -6-0-76
 .القوة االنفجارية والكاراتيه -6-0-70
 خالصة -
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 :متهيــد
رمبا لعضلة واحدة أو جملموعة عضلية ضد ة بالتقلص العضلي، أو بعبارة أخرى بالنظام االنقباضي، ترتبط القوة العضلي

نوع معني من املقاومة، فحركة اإلنسان تعتمد أساسا على نقل مركب الطاقة الكيميائية من ثالثي ادينوسني إىل 
انقباض عضلي )نقباضات العضلية طاقة ميكانيكية للحركة، وتأتي خصوصية نقل هذه الطاقة من خالل عمل اال

، وبناء على ذلك ميكن اعتبار التقلص العضلي أنه عبارة عن حصيلة (ثابت أو ايزومرتي، انقباض عضلي متحرك
تؤدي إىل إنتاج حركة معينة أو قوة ( إخل...ظواهر كهربائية، كيميائية وميكانيكية )تفاعل عدة آليات فسيولوجية 

باض العضلي وعالقتها بتدريب القوة العضلية، وجب علينا إعطاء توضيح مفصل للتنظيم معينة، وملعرفة آليات االنق
توضيح أهمية القوة العضلية ملصارعي الكاراتيه، واهم  حياول الباحث من خالل هذا الفصلو بنائي للعضالت، 

 .سني قدرات املصارعالطرق الفعالة يف تنميتها وكيفية تقنني وختطيط وتنفيذ برامج تدريب القوة العضلية لتح
 :تركيب وتنظيم العضالت اهليكلية-6-7
 :شكل وخصائص العضالت-6-7-7
تتكون العضلة من عدة حزم من األلياف العضلية، تأخذ كل ليفة منها شكال اسطوانيا ويرتاوح طوهلا من عدة    

قبال املنبهات واالستجابة ، أي قابلية العضلة الستباالستثاريةمليمرتات إىل عدة سنتيمرتات، ومتتاز العضلة 
 املطاطيةقابلية العضلة للبسط والتمدد،  االنبساطيةأي قابلية العضلة للتقلص عند استقباهلا ملنبه كاف،  االنقباضيةهلا،

 (.73، ص 7112زكي حممد حسن، . )قابلية العضلة للعودة إىل شكلها الطبيعي بعد التقلص أو البسط
إننا جند االلياف منظمة بشكل حزم داخل العضالت احملتواة داخل األغشية اما فيما خيص شكل العضالت، ف   

املتوازي، املثلثي أو املتقارب، الشكل : الضامة، ويأخذ تنظيم هذه احلزم بالنسبة إىل وتر العضلة أحد األشكال التالية
فية يف العضلة ، إن لتنظيم احلزم اللي(040-030، ص Esnault 0112ايسنولت )الريشي والشكل الدائري، 

عالقة بقوة العضلة وجمال حركتها، فعندما تنقبض العضلة فإنها تقصر إىل أكثر من نصف طوهلا األصلي بقليل، وهلذا 
فكلما كان طول األلياف يف العضلة كبريا كان جمال حركتها أكرب، كما ان قوة العضلة يرتبط مبجموعة وطبيعة 

ظيم وتوزيع األلياف داخل العضلة يؤثر على القوة العضلية وجمال حركتها، األلياف اليت حتتويها، إضافة إىل هذا تن
فالعضلة ذات الشكل الريشي مثال حتتوي على عدد كبري من األلياف حول وترها مما يعطيها قوة اكرب ولكن جمال 

ا جمال حركة أكرب حركتها اقل، بينما حتتوي العضلة املتوازية الشكل على عدد قليل من األلياف الطويلة مما يعطيه
 (.041، ص 7114وآخرون  Pasquetباصكي )ولكن قوة أقل، 

 :بنية الليف العضلي -6-7-6
ميكرومرت، أما طوهلا فيرتاوح ما  011و 01يعترب الليف العضلي خلية عمالقة اسطوانية الشكل، قطرها يرتاوح بني 

ساركوالم «ف خارجي يسمى بني عدة مليمرتات إىل عدة سنتيمرتات، وحييط بالليفة العضلية غال
«Sarcolemme  يفصل بني حمتويات الليفة وسائل ما بني اخلاليا، ويضم هذا الغشاء سائل أو هيوىل متجانسة

(Sarcoplasme ) اليت تتضمن عدة أنوية متطاولة وحميطية، وعدد من اخليوط الرفيعة املسماة بالليفات العضلية
(Myofibrilles)الليفة من الداخل وتتعلق وتسبح فيه املكونات األخرى األصغر تكوينا  ، ميأل هذا السائل فراغ

النواة، الشبكة االندوبالزمية، أجسام غوجلي، ميتوكوندري، ( )Organites)واليت تسمى عضالت اخللية 
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 Weineckفاينيك )، (015، ص Doutreloux 7114دوترولو )، (إخل...الريبوزومات، الفجوات اخللية 
 .(007، ص 0112

الليفة العضلية مشكلة من جمموعة من اللويفات، حيث تشمل كل لويفة عضلية على جمموعة من الفتائل الصغرية    
، تتشكل الليوفات العضلية أساسا من اخليوط الربوتينية املتقلصة واملتمثلة يف Myofilamentsتسمى ميوفيالموا 

لعضلة إىل مناطق معتمة ومناطق مضيئة على التوالي ولذا فإنها األكتني واملايوسني، وتبعا لتقسيم هذه اخليوط تنقسم ا
 .تسمى بالعضالت املخططة

 ( Myofibrilles)اللويفات العضلية  -6-7-6-7
حيتوي كل ليف عضلي على عدة آالف من اللويفات العضلية، هذه اللويفات تكون موازية حملور الليف العضلي،    

خيط أكتني مصطفة جبانب بعضها ( 3111)خيط ميوسني و( 0511)ي وهي غري متجانسة حيث تتألف من حوال
، اما ()بشكل متناوب معطية أقراص نرية وأخرى قامتة، وحيتوي القرص النري على خيوط األكتني ويسمى بالقرص 

ص القرص القامت أو املعتم حيتوي على خيوط املاسوسني إضافة إىل خيوط األكتني اليت ترتاكب عليها وتسمى بالقر
(A) وحتتوي خيوط املايوسني على جسور وصل عرضية، وهي عبارة عن نواتئ على سطح املايوسني ممتدة تقريبا ،

على كامل طوله ما عدا مركزه، وااللتحام احلاصل بني هذه اجلسور وخيوط االكتني يؤدي إىل عملية التقلص أو 
 (.015، ص Doutreloux 7114دوترولو )االنقباض العضلي،

حيث خترج منها خيوط االكتني لتدخل مع املايوسني، وخط ( Z)خيوط االكتني مع بعضها بواسطة خط تتحد    
(Z ) ،يصل األلياف العضلية مع بعضها ويربطها بكامل مسك العضلة، وهكذا يكون للعضلة مناطق نرية وأخرى قامتة

العضلة املسرتخية، ويف ذات الوقت  معطية اللون واملنظر املخطط املالحظ يف العضالت، حيث يالحظ هذا أكثر يف
( أكتني)والرفيعة ( مايوسني)مت تسمية هذا االنتظام والعالقة اهلندسية بني هذه الرتاكيب االنقباضية السميكة 

واليت تعترب أصغر وحدة انقباضية يف العضلة اهليكلية، وهي متتد بني خطني متتابعني ( Sarcomères)بالساركومري 
خالل التقلص العضلي ( A)د قصر الساركومري كلما اشتد التقلص العضلي، بينما يبقى القامت ويزدا( Z)من خطوط 

 (.011-011، ص Doutreloux 7114دوترولو )ثابتا، 
  (خيوط األكتني واملايوسني)خصائص اللويفات العضلية  -6-7-6-6
لشيء األكثر بروزا يف مكونات حيتوي كل ليف عضلي على العديد من النويات اليت تتموضع حميطيا، ولكن ا   

الليف العضلي هو أنه مشكل من وحدات انقباضية اسطوانية الشكل، تدعى باللويفات واليت بدورها ترتكب من 
خيوط األكتني واملايوسني، حيث تساعد معرفة خصائص هذه األخرية يساعد على فهم املظهر اجلزئي لظاهرة 

وسني فهي مسيكة مقارنة مع خيوط األكتني، وهي تتواجد فقط على التقلص العضلي، أما فيما خيص خيوط املاي
، يتمثل خيط املايوسني يف احتاد العديد من جزيئات (H)مستوى األقراص العامتة للوحدة العضلية مبا فيه شريط 

املايوسني فيما بينها، وهو عبارة عن بروتني يشبه يف شكله عصا القولف، حيث بتكون من رأس منشطر إىل 
ين، وميتد من كل شطر امتداد طويل حبيث ينضفر كل امتداد مع األخر كضفرية الشعر مكونا تثبيتا خاصا شطر

مع بعضها البعض حبيث تتجمع االمتدادات الذيلية يف جسم واحد، ( املايوزين)يدعى بالذيل، تنتظم هذه املايسونات 
تينات قليلة أخرى ما يدعى بالرتكيب االنقباضي وتربز من هذا اجلسم رؤوس املايوسني بشطريها ليكون معا ومع برو
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، الذي يتميز بوجود منطقة عارية ال يربز منها أي رأس للمايوسني، ويف األخري جيب ذكر أن (املايوسني)السميك 
املركب الفوسفاتي ذو الطاقة العالية )رؤوس املايوسني هذه هلا القدرة اإلنزميية على حتليل مركب الطاقة احلركية 

 (.014، ص Doutreloux ،7114دوترولو )، (ي فوسفات االدينوزينثالث
، فهو عبارة عن بروتني طولي الشكل يتكون من (خيوط األكتني)اما فيما خيص الرتكيب االنقباضي الرفيع    

شريطني ملتفني حول بعضهما البعض كضفرية الشعر الناتج عن جتميع الربوتينات حلقية تدعى بروتني االكتني 
، ميتد على طول االكتني بروتينات تنظيمية شريطية أخرى يدعى كل منها بالرتوبومابوسني اجلييب

(Tropomyisine ) ،حيث ميتد كل بروتني من الرتبومايوسني ليغطي سبعة بروتينات حلقية من األكتني اجلييب
ثالثة أنواع أخرى ( جلييبأي عند كل سبعة بروتينات حلقية من األكتني ا)كذلك يوجد يف نهاية كل تروبومايوسني 

، (Troponine t)، الرتوبونني الرتوبومابوسني (Troponine cتروبونني الكالسيوم )من الربوتينات التنظيمية 
   (.51-42، ص Billat 0111بيالت )، (Troponine I)وتروبني الكابح 

طاطي، يتدخل يف ثبات الرتاكيب ويف األخري البد من اإلشارة إىل أن السنوات األخرية مت اكتشاف بروتني م   
الرتكيب )حيث ميتد على طول خيط امليوزين ( Titine)االنقباضية السميكة يف املكان واملسمى بالتاييتني 

ليتصل عند منتصفه أي عند منتصف املنطقة العارية بربوتني آخر يعمل على تثبيت التايتني ( االنقباضي السميك
املايوماسني، وبروتني الوسط، وانزيم : و أحد ثالثة بروتينات اآلتيةوه Mayomesineيدعى باملايوماسني 

، (m)، اليت توجد عند منتصف الساركومري واملدعوا تقليديا باخلط الوسط (Creatine Kinas)كرياتني كيناز 
عند نهاييت ( Actinine)اما عند جانيب خط املايوسني فإن الربوتني املطاطي ميتد ويتصل بربوتني ألفا 

 (.41، ص Mareib ،7113مارييب )، (Z)الساركومري، وهي منطقة نهاية خيط االكتني واليت تعرف خبط 
   آليات االنقباض العضلي-6-6
هوكسلي وهانصون "هناك ادلة حاليا أن التقلص العضلي حيدث تبعا للنظرية االنزالقية، اليت قدمها كل من    

Huxley et Hanson"ت اجملهر اإللكرتوني أنه ال حيدث تغري يف طول خيوط ، فقد أظهرت الدراسات حت
األكتني واملايوسن أثناء التقلص العضلي، يف هذه احلالة كيف ميكن تفسري إذن تقصري طول العضلة اثناء عملية 

 ؟(التقلص العضلي)التقلص العضلي؟ وما هي العوامل و العناصر اليت تتحكم يف هذه العملية 
 (االنزالق اللويفي)ستعرضة أهمية اجلسور امل -6-6-7
، تدعى "حركة-إعادة ارتباط-فك االرتباط-حركة-ارتباط"تعتمد العضلة اهليكيلية يف توليدها للقوة على عملية    

مرحلة ال يكون فيها : أوال: هذه الدورة من االرتباط وفك االرتباط بدورة اجلسور املستعرضة، وهي متر مبراحل هي
املايوسني واالكتينات احلبيبية وإن هناك جزئية من املركب الفوسفاتي ذو الطاقة العالية ارتباط بني رؤوس بأربعة 

ثالثي فوسفات االدينوزين موجودة يف رأس املايوسني حيث أن وجود هذا املركب وكون أن رأس املايوسني حيوي 
ثنائي فوسفات االدينوزين  فإنه يتحلل إىل مركبني هما (ATPase)يف تركبيه على االنزيم احمللل هلذا املركب 

(ADP ) و فوسفات دون حترير ألي من هذين املركبني وهذه املرحلة الثانية اليت هي عكس لألوىل أي ان رغم
حدوثها ال يتحتم اكتمال الدورة مبراحلها األربعة، يف املرحلة الثالثة حيدث ارتباط لرؤوس املايوسني مع االكتينات 

حتدث بطريقة ما ( انفجار احلركة)ر ملركبات الفوسفات، وأخريا يف املرحلة الرابعة احلبيبية معها يؤدي إىل حتري
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، (األكتني)حركة يف رؤوس املايوسني وباجتاه مراكز الساركومريات حمركة معها الرتاكيب االنقباضية الرفيعة 
 (.014، ص Doutreloux ،7114دترولو )

وبعيدا عن الرتاكيب االنقباضية ( االكتني)االنقباضية الرفيعة تشكل حركة رؤوس املايوسني وباجتاه الرتاكيب    
اخلطوة التنظيمية يف الدورة، وتكمن أهميتها يف تغري الشكل احلاصل لالكتني ( املرحلة الثالثة( )املايوسني)السميكة 

عملية إعادة بناء ومن خالل  ،(IوTو Cالرتوبومايوسني والرتوببونني )نتيجة تاثري الربوتبنات التنظيمية لالكتني 
ثنائي فوسفات االدينوزين يف رؤوس املايوسني إىل ثالثي فوسفات االدينوزين فإنه حيصل فك ارتباط والعودة إىل 

، كما جيب أن نذكر هنا أن االنتقال (عدة مرات يف الثانية)املرحلة األوىل، حيث تتكرر هذه املراحل بسرعة عالية 
لثالثة يعتمد أساسا على الكالسيوم ومع اجلسور املستعرضة وبالنتيجة القوة املتولدة، من املرحلة الثانية إىل املرحلة ا

 (.701، ص Marieb 7113مارييب )
 :أهمية الشبكة الساركوبالزمية -6-6-6
إن الشبكة الساركوبالزمية عبارة عن صفيحة تفارعية، متتد طوليا وحتيط كالشبكة بكل اللويفات العضلية، أما    

فهي خزن الكالسيوم الذي يستعمل أثناء حتريره يف عملية ارتباط الرتاكيب االنقباضية السميكة بالرتاكيب وظيفتها 
أي من حميط الليف " الساركوليما"الرفيعة والذي هو عبارة عن انبعاجات انبوبية متتد من غشاء الليف العضلي 

ية من نهاييت خيوط املايوسني، وهي نفس اخلارجي باجتاه عمقه الداخلي، حيث ميتد أنبوب عرضي ميس كل نها
املنطقة اليت تقرتب بها الشبكة الساركوبالزمية طوليا من النظام العرضي، لتتصل معه عن طريق ارتباطات خاصة 

، الذي يعتقد من أن مرور السيال العضلي عرب النظام (Triade)وتكون ما يسمى بالثالوث ( أقدام ارتباطية)
ساركومالزمية عرب األقدام االرتباطية على حترير الكالسيوم بني الربوتينات االنقباضية حيث العرضي حيفز الشبكة ال

، إن فرق الرتكيز (773-777، ص 7115وآخرون،  Edgarايدقار )مرة،  011يقدر تركيز الكالسيوم ب 
يوم من الشبكة الكالسيومي الناتج بني الشبكة الساركوبالزمية والرتاكيب االنقباضية، جيعل حترير الكالس

الساركوبالزمية بسرعة هائلة حبيث ال متر أجزاء قليلة من الثانية إال وحيدث ارتباط بني خيوط املايوسني واالكتني، 
وحيدث أو يتبع ذلك االنقباض العضلي، كذلك ويف نفس الوقت تعمل الشبكة الساركوبالزمية وعن طريق 

خل الشبكة الساركوبالزمية، وعليه يستهلك الليف العضلي طاقة منظومات خاصة من استعادة الكالسيوم احملرر، دا
من الطاقة الكلية املتولدة من اجل احلفاظ على خمزون الكالسيوم، وكنتيجة هلذا، ومع  %41إىل  71تقدر بني 

عتقد تكرار واستمرار توافد السياالت العصبية وانتقاهلا إىل سياالت عضلية حيدث بعض الرتاكم للكالسيوم احلر، وي
ويف ذات ( ATP)أن هذا الرتاكم دور حيوي يف تنشيط بيوت الطاقة إلعادة بناء ثنائي فوسفات االدينوسني 

  مارييب)، (اكتني)والرفيعة ( مايوسني)الوقت تعزيز االنقباض العضلي على مستوى الرتاكيب االنقباضية السميكة 
Marieb 7113،  701ص .) 

 :(Sarcoleme)أهمية الساركوليما  -6-6-0
الساركوليما عبارة عن غشاء حميط بالليف العضلي، يعمل على فصل احمليط الداخلي للخلية عن احمليط اخلارجي،    

 لقد برزت يف السنوات األخرية إشارات إىل دور هذا الغشاء وزيادة كفاءته يف نقل مركبات الطاقة إىل داخل اخللية، 
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ني اخللية واحمليط اخلارجي حيث غالبا ما يتم التطرق إىل هذا اجلانب من فمن خالل هذا الغشاء تتم عملية االتصال ب
مهندس )، (Jonction Neuro-musculaire)العضلي -خالل املنطقة التخصصية النتقال السيال العصيب

أثناء مرور السيالة العصبية يف الصفيحة العصبية (. 011، ص 7110حسني البشتاوي، امحد حممود امساعيل، 
حيدث فرق اجلهد الكهربائي بني " ساركوليما"املوجود على مستوى غشاء " العضلي-االرتباط العصيب"ية النهائ

، وهنا " ناحية كهربائية"املنطقة الداخلية واخلارجية للغشاء، والسبب يعود إىل تباين يف االيونات السالبة واملوجبة 
اركوليما إىل السيال العصيب حيث يرتكز الصوديوم يلعب دور الصوديوم والبوتاسيوم دورا هاما يف استجابة الس

بصورة عالية خارج اخللية والبوتاسيوم يف داخلها ومع توافد السيال العصيب وانتقاله عرب الصفيحة العصبية النهائية إىل 
ا الليف العضلي يؤدي هذا إىل تدفق كثيف وسريع لشوارد الصوديوم إىل داخل اخللية وخروج شوارد البوتاسيوم مم

ينتج تغريا يف فرق اجلهد الكهربائي وفقدانه للجهد السالب باجتاه الصفر ونشوء ما يسمى باجلهد احلركي العضلي أو 
السيال العضلي الذي ينتقل إىل عمق الليف العضلي عرب النظام العرضي، ومثلما كانت الشبكة الساركوبالزمية 

استقطابها ولكن اخللية أو الليف العضلي يعمل على طرد  حمررة، أو مستفيدة للكالسيوم فإن الساركوليما تفقد
الصوديوم إىل خارج اخللية واستعادة البوتاسيوم إىل الداخل عائدا باجتاه فرق اجلهد الكهربائي وليصبح الغشاء 

، ص 7110مهند حسني البشتاوي، امحد حممود امساعيل، )الساركوليما مستعد الستقبال السيال العصيب اجلديد، 
011-711). 

 :دور واهمية اجلهاز العصيب يف عملية االنقباض العضلي -6-6-0
 :تكوين اجلهاز العصيب-6-6-0-7
يلعب اجلهاز العصيب دورا أساسيا يف التأثري على النشاط العضلي وبالتالي على كفاءة األداء لالعب ، حيث تتميز    

خاصا على اجلهاز العضلي، فتأثري اجلهاز العصيب على يولوجيا ساألنشطة الرياضية ببعض اخلصائص اليت تلقي عبئا ف
، Legeardلوجار )النشاط العضلي أثناء األداء الرياضي مرتبط بوظائف كل قسم من أقسام اجلهاز العصيب، 

،  Mouret et Caja.)، إن وظائف خمتلف أقسام اجلهاز العصيب ودورها يف األداء الرياضي (71، ص 7115
 :تتمثل يف( 33-71 ، ص0121وآخرون،   Gardner، 043-041، ص 7110

مسؤوال عن مجيع عمليات التعلم احلركي ،كما أن النخاع ( املخ والنخاع الشوكي)يعترب اجلهاز العصيب املركزي -
أفعال )الشوكي إضافة إىل وظيفة توصيل اإلشارات العصبية إىل املخ فهو كذلك مسؤوال عن ردود األفعال املختلفة 

 .ل مواقف اللعبخال( انعكاسية
ويطلق عليه أيضا اجلهاز العصيب الالإرادي ( الفرع السمبتاوي، والفرع البارامسبتاوي)حيتوي اجلهاز العصيب الذاتي -

عمل )، وله دور يتمثل يف تكييف أعضاء اجلسم املختلفة (حسية، حركية)او التلقائي، على نوعي من األعصاب 
مع احلمل البدني أثناء التدريب واملنافسة ( فسي، عمليات اهلضم والتمثيل الغذائيالقلب، االوعية الدموية، اجلهاز التن

 . الرياضية
يتكون اجلهاز العصيب الطريف من األعصاب والضفائر اليت تربط بني االعصاب املصدرة واملوردة مع اجلهاز العصيب -

ألعصاب القادمة من املخ واألعصاب املركزي، ولذلك تنقسم أعصابه إىل نوعني احدهما األعصاب املخية وهي ا
الشوكية وهي األعصاب اليت خترج من النخاع الشوكي ومجيع هذه األعصاب خترج يف شكل أزواج تشمل 
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األعصاب احلسية واألعصاب احلركية، ودور هذا اجلهاز يتمثل يف ربط اجلسم مع اجلهاز العصيب املركزي، وابالغه 
ؤال املطروح هنا يتمثل يف معرفة كيف يؤثر التنبيه العصيب على عملية التقلص عن حالته أثناء النشاط احلركي، والس

 . العضلي، واالجابة عن هذا السؤال هو ما ستتناوله الفقرة اآلتية
 :آليات التنبيه العصيب لأللياف العضلية-6-6-0-6
وعة منها لتقوم بوظيفة يتكون اجلهاز العصيب من جمموعة من خاليا عصبية ذات طبيعة خاصة، تتجمع كل جمم   

معينة، يطلق عليها املركز العصيب، وتتميز اخلاليا العصبية بقدرتها على االستثارة والتوصيل مما يساعد اجلهاز العصيب 
على القيام بوظائفه يف توصيل اإلشارات العصبية واستقباهلا واالستجابة هلا ومن خالل هذه اخلاليا يتم تبادل 

،  Costill & Wilmoreكوصتيل وويلمور )ني اجلهاز العصيب وخمتلف أجزاء اجلسم، املعلومات وانتقاهلا ب
 .(05-04، ص 7110

عضلي لكل ليف -يتم تنبيه األلياف العضلية بواسطة ألياف عصبية حيث تتصل مع بعضها بواسطة وصل عصيب   
لعمل من منصف الليف عضلي واحد فقد موجود يف نصفه، يعمل على التنبيه إىل انتشار كمون ا-وصل عصيب

 العضلي إىل نهايته، وطريقة االنتشار هذه مهمة حيث تسمح جلميع وحدات الساركوليما بالتقلص يف الوقت نفسه
 (.30، ص 7112حممد حسن،  زكي )بدال من أن تتقلص منفردة، 

 ( Unité motrice)الوحدة احلركية  -6-6-0-6-7
ة اجلهاز العصيب على اجلهاز العضلي، وتعترب الوحدة األساسية الوحدة احلركية هي اجلزء الذي يشمل سيطر   

للجهاز العضلي، وبصورة أخرى فإن عصبا حركيا واحدا يزود عددا كبريا من األلياف العضلية ومجيع اخليوط اليت 
تعمل حتت سيطرت عصب حركي معني تتقبض وترختي يف آن واحد معا كوحدة واحدة، ويف هذه احلالة يسمى 

صب وجمموعة األلياف اليت يغذيها بالوحدة احلركية، إن معدل األلياف العضلية اليت يغذيها عصب حركي هذا الع
عمل جهد كبري فإنه يلزمها مئات بل ألوف من األلياف العضلية كوحدة واحدة، وباختصار تتغري النسبة بني 

فوكس )، (معادلة طردية)أو العكس األلياف وعدد األعصاب احلركية حبسب طبيعة العمل العضلي إذا كان شديدا 
 (.03-07، ص Fox & Mathews ،0114وماتيوز 

ختتلف الوحدات احلركية من الناحية الوظيفية والبنائية، ومن حيث عدد أليافها العضلية، وتنقبض الوحدة احلركية    
يزداد االنقباض العضلي قوة و" الكل أو العدم"بكامل أليافها دفعة واحدة وتسرتخي أيضا يف وقت واحد تبعا لقانون 

كلما اشرتك يف إنتاجه عدد أكرب من الوحدات احلركية، وهذا القانون صحيح للخيط العصيب الواحد أو الوحدة 
احلركية إال أنه غري صحيح للعضلة ككل، ومن املمكن للعضلة أن تنتج أو تبذل قوى متدرجة من االنقباض 

، Thill ،7115طيل )لقدرة اإلرادية للعضلة تسمى بتسلسل القوة، األضعف جدا إىل االنقباض الشديد، وهذه ا
 (.701ص 
 :سس الشواردية للتنبيه والتوصيلاألو العضلي-االرتباط العصيب -2-6-0-6-6
العضلي منطقة ذات خصوصية عالية يستطيع اجلهاز العصيب االتصال مع اجلهاز -تعترب منطقة االرتباط العصيب   

 ليف عضلي هناك صفيحة عصبية نهائية وهي تتكون من نهاية عصبية أو نهاية ما يسمى  العضلي اهليكلي، فلكل
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وجزء اخللية العصبية الذي ينقل السيالة العصبية بعيدا عن جسم اخللية العصبية باجتاه املنفذ  (Axone)باحملور 
مهند حسني البشتاوي، امحد )، حيث حيتضن غشاء الساركوليما نهاية احملور أعاله دون مالمسته، (الليف العضلي)

 (.711، ص 7110حممود إمساعيل، 
" أستيل كولني"أما استجابة الليف العضلي للسيالة العصبية فهي عملية حتدث بواسطة ناقل كيمياوي يسمى    
(Acetyle choline)  نهاية )حيث خيزن هذا املركب يف حويصالت خاصة تتجمع يف النهاية العصبية للعصبون

عند وصول السيالة حيصل تغريها حبيث حترر هذه احلويصالت املركب استيل كولني يف الفجوة التشابكية و( احملور
والذي ينتقل سريعا باجتاه الساركوليما يف الصفيحة العصبية النهائية فقط،هذا االحتاد يؤدي إىل فتح منافسة 

يسمى بالسيالة العضلية أو اجلهد احلركي  للصوديوم للدخول إىل داخل الليف العضلي وإزالة استقطابه وتوليد ما
العضلي، وبتواجد االنزيم للمركب استيل كولني يف غشاء الساركوليما على الصفحة العصبية النهائية يعمل هذا 
االنزيم على حتليل هذا املركب إلزالة تأثريه بفتح النوافذ للصوديوم والستعادة الليف حالته االستقطابية وحترير جزئية 

يل كولني يف الفجوة التشابكية، حيث تعمل نهاية احملور على استعادتها وبناء املركب من جديد لدميومة خزنه االست
 .(710-711، ص 7110مهند حسني البشتاوي، امحد حممود إمساعيل، )واالستعداد إلرسال جديدة، 

 :أهمية أعضاء احلس يف عملية التقلص العضلي -6-6-0-0
صيب بالعضلة، ال تقتصر على جمرد االعصاب احلركية اآلمرة هلا باالنقباض من خالل إن عالقة اجلهاز الع   

الوحدات احلركية، بل انه يتلقى معلومات عن طبيعية االنقباض العضلي من حيث مقدرته وسرعته وزوايا العمل 
بالت احلسية يعرف على مفاصل اجلسم املختلفة، ويتلقى اجلهاز العصيب هذه املعلومات عن طريق نوع من املستق

اليت تستقبل اإلحساسات ( Wirhed ،0112ويرهاد )، (Propriocepteurs)باألعصاب النهائية احلسية 
جسيمات حسية مغزلية تعلم اجلهاز العصيب املركزي بطول ومعدل تغري طول العضلة، واليت تزيد من االنقباض 

 & Foxفوكس وماتيو )، (00-05، ص Costill & Wilmore ،7110كوستيل وويلمور )العضلي، 

Mathews ،0114 جسيمات حسية موجودة يف أوتار العضالت وكذلك املفاصل حيث تعلم . (13-17، ص
هذه اجلسيمات اجلهاز العصيب املركزي عن الشد احلاصل على الوتر واملفاصل االمر الذي يقلل من االنقباض 

، Solveborn ،0113ولفربون ص)، (14، ص Fox & Mathews ،0114فوكس وماتيو )العضلي، 
 (. 004ص 

، وهو ()عن طريق العصب احلركي ( التقلص العضلي)مما تقدم يتضح أن ارتباط اجلهاز العصيب بالعمل العضلي 
العصب اإلرادي الذي تستجيب له العضالت حركيا، ال يتأثر باألمر املركزي الصادر من الدماغ أو املراكز العصبية 

وهما على مستوى احلبل الشوكي، " أعصاب حسية وحركية"بل كذلك من الدوائر االنعكاسية  املركزية العليا فقط،
ويظهر ذلك مثال عند رفع ثقل من على األرض فإن بداية الرفع تكون حبدوث مط يف العضلة نتيجة مواجهة الثقل، 

لقوة املطلوبة، كما تباشر نفس وبناء على درجة الشد الواقعة على العضلة تقوم املغازل بإرسال معلومات عن درجة ا
الدور أعضاء جوجلي الوترية باألوتار، وقد تقوم مثل هذه األعضاء احلسية بكف العمل العضلي إذا كانت هناك 

-703، ص 7115وآخرون،  Cazorlaكازورال )خطورة على العضلة من جانب زيادة درجة املقاومة عليها، 

704.) 
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 :قته بتنظيم العمل العضلي طبيعة التنبيه العصيب وعال -6-6-0-0
املخ، املخيخ، البصلة )إن طبيعة التنبيه وأثره على العمل العضلي له عالقة وطيدة مبستويات اجلهاز العصيب    

املسؤولة عن الفعل احلركي، حيث تتحكم فيه وتسريه وفق طبيعة التنبيهات احلسية، ( السيسائية، النخاع الشوكي
 املساهمة يف الفعل احلركي ميكن ان نستنتج أن الفعل املنعكس الذي تتحكم فيه فحسب مستويات اجلهاز العصيب

منعكس التمطط العضلي الديناميكي، منعكس التمطط )اآلليات العصبية املوجودة على مستوى النخاع الشوكي 
 (.704-703، ص 7115وآخرون،  Cazorlaكازورال )، (العضلي السكوني، منعكس غوجلي الوتري

ل اإلرادي يشمل مجيع احلركات اليت يقوم بها االنسان وفقا إلرادته حتت اسم احلركات املكتسبة، يقوم الفع   
اجلهاز العصيب باستقبال معلومات ترسلها املستقبالت احلسية املختلفة املوجودة على مستوى العضالت واألوتار 

ري العضلة و تطويلها، درجة توترها أو واملفاصل اليت ختربه عن حالة ووضعية خمتلف أجزاء اجلسم، مدى تقص
ارختائها، سرعة االنقباض العضلي وقوته، دقة احلركة وزمن أدائها، كما تساهم أيضا يف عملية املعلومات الواردة من 

كوروند )، (071-02، ص Schmidt ،0111مشيدث )أعضاء احلس األخرى كاألذنني والعينني، 
Courrand ،7117 21-01، ص.) 

 :اع االنقباضات العضليــةأنو -7-3 
 :االنقباض العضلي الثابت -7-3-0

خالل االنقباض العضلي الثابت، خترج العضلة توترا إال أنها ال تغري يف طوهلا وحيدث هذا النوع أثناء أداء األنشطة 
يف هذه احلالة  (011سالمة، صفحة ).الرياضية مثل املصارعة، وعند حماولة رفع ثقل معني ال يقوى الفرد على حتريكه

يكون مستوى التوتر الذي تنتجه عضالت خلف الساق عالي لدرجة تسمح باحلفاظ على وضع الوقوف على 
 (17، صفحة .املقصود ا).املشطني، ويتم انقباض دون حدوث انقباض عضلي إيزومرتي

 : (اإليزوتوني)نقباض العضلي املتحرك اال-7-3-7
يتميز هذا النوع من االنقباض حبدوث قصر يف طول العضلة مع حدوث زيادة يف مستوى التوتر بنفـس الوقـت فعاليـة 
املسارات احلركية يف النشاط الرياضي ذو الطبيعة اإليزوتونية إذ غالبا ما يؤدي التغيري يف نسـب األداء احلركـي إىل 

يف هذا النوع من االنقباض ال تظهر للعضلة القوة العظمى هلا على مدى . يف مستوى العضلة وكذا يف طوهلا تغيـري
مسار حركة املفصل، ويعين ذلك أن العضلة حينما تواجه محل ثقل معني فان هذا الثقل يكون دائما أقل من أضعف 

 . وية لعمل املفصل وليس أقوى زاويةزاوية العمل العضلي مبعنى أن أقصى قـوة للعضلة حتددها أضعف زا
 :االنقباض املشابه للحركة -7-3-3

هذا النوع من االنقباض يعترب نوعا جديدا من أنواع االنقباضات العضلية اليت تستخدم يف األنشطة الرياضية وهو 
وأفضل  (000، صفحة .الفتاح م).يعرف بأنه أقصى انقباض عضلي يتم بسرعة ثابتة خالل املدى الكامل للحركة

حيث تقوم اليد بالشد يف املاء ابتداء من نقطة ( الكرول)مثال على ذلك هو حركـة الشد حتت املاء يف ساحة الزحف 
ـي دخوهلا املاء حتى تنتهي جبانب الفخذ وتتم هذه احلركة بسرعة ثابتة تقريبا وهناك تشابه بني نوعي االنقباض العضل

 (011، صفحة 7117القط، ).يف أن كالهمـا من نوع االنقباض املركزي( املتحرك واملتشابه)
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 :االنقباض العضلي الالمركزي -7-3-4
منشـأ هذا النوع من االنقباض العضلي هو عكس االنقباض املتحرك حيث تطول العضلة أثناء زيادة توترها ونظـرا ألن 

، أو بتعبري آخر تطول العضلة بالرغم من االعضلة واندغامها يبتعدان يف هذا اخلصوص عن بعضهم
 (20، صفحة rodahk ،0114).انقباضها

دث يف هذا النوع يتعني على عضالت خلف الساق العمل حتى تقاوم تأثري اجلاذبية األرضية من اجلسم ولكي حي
على األرض يزداد طول العضلة باستمرار أثناء هذا النوع من االنقباض، ويطلق على هذا النوع من " ناعم-لني"هبـوط 

 (007، صفحة .الفتاح م).العمل العضلي مصطلح عمل ديناميكي
 :االنقباض البليومرتي -7-3-5

ويبدأ هذا النوع من . والسرعة ضلي املتحرك ويستخدم يف التدريب بهدف تطوير القوةهو نوع من أنواع االنقباض الع
يـزداد تدرجييـا إىل أن يتعادل مع املقاومة ثم حيول إىل ( المركزي)االنقباض مركبا من انقباض عضـلي بالتطـويل 

وط فيه متبوعا مباشرة بوثب مرة ومن أمثلته نوع من أنواع الوثـب الذي يكـون اهلب( مركزي)انقباض عضلي بالتقصري 
 .أخرى

 :ثالث مراحلحسب ما يؤكده عبد الرمحان الزاهر أن االنقباض يف هذه احلالة ينقسم إىل 
 .حيث تطول العضلة نتيجة لتعرضها لشدة عالية بصورة سريعة ومفاجئة: مرحلة الالمركزية .0

 .ملقاومةحيث تبدأ قوة االنقباض العضلي يف التكافؤ مع ا: مرحلـة التعادل .7

 (017، صفحة 7110الزاهر، ).تبدأ العضلة يف القصر حنو مركزها فتغلبه على املقاومة: مرحلة املركزيـة .3

وبعبارة أخرى فان االنقباض يتم خـالل عمليتني متتاليتني يف اجتاهني خمتلفني، فيبدأ االنقباض بعمل مطاطية سريعة 
كاستجابة لتحميل متحرك مما ينبه أعضاء احلـس العصبية العضلية فتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث انقباضا للعضلة 

عضليا سريعا يتم بطريقة وحيـدث ذلك عند أداء الكثري من املهارات الرياضية فأداء حركات الوثب األعلى، ومجيع 
ملختلفة كذلك يالحظ االنقباض يف أنواع احلركات حركات االرتقاء اليت تسبق مهـارات ألعـاب الوثب بأنواعه ا

 (005، صفحة 7113، .الدين أ).التمهيدية اليت تسبق مهارات ألعاب الرمي وركل الكرات يف ألعاب الكرات
 :القوة العضلية وأنواعها -7-4

رجة كفاءة املصارع ألداء املهارات األساسيـة كما ختتلف طبيعة تعتمد رياضة الكراتيه على املؤهالت البدنية و على د
لذا يتطلب من املصارع أن يكون ذو لياقة بدنية عالية فقد . األداء يف الكراتيه وتتنوع ما بني الكاتا و الكيمييت 

 .أصبحت الصفات البدنية الضرورية من بني اجلوانب اهلامة يف خطة التدريب اليومية
 :لقوة العضليـةمفهوم ا -7-4-0

، .mathews) .يعرفها فوكس وماتيوس بكفاءة العضلة أو جمموعة عضلية لبذل جهد أقصى ضد مقاومة خارجية
ويعرفها صبحـي حسانني بأنها قدرة العضلة على مواجهة مقاومات تتميز بارتفاع  (72صفحة  ،0110
ويعرفها سامي ار بأنها إمكانية العضلة للتغلب على املقاومة اخلارجية  (50، صفحة 0112، .حسانني ص).شدتها

 . (75، صفحة 0112الصفار، ).والعمل الداخلي للعضلة املناسبة مع ذلك يف حجم اجلسم واملقطع العضلي له
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 . (75، صفحة 0110، .حسانني أ).أن قدرات القوة العضلية هلا عدة مناذج" الري كيش"رى بينما ي
أعلى قدر من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي جملابهة أقصى مقاومة خارجية "بكونها ( Harra) هارةيعرفها -

 ".مضادة
".) قدرة العضلة يف اتغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها"بأنها ( Zaciorski) زاتسيورسكيكما يعرفها -

 (730،صفحة 0114بهاء الدين،
إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة مقاومات ( "Stiller) شتيللريعرفها -

 ".خارجية سواء كانت ثابتة أو متحركة
مقدرة العضلة على إنتاجها يف حالة أقصى انقباض إيزومرتي "بأنها ( Hetenger) هتنجربينما يعرفها -

 (10عالوي ،صفحة ".)إرادي
قدرة العضلة يف التغلب على مقاومات خمتلفة ومواجهتها حسب متطلبات ( "Mathweev) ماتفيفويعرفها -

 :ومتثل املقاومات املختلفة يف نظر ماتفيف ما يلي" النشاط الرياضي
 ن اجلسم كما حيدث يف رياضة اجلمباز والوثب على سبيل املثالالتغلب على وز. 
 التغلب على املنافس كما يف رياضة اجليدو واملصارعة والرياضات املتشابهة. 
 حممد ) .أثناء التحرك كما يف رياضات اجلماعية مثل كرة القدم يف التغلب على الكرة واملنافس 

الرسون وفيلشمان فها إىل أنواع فيمكن معرفتها من خالل تقسيم هذا بالنسبة للتعريف ولكن بالنسبة لتصني   
(Larson et Flishman:) (،13،صفحة 0111بسطويسي) 
، "قدرة الفرد على دفع اجلسم أو توجيهه يف أي إجتاه"ويعرفها الرسون بكونها ": الديناميكية"القوة املتحركة  -7

لسريع واملستمر ألداء واجبات هجومية ودفاعية كاجلري ونالحظ ذلك يف رياضة كرة القدم من خالل االنتقال ا
 ...والوثب

قدرة الفرد على دفع أو شد اجلهاز أو ضغط اجلسم يف "ويعرفها الرسون بكونها ": الستاتيكية"القوة الثابتة  -6
 .، ففي رياضة كرة القدم يظهر ذلك أثناء االحتفاظ وتغطية الكرة"وضع معني ألقصى فرتة زمنية

وميكن لنا " قدرة الفرد على إخراج أقصى قوة ممكنة"بكونها  فيلشمانويعرفها ": انطالقية"املتفجرة  القوة -0
مالحظة ذلك يف رياضة كرة القدم يف حالة أداء املهارات اليت تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء مهارة ضرب الكرة 

أمر ) .يف حالة التصويب على املرمىبالرأس أو عندما يركل الالعب الكرة بأقصى قوة وألبعد مسافة أو 
 (24،صفحة 7111اهلل،

يف هذه العناصر ولكن زاد ( Flishman)وفيلشمان  (Larson) الرسونمع ( Jakson) جاكسونويتفق 
وهذا العنصر مهم جدا لالعب ويظهر من خالل طول فرتة زمن املباراة أو لعب أكثر من : عليها عنصر حتمل القوة
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ية قصرية، فالالعب املعد جيدا ال يشعر بأي تعب عضلي سواء بالنسبة لعضالت ذراعية أو رجليه مباراة يف فرتات زمن
 (43،صفحة 7110يوسف كماش وصاحل بشري،) .أو الظهر نتيجة للجهد املبذول يف املباراة

 :أهمية القوة العضلية-7-4-7
فة بدنية وقدرة فسيولوجية وعنصرا حركيا بني تعترب القوة العضلية من مظاهر النمو البدني اهلامة، وتعترب أهم ص   

، لذلك ينظر إليها املدربون كمفتاح للتقدم يف (71،صفحة 7114علي جالل الدين،)الصفات البدنية األخرى
األنشطة الرياضية املختلفة واليت تتطلب التغلب على مقاومات معينة ولكونها تساهم بقدر كبري يف زيادة اإلنتاج 

الرياضي عامة حيث يتوقف مستوى األداء على ما يتمتع به الالعب من قوة عضلية مع تفاوت تلك  احلركي يف اجملال
العالقة مبدى احتياج األداء لعنصر القوة العضلية، ومتثل أحد االبعاد املؤثرة يف تنمية املكونات البدنية األخرى كالسرعة 

 (002،صفحة 7110مفيت،) .والتحمل واملرونة والرشاقة
كثري من العلماء أن األفراد الذين يتصفون بالقوة العضلية يكونون أقدر من غريهم على سرعة التعلم احلركي  ويرى   

 .وإتقان مستوى األداء احلركي، وإمكانية الوصول للمستويات الرياضية العالية
فعال يف أن املستوى العالي من القوة العضلية يساهم بشكل ( Janson et Ficher)جنسن وفيشر فريى    

ابراهيم . )حتقيق األداء اجليد، وأنها الواحدة من العوامل الديناميكية لألداء احلركي ومن أسباب حتسينه وتقدمه
 (012،صفحة 7111أمحد،

بأن هناك عالقة إجيابية عالية بني القوة العضلية ( م0114)كما يصف كل من حممد حسن عالوي وحممد رضوان    
ي، وأن هناك ارتباطا وثيقا ومباشرا بني القوة العضلية واملهارة يف األداء احلركي، وأن أي والقدرة على التعلم احلرك

العب تتوافر لديه القوة واملهارة يستطيع بسهولة أن يتفوق على الالعب الذي ميتلك أحد هذين العنصرين فقد دون 
ي أساس تعتمد عليه احلركة واملمارسة العنصر اآلخر، كون القوة العضلية أهم القدرات البدنية على اإلطالق، فه

الرياضية واحلياة عامة الرتباطها بكل من القوام اجليد والصحة والذكاء والتحصيل واإلنتاج والشخصية، إذ يتوقف 
اإلجناز احلركي الشامل بدرجة كبرية على مستوى ما يتمتع به الفرد من القوة العضلية حيث اتضح أن القوة من أهم 

. اميكية إلتقان األداء املهاري ذو املستوى العالي يف مجيع األلعاب الرياضية التنافسيةالعوامل الدين
 (017،صفحة 0114عالوي،)

 :القوة القصــوى -7-4-3
بأنها أقصى قوة منتجة خالل انقباض عضلي إيزومرتي إرادي يف مدة زمنيـة صغرية من " فلندوز"و" مونود"يعرفها 

بأن القوة القصوى هي أكرب قوة " حممد حسن عالوي"ويرى  (011، صفحة MONOD.H ،0110).ثا4اىل3
 (11، صفحة 0115عالوي، ).ميكن للجهاز العصيب أن ينجزها عند أقصى انقباض إرادي

ضلة الواحدة أو اجملاميـع العضليـة استخدامها عند مقاومة جهد أنها أكرب قوة عضلية ميكن للع" فوكس وماتيوس"يذكر 
فهي بذلك أي القوة القصوى ال تكرر إال مرة واحـدة  (071، صفحة 0121سعيد، ).مصوب ملرة واحدة
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ياضي من خالل أقصى انقباض باستعمـال أقصى طاقة و ميكن القول بأن القوة القصوى هي أكرب قوة ينتجها الر
 .إرادي

 : حتمـل القــوة -6-0-0
حسب عصام الوشاحي فهي مقدرة الرياضي على مقاومة التعب أثناء اجملهود الدائم الذي يتميز بارتفاع درجـة القـوة 

 (01الوشاحي، بدون سنة، صفحة ).يف بعض أجزائه ومكوناته
" مونيليا نيكا"على أنها مقدرة العضالت يف التغلب على املقاومات املختلفة ومواجهتها ملدة طويلة أما " يبال"يقول 

 (20، صفحة Bernard ،0111).فيقوالن أنها مزيج من القوة والتحمل" ماتفيف"و

ويؤكد حنفي خمتار  (57، صفحة 0111جميد، ).ن القوة والتحملفيقوالن أنها مزيج م" ماتفيف"و" مونيليا نيكا"أما 
 (44، صفحة 4994خمتار، ).على أنها مقدرة اجلسـم على مقاومة التعب عند أداء جمهود يتميز بالقوة وملدة طويلة

 .ول بأن حتمل القوة هي القدرة على استمرارية يف بذل جمهود عضلي أو بدني بأقصى قوةومن خالل ذلك ميكننا الق
 : )القدرة العضلية(القوة املميزة بالسرعة  -6-0-0

ويشري بارو على أنها قدرة . تعرف بأنها إمكانية اجلهاز العصيب العضلي يف إنتاج أقصى قوة يف أقل وقت ممكن
ويرى  (12، صفحة 0125الغزاوي، ).العضلة أو يف العضالت يف أقل زمن ممكن الرياضي على إخراج أقصى قوة يف

، صفحة 0114، .الدين ط).حسام الدين بكونها مقـدرة الرياضي على بذل أقصى قوة عالية يف أقل زمن ممكن
اتج قوة االنقباض والسرعة اليت مت بها وتصل إىل أقصاهـا عند الثلث األول من السرعة ويذكر أنها ن (021

أن السرعة تتحسن طبيعيا بعد استعمال متاريـن " لفجنكو"كما يذكر  (11، صفحة 0114، .الدين ط).القصوى
بأنها القدرة على إخراج أقصى قوة يف أقصر " حممد حسانني"ويقول  (50، صفحة 0111ملندالوي، ا).القـوة
 (310، صفحة 0115، .حسانني م).وقت

اضي على القوة العضلية والسرعة وهي بذلك تعرب عن قدرة الري: إن القوة املتميزة بالسرعة تتكون من مركبني اثنني 
 .األداء احلركي املتميز بأكرب قوة عضلية يف أسرع وقت ممكن 

ويقول كل من حسن حسني وعبد العلي نصيف أن القوة املتميزة بالسرعة تعرف بأنها قدرة اجلهـاز العصيب العضلـي 
قوة املتميزة يف التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات العضلية، ويشرتط لتوفري عناصر ال

 :بالسرعة يف الرياضي أن يتميز بالشروط التالية
 درجة عالية من القوة العضلية  -
 درجة عالية من السرعة  -
نصيف، ).درجة عالية من املهارة احلركية اليت تتهيأ بالتكامل بني عامل القوة العضلية والقوة املتميزة بالسرعة -

 (01، صفحة 0112
 :كما أن نسبة القوة املشاركة يف القوة املتميزة بالسرعة تتوقف على ثالثة عوامل هي 

 عدد الوحدات احلركية املشاركة يف احلركة  -
 سرعة انقباض األلياف العضلية املسؤولة عن احلركة  -
 (031، صفحة jingain ،0110).قوة انقباض األلياف العضلية املشاركة أي حجم العضلة -
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 :العالقة بني القوة والسرعة -6-0-2

يرى العديد من الباحثني أن هناك أهمية كبرية للعالقة بني السرعة والقوة أثناء التدريب الرياضي، فاملستوى اجليـد 
ولقد قام عدة باحثون . ج رياضية عالية هلذه الصفات يهيئ قاعدة متطورة أثناء احلياة العملية للحصول على نتائ

بدراسة صفيت القوة والسرعة والقوة من اجلانب امليكانيكي الفسيولوجي فوجدوا أن العالقة بينهما حتسب ضمن 
الصفات اليت تكتسب فيها القوة أهمية إضافية على حساب زيادة سرعة تقلص العضالت والتوتر اليت ترتبط 

ووجدوا ترابط بني القـوة والسرعة حيث أنه هناك حاالت تتوقف فيها  (011، صفحة 0121، .حسني ع).بها
 .صفة السرعة بدرجة كبرية على إمكانية قوة اإلنسان كما يف حاالت القفز

ث أكد هارة أنه وصفة السرعة تعتمد على القوة وعلى سرعة تقلص العضالت وانقباضها ونوع األلياف العضلية حي
كلما زادت سرعة االنقباض للعضالت كلما أمكن توليد قوة أكرب وكلما زادت القوة كلما أمكن زيادة 

 (11، صفحة 0111، .حسني ق).السرعة
تباط يعين أنهما ويشري كمال درويش وصبحي حسانني أن القوة مرتبطة بالسرعة يف كثري من األنشطة وهذا االر

ويصنف سليمان علي حسن  (020، صفحة 0114، .حسانني ك).مرتبطان يف صفة واحدة وهي سرعة القوة
وعواطف لبيب نقال عن بيدوهاس أن تدريب القوة ال يبطئ من حركة العضلة ففي أي عمل تكون القوة هي 

ن لوحان بأن القوة تتناسب طرديا مع السرعة كما يضيف نقال عن تيلور أنه العنصر األساسي كما يضيف ع
إلكساب عامل السرعة البد من وجود أساس من القوة اجلسمانية وأنه ألجـل زيادة سرعة العداء البد من تقوية 

لني عضالت الرجلني وأنه ال ميكن حتقيق النجاح يف العدو بدون القوة العضلية الضروريـة لتحريك الرج
 (70، صفحة 0121لبيب، ).بسرعة

 :العالقة بني القوة املميزة بالسرعة والعناصر األخرى -6-0-1
وفق نطاق اللياقة البدنية الكاملة هناك عالقة بني قابلة القوة القصوى والقوة املميزة بالسرعة باعتبارها معايري مهمة تعني 

 . يزة بالسرعةالقوة املتم
فالعالقة حنو املطاولة حتصل أثناء احلركات ذات الصفة الثنائية بذا تقل القوة وتنمو السرعة بعد حصول التعب ن يف 

إن ذلك يتطلب توفر العالقة املناسبة بني تدريب القوة املميزة بالسرعة وتدريب مطاولة . حني تهبط القوة القصوى
 (034، صفحة ferarrese، 0122) .القوة والسرعة

هناك أهمية لعالقة قابلية القوة املتميزة بالسرعة والتكنيك الرياضي والقابلية للياقة البدنية ، ويلعب اإلحساس احلركي 
تخدام التماريـن املناسب الناتج من القوة والسرعة املبذولة دورا كبريا فتدريب القوة املتميزة بالسرعة يتطلب اس

وأشكال احلمل الذي خيص املعايري احلركية اليت تشابه متارين املسابقات لذا جيب تنفيذ تدريب هذه الصفة على شكل 
 (13، صفحة 0111إمساعيل، ).تنظيم تكامل تكنيك األلعاب الرياضية

 : االنفجاريةخصائص تنمية القوة  -6-0-0
 البليومرتي و الالمركزي و جمموعة من الطرق تشمل االنقباض املركزي و االنفجاريةتستخدم لتنمية القوة . 0

 .اإليزوكنتك
 .مثل األدوات واألجهزة االنفجاريةجيب استخدام أقصى الوسائل املساعدة لتنمية القوة . 7
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وتر إىل االنقباض والعكس حيث تنتقل العضلة من العمل على حتقيق السرعة القصوى من انتقال العضلة من حالة الت. 3
 .حالة االنقباض إىل التوتر أو االرختاء

تعترب القدرة على السرعة تعبئة أكرب عدد من األلياف العضلية يف بداية احلركة من اخلصائص اهلامة لتنمية القوة . 4
 .االنفجارية

 .تطول الفرتة مبا يؤدي إىل ظهور التعب واخنفاض سرعة يشرتط حتديد فرتة دوام األداء للتمرين الواحد حبيث ال. 5
يرتاوح عدد تكرار التمرين يف اجملموعة الواحدة ما بني مرة واحدة إىل مخس أو ست مرات فيكون التكرار مرة . 0

 .واحدة يف البدء يف السباحة أو العدو وعدة مرات يف الوثب ورفع األثقال
حلجم العضالت املشاركة يف األداء وزمن األداء ففي حالة ما إذا كان زمن األداء ختتلف فرتات الراحة البينية تبعا . 2
ثانية ويف حالة زيادة عدد العضالت املشاركة يف األداء ميكن أن تصل  41–31ثانية ميكن أن تكون فرتة الراحة  3–7
 .ميكن أن تكون الراحة سليمة يف حالة قصر مدتها أو راحة نشطة إذا طالت مدتها. 1
، الصفحات 0114، .الفتاح أ).جيب استخدام مستوى الشدة الذي يتناسب مع متطلبات التخصص الرياضي. 1

034-035) 
تومسون، ).بينما يرى بيرتج تومسون أن املطاطية تنمي من خالل أداء التكرارات بسرعة مع استخدام العمل املتوسط

 (54، صفحة 0110
 :ومستوى إجناز املنافسة العضليةالقوة -6-0-1

هدف تدرييب دقيق وهام يف كثري من األنشطة الرياضية وميكن يف كل نشاط أن نعرف بالتقريب  االنفجاريةمتثل القوة 
ات ال يتم الوقـوف عليهـا إال بأداء حتليالت نظرية العالقة بني قدرات القوة املختلفة ومستوى اإلجناز إال أن هذه العالق

فعلى سبيل  (70درويش، صفحة ).للمدربني وبذا فهي تنشأ عن الناحية العلمية للتدريب وليس عن البحث العلمي
يوجـد جبانب العديد من املثال يوجد اختالف بني قوة الرمي لدى العب رمي القرص والعب كـرة اليد كذلك 

اجلوانـب املشابـه واملشرتكة بني قوة الضرب لدى العب التنس والعب الكرة الطائرة جوانب خاصة بنوع النشـاط 
 (041، صفحة .الفتاح أ).الرياضـي، وختتلف قوة الوثب لدى العب اجلمباز عنها لدى الوثب العالي

 :العوامل احملددة ملستوى القوة -6-0-71
هي املسؤولة عن أداء العمل احلركي وبذا من أداء احلركات املتكررة مثل العدو وكذا عن أداء العضلية قدرة القوة 

احلركات غري املتكررة مثل الوثب والرمي ولفهم تكوين القوة جيب أن نعرف أنها تتوقف على درجة امليل أثناء املرحلة 
الذي يتم التوصل  االنفجاريةد يف منحنى القوة والزمن من ناحية ومن ناحية أخرى على مستوى القـوة اليت يتم صعو

 (017إبراهيم، صفحة ).إليه
 : عالقة القوة باألمحال املستخدمة -6-0-77

عالقة عكسيـة بني القوة والسرعة يف االنقباض بالتقصري فانه من البديهي أن هناك ( القوة والسرعة)بناء على العالقة بني 
لذا ميكن زيادة . االنفجاريةحيث ال ميكن الوصول لكال املتغريين إىل احلد األقصى يف نفس الوقت وهو ما تتطلبه القوة 

 :كمتغري يعتمد على القوة والسرعة من خالل االعتماد على واحد من األساليب الثالثة االنفجاريةالقوة 
 قوة كبرية بسرعة منخفضة  -
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 سرعة عالية بقوة منخفضة  -
 .قيم متوسطة لكل من القوة والسرعة -
 :االنفجارية وسائل تدريب القوة -6-0-76

توصلت العديد من الدراسات إىل حقائق على درجة عالية من األهمية يف تدريبات استخدام املقاومات بهـدف تنمية 
وقد تطورت . ما زال من اجملاالت اليت مل تتوفر فيها العديد من الدراسات االنفجاريةلقوة القـوة العضلية إال أن جمال ا

خالل السنوات القليلة املاضية تدريبات املقاومات على بعض احلاالت من العيب الرياضات اليت حتتاج إىل قوة عاليـة 
لية مع إجراء تعديالت عليها حبيث تناسـب وقد حدث هذا التطور باستخدام مترينات املقاومات يف تنمية القوة العض

 .ومتطلبات األداء االنفجاريةتنمية القوة 
ولتحقيق ذلك فان هناك عدد من األدوات على سبيل املثال األثقال احلرة اليت تستخدم أثقاال عالية نسبيا لعدد مرات 

والفرملـة للجسـم ممثال للعبء البدني تكرار كبري نسبيا وذلك من خالل التدريبات البليومرتية حيث يكون التسـارع 
 (22، صفحة 0112، .الدين ط).الواقـع على اجلسم بالرغم من تنوع األجهزة اليت ميكن استخدامها يف تنمية القوة

 : هوالكاراتي االنفجاريةالقوة  -6-0-70
كذلك فهو حيتاج إىل قدرة . عند أدائه للحركات اهلجومية و الدفاعية  ةاالنفجاريإىل القوة  هحيتاج مصارع الكاراتي

القوة املتميزة بالسرعة عند أدائه للهجوم اخلاطف ، وكلما ارتفع مستوى املصارع كلما ارتفعت معه مستويات القوة 
ت الضعيفة وبالذات يف ومن األمور الواضحة الفارق الكبري يف مستويات قدرات أسس املستوى بني املستويا االنفجارية

 .اهلجوم املعاكسوقوة  دفاع مستوى قوة ال
 : هملتطلبات األداء يف الكاراتي( الفسيولوجية)تكيف األجهزة الوظيفية  -6-0-70

 :مبا يلي هحسب بعض الدراسات و البحوث تتميز  رياضة الكاراتي
 .جمهود بدني أقل من األقصى إىل أقصى جمهود للمصارع -
 .هود البدني ملدة طويلة نسبيااستمرار اجمل -
 .القوة والسرعة والدقة يف األداء -
 .تكرار اجملهود البدني واألداء املبذول -

بنشاط بيولوجي ملحوظ يف استمرار إمداد  هويتمثل التكيف الوظيفي للقلب والدورة الدموية ملصارعي الكاراتي
مع توازن نسيب يف عمليات التمثيل الغذائـي وإنتاج الطاقة،  العضـالت املشاركة يف اجملهود بكمية كبرية من األكسجني

كما يساعد اجلهاز الدوري يف التخلص من حامض الالكتيك نتيجة زيادة توصيل الدم إىل العضالت العاملة عن طريق 
بد املقصود أن ، ويقول السيد ع.زيادة الدفع القليب وكثافة الشعريات الدموية وتوزيع سريان الدم إىل العضالت العاملـة

األداء عبارة عن تكرار منظم ألداء مسارات حركية بهدف االرتقاء مبستـوى االجناز البدني حيث حيدث تغيريات معينة 
وتتوقـف هذه التغيريات ( التغيريات املورفولوجية) يف بناء األعضـاء واألجهزة الداخلية اليت يقع عليها احلمل التدرييب 

كما يلعب اجلهاز العصيب دورا أساسيا و ضروريا كأحد أهم  (10، صفحة .املقصود ا).بعلى نوعيـة وكمية التدري
تتميز ببعض  هفطبيعة األداء يف الكاراتي. يف األداء احلركي سواء البدني أو املهاري هاألجهزة الوظيفية ملصارعي الكاراتي

لوجيا على اجلهاز العصيب للمصارع يلعب دورا أساسيا وهاما يف حالته التدريبية حتى اخلصائص اليت تلقـي عبئا فسيو
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. يستطيع القيام باألداء احلركي للجوانب البدنية واملهارية واخلططية بصورة دقيقة مع االقتصاد يف اجلهد املبذول
لألداء و اختاذ القرارات يف املواقف  فالتحكم يف األداء احلركي من حيث مقـدار القـوة و سرعتها و التوقيت املناسب

 .جعـل عمليـة التخطيط للتدريب و براجمه عملية هامة وضرورية هاملتعددة واملتغرية لألداء واليت متيز الكاراتي
 :دقة تدريب القوة العضلية -6-0-70

ب القوة تدريب قدرات القـوة نظرا ألنه ال توجد قوة يف حد ذاتها، فال ميكن تدريبها بهذه الصورة، وإمنا يتم يف تدريـ
، حتمل القوة، إال أنه جيب دائما مراعاة أن هذا التقسيم ال يذكر ثالث قدرات  االنفجاريةاملختلفة وأشكال ، القوة 

 (10، صفحة 7113، .الدين أ).األخرتني منفصلة عن بعضها، إذ توجد عالقة قويـة بني كل واحـدة و
كقـدرة حركيـة األساس  االنفجاريةباإلضافة إىل ذلك ميكن القول أن هذا التقسيـم ليس متاما، فعندما تشكـل القوة 

لكل من القدرتني األخرتني أو مبعنى آخر تشكل القاعدة اليت يتـم عليهـا بناء القدرتني األخرتني إذ أن تأثريها عليهما 
 :ة هذه إىل قدرات فرعية كما هو موضح يف الشكل التاليويتم تقسيم كل من قدرات القو. كبري

 ميثل قـدرات القوة وأشكـال ظهروهـا (10)الشكل رقم 

 القــــوة
 
 القوة القصــوى                 القوة املميزة بالسرعة                        حتمل القـوة   
 
 
 
 

 استاتيكيـــة                  العدو ديناميكيـــة                                                     تحمل قوة

 قوة الــعدو                                                   

 حتمل قوة الوثب                        قوة الوثــب
 قوة الدفـــع       التثبيــت         قوة                           قوة الرمــي          حتمل قوة الرمي                 

 قوة السحــب               قوة السحــب                        قوة التصويـب                  حتمل قوة التصويب   
 ــعقوة الدفـ                   قوة الضغــط                      قوة السحـب                   حتمل قوة السحب   
 قوة اجلــذب                 حتمل قوة اجلـذب   

 قوة الدفــع               حتمل قوة الدفـع      
تعد أشكال الظهور هي أدق أهداف تدريب القوة، وهي تتخذ الوجهة العملية وميكن تدريبها بصورة مباشرة، كذلك 

ولقد أصبح معروفا بالدليل العلمي منذ  (12، صفحة .املقصود ا).ميكن قياس مستواها باستخدام طرق قياس حركية
أن التدريب الرياضي للقوة العضلية يصاحبه زيادة يف حجم العضلة وهذا يرجع إىل زيادة مساحة املقطع  م0111عام 

 (070، صفحة 0111، .الفتاح م).العرضي الناتج عن زيادة مقطع كل ليفة عضلية
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 :تدريب القوة أثناء فرتة اإلعداد  -6-0-70-7
ميكن تقسيمها تبعا لطول الفرتة املتاحة هلذا الغرض إىل عدة مراحل وجيب مراعاة مبدأ التقدم باحلمل وطريقة التدريب 

 ثالث مراحـل يف األوىل يكون حجم التدريب فمثال تنقسم مرحـلة اإلعداد إىل. املعينة اليت تصلح لتحقيق اهلدف احملدد
كبري والشدة منخفضة إذا تصورنا أنه يتم يف األسبوع األول أداء ثالث جمموعات من مترين ما بعدد مرات تكرار حمدد 
فانه يتـم يف األسبوع الثاني زيادة هذه اجملموعات إىل أربعة بنفس عدد التكرارات ويف األسبوع الثالـث مخس 

بنفـس التكرارات ثم يتم خفض حجم التدريب وزيادة الشدة بالنسبة للحمل ثم بعد انتهاء هذه املرحلة  جمموعـات
وهكذا حتى يتشابه هذا األسلوب مع الشكل اهلـرمي ذو . وحدوث تكيـف هلا يتم زيادة الشدة مع خفض احلجم

داخل العضلـة باستخـدام طـرق  قاعدة كبرية وقمة صغرية ولكل من أنواع التدريب طرق خاصة لتحسني التوافق
ولتحسني امليكانيكيات االنعكاسية للعضلة يستخدم طريقة التدريـب البليومرتي % 15تدريب عاليـة الشـدة فوق 

 .واألشكال التدريبية األخرى ذات القرابة معها
 :تدريب القوة أثناء فرتة املنافسات -6-0-70-6

وى القوة الذي أكتسب أثناء فرتة اإلعداد ولذا يتم جتنب حـدوث هبـوط يف جيب احلفاظ أثناء فرتة املنافسات على مست
مستوى القوة القصوى وسرعة القوة وميكن أن يؤدي غياب تدريب القوة إىل حدوث انهيار يف مستـوى القـوة والذي 

رغـم من حـدوث حتسن يف يكون له نتائج سيئة يف األلعاب القتالية بالذات نظرا الستمرار املنافسات لفرتة طويلة، وبال
 .جماالت التكتيك، والتكتيك حيدث هبوط يف املستوى العام

 :تدريب القوة أثناء فرتة االنتقال-6-0-70-0
أوضحت جتارب كسلنج وفيول أن التوقـف عن التدريب كلية يؤدي أضرار كبرية يف مستويات كافـة قدرات الوثب، 

الستمرارية يف أداء التدريب يف جمال القوة للحفاظ على املستوى الذي مت والبدء، والقوة مما أظهر األهمية الكبرية ل
اكتسابـه حيث تقل القوة املكتسبة يف خالل ثالثة أشهر عندما يتم اإلقالل من التدريب مع مراعاة أن يكون التدريب 

 (357-711صفحات ، ال0114، .املقصود ا).كافيا وبشـدة مناسبة
 :يولوجية املؤثرة يف تطوير القوة العضليةسالعوامل الف-6-0-72

 :يلي يولوجية تؤثر يف تنمية القوة العضلية ميكن تلخيص أهم هذه العوامل فيماسهناك عوامل ف
يقصد به جمموع مقطع كل ألياف العضلة الواحدة و يرى علماء : يولوجي للعضلةساملقطع الف -6-0-72-7
يولوجي للعضلة كلما زادت القوة العضلية أي أن القوة العضلية تزداد بزيادة سيولوجيا أنه كلما كرب املقطع الفسالف

حجم األلياف العضلية، وأن املقطع العضلي تزيد مساحتـه نتيجـة للتدريب الرياضي الذي يؤثر على زيادة مسك الليفة 
 (15، صفحة 7113، .الدين أ).العضلية

من املعروف أن الليفة العضلية ختضع ملبدأ الكل أو عدمه و هذا يعين أنه :إشارة األلياف العضلية -6-0-72-6
 (31حسن، صفحة ).إذا وضع أي مؤثر على الليفة العضليـة املتواجـدة أما أن تثري بكاملها أو العكس
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يقول أبو العال عبد الفتاح أنه يف بداية النشاط العضلي تصل :  حالة العضلة قبل بدء االنقباض -6-0-72-0
القوة الفعلية احلادثة أقصاها ويرتبط بذلك خاصيـة استطالـة أو متدد واسرتخاء العضلة واليت تستطيع إنتاج كمية من 

 (015، صفحة 7113، .الفتاح أ).القوة تزيد من قوة العضلة
أنه كلما قلت فرتة االنقباض العضلي كلما  ييقول أمحد بسطويس: فرتة االنقباض العضلي -6-0-72-0

زادت القوة وعلى العكس من ذلك كلما طالت فرتة االنقباض العضلي فان مقدار القوة ال يظل ثابتا بل يتغري ويتسم 
 يصل أقصى انقباض فيه إىل نفس الدرجة اليت بلغها يف أول األمر ثم يقل العمل العضلي بالبطء وال

 (031بسطويسي، صفحة ).تدرجييا
يشري أبو العال عبد الفتاح أيضا إىل أن القوة العضلية : درجة التوافق بني العضالت املشرتكة-6-0-72-0

لتوافق بني العضالت املشرتكة يف األداء ويعتمد يف ذلك على اجلهاز العصيب الذي ينظم ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة ا
التوافق حيث يشمل التوافق داخل العضلة عدد الوحدات العاملة ومعدل تردد اإلشارات العصبية وسرعتها والعالقات 

 (010، صفحة .الفتاح أ).الزمنية التبادلية بني عمل الوحدات احلركية
حسب حممد سعد الدين فان التطبيق الصحيح للنظريات : اإلفادة من النظريات امليكانيكية-6-0-72-2

امليكانيكية أثناء األداء من العوامل اهلامة اليت تسهم يف زيادة القـوة العضلية الناجتة ومن أمثلة على ذلك االستخدام 
 (45، صفحة .الدين م).للقـوة إلمكان التغلـب على املقاومة اخلارجية عالة األذرالصحيح لنظريات الرفع مثل إط

حسب حممد حسن عالوي وأبو العال عبد الفتاح أن احلالة النفسية تؤثر بدرجة : العامل النفســي-6-0-72-1
عضلية فعلى سبيل املثال قد يكون عامل اخلوف أو عدم الثقة من كبرية يف قدرة الفرد على إنتاج املزيد من القوة ال

العوامل اليت تعوق قدرة الفرد يف إنتاج القوة العضلية الكافية، وقد يكون احلماس وقوة اإلرادة واالستعداد اجليد من 
 (000، صفحة 0114، .الفتاح م).العوامل اليت تساهم يف قدرة الفرد على إنتاج قوة عضلية كبرية

هناك عدة تأثريات فسيولوجية حتدث كنتيجة :التأثريات الفسيولوجية لتدريب القوة العضلية -6-0-71
 :لتدريبات القوة العضليـة منها ما هو مؤقت ومنها ما هو مستمـر وميكن تقسيمها إىل أربعة أنواع

 –ادة املقطع الفسيولوجي للعضلة، زيادة حجم األلياف العضلية السريعـة وتتمثل يف زيالتأثريات املورفولوجية . أ
 (01، صفحة 7113، .الدين أ).زيادة كثافة الشعريات الدموية، زيادة حجم وقوة األوتار واألربطة

لتغريات يف تركيب اجلسم وترتكـز يف مكونني تتلخص معظم التأثريات يف حدوث بعض ا: التأثريات األنرتبومرتية. ب
 (10، صفحة 0113، .الفتاح أ).كتلة اجلسم بدون دهون ووزن الدهن باجلسم: أساسيان هما

اصة، تتمثل يف حتسني عمليات إنتاج الطاقة الالهوائية وزيادة نشاط األنزميات اخل :التأثريات البيوكيميائية. ج
 (041، صفحة .الفتاح أ).ATPو  PCوزيادة
حتسني السيطرة العصبية على العضلة وزيادة تعبئة الوحدات احلركية وتقليل العمليـات الوقائيـة : التأثريات العصبية. د

 (12، صفحة .الفتاح أ).زيادة تزامن توقيت عمل الوحدات احلركية -لالنقباض 
تتمثل يف زيادة منو جـدار القلب وزيادة احلـد األقصـى الستهالك األكسجني بدرجـة : تأثريات اجلهاز الدوري. ه

 (001، صفحة .الفتاح ح).قليلة
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 :بدنيةارتباط القوة العضلية ببعض القدرات ال -6-0-70
ترتبط القوة العضلية بكل من عنصري السرعة والتحمل على شكل قدرات هلا شكل جديد ومميز، وذو عالقة وثيقة    

  :القوة العضلية إىل ثالثة أنواع كما يلي فاينيكبالنشاط املمارس وبصفة عامة يقسم 
 القوة املميزة بالسرعة. 
 القوة االنفجارية. 
 حتمل القوة العضلية. 

تعترب صفة القوة املميزة بالسرعة أهم صفة لكونها جتمع بني صفي السرعة :  القوة املميزة بالسرعة -6-0-70-7
بكونها ( Harra) هاراالقوة املميزة بالسرعة وقد عرفها = السرعة  Χوالقوة وينر إليها على أنها ارتباط القوة 

 .وهي عنصر مركب من القوة العضلية والسرعة قدرة الفرد يف التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركة مرتفعة،"
 (11،صفحة 0114عالوي ،)

" قدرة العضلة أو جمموعات عضلية للبلوغ باحلركة إىل أعلى تردد يف أل زمن ممكن"وبعرفها أيضا على أنها    
 باروويرى ، "إمكانية اجلهاز العصيب العضلي يف إنتاج أقصى قوة يف أقل وقت ممكن"تعريف آخر بأنها  هاراويضيف 

(Barrow ) الرابط بني األداء احلركي يف املستويات العليا، حيث يعرف القوة على انها قدرة الرياضي على "أن
 (11،صفحة 7115حممد جابر،". )إخراج أقصى قوة يف العضلة أو العضالت يف أقل زمن ممكن

ينما ينظر البعض إىل القدرة كمصطلح فيزيائي، ب" Power"ويسميها بعض خرباء التدريب الرياضي بالقدرة 
وهو ما يعين إخراج أقصى قوة بأسرع أداء حركي وملرة "  Explosive Power"كمرادف للقوة االنفجارية 

واحدة كما حيدث يف كرة القدم عند املهامجة واالنتقال السريع أو عندما حياول الالعب اخلداع وتغيري اجتاه جسمه 
يوسف . )على املنافس يف حماولة الالعب االستحواذ على الكرة وسرعته للمرور من املنافس والتغلب

 (70،صفحة 7111الزم،
القدرة على إخراج أقصى قوة يف أقصر وقت بسرعة حركة "على تعريفها بكونها  يوكموالرسون حيث اتفق كل من 

 :ب ما يليأي استخدام معدالت عالية من القوة يف شكل تفجر حركي، حيث يؤكد لتحقيق ذلك يتطل" مرتفعة
 .درجة عالية من القوة-0
 .درجة عالية من السرعة-7
 (.استخدام السرعة لتوليد القوة أو استخدام القوة لتفجري السرعة)القدرة على دمج القوة بالسرعة -3
 (011،صفحة 0111عادل عبد البصري،) .التفجر احلركي والذي يكون يف وقت حمدود للغاية-4
أن القوة املميزة بالسرعة هي مقدرة الرياضي على األداء احلركي املتميز بأقصى قوة ويستخلص الباحث مما سبق    

 .ويف أقصى سرعة ممكنة وهذا يتطلبه مصارع الكاراتيه
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 :  القوة االنفجارية -6-0-70-6
عضلية بأعلى قوة ديناميكية ميكن للعضلة أو جمموعة "ويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العظمى وتعرف    

مفيت " )بأنها أعلى قوة ينتجها اجلهاز العصيب أثناء االنقباض اإلرادي"وتعرف أيضا " أن تنتجها ملرة واحدة
 (01،صفحة 0111ابراهيم،

مع مالحظة أن هناك عدم تفريق يف بعض املراجع العربية ووصف كال النوعني بالقدرة، ولكن القوة االنفجارية تظهر، 
الل ما تتميز به بأعلى قوة وأقصى سرعة وملرة واحدة، وبذلك فهي أقصى قوة سريعة وميكن التعرف عليها من خ

حلظية من خالل أداء مهارات تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء مهارة ضرب الكرة بالقدم أو بالرأس أو يف حالة دفاع 
.  حالة التصويب على املرمىحارس املرمى عن مرماه، او عندما يركل الالعب الكرة بأقصى قوة وألبعد مسافة أو يف

أما القوة املميزة بالسرعة هي القدرة على التغلب املتكرر على املقاومات باستخدام سرعة حركية مرتفعة وتكون القوة 
 (13،صفحة 0112أبو اجملد،. )والسرعة عند ذلك أقل من القصوى

التكرار دون ما برهة انتظار لتجميع القوى أن القوة املميزة بالسرعة تتمثل يف  7113ويؤكد ذلك طلحة حسام الدين 
أما القوة االنفجارية فهي القدرة على قهر مقاومة قصوى أو أقل من القصوى ولكن يف أسرع زمن ( اجلري السريع)

 (02،صفحة 7113طلحة حسام الدين،) .ممكن
اهلجوم والدفاع باليدين فيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي القوة االنفجارية وخاصة عند أداء مهارات    

 . والقفز يف الكاتا  اليت تتطلب حركة وحيدة إلجنازها
أن القوة القصوى ( "Barrow) باروحيث يرى : وفيما يلي بعض التعريفات اليت وصفها العماء للقوة االنفجارية   

ومات تتميز بارتفاع تتطلب من الفرد إخراج احلد األقصى من القوة اليت ميتلكها والذي خترجه العضلة ضد مقا
 (77،صفحة 0111حممد صبحي ،".)شدتها

 هاراوعرفها " أقصى قوة خترجها العضلة نتيجة إنقباضة عضلية واحدة"بأنها ( Clarke) كالركوعرفها    
(Harra ) ويعرفنا "أعلى قدرة من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي جملابهة أقصى مقاومة خارجية مضادة"بأنها ،

السيد عبد " )القوة اليت تستطيع العضلة إنتاجها يف حالة أقصى انقباض إيزومرتي"بأنها ( Hettinger) رهتنج
 (11،صفحة 0112املقصود،

وعلى ذكر التعاريف السابقة يرى الباحث بأن القوة االنفجارية هي أقصى قوة اليت ميكن للرياضي إنتاجها خالل 
 .أقصى انقباض عضلي إرادي

 :القوة حتمل -6-0-70-0
مبعنى قدرة الفرد على بذل جهد بدني مستمر " اجللد العضلي"أو " بالتحمل العضلي"تعرف يف كثري من املراجع    

حبيث يقع ( 01عصام الوشاحي،صفحة " )أثناء وجود مقاومات على اجملموعات العضلية املعينة ألطول فرتة معينة
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هي القدرة على مقاومة التعب أثناء أداء جمهود " هاراعن  يسبسويالعبء األكرب للعمل على اجلهاز العضلي ويذكر 
،صفحة 0111بسطويسي،" )بدني يتميز حبمل عال على اجملموعات العضلية املستخدمة يف بعض أجزائه أو مكوناته

14) 
ث يقع قدرة الفرد على مواجهة مقاومات متوسطة الشدة لفرتات طويلة نسبيا حبي"بكونه  أبو العال عبد الفتاحويعرف 

 (15،صفحة 0113أبو العال،" )العبء األكرب يف العمل على اجلهاز العضلي
بكونه  بارومقدرة العضلة على ان تعمل ضد مقاومات متوسطة لفرتة طويلة من الوقت ويعرفه "بكونه  ماتيوزويعرفه 

املقدرة على "بكونه  ككالرويعرفه " مقدرة التغلب على العمل العضلي املفروض أداؤه أثناء فرتة زمنية مستمرة"
 (74حممد صبحي،صفحة ".)االستمرار يف القيام بانقباضات عضلية لدرجة أقل من القصوى

يستخلص الباحث أهمية أنواع القوة العضلية يف الرياضات القتالية بصفة عامة ورياضة الكاراتيه بصفة خاصة، وان    
ة واهلجوم املضاد كما حيتاج إىل بذل درجة عالية من أنواع املصارع يستطيع تنفيذ معظم الواجبات اهلجومية والدفاعي

القوة للتغلب على مقاومات العنيفة واملستمرة لفرتة طويلة من الوقت وهذا ما مييزه عن منافسه يف هذا العنصر احليوي 
 .من خالل امتالكه ألنواع القوة العضلية

 :ة والقوة اخلاصةكما ذكرنا سابقا مت تصنيف القوة على أساس القوة العام   
واليت ختتص بكل األنظمة واليت تعترب أساس برامج القوة العضلية واليت يتم تنميتها خالل مرحلة  :القوة العامة -7

اإلعداد األوىل أو يف السنوات ألوىل من بداية تدريب الالعب، واملستوى املنخفض من القوة رمبا يكون عامل مؤثر 
 . وحمدد لكل مراحل تقدم الالعب

ويرتبط بالتخصص يف ( املشرتكة يف األداء)ويقتصد بها ما يرتبط بالعضالت املعينة يف النشاط : القوة اخلاصة -6
األداء اليت ترتبط بنوع الرياضة بنوع الرياضة وبطبيعة النشاط، فإن تنمية القوة اخلاصة والوصول بها ألقصى حد ممكن 

 (351،صفحة 7110عويسي اجلبالي،) .موسم اإلعداد اخلاصجيب أن تكون مندجمة بشكل كبري وذلك يف نهاية 
تعترب السرعة من املكونات األساسية ألداء البدني وإحدى الركائز اهلامة لوصول إىل حتقيق أعلى أداء حركي  :السرعة

 مروان عبد". )القابلية العالية لسرعة احلركة االنتقالية"يف معظم األنشطة الرياضية، ويعرفها هارا بأنها 
 (007،صفحة 0111اجمليد،

وينظر إىل (010،صفحة 0111مروان ،". )القدرة على أداء حركات معينة يف أقصى زمن ممكن"ويرى البعض بانها 
السرعة كمؤشر ملدى توافق االستجابات العضلية مع االستجابات العصبية الالزمة للتوقيت واملدى احلركي اخلاص 

قابلية "فريى درنهوف على انها . لب ذلك كفاءة اجلهازين العضلي والعصيبللمهارات الرياضية املختلفة، حيث يتط
وبذلك يفهم حتت " الفرد لتحقيق عمل يف أقل زمن ممكن وتتوقف على سالمة اجلهاز العصيب والعضلي عند الرياضي

 :مصطلح السرعة التعاريف التالية
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قاسم )، "أو القابلية العالية لسرعة احلركة االنتقالية القدرة على إجناز حركة أو حركات مكررة متتالية بإيقاع سريع،"
 (001،صفحة 0111حسن ،

ومن خالل التعاريف السابقة ويستخلص الباحث أن السرعة هي املقدرة على تكرار األداء احلركي املتشابه يف أقل 
 .وقت ممكن

يتطلب معرفة العالقة بني القوة العضلية وحول موضوع حبثنا الذي يتضمن تنمية القوة االنفجارية  ملصارع الكراتيه    
إىل أنه ختتلف املتطلبات من القوة العضلية اختالفا شديدا تبعا  هاراو فيشرو جنسونو السرعة، كما أشار كل من 

لطبيعة النشاط املمارس وطبقا للعالقة بني القوة والسرعة، حيث ميكن استخدام القوة بأسلوب انفجاري، سريع، 
داء يف بعض األنشطة القدرة على سرعة إنتاج القوة، حيث ترتبط السرعة بالقوة العضلية ارتباطا بطيء، ويتطلب األ

 (10،صفحة 0112طلحة حسام الدين،". )ال توجد سرعة دون قوة عضلية"كبريا، حيث 
ملصارعي تعترب القوة والسرعة من الصفات البدنية األساسية  : (القوة والسرعة)تزاوج القدرات البدنية  -6-0-71

 :الكاراتيه فإن ارتباط وتزاوج عنصري القوة العضلية والسرعة ينتج عن ذلك الصفات التالية
تزاوج صفة القوة العضلية كعنصر أساسي مع السرعة كعنصر ثانوي وبذلك تكون نسبة القوة أكرب من السرعة -

 .وثبوينتج القوة املميزة بالسرعة كعنصر يظهر أهميته يف املسابقات الرمي وال
كما يتزاوج عنصر السرعة كعنصر أساس مع القوة كعنصر ثانوي، وبذلك تكون نسبة أكرب من القوة وينتج على -

 .حيث يظهر أهمية هذا العنصر ملسابقة العدو بشكل خاص( قوة السرعة)ذلك 
عن ذلك عنصر  وعندما يكون هذا االرتباط بني صفيت القوة والسرعة يف أعلى شدته أي بأقصى وسرعة ممكنة ينتج-

يف غاية األهمية يف جمال التدريب، ويلعب دورا كبريا يف أداء املهارات احلركية والوحيدة وهو ما يعرف بالقوة 
حيث يظهر أهمية ( 30،صفحة 0110بسطويسي،) (.Power-explosive)االنفجارية أو القدرة االنفجارية 
 .هذا العنصر مثل رياضة الكاراتيه

 .وهذا ما يتفق عليه يف العديد من املراجع" القدرة العضلية"اوج القوة العضلية والسرعة مبصطلح ومبعنى أخر عن تز   

ففي ( 733،صفحة 7113أبو العال،: )تنمية القوة العضلية دون زيادة يف التضخم العضلي -6-0-61
ة عن هذا احلد ال تؤدي إىل رياضات متعددة يتطلب االمر حدا أدنى من القوة العضلية وأن أي زيادة يف القوة العضلي

 .حتسني يف مستوى األداء
 :يتطلب تنمية القوة العضلية دون تضخم عضلي حيث تكون تدريبات االثقال اجتاه تنمية القدرة العضلية ما يلي   
يرتبط مفهوم تدريب القدرة العضلية بدون زيادة يف التضخم العضلي باستخدام أمحال منخفضة نسبيا يف األداء -

 .ات عاليةبسرع
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يؤدي التدريب باستخدام احلد األقل من األقصى إىل إثارة الوحدات احلركية املختلفة حيث أن السرعة األولية للقوة -
تضخم )بواسطة التدريب باألثقال قد تعزوا إىل زيادة حمددة للوحدات احلركية وليست زيادة يف حجم العضلة 

 (.العضلة
مفيت ابراهيم،صفحة ) .ؤدي إىل التضخم العضلي مقارنة بالتدريب الديناميكيي( األيزومرتي)إن التدريب الثابت -

02) 
من احلد األقصى يؤدي إىل زيادة تنمية القدرة العضلية، أما التضخم العضلي % 01إىل  31إن التدريب يف حدود -

ثقل حدود تفوق القوة  يهدف إىل رفع ثقل يف حدود أقل من القصوى بتنفيذ بطيء وتكرارات أكرب، باإلضافة إىل رفع
 .من احلد األقصى%( 031إىل  071)القصوى 

تؤدي تدريبات االنقباض العضلي بالتطويل إىل حدوث تضخم يف العضالت بنسبة تفوق ما حيدث يف حالة االنقباض -
 (.04طلحة حسام الدين،صفحة ) (.Dudley 0110دادلي )بالتقصري 

لياف العضلية السريعة والبطيء لكن تشري نتائج الدراسات أن النسبة التضخم العضلي حيدث عادة يف كال نوعي األ-
األكرب للتضخم العضلي حتدث عادة يف األلياف العضلية السريعة، ففي حالة التدريب باستخدام شدات عالية 

ة كتدريبات السرعة والقوة املميزة بالسرعة يزداد تضخم األلياف السريعة، ويف حالة استخدام الشدة املنخفض
والتكرارات األكثر يزداد تضخم األلياف البطيئة وإن زيادة تضخم العضالت يأتي نتيجة تضخم األلياف السريعة 

 .والبطيئة وهذا ما نشاهده عند العيب رفع األثقال وكمال األجسام
إىل تنمية القوة  إن التدريبات اليت تهدف إىل تنمية القوة العضلية لفرتات تدريبية معينة أو ملوسم رياضي معني تؤدي-

 .دون زيادة يف تضخم العضلي أما تدريبات القوة الطويلة املدى تؤدي إىل التضخم العضلي
مما سبق يستخلص الباحث إمكانية تنمية القوة والقدرة العضلية ملصارعي الكاراتيه دون حدوث زيادة يف حجم    

من احلد األقصى بتكرارات ( %11-51)قصوى العضلة او التضخم العضلي وهذا عند استخدام الشدات أقل من ال
 .متوسطة وسرعة األداء عالية

 :مستويات محل تدريب القوة العضلية -6-0-67
يتضمن محل تدريب القوة العضلية درجات متعددة، إن هذه الدرجات تنقسم إىل مخس جماالت تبعا ملا تبذله العضلة    

 (31،صفحة 0111اهلل البساطي، أمر) :أو العضالت العاملة من قوتها وهي كما يلي
 %.011 إىل 11محل بشدة قصوى من -0
 %.11إىل  11محل بشدة أقل من القصوى من -7
 %.11إىل  21محل بشدة عالية من -3
 %.21 إىل 51محل بشدة متوسطة من -4
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شرتكة يف أنه يتميز بعبء قوي جدا الذي يقع على العضلة أو العضالت امل: يتبني من احلمل ذا الشدة القصوى-أ
 .العمل، ويظهر على الالعب املمارس مظاهر التعب بصورة واضحة كما يتطلب فرتات طويلة للراحة الستعادة الشفاء

وبذلك ميكن القول إن احلمل ذات الشدة القصوى هو عبارة عن أقصى ما يستطيع الالعب بذله من جهد لعدد    
 .من الزمن ضئيل من التكرارات أو الثبات يف الوضع لفرتة قصرية

فهو شدة محل ثقل عن السابق، وبذلك يقوم فيه الالعب بأقصى ما : أما احلمل ذا الشدة األقل من القصوى-ب
 .يستطيع من التكرارات لعدد متوسط من املرات أو لفرتة زمنية متوسطة طبقا للنسبة املئوية املقدرة هلا

دريب بأقصى ما يستطيع من التكرارات لعدد من املرات يف فإن الالعب يقوم بإجناز الت: واحلمل ذا الشدة العالية-ج
 .أو الثبات يف الوضع لفرتة زمنية كبرية نسبيا %11إىل  21حدود من 

فإن الالعب يؤدي التمرين فيه بدون اإلحساس بالتعب حيث يقوم بأقصى ما  :أما احلمل ذات الشدة املتوسطة-د
 %.21إىل  51حدود النسبة املئوية ألقصى جمهود يقوم به من يستطيع من جهد بتكرارات كبرية من املرات ويف 

فيتميز محل تدريب القوة العضلية هنا بأنه محل بسيط جدا ال يزيد عن : واحلمل ذا الشدة البسيطة او اخلفيفة-ه
 (071إبراهيم شحاتة،صفحة ) .من أقصى محل ينجزه الالعب 51%

تتلخص أهم الطرق اليت تعمل على تنمية القوة ( 11صود،صفحة السيد عبد املق) (:العظمى)تنمية القوة القصوى 
يف استخدام أنواع املقاومات اليت تتميز بزيادة قوتها مع األداء الذي يتسم ببعض البطء، ومن اهم ( العظمى)القصوى 

 : املالحظات اليت جيب على املدرب الرياضي مراعاتها لضمان لقوة القصوى ما يلي
-11استخدام مقاومات ترتاوح ما بني احلد األقل من األقصى ملستوى الفرد، أي حوالي  :بالنسبة لشدة احلمل-

 .من أقصى ما يستطيع الفرد حتمله% 011
مرات، وتكرار كل مترين ما  01ترتواح عدد مرات تكرار التمرين الواحد ما بني واحدة إىل : بالنسبة حلجم احلمل-

 .جمموعات 4-7بني 
 .فرتة راحة حتى استعادة الشفاء :بني اجملموعاتبالنسبة لفرتة الراحة -
يسري حممد حسن عالوي إىل ضرورة التبكري لعمليات التدريب واليت  :تنمية القوة القصوى للناشئني -6-0-66

تهدف لتنمية القوة العضلية للناشئني ويقرتح منوذجا يوضح تطور شدة احلمل بالنسبة لعالقته بسن الفرد الرياضي من 
 .وبعدد السنوات اليت قضاها يف التدريب وذلك بالنسبة لعمليات التدريب حملاولة القوة القصوى للعضالت الناشئني

 (054،صفحة 7111يوسف الزم،)
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 شدة احلمل بالنسبة للحد األقصى ملستوى الفرد العمر الزمين
سنة 70 %01-61من    
سنة 72 %21-01من    
سنة 71 %11-01من    
سنة 70 %01-01من    
سنة 71 %11-21من    
سنة 61 %711-01من    

 يوضح شدة التدريب القوة القصوى للناشئني (17)اجلدول رقم 
 %11-41من خالل اجلدول يستخلص الباحث إمكانية تنمية القوة العضلية للناشئني بشدات احلمل ترتاوح بني   

 .قدرة العضليةمن احلد األقصى مع التدرج مبستويات احلمل وخاصة إذا كان اهلدف تنمية ال
باإلضافة إىل درجات عالية من القوة املميزة بالسرعة ( القصوى)وفيما يلي عرض منوذج لتنمية القوة العظمى    

 (011،صفحة 0114أبو العال عبد الفتاح ،) :وحسب متطلبات املرحلة العمرية من الناشئني مبا يلي
 .%11-11محل أقل من األقصى من  :شدة احلمل-
مع مراعاة التدرج يف سرعة )جمموعات  10-14مرات كل مترين من  01-13تكرار التمرين من  :حجم احلمل-

 (.األداء
 (.دقائق 4-7حوالي )راحة حتى استعادة الشفاء الكاملة  :فرتة الراحة بني اجملموعات-

 : تنمية القوة املميزة بالسرعة -6-0-60
هم العوامل اليت تؤثر على القوة املميزة بالسرعة ومن أهم من أ( Explosive)تعترب سرعة االنقباضات العضلية    

 :   املالحظات اليت جيب على املدرب الرياضي مراعاتها لضمان تنمية القوة املميزة بالسرعة ما يلي
 .من أقصى ما يستطيع الالعب حتمله %01-41استخدام مقاومات ترتاوح ما بني : بالنسبة لشدة احلمل-7
 5-3مرة، وتكرار التمرين الواحد من  71ال يزيد عدد مرات تكرار التمرين الواحد عن : ملبالنسبة حلجم احل-6

جمموعات مع مراعاة األداء باستخدام أقصى سرعة ممكنة مع مراعاة أن تكون جمموعة التمرين التالية مناسبة حبيث 
 .يستطيع الفرد تكرارها دون هبوط ملحوظ يف درجة السرعة

 (.دقائق 4-3حوالي )حتى استعادة الشفاء الكامل : راحة بني اجملموعاتبالنسبة لفرتات ال-0
 :تنمية حتمل القوة -6-0-60

إن أهم الطرق الرئيسية لتنمية حتمل القوة تتلخص يف زيادة عدد مرات تكرار التمرينات أو اجملموعات مع متيز      
 .فرتات الراحة تدرجييااحلمل بالشدة املتوسطة، باإلضافة إىل حماولة العمل على تقصري 
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 :ومن أهم املالحظات اليت جيب على املدرب الرياضي مراعاتها لضمان تنمية حتمل القوة ما يلي   
من أقصى ما  %21-51حوالي )استخدام مقاومات متوسطة أو مقاومات فوق املتوسط : بالنسبة لشدة احلمل-7

 (.يستطيع الفرد حتمله
وتكرار التمرين الواحد ( وأحيانا أكثر من ذلك)مرة  31-71مرين الواحد من تكرار الت: بالنسبة حلجم احلمل-6

 .جمموعات 5إىل  3من 
عبد العزيز النمر،صفحة (. )دقيقة 0-7حوالي )فرتات الراحة غري الكاملة : بالنسبة لفرتة الراحة بني اجملموعات-0

701) 
 موضحا عدد التكرارات والراحات اجلدول التالي يوضح الطرق املختلفة لتدريبات القوة باألثقال

 
 حتميل القوة القوة املميزة بالسرعة القوة القصوى نوع القوة
منخفض-متوسط عالي احلمل  متوسط 
 عالي متوسط منخفض التكرار
 منخفض متوسط عالي الراحة

متوسط-منخفض عالي منخفض إيقاع االداء  
متوسط-عالي عالي الراحة البينية  منخفض 

 
 يوضح الطرق املختلفة لتدريب أنواع القوة( 16) اجلدول رقم

 :خصائص محل التدريب يف تطوير القدرة العضلية-6-0-60
كما ذكرنا سابقا أن القدرة العضلية هي صفة من صفات القوة العضلية فهي تركيبة من القوة والسرعة معا مع    

خصائص محل التدريب يف تطوير القدرة العضلية  القوة القصوى أي القوة املتفجرة للسرعة العضلية حيث ميكن توضيح
 :من خالل اجلدول التالي
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 خصائص احلمل مكونات احلمل
 عالية سرعة االداء

 
 الشدة

إذا كان اهلدف تطوير القوة )من أقصى قدرة الالعب  %21إىل  01%-
.املميزة بالسرعة مباشرة وكانت القوة القصوى ذات بناء جيد  

إذا كان اهلدف تطوير القوة امليزة )أقصى قدرة الالعب  من %10إىل  21%-
(.بالسرعة بصورة غري مباشرة مع تطوير القوة العظمى يف نفس الوقت  

(تكرارات)احلجم  .مرات 71إىل  2عدد مرات تكرار التمرين    
(فرتات الراحة)الكثافة  (دقائق 0-6)تكون كافية الستعادة احلالة الوظيفية    

جمموعات 0 إىل 0 اجملموعات  
مرات أسبوعيا 0 عدد مرات التدريب األسبوعية  
 يوضح خصائص محل التدريب يف تطوير القدرة العضلية( 10)اجلدول رقم 

 :أنواع وطرق تدريب القوة العضلية-6-0-62
ملقاومات لتنمية القوة العضلية جيب أن تعمل العضالت ضد مقاومات أكرب مما هي معتادة عليه وجيب أن تزداد هذه ا   

 :طرديا مع زيادة القوة العضلية ويوجد مبدأين جيب مراعاتهما وهما
 .تعمل العضالت بانتظام ضد مقاومات أكرب من قوتها :مبدا احلمل الزائد-7
 (10السيد عبد املقصود،صفحة ) .بزيادة املقاومة تدرجييا تبعا لزيادة القوة العضلية: مبدأ املقاومة املتزايدة-6

 : (األيزومرتي)استخدام االنقباض الثابت ب -6-0-62-7
 .وفلسفة هذه الطريقة إمكانية الالعب التدريب باملطاط باختاذ نفس الشكل واحلركة اليت يزاوهلا يف نشاطه التنافسي   
بح واالنقباض االيزومرتي حيدث يف العضلة عند النقطة اليت ال ميكن فيها التغلب على املقاومة اليت تعمل عليها فتص   

العضلة يف حالة عمل يف نهايتها العظمى ويتمكن من االستمرار يف ذلك لعدة ثوان، ويستمر الالعب يف شد أو دفع 
املطاط للوصول للدرجة اليت تعجز فيها العضلة على االستمرار يف الشد ويف هذه اللحظة األخرية تعمل العضلة يف حالة 

ثانية، وقد اتفق على أن تكون فرتة االنقباض  05-5فرتة ترتاوح من انقباض ايزومرتي ويستمر الالعب يف هذا الوضع 
 (.ثا 1-2)وللعضالت الكبرية ( ثا 5-4)الثابت لتنمية القوة العظمى للعضالت الصغرية 

 :يتم تشكيل محل التدريب األيزومرتي وفقا ملا يلي:يزومرتيتشكيل محل التدريب اال
 .قل من األقصىاستخدام االنقباض األقصى أو األ: الشدة-7
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ثوان لعدد حمدد من التكرارات  01-13أكدت الدراسات على أن دوام االنقباضات يرتاوح ما بني  :التكرارات-6
ثوان كفرتة كافية لزيادة القوة  10انقباضا غري أن هيتنجر وموللر قد حددا مدة  41يرتاوح ما ين انقباض واحد إىل 

 .القصوى

التدريب األيزومرتي إىل زيادة حجم العضلة مع حدوث تكيف للجهاز العصيب يؤدي :تأثري التدريب األيزومرتي
أيضا ويتميز التدريب االيزومرتي بتنمية القوة العضلية عند زاوية املفصل اليت يتم التدريب عليها، أي يف الوضع الذي 

فصل املختلفة مما يتيح العمل يتخذه اجلسم أثناء التدريب، ولذلك ميكن زيادة عدد تكرارات ولكن باستخدام زوايا امل
 .على املدى الكامل للحركة، كما ال تنمو أيضا سرعة حركة األطراف عند استخدام املقاومة القليلة

 (011،صفحة 0114عالوي،)
 : (املركزي، الالمركزي)يزوتوني تدريب اال -6-0-62-6

ليب لتنمية القدرة العضلية بأنها جتمع يف من أنسب األسا( املركزي، الالمركزي)تعترب تدريبات باالنقباض املتحرك 
طبيعة أدائها بني صفيت القوة العضلية والسرعة معا، وأنها أحد املصطلحات اليت تستخدم على نطاق واسع لتحسني 
العالقة بني القوة العضلية والقوة االنفجارية وذلك من خالل أفضل استخدام لنوع من التمرينات تتميز باالنقباضات 

وان مبدأ العلمي الذي يتناسب مع . كنتيجة إلطالة سريعة للعضالت العاملة( املتفجرة)جة العالية من القدرة ذات الدر
رياضة الكاراتيه لتدريب القدرة املتفجرة هو االنقباض بالتقصري يكون أقوى لو حدث مباشرة بعد االنقباض بالتطويل 

أو عند أداء ( القوة املتفجرة للرجلني)خالل عملية االرتقاء  لنفس العضلة أو اجملموعة العضلية، وهذا ما نشاهده من
 .احلركات املركبة يف الكاتا أو االنتقال السريع واملفاجئ يف الكيمييت

أصبح من أكثر األساليب ( بالتطويل أو التقصري)أن أسلوب تدريبات باالنقباض املتحرك  موران وماجليويذكر    
ية يف العديد من األنشطة الرياضية واليت تتطلب دمج أقصى قوة مع أقصى سرعة استخداما يف تنمية القدرة العضل

للعضلة، حيث ساهم هذا األسلوب يف التغلب على املشكالت اليت تقابل تنمية القدرة فيما يرتبط بالعالقة بني القوة 
 (20،صفحة 7111عبد العزيز النمر ،. )والسرعة

هي همزة وصل بني كل ( بالتطويل والتقصري)يبات باالنقباض املتحرك ويؤكد طلحة حسام الدين وآخرون أن التدر
 (21طلحة حسام الدين،صفحة . )من القوة العضلية والقدرة من ناحية أنه املدخل الرئيسي لتحسني مستوى األداء

بات على أن تدري 0111واخرون  ودينتمان 0110والسيد عبد احلافظ  0112ويتفق كال من أبو العال عبد الفتاح 
إحدى الطرق التدريبية املفتوحة واملؤثرة واملثالية اليت تستخدم يف تنمية القدرة ( املركزي الالمركزي)االنقباض 

 (077أبو العال،صفحة ) .االنفجارية وحتسن السرعة للمجاميع العضلية على وجه اخلصوص
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 :تشكيل محل التدريب
عا للهدف الذ يتفق مع طبيعة األداء احلركي وتستخدم عادة يتحدد عدد التكرارات وعدد اجملموعات تب: حجم محل-

 .أنواع خمتلفة مثل أداء عدة تكرارات خالل فرتة زمنية حمددة وتكرار ذلك جمموعة عدة مرات
 جمموعات Χ 01ثوان  0 :أمثلة             

 جمموعة Χ 7ثانية  31                     
اومة هي الشدة املقصودة هلذا التدريب وقد أثبتت نتائج الدراسات أن تعترب سرعة األداء مع املق :شدة احلمل-

استخدام السرعات األعلى أكثر تأثريا على األداء من استخدام السرعات األبطأ حبيث توضع أقصى مقاومة ميكن تنفيذ 
 .االنقباض باستخدامها وفقا للسرعة املطلوبة

 :يزتونيتأثري التدريب اال
ثر أنواع تدريبات القوة تأثريا على اكتساب القوة املرتبطة باألداء، فإن تركيب اجلسم أيضا يتأثر يعترب هذا التدريب أك

بزيادة الكتلة العضلية ونقص الكتلة الدهنية، وأن هذا النوع من التدريبات يؤدي إىل حدوث احلد األدنى لألمل العضلي 
 (11،صفحة 0112ود،السيد عبد املقص) .طويل املدى وفيه تقل فرص حدوث اإلصابات

 :التدريب البليومرتي -6-0-62-0
يعتمد التدريب البليومرتي على حلظات التسارع والفرملة اليت حتدث نتيجة لوزن اجلسم يف حركاته الديناميكية كما 

فإنه  هو احلال يف الوثب االرتدادي بأنواعه، أيضا هذا األسلوب يف التدريب يساعد على تنمية القدرة العضلية وبالتالي
، جيب الرتكيز على التدريب (012،صفحة 7110عبد الرمحان زاهر،)حيسن من األداء الديناميكي خالل أداء الوثب

األيزوتوني أو اإليزوكينتك، ملا له من خصوصية انقباضات املركزية املباشرة بعد االنقباض الالمركزي ألن مواقف 
ة ثابتة يف أغلب فرتاتها ، كما جيب اللرتكيز على بعض تدريبات اللعب حتتاج يف البداية إىل قوة حركية تتخللها قو

 .البليومرتية خاصة عند توجيه القوة يف مساراتها املناسبة لرفع مستوى سرعة األداء
 (011،صفحة 7110عبد الرمحان زاهر،) :تشكيل احلمل يف التدريب الباليومرتي -
 .أقصى شدة مبا يزيد عن قوة العضلة: الشدة-7
 .جمموعات من مرتني إىل ثالثة أسبوعيا 01-11: ماحلج-6
 .دقيقة بني اجملموعات 17-10: الراحة-0

 ...الوثب، االرتداد احلجل، الفجوة، اخلطو، االرتقاء: ومن امثلة ذلك
 :تأثري التدريب البليومرتي

فيد بشكل تطبيقي يف يؤدي التدريب البليومرتي إىل التأثري على كل من العضالت واجلهاز العصيب معا، كما انه ي
 .مهارات األداء احلركي بشكل عام ويعتمد على عمل أعضاء احلس احلركي بالعضلة والوتر
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 :خالصة
إىل أفضل مستوى  صارعهي السبيل للوصول بامل هاوإمكانية استخدام مصارعي الكاراتيهإن تطوير عنصر القوة لدى 

التغلب على املقاومات املختلفة الناجتة عن حاالت اللعب له، وكما هو معلوم فإن اجلهاز العضلي يتحمل مسؤولية 
ال ميكن أن يتم إال بواسطة االنقباضات ( اهلجومي اللكم والرفس والقفز)املختلفة طوال زمن املباراة فأداء مهارات 

مل مع ، كما أن املدرب اجليد يتعاالقدرة على إظهار أكرب كمية من القوة بأقل وقتاليت تنتج العضلية السريعة 
الالعبني خالل التدريب وهو ملم باملعلومات الكافية عن الوظائف املختلفة ألعضاء اجلسم حتى يتمكن من خالل 

إحدى مكونات اللياقة البدنية األساسية ومن  االنفجاريةالربامج التدريبية أن يطور مستوى أداء الالعبني كما تعد القوة 
 . هكاراتيبني أهم املتطلبات األساسية يف رياضة ال
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 الفصل الثالث

 ومتطلباتها البدنية و المهارية هرياضة الكاراتي
 متهيد -

 .هحملة تارخيية عن الكاراتي -0-7
  .هتعريف الكاراتي -0-6
 .هالقواعد البدنية للكاراتي -0-0
 .القواعد النفسية والذهنية -0-0
 .هأهمية الكاراتي -0-0
 .هكاراتيأقسام ال -0-2
 .همتطلبات رياضة الكاراتي -0-1
 .يف اجلزائر هالكاراتي -0-0
 .هأساليب ومدار  الكاراتي-0-1
 هالتدريب يف رياضة الكاراتي-0-71
 هالقواعد النفسية لرياضة الكاراتي-0-77
 هالتنفس يف رياضة الكاراتي-0-76
 هاحلصة التدريبية يف رياضة الكاراتي-0-70
 هية يف رياضة الكاراتيالتقنيات القاعد-0-70
 هاملنافسة يف رياضة الكاراتي-0-70
 هأنواع املبارزات يف رياضة الكاراتي-0-72
 الكاتا-0-71
 خالصة -
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 :متهيد
راتيه أحد فنون الدفاع عن النفس واليت يبدو من مظهرها اخلارجي القوة والعنف، اعلى الرغم من أن رياضة الك 

ق وتكره العدوان، وتكسب العبها الثقة بالنفس وتفتح هلم جماال كبريا للرتابط إال أنها يف جوهرها تقدس األخال
االجتماعي من خالل املنافسات، كما أنها تنمي كافة الصفات البدنية وصوال إىل مستوى رفيع من اللياقة البدنية 

 .والفنية
 :راتيهاحملة تارخيية عن الك -0-7 

، وأن الوصول إىل الشكل الذي نعرف به املاضي د إال يف بداية القرنمل تعرف هلا وجو" هالكاراتي"إن تسمية  
اليوم وراءه مسرية ألفي عام من اإلنشاء والتطوير والتجربة، وإن أعمال الرجال على عظمتها البد أن تشوبها  هالكاراتي

ص لذا كان لزاما على صنعة من صنائع الرجال فال بد أن يصيبه من ذلك النق هالكاراتيالنقائص وإن قلت، ومبا أن 
 .الفن الرجال البحث باستمرار على جتديد هذا 

السامية، والرتبية  لقد بدأ العمل واستمر دوما خبطوات ثابتة أساسها العمل على إحياء وترسيخ القيم اإلنسانية  
عروف اليوم أن اليابان هو العالية، أكثر من احلرص على إظهار املهارات الفنية والقتالية املدهشة غالبا، وإذا كان من امل

يف القرن احلالي فإن األساطري وبعض اآلثار تتحدث عن وجود هذا النوع من الفن والفلسفة، حتت  هالكاراتيمهد 
تاريخ هذه  تسميات أخرى، يف الفرس القدمية واهلند والصني واجلنوب الشرقي من آسيا، إال أن املتفق عليه عامليا هو 

 " أوكيناوا"مسة اليت تبدأ مع بداية القرن احلالي حيث قرر كبار اخلرباء يف مدية املرحلة األخرية واحلا

جزيرة صغرية ضمن اجملموعة اجلنوبية يف اليابان ، و هي اجلزيرة الرئيسية من  Okinawa تعترب جزيرة أوكيناوا
وهى تقع على م لك001م وطوهلا لك01وهى حماطة بالشعب املرجانية ويصل عرضها إىل  Ryuku سلسلة جزر

كم جنوب اليابان و تبعد نفس املسافة عن مشال تايوان 551ميل شرقا عن اجلزر الرئيسية للصني ، كما تبعد 21بعد 
وكونها تقع على مفرتق الطرق التجارية فإن ذلك جعلها بقعة هادئة لالسرتاحة و التى اكتشفت أوال على يد اليابانيني 

 .كز جتارى جلنوب شرق أسيا حيث تتم التجارة بني الصني واليابان وتايالند، والتى تطورت بعد ذلك لكى تصبح مر

وفى إطار هذه الظروف والوضع اجلغرايف ، وفى مراحلها االوىل فإن فنون القتال املعروفة بإسم الكاراتيه كانت  -
سالح و التى أو يد بدون Te وأطلق عليها Okinawa الشكل األصلى لقتال القبضة املغلقة و التى تطورت فى

فرضت على سكان جزيرة أوكيناوا فى العديد من األوقات فى تارخيهم ، حيث تعرضت اجلزيرة للعديد من املطامع 
واالحتالل فى بعض الفرتات التارخيية ، وكان احملتل يفرض على سكان اجلزيرة عدم محل السالح أو امتالكه مما دفعهم 

ون القتاليه التى تعتمد قوتها على قدرات اجلسم البشرى ، والتى اسهمت فى إىل االجتاه لتقوية انفسهم من خالل الفن
ظهور اساليب اليد اخلالية و هلذا السبب مت استخدامها كأسلوب للتدريب سرا حتى العصور احلديثة ، و اجلدير 

نبالء والتجار اىل هذه بالذكر فإن تطوير اللعبة قد صاحبه تأثريات من الفنون القتالية األخرى والتى جاءت على يد ال
 . اجلزيرة

فى التطور على مر السنني بداية من ثالثة مدن مراكز لشرائح خمتلفة من اجملتمع ( الكاراتيه)واستمرت اليد اخلالية 
كامللوك والنبالء والتجار والفالحني والصيادين ، وهلذا السبب فإن أشكال خمتلفة من أساليب الدفاع عن النفس قد 
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-Shorin) ل مدينة من املدن الثالث الكربى واصبحت تعرف حتت ثالثة مسميات رئيسية وهىتطورت داخل ك

Te)  ، او األسلوب الغربى(Naha-Te)  ،(Tomari-Te) وهم جمتمعني يعرفون بإسم (Okinawa-Te) 

ة يبعدون عن بعضهم البعض مساف Shori  ،Tomari  ،Naha أو اليد األوكيناوية ، واجلدير بالذكر أن مدن
قليلة وهلذا فإن األساليب القتالية كانت خمتلفة وكانت حمك تأكيد ، وبالتدريج مت تقسيم الكاراتيه إىل جمموعتني 

، وبعيدا عن االختالفات السطحية فإن تلك الطريقتني و اهلدفني يف  Shorin-ryu  ،Shori-ryu رئيسيتني هما
عن االختالفات بني ( جيشني فوناكوشى)وقد عرب املعلم  الكاراتيه املوجود يف أوكيناوا هو وجهان لعملة واحدة

 . األسلوبني قائال أنها تعتمد على املتطلبات اجلسمانية املختلفة

نشأ الكاراتيه يف أوكيناوا وقد قام العديد من الباحثني بالبحث و التقصي حول أسرار ونشأة هذا الفن من اجل  - 
م تنقشع تلك السرية احملاطة 0115اع عن النفس ، و بدأت خالل عام معرفة و كتابة تاريخ هذا الفن السري للدف

بهذا العلم ، عندما أوصى احد املشرفني الرتبويني بإدراج الكاراتيه كأحد املناهج الدراسية باملدرسة املعتادة يف 
يف الطالب و املدرسة املتوسطة يف أوكيناوا أيضا ،وذلك بشكل مبسط أو مبعنى أوضح أن يتم تعر (Shori)شورى

على هذا الفن بشكل مبدئي دون اخلوض يف مهاراته القتالية اليت من املمكن أن تتسبب يف القتل أو توجيه األذى 
لآلخرين و كان هذا مؤشر دال على قدرة هذا الفن على التدمري وجيب أن يتم التعرف عليه إىل حد معني ، و قد متت 

وهو  ( Reimyo Tote ) وقت كانت معربة بشكل كبري وهىاإلشارة إلي ذلك ببعض املصطلحات يف ذلك ال
 . وهو يعنى الكاراتيه ذو االسرار (Shimpi Tote)يعنى الكاراتيه اإلعجازى ، 

وهو اكثر املسولني عن االساليب فى رياضة الكاراتيه ( جيشني فوناكوشى )ثم جاء مؤسس الكاراتيه احلديث املعلم  -
م ، وعند بلوغه سن احلادية عشر من عمره بدأ فى دراسة الكاراتيه 0101اوا عام كما نعرفه اليوم ، ولد فى أوكين

ومازالت موجودة حتى االن ، ويصف  Shorin لكى يصبح معلما فى أكثر األساليب وجودا فى اوكيناوا وهى
األنور، ). فوناكوشى أسلوب الشورى بأنه حركات ثقيلة وقوية ، أما أسلوب الشورين فيصفه بأنه اكثر خفة وسرعة

 (13صفحة 

يف كامل أحناء اليابان وخارجه، فأصبح يدرس فلسفة وعلوم الفنون القتالية يف " فينا كوشي"ذاع صيت املعلم العبقري 
سيموتوا، أوتسيكا، أوباتا، مات: خمتلف اجلامعات، وكان له طلبة جادون حيظون بعالقة وثيقة معه وأشهرهم إىل اليوم 

 .أوتاكا تاكاجي
يف مدية طوكيو أول مدرسة تعتمد على أسلوبه اخلاص الذي أصفاه على هذه " شيوفيناك"أسس  0130خالل عام  

 Ecole de) راتيه اومعناها احلريف مدرسة الك" Shotokan الفنون الرياضية ومسيت بشوتوكان

karaté)"دارس اليت قد تبلغ عدد ، ولكنها واحدة من الكثري من املفالشوتوكان هي أشهر املدارس املتعددة للكاراتيه
بسيط يف طريقة التعلم أو تفسري بعض احلركات وطرق  فاختالاخلمسني، لو ذهبنا إىل التفرقة بينها جملرد 

 .مدرسة شوتوكان ميكننا ذكر باملوازاة مع ،ومن املدارس الشهرية فعال (73، صفحة 7117مسندي، )"تنفيذها
 Wado – Ryuريو  -وادو   - 

 Shito – Ryuريو  -شيطو -
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 :راتيهاتعريف الك -0-6
لكثري هو القدرة اخلارقة على حتطيم األشياء الصلبة والسميكة بضربة يد أو قدم !كما شاع عند  الكاراتيهليس " 

راتيه اأوسع من هذه الستعراضات املسلية، فكلمة الك الكاراتيهشديدة وسريعة تصاحبها صرخة حادة، بل إن جمال 
 .(07، صفحة 0112كالري، )"تعين اليد الفارغة"وتعين الدفاع عن النفس وتيه" كارا"مكونة من شقني

ى النفس يروض اجلسم، ألن التغلب عل" السيطرة على النفس"راتيه هي اإن من أول املبادئ اليت يقوم عليها الك 
 للكاراتيهوحركات فنية دفاعية وهجومية خارقة تسمح بتحقيق املبدأ الثاني  ،ويسمح بشحنه بلياقة بدنية متميزة 
وذلك بتعليمه كيفية إقصاء " اية نفسه من كل اعتداء خارجيمحالقدرة على " واملتعلق بإعطاء العب هذه الرياضة

 معركة حقيقية وصعبة ال نعرف متى وأين تقع وملا كان األمر يتعلق بالتحضري خلصم بطريقة فعالة وأكيدة أثناء!
 مان ومكان وظروف وقوعها كان البد من حتقيق املبدأ الثالث ملعركة قد ال نعرف ز

أي من جسم اإلنسان ذاته ال "أن تكون هذه القدرة على محاية الذات وإقصاء اخلصم ممكنة بأسلحة ذاتية طبيعية "وهو
 .خارجية بأسلحة

فن قديم من فنون الرياضة له مناهجه وأسسه وطرقه وقواعده ومدارسه، يتميز حبركات رشيقة ومجيلة، "راتيه هو االك 
 (12، صفحة 0112السرور، )". وميارسه الفرد وحده أو مع شريك أو جمموعة كبرية

هو طريقة فنية قتالية يابانية ليس باستخدام األسلحة ولكن باالستخدام العقالني  اتيهالكارأن  يرى الباحث مما سبقو    
لإلمكانيات الطبيعية جلسم اإلنسان عن طريق األعضاء العلوية والسفلية على أن توجه الضربات إىل أماكن حيوية معينة  

 .لنفسمن جسم اخلصم إلقصائه سواء يف منافسة رياضية أو يف حماولة الدفاع عن ا

 :القواعد البدنية للكاراتيه -0-0
تعد القواعد البدنية من العوامل األساسية اليت يعتمد عليها مدرب الكاراتيه من أجل وقاية الالعبني من اإلصابات  

الكاراتيه  ملصارعاملختلفة، كما يعترب وجود مستوى عال للقدرات البدنية عامال مساعدا لتحقيق االستقرار النفسي 
 :ذه القواعد ما يليوأهم ه

 :حترير الطاقة الكامنة-0-0-7
دليل قاطع على أن يف اإلنسان طاقة  مفاجئالسرعة والقوة اليت يتميز بها جسم اإلنسان حلظة تعرضه إىل خطر " 

امها كامنة تفوق بقدر كبري الطاقة اليت ميارس بها يف أشغاله اليومية العادية بالتالي فإن اإلنسان لو يعلم كيفية استخد
 (37، صفحة 0111سعيد، )".لصرف عن نفسه خماطر كبرية

الكاراتيه كطريقة تدريب مدروسة ومقننة من طرف معلمني خرباء تنطوي على مهارات فنية عالية غايتها إبراز وحترير 
 (73، صفحة 0113أمحد، ).خطر كل األوضاع احملتملة لوقوع مئيالالطاقة الكامنة ووضعها يف إطار 

 .إن القاعدة األوىل واألساسية من القواعد البدنية لرياضة الكاراتيه هي حترير الطاقة الكامنة املوجودة داخل اإلنسان 
 :االستعمال األفضل للطاقة احملررة -0-0-6

الكامنة هو العمل البدني واإلرادة القوية أما القاعدة الثانية فمتعلقة علمنا يف الفقرة السابقة أن حترير الطاقة 
ينطوي اجلانب الفين على معرفة العضالت "باالستعمال األفضل لتلك الطاقة احملررة اليت يعمل عليها يف اجلانب الفين 

وذلك حسب ( م القدم اليد أ)الواجب استخدامه أفضل من غريه  اليت جيب تقلصها أكثر من غريها ومعرفة العضو 
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ظروف الدفاع أو اهلجوم وينطوي على عامل الدقة يف اختيار النقاط احلساسة الواجب تسديد الدفاع أو اهلجوم 
 (74أمحد، صفحة )".حنوها

 :دور القوة ورد الفعل -0-0-0
يزيائي ينشأ عنه رد فعل يوازيه يف القوة ويعاكسه يف االجتاه، حقيقة فيزيائية نعرفها مجيعا من مفادها أن كل عامل ف 

فعندما نرسل بقوة دفع إىل األمام حنو هدف ثابت فإن موجة الصدمة تعود بنفس قوة الدفع يف االجتاه املعاكس، فإذا 
ه الضربة يعود عن هذ تعلق األمر باستخدام ذراع أو ساق لتشديه الضربة حنو جسم اخلصم فإن موجة رد الفعل الناتج 

ولتجنب هذه املخاطر جيب إرجاع القوة  حنو جسم املهاجم فيسبب خماطر كبرية كاألمل يف املفاصل و فقدان التوازن،
 .الناجتة عن رد الفعل يف االجتاه الذي جاءت منه، وذلك عن طريق الذراع أو الساق ذاتها

تبيت نقاط ارتكاز اجلسم على األرض بهذه  وكذا.ويكفي لتحقيق ذلك شدة اجلسم أي جعله صلبا حلظة الصدام
الكيفية لتستمر قوة رد الفعل حنو األمام لدعم قوة الدفع األوىل ألنها مل جتدها يساعدها على الرجوع إل 

 (42، صفحة 0115ابراهيم، )".اخللف
 :سمالعالقة بني االنقباض واالرختاء العضليني للج -0-0-0

القوة والسرعة عامالن أساسيان لتنفيذ كل حركة فنية دفاعية كانت أو هجومية، لكن القوة تتطلب شدة وصالبة 
 .وانقباض يف اجلسم

حاالت من االنقباض واالرختاء تتغري بتغري األوضاع  الكاراتيهخالل العمل الفين والبدني يعرف جسم العب "
حاالت تقلص ملدة طويلة أمر مستحيل نظرا ملا جتره من تعب كبري، فإن واحلركات املطبقة، وإذا كان البقاء يف 

أيضا وال بد من بقاء اجلسم متوازنا وعلى استعداد دائم لالنقباض جملرد الشعور  من حتقيقه االرختاء كلية ال ميكن 
 (75أمحد، صفحة )".باخلطر أو ظهور فرصة للهجوم على اخلصم

 .واحد وخالصة القول أن التدريب املكثف قادر على الربط بني السرعة والقوة لتحقيق هدف 
 :الكيفية السليمة للتنفس  -0-0-0

قصد اقتصاد الطاقة البدنية  يف عملية التحضري لتنفيذ حركة فنية دفاعية أو هجومية جيب القيام بعملية الشهيق باستمرار 
اهلواء داخل اجلسم لالستعداد للمرحلة احلامسة وهي مرحلة االصطدام باخلصم، واليت  وكذا التزود بأكرب كمية من

 .تتطلب قوة شديدة وبالتالي حتويل العملية التنفسية من شهيق إىل زفري
فعملية التزويد باهلواء يف املرحلة األوىل من العمليات الضرورية حتى إىل ما بعد االصطدام وذلك يف حالة االضطرار " 

 (047، صفحة 7111مسندي، )" تنفيذ حركة أخرى ال تتحمل التأخر إىل ما بعد اسرتجاع نفس جديدإىل
ترتبط بطبيعة احلركة الفنية املنقذة وما تتطلبه من وقت سرعة وقوة ( شهيق وزفري)فالعملية التنفسية  

 (70أمحد، صفحة )".التنفيذ
 :القواعد النفسية والذهنية-0-0

مثل باقي الرياضات هلا خصائصها ومميزاتها اليت تؤثر بشكل واضح علي الرياضي سواء كان  الكاراتيهإن رياضة  
 .ومن أهم هذه القواعد( نفسيا)أو باطنيا ( بدنيا)ظاهريا 
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 :اإلرادة  -0-0-7
قبل غريه، ولتحقيق ذلك جيب أن  الكاراتيهسية اليت جيب أن يتصف بها العب إن اإلرادة هي أول الصفات النف

يقوم بتنفيذ كل حركة فنية بعزم شديد وإال فإن فعالية تلك احلركة لن تكون ذات نتيجة هامة، خاصة أنها موجهة 
 .ضد اخلصم سواء يف حالة الدفاع أو اهلجوم

إلثارة اهلمم وتوليد اإلرادة عند املتنافسني من التمارين على احلركات تعطي املقابالت التنافسية الرمسية الفرصة أكثر 
 (72، صفحة 0113أمحد، )".الرغبة يف حتقيق النصر أمام اخلصم تويه من متطلبات العمل حتت دافعالفردية ملا حت

 :السيطرة على الذات   -0-0-6
السبيل الوحيد لتحقيق السيطرة على حركات  هو الكاراتيهلذهن حاضرا خالل ممارسة إن القدرة على إبقاء ا 

من اكتساب مهارات فنية وبدنية بعد  اجلسم اليت تأتي من العقل، لذا جيب السيطرة على هذا األخري وإال فما الفائدة
يجة اخلوف أو الغضب أو رمبا حتت تدريبات طويلة وشاقة قد ال تستطيع السيطرة عليها واستخدامها بفعالية كبرية نت

 .اخلصماستفزازات تأثري 
البدنية، ومتكن من استخدام كل  إن العقل سيد اجلسم، ومن سلم عقله حتررت قواه الذهنية وسهل عليه مراقبة قدراته" 

ضحية للتشنج  قدراته البدنية والفنية فإنه يصبحفباستخدام حركة فنية بدقة كبرية، أما من فاتته السيطرة على نفسه 
 (71، صفحة 0113أمحد، )".ويفقد انطباع القوة لدى اخلصم

 :راتيهاأهمية الك -0-0
 :من الناحية النفسية  -0-0-7

لقد أثبتت التجارب واخلربات أن اإلعداد النفسي يلعب دورا هاما يف جناح الالعب أو الفريق وهو ال يقل أهمية  
من الرياضات األساسية  الكاراتيهاإلعداد البدني واملهاري، كما أن هناك ارتباط وثيق بينهم حيث تعترب رياضة  عن

اليت هلا دور كبري وفعال يف تطوير وتنمية بعض السمات الشخصية لدى الالعب من خالل زيادة الثقة بنفسه وتفاعله 
التكامل الصحي واالنشراح النفسي وحتقق الشعور باملسؤولية  حبيث تساعد على مع اآلخرين و تنمية الدافعية لديه، 

 .فهي تعكس ثبات الناحية النفسية عند الالعب
 :من الناحية البدنية -0-0-6

قدرة عالية من الرياضي لالختيار الدقيق واألفضل ملختلف األفعال احلركية من خالل  الكاراتيهتتطلب رياضة " 
القوة  حيث تعترب (03ابراهيم، صفحة )".ة مع درجة عالية من الدقة والرتكيزالتوافق احلركي والسرعة والرشاق

وبناء العب هذه الرياضة خاصة أن هناك  العضلية والتحمل والسرعة والرشاقة من العناصر األساسية واهلامة فيتقدم
 .ترابط بني هذه العناصر األساسية واألداء املهاري

 :من الناحية الرتبوية -0-0-0
إلظهار كفاءتهم وقدراتهم "إىل اجتاه أخالقي مثالي حيث تقام املنافسات بني األفراد  الكاراتيهتتجه البطولة يف رياضة 

ومهاراتهم، وبذلك يظهر بعد هذا املفهوم الرتبوي عن القتال من أجل الفوز إىل مفهوم آخر وهو الكفاح من أجل 
 .عمل واجلهد للوصول إىل نتائج جيدةحتقيق الذات بال

كل ما عنده من  ارة القوية لدى الفرد بزيادة هائلة يف قدراته وطاقاته لذلك يبذل ثوغالبا ما تصاحب البطولة االست
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 .القوة حتى حيقق النصر
ي أهمية كبرية حيث يتمكن املدرب من خالل معرفة مراحل النمو والتطور واحلرك الكاراتيهكما أن لرياضة 

واالجتماعي والعقلي واالنفعالي ملختلف املراحل العمرية حتى يستطيع أن خيطط وينفذ برامج التدريب طبقا للسمات 
 .واخلصائص املميزة لنموهم

 : هالكاراتيأقسام  -0-2
 :للرياضي هي عبارة عن اختصاص يضم صنفني يف املنافسة  هالكاراتي

التقنيات املتسلسلة اليت تنفذ  قتال وهمي، وهي جمموعة من" اتاالك"وهو تقين حبت متمثل يف:  الصنف األول -
ف وغري قابل للتغري، وميكن أن تؤدى فرديا أو مجاعيا أي حسب الفرق، وإتقان التقنية هنا وبإتباع خمطط انتقال معر

 .هو األساس
ميزاته احلركية، وميكن أن أو أي نظام رياضي، توافق تنسيق حركي مثالي متبع، حمتفظ مب هالكاراتيالتقنية يف نظام 

 (435، صفحة j.Weineck ،0112)".أسلوب شخصي"خيضع إىل حتوالت، توافق أكثر إىل شخصية كل فرد 
قتال فعلي، يتم بني خصمني حبضور حكم " االكوميت"هو عبارة عن منازلة رياضية، واملتمثلة يف :  الصنف الثاني -
قانون التحكيم اجلديد الذي صدر يف البطولة العاملية لكراتي ).سي وثالثة حكام مساعدين يف مجيع أصناف الوزنرئي
 (0111دو،  –

فهو رياضة للمصارعة، أو ذو مبارزة ثنائية بالطرق  هللكاراتيومهما يكن فإنه حسب منهجية التدريب الرياضي 
وحمتوى الكيفية، حمددة بوقت " اهليئة"يف عدة مبارزات أو مسابقات خمتلفة ومتنوعة من حيث احملتوى املباشرة، وتتمثل 

 (75، صفحة 0111زوبري، ).معني
 :هراتيامتطلبات رياضة الك-0-1
 :يولوجيةسرفولوجية والفواملتطلبات امل-0-1-7

ة جدا يف التوجيه الرياضي، وكذلك يف االنتقاء وتسمح برتكيب نظام فعال لتسيري إن املؤشرات املرفولوجية مهم
، وتبني االستعداد إن الوراثة تؤثر يف بلوغ املستوى العالي الذي يتمين (070 صفحة، thomas ،0125)التدريب

 :الوصول إليه
 :ات البدنية واليت ميكن تلخيصها يفوخيص الصف: اجلانب البدني-0-1-7-7
، وهي ضرورية فوجودها كصفة بدنية ال يعين وجودها حبتة، ولكنها هراتيالك تلعب دورا هاما يف رياضة ا:  القوة-

 (12، صفحة 0115أباضة، ). متداخلة مع القدرات البدنية األخرى كالسرعة والتحمل واملرونة
يف عالقة مع صفات بدنية أخرى كالسرعة والقوة، مما يعطينا صفات  هالكاراتييظهر التحمل يف رياضة  :التحمل-

، مكونات ديناميكية للتحمل وهذا ما يبدو يف الكيميت، هالكاراتيمتنوعة ومتداخلة، فالتحمل نوعان يف ممارسة رياضة 
حالتني من حاالت التحمل، هي حالة هوائية وحالة  ومكونات ستاتيكية تبدو خاصة يف الكاتا، وكذلك توجد

كاتا أساسية، أو كاتا مثالية الميكن العمل على تطوير حتمل )مثال : الهوائية، وذلك حسب متطلبات الكيميت و الكاتا
 .(بدون العمل على التحضري للتحمل القاعدي أو العام هالكاراتيخاص لرياضة 
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، ومهاراتها اهلجومية والدفاعية، ولكي تؤدى بشكل جيد هالكاراتيرياضة  تعد املرونة شرط من شروط :املرونة-
نوعا وكما، فاملرونة صفة أساسية وهي تؤثر على قوة العضالت وسرعة أداء احلركة، وهي معدل سرعة حركة 

اصل ، خاصة منطقة اتصال أعلى الفخذ وميكن أن تزداد سرعة حركة املفهالكاراتياملفاصل اليت تتطلبها رياضة 
 (30عجيب، صفحة ).بتدريبات معينة

تتميز حركات الرشاقة بكونها قصرية املدى، حيث إن حركة اليدين واألصابع حتتاج إىل حتكم وعدم :الرشاقة-
ف احلركة يف ن تكون العضالت املقابلة للعضالت العاملة متوترة حتى ميكن توقاالسماح هلا بزيادة احلركة، أي 

اللحظة املطلوبة، لذلك تنقبض العضالت اليت يكون فيها التوزيع العصيب كثيف ومدى حركتها قليلة، ويتضح لنا ذلك 
 (311، صفحة 0111حسني، ).من حركات الكاتا

فات احلركية يف أقصر زمن ممكن ويف ظروف تعترب السرعة هي قدرة اإلنسان على تنفيذ احلركات والتصر :السرعة-
 هالكاراتي، وتتطلب (75أمحد، صفحة )هالكاراتيمعينة، وهذه صفة من الصفات األساسية وذات أهمية كبرية يف تطور 

 .، كيميت ، كيهونكمعظم الرياضات أكثر من نوع من أنواع السرعة، وهي مطلوبة يف أنواع ممارستها كاتا 
إذا كانت التقنية تتمثل يف أي نظام رياضي يف التوافق، التنسيق احلركي املثالي املتبع،   :اجلانب التقين-0-1-7-6

 (435، صفحة j.Weineck ،0112).ضمن قوا عد احلركية، وميكن أن ختضع إىل حتوالت
تأخذ أهمية كبرية ومكانة خاصة، والتقنية تأخذ األولوية يف التأثري على املردود، مع العلم أن  هاتيالكارفإنها يف رياضة 

وجود منوذج تقين جيد يسمح بالتحليل العلمي للهيكل البيوميكانيكي لسريورة العمل اجلسمي يف 
 (.Weineck –Manuel 1993)جممله

يف اجلانب اهليكلي، فتكون أكثر  تالؤميةات بطريقة أكثر واملستوى العالي للتحكم التقين يسمح بتحقيق احلرك
 :يتطلب التمكن من بعض اإلحساسات مثال هالكاراتياقتصادية وفعالية إال أن الوصول إىل مستوى عالي تقنيا يف 

 .اإلحساسات املكانية، الشكل الفضائي والتمحور -

 .اإلحساسات الزمنية، مدة تنفيذ الكاتا مثال  -

 .كانية الزمانية، اإليقاع مثالاإلحساسات امل -
 :والذي ال يتحقق إال بتدريب منهجي يقوم على العناصر التالية  

 . الزمنية الناحية من حلركات تتبعا يعين حلركات،وهو رمتا -
 .الزمنية املدة -

 (:Masotoshi Nakayama)فاكاياما  وهي عناصر تندمج بدورها ضمن أخرى، وضعها ورقمها مازوتوش 
 .ل التحضريالتفكري خال -4
 .احلركية والثبات -2

 .سرعة احلركة -3

 طريقة استعمال القوة -4

 التنفس -5

 الوضعية املرتفعة واملنخفضة للجسم -4
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 اهلدف املراد خالل احلركة -7

 الصيحة اليت حترر الطاقة -8

 الوضعية الصحيحة -9

 .التفكري قوة -41

 :املتطلبات السيكولوجية واالجتماعية-0-1-6

ملتطلبات يف الرياضة و يلعب دورا هاما يف بلوغ املستوى العالي، ومن أجل إن العامل النفسي يبقى دائما رائد ا 
فإنه من الواجب معرفة العوامل  هالكاراتيضمان النجاح يف التدريب و الفعالية يف التحضري السيكولوجي عند العيب 

ذلك سواء من ناحية اإلدراك النفسية اليت توضح لنا طريقة النجاح، أو اليت توصلنا إىل اهلدف والنجاح يف املنافسة و
واإلحساس، االنتباه، سعة اخليال، الشعور، القدرات العقلية واإلرادية، قوة الرتكيز، الذاكرة اجليدة، التقديم األحسن، 

 .الروح القتالية وحب الفوز
هارات واالنفعاالت الشديدة قد تؤثر سلبا على أداء الرياضي للمهارات اليت تتطلب ثبات اليدين والتحكم مب

فمعرفة أهم العوامل اليت قد ( ، جيدو، تايكواندوهراتياك)العضالت الدقيقة والرتكيز مثل مهارات الرماية، واملنازالت 
تسبب يف إثارة انفعال وقلق املتنافس، تعترب مهمة وضرورية، حتى تعطي له الفرصة يف التعبري عن إمكانياته احلقيقية 

ملثريات اليت قد تسبب له إجهاد نفسي، وتعيق إجنازه الفين خالل مبساعدته يف حسن التعامل مع تلك ا
 (002، صفحة 0111النقيب، ).املنافسة

 :الكراتيه يف اجلزائر-3-1

ول جاك ديلكور،وكان النائب األ وعني على رأسه آنذاك الفرنسي 0121 يف أكتوبر هتأسس اإلحتاد الدولي للكاراتي
بعد أن كانت  . 1984 اليت تأسست عام هجلزائري شريف تيفاوي ، الذي ترأس االحتادية اجلزائرية للكاراتياله 

 .1968 تنشط حتت لواء االحتادية اجلزائرية للجيدو والفنون املماثلة بداية من عام هرياضة الكاراتي

املتدرج يف خمتلف املدن اجلزائرية وبدأ القائمون تعرف طريقها حنو االنتشار  هبدأت رياضة الكاراتي 1984 ومنذ عام
عليها يف تسطري برامج التكوين ففتحت قاعات خمتلفة وجرت عدة منافسات وزار اجلزائر يف هذه الفرتة جمموعة من 

العليا مما زاد هذه الرياضة انتشارا يف األوساط اجلماهريية مبختلف ( دان)األساتذة املختصني من ذوي الدرجات 
 .ها،وبدأ التحضري الفعلي للنخبة الوطنية اليت ستمثل اجلزائر يف املنافسات الدولية والعامليةفئات

 : هم السادة هفاألعضاء املؤسسون لالحتادية اجلزائرية للكاراتي

 برشيش عبد احلميد : السيد-

 تيفاوي شريف : السيد -

 هين فريد : السيد -

 ولد محودة أمحد : السيد-

 اري حممدبلهو : السيد-

 لطرش مولود: السيد-

 خدام عالل : السيد-



- 92 - 

 

 معاشو حممد : السيد-

 بننجمة مولود :السيد-

 صادق يوسف : السيد-

 حركات حممد صاحل: السيد-

 عريوة حممد : السيد-

 بيدر مراد : السيد-

 غرازيب حممد : السيد-

الكبري يف نشر هذه الرياضة يف اجلزائر من خالل خمتلف وميكن اإلشارة إىل جمموعة من القدامى الذين كان هلم الشرف 
 : املعسكرات والرتبصات اليت قاموا بها يف خمتلف املدن اجلزائرية ونذكر من هؤالء

 ميشود عمار : السيد*

 صادم رشيد: السيد*

 لطرش مولود: السيد*

 ولد محودة أمحد : السيد*
 : يف اجلزائر هأبطال رياضة الكاراتي -0-0-7

،ظهر أبطال مثلوا هذه الرياضة أحسن متثيل يف خمتلف احملافل  1984 عام هنذ تأسيس االحتادية اجلزائرية للكاراتيم
  واملنافسات الدولية،وكان هلم الفضل يف رفع األلوان الوطنية وذيوع صوت اجلزائر يف العامل ونذكر من هؤالء األبطال

 1991 عدول عمارة بطل إفريقيا عام-4

 1993 ور رضا بطل العامل عامبن قد -2

 بن خلوف حممد -3

 عبد احلفيظ فضيلة -4

 زروقي نادية -5

وهكذا بدأت اجلزائر ترتقي يف سلم امليداليات بفضل أبنائها من كال اجلنسني ذكور أو إناثا وتبقى القائمة طويلة وقافلة 
 النجاحات مستمرة إىل يومنا هذا بفضل عناصر النخبة الوطنية

 : يف اجلزائر هكلة العامة للكاراتياهلي-0-0-6

إىل اهليكلة  بعدة مراحل تنظيمية إىل أن وصلت اجلزائرية كغريها من الرياضات األخرى هلقد مرت رياضة الكاراتي
احلالية وكانت هذه املراحل تتغري تبعا لتوجهات البالد السياسية واالقتصادية واالجتماعية ذلك ألن الرياضة بشكل عام 

 .إطار السياسة العامة هلا اجملتمع األساسية ، فهي تستجيب دائما لألهداف العامة للبالد وتعمل يف أحد ركائز

خروج املستعمر الفرنسي من البالد واحلصول على االستقالل  أي بعيد 1962 - وقد عرفت املرحلة املمتدة من عام
تسري وفق القانون الفرنسي  كانت الرياضة حيث شبه غياب للتنظيم العام يف هذه الرياضة 1975 وإىل غاية الوطن

املتعلق بتنظيم النشاط البدني الرياضي،وشهدت هذه املرحلة توجه السياسة  0110للجمعيات الرياضية الصادر عام 
 .العامة للدولة حنو القطاعات التنموية األخرى
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املدعومة ماديا من طرف  حتادية االعنه تأسيس  تجنظهر إىل الوجود مشروع اإلصالح الرياضي الذين 0120 وحبلول
بشكل  هالكاراتي بشكل عام ورياضة اجلمعيات الرياضية النخبوية  من مستوى الرياضة من الدولة مما ساهم يف الرفع

 .أخص

يث تكفلت وزارة حب 0115 الصادر عام 9509 صدر قانون النظام الرياضي،والذي توجب األمر 1988 ويف عام
 .األخرى ،واهلياكل التنظيمية هتسيري شؤون هذه الرياضة مبعية االحتادية اجلزائرية للكاراتيالشباب والرياضة بتنظيم و

مجعية رياضية،وما  2500 وأكثر منرابطات جهوية، 08 رابطة والئية ،و 48 هوتضم االحتادية اجلزائرية للكاراتي
الوطين  للمركز الرياضية رةاملذك)رياضي متحصل على احلزام األسود 7000 رياضي،من بينهم 350000 يقارب

 .(لإلعالم والوثائق الرياضية
 

 .يف اجلزائر  هيوضح خمطط التنظيم العام للكاراتي( 12)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتحادية العامة للكراتيه

 لكونفدرالية اإلفريقية للكراتيها

 االتحادية الجزائرية للكراتيه وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و 

 الرياضة

 الرابطات الجهوية للكراتيه

 الرابطات الوالئية للكراتيه

 النادي الرياضي
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 :هأساليب ومدار  الكاراتي-0-1

اخلاصة وحسب وفق أساليبهم  هذا الفن األستاذ فيناكوشي بتطوير قام بعض تالميذ هيبعد االنتشار الواسع للكارات
 : كالتالي نوضحها هيإىل الوجود أربع مدارس للكارات من هؤالء،فظهر كل واحد وجهة نظر

 :(GOJU-RYO)ريو–القوجو

الذي كان من دعا  "مياقي شوجني" األسلوب بفضل األستاذ هيقاوانا ثم قام بنقله إىل اليابان وطورها األستاذ ظهر هذا
 .أوعدم التصدي متاماإذا ماقدرأن اهلجوم تافه ضادفورا للهجوم امل قوة التصدي واملرور

 (SHITO-RIO):ريو -الشيطو

الشوطوكان وبني مدرسته،وتتميز  بني مدرسة وتعترب املدرسة األصلية لألستاذ كنوميابوني واليت تتوسط تقنياتها
 .منتشرة يف اليابان بوضعيات علوية وتنفيذ قوي للتقنيات وهي مدرسة جد

 (SHOTO-KAN):الشوطوكان

واملعدلة من طرف ابنه يوشيتاكا،وتتميز هذه املدرسة بتقنيات خفيفة  "فيناكوشي"األستاذ  هراتياوتعد مدرسة أب الك
 .وطويلة املد ىوجد فعالة من مسافات بعيدة نسبيا

 (wado-ryo):ريو–الوادو

ميذ األستاذ قشني تال أحد "هورونوري"تأسس هذا األسلوب من طرف األستاذ  ويعين الطريق إىل السالم وقد
 .التهرب منها(esquive)فيناكوشي،ويعتمد هذا األسلوب على اتقاء ضربات اخلصم عن طريق 

 : هالتدريب يف رياضة الكاراتي -0-71

 تطرقنا إىل أهمها مثله مثل باقي الرياضات على أسس التدريب العامة واليت قد هيعتمد التدريب يف رياضة الكاراتي
لكن يبقى أن نشري إىل أن لكل فن خصائصه مزاياه اليت ختتلف عن غريه من الفنون لذلك جند خالل الفصل السابق،

واليت ميكن تلخيصها من خالل احلديث عن أهداف اخلطة  هخيدم أهداف رياضة الكاراتي هالتدريب يف رياضة الكاراتي
 : التدريبية لكراتي حسب اآلتي

 : إىل حتقيق النقاط التالية هيف اخلطة التدريبية يف الكاراتتهد: هأهداف اخلطة التدريبية يف الكاراتي-أ

اجلزء إىل الكل ومن البسيط إىل  اعتماد الطرق املنطقية املبنية على التدرج يف التعلم من السهل إىل الصعب و من 1-
 .املركب

بدني واآلخر روحي  احدهما هو رياضة ذات بعدين هاحملافظة على سالمة املتدرب البدنية والعقلية إذ أّن الكاراتي 2-
 .عقلي

 .البناء املتكامل لشخصية املقاتل احلقيقي 3-

 : وميكن الوصول إىل هذه األهداف من خالل أربعة مراحل على الشكل التالي
 : همراحل التدريب يف الكاراتي-ب

 (مرحلة اإلعداد البدني: )  املرحلة األوىل

البنية اجلسدية للمتدربني والرفع من مستوى اللياقة البدنية هلم،وذلك من  وهي املرحلة اليت يركز فيها املدرب على بناء
 : خالل تنمية صفاتهم البدنية األساسية ومن ذلك
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تعتمد  يف فرتة قصرية مستخدمة الطاقة اليت ال ةمن القو وهي قدرة عضالت اجلسم على توليد قدر: ةالقوة العضلي .1
 .على األكسجني

 .ممكن نعلى حتقيق وإجناز عمل مايف أقصر زموهي القدرة  :السرعة .2

 .بسيط خالل مدة طويلة نسبيا وهو القدرة على بذل جهد : التحمل .3

 .وهي القدرة على حتمل جهد عال ألطوال مدة ممكنة : املقاومة .4

 (مرحلة إتقان املهارات وتعلم التقنيات األساسية)  :ةاملرحلة الثاني

على األسس  العلمية للتعلم احلركي،إىل  بالرتكيز على تعليم التقنيات األساسية معتمداويف هذه املرحلة يقوم املدرب 
 (Hanche) جانب االهتمام بأدق التفاصيل كاجتاه أصابع القدم،وحسابى وأساليب التنقل،وتنمية درجة التوافق

 .توزيع الثقل على القدمني،واجتاه اخلاصرة احلركي

 (عن السرعة مرحلة البحث)  :ةاملرحلة الثالث

واملراد بالسرعة هنا سرعة التنفيذ ملختلف املهارات واحلركات املكتسبة خالل املرحلتني السابقتني،مع احملافظة على 
عن طريق استكمال  عنصر الرشاقة واملرونة والبحث عن التوازن العام للجسم أثناء التنفيذ أوبعده،واليتم ذلك إال

على األداء اجلّيد واملتقن ألكرب عدد من اجملموعات الفنية على شكل سلسلة مهارات املراحل السابقة والتدريب 
 .متواصلة من احلركات التقنية بالسرعة والدقة والقوة والثبات املطلوب

 (مرحلة البحث عن الفاعلية)  :الرابعة املرحلة

ويات املتقدمة من األداء،والعمل على يف هذه املرحلة يتجه االهتمام إىل اكتساب الفاعلية الالزمة واملتنافسة مع املست
و اجلسدية وتوظيفها  والروحية ةحترير الطاقة الكامنة واستخدامها استخداما عقالنيا،من خالل تركيز القوى الذهني

 التوظيف األمثل،وهنا يظهر أثر اخلربة النامجة عن سنوات من التدريب املستمر حتى يتمكن املتدرب من اإلجناز الفعلي

 24 )،ص 2003 عبدالكريم غربي،)) .يف خمتلف الوضعيات املمكنة للحركات)
 :هالقواعد النفسية لرياضة الكاراتي-0-77
اإلنسان،وتعمل على تنمية القدرات  كبريا باجلانب الروحي عند تهتم اهتماما هخيتلف اثنان يف أن رياضة الكاراتي ال

 .تودعها اهلل يف اإلنسانالنفسية اليت يستخرجها من أغوار النفس البشرية اليت اس

من خربتها واستخراج القوى  ولقد أشار القرآن الكريم إىل ضرورة أن ينظر اإلنسان يف هذه النفس ويعمل على الرفع
وجل يف سورة  الكامنة بداخلها ،لذلك جند العديد من النصوص القرآنية تدعونا  للتفكر يف الذات اإلنسانية فقال عز

 20، 21 الذاريات) " نآيات للموقنني ، ويف أنفسكم أفال تبصرو ويف األرض " : الذاريات

ة الظاهرة ،بل إنهم جعلوا القوة ولقد عمد أساتذة هذا الفن إىل استخراج خبايا هذه النفس يف مقابل القدرات البدني
 .يف القدرة على ضبط هذه النفس والتحكم يف االنفعاالت الصادرة عنها احلقيقية أساسا

فهمنا أسس احلضارة  نه من الصعوبة مبكان فهم هذه املصطلحات املفسرة هلذه القوى إال إذاأإلشارة إىل وهنا جتدر ا
 :يلي اات ممن بني هذه املصطلح اليت أنتجت هذه املصطلحات،ونذكر ةاليابانية والصيني

  (KI) اسموتعين عند اليابانيني الطاقة الكامنة،يف حني جندها عند الصنيني حتت : الكامنة الطاقة-
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.(Tchi)هلا، و هو مصطلح يشري إىل القوة والطاقة املتجمعة يف البطن كمكان مركزي (Hara)  ويشري هذا
 .املصطلح أساسا إىل مركز احلياة يف اإلنسان

حيدث رد فعل  منه الطاقة هو الشعور باخلطر املداهم لإلنسان مما واألصل يف خروج وحترير: حترير الطاقة الكامنة-
 .اجم من داخل اإلنسانخارق ن

ذلك ينبغي (zanchine) واملقصود به حضور الذهن يف كل سلوك دفاعي أو هجومي، ولتحقيق: الرتكيز الذهين-
 : مراعاة النقاط التالية

 التوافق الذهن اجلسدي .1

 ضبط النفس .2

 الشجاعة وروح اهلجوم .3

 اإلرادة .4

 االستماتة .5

 العزم .6

 الدافع .7

 :(Kiay)الكياي  -
بها تلك الصرخة املرافقة جلمود عضلي وذهين خاص يف إشارة إىل ربط القدرات الروحية بالقدرات البدنية،  ويقصد

فهي صرخة تشبه طلقة البندقية، وهي تعترب عن االستعداد النفسي احلقيقي للمواجهة دون خوف أو ختاذل،وجند بأن 
من الرياضات اليت حتتاج إىل  كاجليدو، ورفع األثقال وغريهاهذه التقنية موجودة يف الكثري من الرياضات األخرى 

 .دفعة واحدة وبقوة خارقة توافق روحي بدني إلجناز عمل ما

 : خصائص الكياي-

 .حترير كل الطاقة الكامنة وتفجريها 1-

 .تثبيت ذهن اخلصم ومنعه من الرتكيز 2-

 .إدخال الفزع واخلوف إىل قلب اخلصم 3-

 .ل املهاجم وزيادة قدراته النفسية وإحساسه بالعزم والتصميمطرد اخلوف من داخ 4-
 : هيالكارات التنفس يف رياضة-0-76

التنفس عملية حيوية يشرك فيها اإلنسان مع باقي الكائنات احلية،وهي بالنسبة للرياضي عبارة عن غذاء للخاليا املكونة 
كسجني يف حني تتخلص من ثاني أكسيد الكربون، ويف غاز األ نلبنيته وأجهزته املختلفة،حيث تتغذى هذه اخلاليا م

أثناء احلياة اليومية فإننا الننتبه إىل مراقبة عملية التنفس ذلك أّن هذه العملية يتحكم فيها العقل الالواعي وهي من 
 .تلقائية ةالعمليات اليت الحتتاج إىل التفكري وحضور الوعي،قبل أن تقوم األجهزة املسؤولة عن التنفس بعملها بطريق

لكن اجلهد املرتفع املبذول خالل العملية التدريبية يستدعي من الرياضي االهتمام بهذه العملية اليت تتكون من مرحلتني 
 (43 ،ص 2003 عبدالكريم غربي،)أثناء قيام اجلسم بالتقلص واالرختاء العضلي  .(زفري + شهيق) أساسيتني
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ناء احلصص التدريبية فإن اجلسم يصبح حباجة إىل زيادة جرعات ونتيجة تزايد اجملهود العضلي العصيب يف أث
التنفس،حتى حيول ذلك دون اختناق الرياضي وإصابته باإلنهاك املبكر أو إىل قصور اجلهاز التنفسي يف متابعة اجلهد 

ي خيدم العضلي أو إىل إرهاق عام وتعب للقلب خطري ومن هنا وجب إخضاع عملييت الشهيق والزفري إىل الشكل الذ
ط من اهلواء والتغذي سوهنا ميكن االستفادة من عمليات االسرتخاء يف أوقات الراحة ألخذ ق.املمارس وحيسن من أدائه

 .باألكسجني إلعادة الدورة الدموّية إىل حالتها الطبيعية
 : هاحلصة التدريبية يف رياضة الكاراتي-0-70

االستعدادات الذهنية و النفسية و حتويلها إىل مجلة من الكفاءات  إىل تطوير هتهدف احلصة التدريبية لرياضة الكاراتي
 .واملهارات النفسية

من أهم النقاط اليت توجه العمل يف خالل احلصة التدريبية مع األخذ بعني االعتبار اخلصائص  الوحدةوتعترب هدف 
يف الغالب إىل إحلاق الضعيف  اجلسدية للرياضي، واإلمكانات الشخصية من ضعف وقوة لكن احلصة التدريبية تسعى

 .بالقوّي بصورة تدرجيية وفق برنامج حمدد مسبقا

كما يتوقف حتقيق هدف احلصة التدريبية على قدرة املدرب على اإلقناع وتفسري خمتلف التقنيات وغاياتها، والتقييم 
تبار احلصة التدريبية ناجحة ميكن اع ،وعلى هذا األساس فّإنه ال.السليم ملختلف إمكانات املتدرب ودرجة استعداده

مهما كان حجم اجلهد املبذول ما مل تتم عملية التدريب وفق األسس العلمية اليت وضعها املختص ونبعد دراسة عميقة 
 .هلذا الفن وحتليل شامل لقواعده

 : إىل ثالثة مراحل أساسية على النحو التالي هوتنقسم احلصة التدريبية يف الكاراتي

 ةمرحلة التهيئ .1

 املرحلة األساسية .2

 (57 ،ص 2000 عمارة عدول،أومدور نورالدين،)مرحلة الرجوع إىل اهلدوء  .3 .

وتهدف مرحلة التهيئة إىل تهيئة الذهن واجلسد وإعداد املمارس الستيعاب وحتمل جهود املرحلة األساسية املقبلة، 
ئة الدورة الدموية، لتنميه بعض جوانب اللياقة وتشمل تهيئة اجلهاز النفسي وتسخني العضالت، مرونة املفاصل وتهي

 .البدنية مثل القوة و السرعة أو مهارات التوافق احلركي

 : التهيئة مرحلة أهداف-

 .تشكيل املالمح الشخصية املميزة للفرق اجلسدية و الذهنية 1-

حلركات اليت التؤّدى حتضري اجلسد لتحمل اإلجهاد عن طريق تليني وتقوية العضالت، وخاصة عن طريق بعض ا 2-
 .خالل النشاطات العادية

 .حتفيز الرياضي ملواصلة التدريب واإلقبال عليه برغبة 3-

التمهيد للمرحلة الرئيسية عن طريق مجلة من احلركات التدريبية اليت تساهم يف رفع القدرات يف األجهزة احليوية  4-
 .املشكل لذات املمارس

صور   قبل وفق وضع اومن ة اليت تشمل على مجلة من التمارين املختلفة واملخطط هلا أما املرحلة الرئيسية فهي املرحل
عديدة، خلدمة بعض املهارات التقنية املقرر خدمتها  مسبقا وفق األسس القاعدية، ويف هذه املرحلة حيدث  خمتلفة و
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س من خالل مالحظة مدى فهمه لغاية التقويم الدقيق هلذه التقنيات من حيث تنفيذها و طرق أدائها وكذا تقييم املمار
 .رحلة ساعة من  الزمنتستغرق هذه امل كل حركة فنية وطرف استخدامها وعادة ما

إلعادة اجلسم إىل حالته الطبيعية وبطريقة تدرجيية، كما تهدف إىل ( الرجوع إىل هدوء مرحلة)وتأتي املرحلة الثالثة 
ر العصيب والعضلي الشديد الذي حدث يف أثناء املرحلة األساسية، وحيدث إعادة املتدربني حلالة االسرتخاء بعد االستنفا

ذلك من خالل مترينات خاصة عن طريق التخفيف التدرجيي للجهد و بالتالي فإنه ميكن وصف هذه املرحلة من مراحل 
 .لبشريمبثابة عملية الكبح التدرجيي الراشد ألداء جمموع أجهزة اجلسم ا هاحلصة التدريبية يف الكاراتي

 : أهداف مرحلة الرجوع إىل اهلدوء-

 .إتاحة الفرصة للمتدرب باسرتجاع القدرة على التنفس املعتاد و اخلروج من مرحلة اّللهث 1-

 .استعادة وترية دقات القلب إىل مستوياتها الطبيعية بعدما ارتفعت إىل احلدود القصوى خالل املرحلة الرئيسة 2-

االنفعالية، وإخراجه من دائرة الضغط احلاد الناجم عن اجلهد غري العادي  النفسية و تهدئة املتدرب من الناحية 3-
 .خالل املرحلة الرئيسية يف عملييت الرتكيز الذهين، واالنقباض العضلي، وإيقاع احلصة الّصارم و االنضباطي

 : يلي ونذكر من هذه التقنيات ما: هالتقنيات القاعدية يف الكاراتي -0-70

 (TSUKI-WAZA)وازا  -تسوكي-* 

 .وهي الضربات اهلجومية املستخدمة باليد، واملوجه أساسا للخصم قصد إحلاق األذى به

 (DASHI-WAZA )وازا  -داشي -* 

 .وهي الوضعيات اإلرتكازية اليت يعتمد عليها الرياضي،ليتحرك وفقها منفذا هجوماته، أو دفاعاته املختلفة

 (GIRI-WAZA)وازا  -قريي -* 

 .الضربات املنفذة بالرجل سواء كانت هجومية أو دفاعيةوهي 

 (UKI-WAZA)واز  -يوكي * 

 . وهي احلركات الدفاعية املنفذة باليد، لصد هجومات اخلصم

هابر ) وهناك تقنيات أخرى غري اليت ذكرت سابقا، منها ما يّنفذ باألطراف العلوية، ومنها ما ينفذ باألطراف السفلية 
 : وميكن توضيح هذه التقنيات يف األشكال التالية(122 ،ص 1976 زتزر،
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 هيوضح التقنيات األساسية يف رياضة الكاراتي(11)الشكل رقم
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 : هاملنافسة يف رياضة الكاراتي.-0-70

لذلك فإن  و التقوميية ملستوى األداء لدى الرياضيني أحد أهم الوسائل التقييمية هتعترب املنافسة يف رياضة الكاراتي
املنافسة الرياضية حتتل املكانة املرموقة يف خمتلف الربامج التدريبية، وتعد املنافسة من أهم الوسائل التعريفية بهذه الرياضة 

بدأت مع هذه الرياضة قيشني  هفإن املنافسة يف رياضة الكاراتي(  45 ص 0111) أو تلك، فحسب عمارة عدول  
خيالف  ات اليابانية، بطريقة متتاز بالعنف تارة واالستعمال املفرط  للقوة وهو مافيناكوشي، ثم انتشرت يف اجلامع

الروح الرياضية، مما دفع باملسؤولني إىل سن القوانني اليت حتد من هذا العنف وتثري اجلو التنافسي القائم على الروح 
 .التنافسية واألهداف السامية هلذه الرياضة

 : إىل قسمني أساسيني هما هراتيوميكن تقسيم املنافسة يف الكا

هي عبارة عن قتال ختيلي قائم على جمموعة حمددة من التقنيات وفق خمطط الكاتا : منافسة الكاتا-أ
.(Hambozen)  وتعتمد منافسة الكاتا على تنفيذ هذه التقنيات بقوة كبرية و سرعة تنفيذ عالية و تركيز قوي، مع

كما جند أن الكاتا ( 26 ص 1992 هابر زتزر) .حملافظة على توازن اجلسمالتحكم التام يف خمتلف الوضعيات، وا
 .العبني لدى الذكور و اإلناث على حد السواء 03  تنفذ فرديا، كما تنفذ مجاعيا من خالل فريق مكون من ثالثة 

ضربات  من النقاط مع تفادي وهي القتال احلر الذي يكون بني خصمني، لتسجيل أكرب قدر:مييتومنافسة الك-ب
الكومييت فردي، والكومييت مجاعي حبيث يتكون كل فريق من مخسة العبني، عند  : وهي كذلك على قسمني اخلصم

 .ثالذكور وثالثة العبات عندا إلنا

 les Point Vitteaux :النقاط احليوية :-

خلصم، وقد تعرض صاحبها يف نعين بالنقاط احليوية األماكن احلساسة من جسم اإلنسان القابلة للتأثر نتيجة لضربات ا
 .كثري من األحيان إىل اإلقصاء واخلروج من املنافسة

من أعلى الرأس وحتى أسفل القدمني ومن األمام إىل  :تتواجد النقاط احليوية يف جهات خمتلفة من جسم اإلنسان 
 (230 ،ص 1986 هابر زتز،) اخللف

احليوية من جسمه، تتعلق بعدة عوامل أهمها مدى  إن شروط إقصاء اخلصم، إثر توجيه ضربة إىل إحدى النقاط
يعين  حساسية تلك النقطة احليوية، ومدى دقة الضربة املوجهة، وعليه فإن معرفة النقاط احليوية يف جسم اإلنسان ال

ينجر عنه من عاهات مستدمية قد تفضي يف  إعطاء الضوء األخضر ملهامجتها يف أي وقت وبأي طريقة، نظرا ملا قد ما
 .واليت من أهمها احرتام اخلصم هض األحيان إىل املوت، وهذا يدخل يف أخالقيات رياضة الكاراتيبع

 : األسلحة الذاتية أو الطبيعية-

رغم أن اإلنسان يتوفر على عدة أعضاء جسدية تسمح له بالدفاع عن نفسه أو القيام بهجوم ضد خصم ما إال أنه 
ساعد أو القدم أو هكذا يتبادر للذهن، ورمبا يكون السبب يف ذلك قرب هذه اليكاد يستخدم منها إال قبضة اليد أو ال

األعضاء من املفاصل الرئيسية جلسم اإلنسان كاملرفق و الكوع والركبة اليت متدها بالقوة الالزمة يف اللحظات احلامسة 
 .من تنفيذ احلركات

ها هبة من اهلل لإلنسان وليس لإلنسان دخل يف إن هذه األعضاء ميكن تسميتها باألسلحة الذاتية أو الطبيعية كون
اجلودو، والكونغو  و هأن ممارسي الرياضات القتالية و الفنون الدفاعّية مثل الكاراتي صنعها، مع أن اجلميع ميتلكها إال
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كانت وغريها حيسنون استغالهلا و استخدامها أفضل من غريه ألنهم خيضعونها إىل تدريبات بدنية وفنية متقنة، وكلما 
يلي سنعرض أهم  ويف ما.و أسرع حتقيقا املداومة على التدريب أطول وأفضل كلما كان االستخدام أكثر فعالية

 (29، 34،ص 1993 سبع أمحد،) األسلحة بشيء من االختصار
ما استخدمت بكيفية صحيحة،مع مراعاة النقاط  وهي أكثر األعضاء فعالية إذا:(اليد املغلقة)  : قبضة اليد 1-

 :تاليةال

و متاسكها  جتميع األصابع كتلة واحدة مع عدم ترك أي فراغ بني األصابع ألن وجود ذلك ينقص من صالبة القبضة -
 .أثناء الضرب مع أحكام غلق اإلبهام جتنبا ألي إصابة أو كسر

 .تعرضه للخطر حبيث تكون عظام املفصل يف وضعية مستقيمة ال( املعصم ) مراقبة وضعية الرسغ  -

 .نتيجة لرد الفعل الناتج عن اصطدام قبضة اليد باخلصم( الفعص) لفتلا -

 :هذا وجند لقبضة اليد استعماالت عديدة ومتنوعة نذكرها على اخلصوص

 الضربة املباشرة* 

 ضربة املطرقة* 

 الضربة حبافة اإلبهام* 

 الضربة بسالمية واحدة* 

 الضربة بأربع سالميات* 
 الضربة بظهر قبضة اليد* 

خاصة يف الرد بهجمات سريعة و معاكسة بسبب سهولة و  هوتستعمل كثريا يف رياضة الكاراتي :اليد املفتوحة 2-
 .فعالية استخدامها

 : ومن أهم استعماالت اليد املفتوحة نذكر

 ضربة سيف اليد -

 ضربة ظهر اليد املفتوحة -

 ضربة كف اليد -

املرونة يف احلركة، خاصة إذا ما اقرتن ذلك بالتدريب املستمر ويتميز املعصم بالصالبة يف التكوين و : املعصم 3-
 ) والسفلي (jodan).العلوي : وهو يستخدم عادة لرد الضربات القوية واحلادة اليت تأتي يف مجيع املستويات 

Godan)  واملتوسط ( Shudan) 

 ر املعصمالضرب بأسفل كف اليد ،الضرب بظه: يلي ومن أهم االستخدامات الفنية للمعصم ما
 .وأهم استخداماته توقيف وإزاحة الضربات القوية سواء كانت موجهة بيد أو قدم اخلصم : الساعد 4-

 .وهو من األعضاء العلوية الفعالة خاصة يف حالة التحام اخلصمني جسما جلسم : املرفق 5-

استطاع املبارز  ا السيما إذا ماتوفر القدم قوة خارقة تفوق كثريا قوة اليد بسبب الفارق العضلي بينهم :القدم 6-
 أتقن املهارة جيدا مع مراعاة التوازن بقدم واحدة، ومن األجزاء املستخدمة بأقدام اإلنسان ما و التحكم التقين فيها

 :يلي
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أي املكان الذي يلي مباشرة األصابع من اجلهة السفلى وهو يستعمل يف   :اجلزء األمامي من الوجه الداخلي للقدم -
 .(قريي -مواشي) (قريي - ماي) بات مثل عدة ضر

 .و هو اجلزء املتكون من العرقوب و أصابع الرجل:وجه القدم -

) أو اجلانبية مثل( قريي -أوشريو) وهو عظم مؤخرة القدم ويستعمل كثريا يف الضربات اخللفية مثل : العقب -
 .(قريي – أورامواشي

 .الية خاصة عند التحام اخلصمني مثلها مثال ملرفقو هي من األسلحة الذاتية األكثر فع :الركبة 7-

 : والشكل التالي يوضح هذه األسلحة الذاتية مع اإلشارة إىل األرقام التابعة هلا
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يوضح أنواع األسلحة الذاتية( 10)الشكل رقم
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  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  

 

 

                            * 

يسمى الدوجو وهو  هاملكان الرمسي للتدريب يف الكاراتي (Dojo) ومعناه اللغوي املكان الذي: أماكن التدريب -
نكتشف فيها لطريق والطبيعة كاجليدو و  (Do) مكان يصلح أيضا ملمارسة رياضات أخرى من نفس املنحدر

 (23 ،ص 1976 هابرز تزر،) األيكيدو وغريها

اليت يوجد منها  (Projection) إن جتهيز الدوجو ببساط مسيك أمر ضروري حتسبا حلركات االرمتاء أو اإلسقاط 
  (KUMITE ).، وكذلك حلوادث السقوط الالإرادية اليت حتدث خالل املنافسات احلرة هرياضة الكاراتيالكثري يف 

إن للبساط حرمته وتقاليده، وديكوره اخلاص، وإن احلرص على وجود هذه امليزات واحرتامها من قبل اجلميع حيقق 
كل عام،ومن القواعد التقليدية الواجب التزامها من الزوار حنو القاعة و املدربني وكذا هذه الرياضة بش اانطباعا حسن

 :يف هذا اجلانب نذكر

 .االلتزام باهلدوء واجلدية أثناء وقبل وبعد احلصة التدريبية -

 .الصمت و اإلنصات يف حضرة املدرب وهو يقوم بعملية الشرح والتطبيق للحركات الفنية -

 .احلضور الذهين والرتكيز التام طيلة احلصة التدريبية معايشة ما جيري على البساط بكل تفاصيله ويكون ذلك ب -

احرتام قواعد الدخول واخلروج من البساط، وهنا جيب التذكري بأن اجلوانب األربعة للقاعدة ليست كلها أبواب  -
واجلانب األيسر  (Shimoza)دخول وخروج حر، بل إن للتالميذ طرفني للدخول هما الطرفني،اخللفي ويسمى

فعادة ما  (kamiza)ه وقوف التالميذ شيمو سوكي شيموزا أما الوجه األمامي للقاعة و املسمى كاميزا، نسبة الجتا
فهما خمصصان لدخول  (Josek)تعلق فيه صورة األب الروحي هلذا الفن ،واجلانب األمين منهما واملسمى جوسوكي

 .وخروج املدرب ومساعده و كذا املدعوين من املستوى الرفيع

حتت إشراف هيئة أو طاقم رمسي، لكن هناك الكثري من  هو هو املكان الرمسي ملمارسة رياضة الكاراتيإن الدوج -
األماكن األخرى تصلح وبشكل كاف ملمارسة هذه الرياضة، إذ أن هناك تدريبات تقع يف الرباري واألماكن احلرة اليت 

 : لتالي يعطي فكرة عن الدوجو تساعد الرياضيني يف تنشيط دوراتهم التنفسية بشكل جيد، والشكل ا
 

 .ميثل رسم ختطيطي للدوجو (11)الشكل رقم
 

 املصارعني
 
 
 املدرب 
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 :هاملبارزة يف رياضة الكاراتي-

على تنفيذ احلركات الفنية  ههي عبارة عن اختبار حقيقي ملدى مقدرة ممارس الكاراتي هإن املبارزة يف رياضة الكاراتي
مني يف إطار التدريبات اليت مارسها خالل فرتة معينة، وتستعمل فيها خمتلف التقنيات الدفاعية اليت تتم عادة بني خص

منها واهلجومية، وتعد املبارزة مالحظة دقيقة ألخطاء اخلصم واليت عند ارتكابها يستغل املنافس الفرصة إلحباط حماولة 
نقاط الضعف املوجودة عند خصمه، كما تسمح اخلصم و التفوق عليه، وبالتالي يركز كل واحد منا خلصمني على 

من حيث كونه فنيا أو  :املبارزة كذلك بالوقوف على طبيعة القوة والضعف يف تنفيذ احلركات الفنية ومصدرهما
بدنيا، أوذهنيا أم أنه خاص بالسرعة يف التنفيذ وما إىل ذلك، باإلضافة إىل أن املبارزة تتضمن عامل حتقيق الفوز على 

و أحد أهم احملفزات الدافعة للممارسة والعمل جبدية و ملدة أطول، يف عمل املمارس حبماس وفعالية اخلصم وه
) الستحضار اللياقة البدنية، وسرعة تنفيذ احلركات، والرغبة يف النجاح من خالل حتدي اخلصم و التحكم يف النفس 

 (139 ،ص 1993 سبع أمحد،

ريبات العادية خيتلف عن التطبيق الفعلي لتلك الفنيات ضد خصم معني يف إن استعمال التقنيات واحلركات خالل التد
مبارزة رمسية، وهذا نتيجة لعدم االتفاق املسبق على هته احلركات مما يتطلب حضور بعض املهارات الذهنية و العقلية 

هارات كلما كان اخلصم اخلاصة اليت حتدد سرعة االستجابة ورد الفعل املباشر والدقيق، وتزداد ضرورة حضور هذه امل
 .أرفع مستوى وأحسن أداء

نطلق عليه اسم كومييت وهي على  ألن مفهوم املبارزة هنا ليس هو املنافسة و إمنا هو القتال بني خصمني، وعادة ما
 .أنواع، فاملنافسة مصطلح أعم من مصطلح املبارزة

يقسم إىل اصطالحني هما   هراتيالذي يطلق على املبارزة احلرة يف الكا (KUMITE)إن مصطلح كوميت 
KUMI  وتعين مقابلة أو لقاءTE  استحدثها اجلامعيون اليابانيون  هوتعين يد وهي فكرة حديثة يف رياضة الكاراتي

 .يف حلته التقليدية سوى املباراة املتفق عليها هيف فرتة احلرب العاملية الثانية،بينما مل يكن يعرف يف الكاراتي
 : هيزات يف رياضة الكاراتأنواع املبار-0-72

 :تنقسم املبارزات بالتفصيل إىل ثالثة أقسام

 (GOHON – KUMITE )على مخس خطوات   (أ : مبارزات اتفاقية 1-

 (SAMBON – KUMITE )على ثالث خطوات  ب                      

 (IPPON – KUMITE )على خطوة واحدة  (ج                      

 (JIYU – IPPON – KUMITE ):تفاقية مبارزات نصف ا 2-

  (JIYU – KUMITE )مبارزات حرة مرنة أ:  مبارزات حرة  - 3

 (SHIAI )منافسة رمسية   ب                       

ولعل احرتام هذه املستويات، وعدم القفز على املراحل املختلفة إلتقان املبارزة مهم جدا لتطور مستوى أداء رياضي 
أّن املرحلية يف تعلم هذه املبارزات يدخل أساسا يف التطور الذهين و العقلي للرياضي تبعا لتطوره البدني ، إذ هالكاراتي

والتقين لذلك جيب احملافظة على عدم اخللط بني هذه املراحل واالنتقال عربها الواحدة تلو األخرى حسب الرتتيب 
 (172 ،ص 1986 هابر زتزر،) املشار إليه أعاله 
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:تا القتال الوهميالكا -0-71  

تعترب الكاتا قلب الكاراتيه وكل شئ نتعلمه من خالهلا وهي عبارة عن معركة وهمية مع عدد من اخلصوم يقومون 
جتاهات ، والكاتا تعترب مترين متكامل جلميع حركات الكاراتيه تتم بشكل مجالي وإيقاعي متناسب ينمى لدى باهلجوم من مجيع اال
 .والعصيب وترفع من مستوى لياقته البدنية وقوة حتمل اجلسم لديهالالعب التوافق العضلي 

 :جيد نصائج إلتقان الكاتا وتأديتها بشكل-0-71-7

بقدر ما تبدو الكاتا مقيدة، إال أن هدفها هو احلرية، وميكن حتقيق ذلك ألن الكاتا تعلمنا توجيه طاقتنا يف اجتاهات 
اتا تطويرًا للجسم حيث أنه نقوم بفعل حركات تتوافق مع ضبط التنفس ، خمتلفة بأكرب قدر من الفاعلية ، وتعترب الك

ويتحرك اجلسم باستمرار كوحدة واحدة ، وحيافظ هذا على مرونة اجلسم وقوته وجيعل املفاصل حرة ، وبالتالي ميكن 
ميارس التمرين  (الشوتوكان)احلديثة  الكاراتيهمؤسس ( فوناكوشي)حتى يف سن متقدم ، ولقد ظل  ممارسة الكاراتيه

 . اىل أن شارف على الوفاة يف سن التسعني

الكاراتيه على استعمال العديد من األساليب اليت تناسب ظروف الدفاع عن النفس أكثر من جمرد  مصارع والكاتا جترب
ا على أنها جمرد جيب النظر اىل الكات القتال العادي الذي يكون عليه احلال أثناء التدريب على القتال احلر ، كما أنه ال

أداء بدني بل إنها روح األداء الذي يشكل جوهر الكاتا ، إذ جيب على الالعب أن يكون يف حالة ذهنية صحيحة من 
 . أجل حتقيق الفاعلية والكفاءة أي البد من تناغم العقل واجلسم معًا حتى يتم حتقيق الفاعلية يف األداء

الالعب ،حيث يكون يف حالة يقظة وانتباه كامل يستطيع من خالله كما أن الكاتا تقوم بتطوير ردة الفعل لدى 
وهذا يدل على مستوى ،.بردة فعل تلقائية أثناء اهلجوم عليه املصارعيقوم  حبيثالسيطرة على اخلصم والرد عليه 

 .اإلتقان الكامل

 :نصائح وتوجيهات التقان الكاتا-0-71-6
 .لالعب وحيافظ عليهالكل كاتا خطوات معينة جيب أن يسري عليها ا -
 . جيب أداء الكاتا وفق التسلسل املتفق عليه دوليًا -
 . جيب أن يفهم الالعب معنى كل حركة ويعرب عنها أثناء األداء -
 . جيب أن تؤدي الكاتا من بدايتها إىل نهايتها بنفس الروح والقوة واجلدية -
 . ا مع مالحظة أن اليكون الفاصل قصريًا وال طوياًلجيب أن يكون هناك فاصاًل واضح بني كل حركة واليت تليه -
 . جيب الثبات التام يف نهاية كل حركة بدون اهتزاز اجلسم حبيث يكون اجلسم يف أمجل وضع -

 :تذكر أن مجيع حركات الكاتا مرتبطة بالزفري والشهيق كما يلي

 . يف بداية احلركة= ارختاء العضالت + الشهيق *
 . يف نهاية احلركة= عضالت انقباض ال+ الزفري * 

 . الزفري جيب أن ال يظهر بوضوح كامل كالنفخ الذي يفعله بعض الالعبني بهدف إظهار قوة الكاتا*

 . مكان البدء هو مكان االنتهاء يف كل كاتا*

بني القدمني موحدة يف كل  ةورجوع الالعب إىل نقطة البداية دليل على االجتاه الصحيح للوقفات وأن املساف*
 . احلركات
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 . يف املراحل األوىل من التدريب على الكاتا يفضل عدم اإلسراع يف األداء واالهتمام بصحة األوضاع*

( آي-كي)فهي تشمل صيحة واحدة ، والصيحة وتنطق ( وانكن)تشمل كل الكاتات على صيحتني فيما عدا كاتا *
 . للجسم يستطيع أن يؤديها الالعبأقصى طاقة  هي زفري مع شد العضالت وخاصة عضالت البطن مع إخراج

البد من التوقيت الصحيح لكل حركة و االستخدام الصحيح للقوة والسرعة مع ربط كل حركة مع اليت قبلها *
 . وبعدها

 . يف مجيع أوضاع الكاتا لتزداد الكاتا مجااًل وقوة( استقامة الظهر)اعتدال العمود الفقري *

ه النظر مع كل حركة ، ومستوى النظر يكون يف مستوى أفقي ، وتذكر ان القوة اجتاه النظر مهم حبيث يتالزم اجتا*
 . تتبع النظر يف كل حركة

 كامل العقل يف كل حركة من حركات الكاتا  وإشغالحولك  يءالرتكيز أمر هام وهو عدم التفكري يف أي ش*
 :النقاط الواجب مراعاتها اثنــــاء تأدية الكـــــاتــــــا-0-71-0
احلركـــة  هجتــااأى معرفة الالعــــب للغرض او اهلدف من احلركـــة و : التفهم اجليد لكل حركات الكاتا -7

 .وكيفية آدائها

 ونعنى بذلك معرفة الالعب لوضع القدمني الصحيح لكل حركة ومكان مركز ثقل اجلســم :الوضـــع اجلـــــيد -6

 . لالعب الكاتا من نقطة وينتهى من اآلداء فى نفس النقطةحيث يبدأ ا : بداية ونهاية الكاتـــــا -3 .

كيفية اخلروج من حركه اىل آخــــرى وكذلك  اذ أنه جيب على الالعب معرفة : تسلسل حركات الكـــاتـــا -0
 . معرفـــــة التسلسل الصحيح حلركات الكاتــــــا

للزمن املناسـب الذى ميكن  همعرفتــ الصحيح للكاتـا مع ونعنى معرفة الالعب جيـدا للرمت : االيقـــاع والتوقيـت -0
 .جيد تأدية الكاتـــا بشكل هخالل

 . وهى ثبات الالعب بعد اخلروج من احلركة اىل اخرى وبالسعة املناسبة املطلوبة : الثــــــــبات والــسرعـة -2

 . دون اسراف لألداءقتالية العالية حيث جيب ان تتوافر لدى الالعب الروح ال : القوة والروح القتاليــة -1

 . االنقباض واالنبساط فى آداء الكاتـا وأماكنالالعب بكيفية  معرفة :التـنفس السليـم -0

 . التاليه مع الرتكيز احلركةالنظر فى اجتاه  هالتوقيت املناسب لتوجي وهو :النظر والرتكيز على اهلدف -1

العب العام هو عامل من العوامل اهلامة التى تعطى انـــــــطباعا مظهر ال : البساطالالعب ودخوله  هيئة -71
 . البساطمن  هوخروج هاحلالة لكل من يشاهد هذا االداء وكذلك دخول اجيابيـــا او سلبيا حسب

 :(Kata Heian) لكاتا اخلمس األوىل جمموعة اهليانا-0-71-0

 .يعرف الكاتا ومعناها لكي ينجح ويأخذ احلزام التاليجزء من امتحان الرتقية لألحزمة وعلى الالعب أن  اهليان 
هذه أول كاتا يف جمموعة اهليان، كاتا اهليان اساسيات معانيها واضحة، ولكن هنالك العديد من  :هيان شودان.7

تعلم عندما يبدأ الالعب بدراسة الكاراتيه فهو ي. التالميذ الذين يتدربون على اهليان دون فهم املعنى احلقيقي للهيان
 .الالعبني املتقدمني ال جيب أن يهملوا اهليان، ألنهم مهمني فيما بعد .جمموعة اهليان

استعمل اهليان ليعلم الطالب (. كانكو داي)اهليان اخرتعها املدرب ايتوسو الذي أخذ عدة حركات من كاتا  تكاتا 
ودفاعات  هجماتثانية، إنها تشمل  عونبأربحركة وجيب أن تقام  70هيان شودان حتتوي على . يف املدارس الثانوية
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مهمة جدا مثل جيدان باراي، تشودان زوكي، اجي أوكيه، مواشي أوتشي تيتسوي، وشوتو أوكيه والوقفتني 
 .املستخدمتني يف هذه الكاتا زينكوتسوداتشي وكوكوتسوداتشي

لتكنيك املوجود يف هيان تشودان، حركة وتقام بأربعون ثانية، باإلضافة ل 70حتتوي هذه الكاتا على  :هيان نيدان.6
حتتوي هذه الكاتا على الدفاع العلوي اىل اجلانب باجلهة العالية من الذراع، ركلة أمامية وهجوم متناغم بالركلة 

 .(ظهر القبضة)اجلانبية والقبضة اخللفية 

ا دفاعات تتغري من حركة وتقام بأربعون ثانية، يوجد يف هذه الكات 71حتتوي هذه الكاتا على  :هيان سندان.0
 .املستوى الوسط إىل املستوى السفلي، دفاع بالكوع، ضربة بالقبضة اخللفية، ركلة طابعة وأنواع أخرى من التكنيك

حركة حتتوي هذه الكاتا على تكنيك ركالت مثل  72هذه الكاتا تقام يف مخسني ثانية ويوجد فيها  :هيان يوندان.0
ستخدم دفاع تنازلي ، ودفاع بالذراع يف الوسط، ضربة دائرية باليد ضربة ماي جريي ويوكو جريي، انها أيضا ت

 .، دفاع عكسي حمشور وضربة بالركبةعموديةبالكوع 

حركة وتنفذ خبمسون ثانية، انها تشمل على وقفة سيالن املاء، وقفة  73حتتوي هذه الكاتا على  :هيان جودان .0
من وقفة احلصان، دفاع معلق للجانب، ركلة هاللية وقدمان  العليا، دفاع ضغط بالكفني، دفاع سفلي للجانب

 .متصلبتان بعد القفزة

 
 

 : اخلالصة

مع اإلشارة إىل القواعد البدنية والنفسية  هلقد تطرقنا خالل هذا الفصل إىل أهم املصطلحات املعتمدة يف رياضة الكاراتي
اليت ختتلف عن الرياضات األخرى، والشك أّن معرفة هذه  اليت جندها يف هذه الرياضة اليت هلا تارخيها اخلاص وفلسفتها

املفاهيم يساعد على فهم طبيعة هذه الرياضة، ويعطى صورة واضحة املعامل عن كيفية املمارسة فيما حسب خمتلف 
 .املراحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 112 - 

 

 :الفصل الرابع

 المــــــــرحلة العمريــــــــــــــة

 
 متهيد -

 " 71-71"حلة العمرية خصائص ومميزات املر -0-7
 النمو اجلسمي  -0-7-7
 النمو احلركي  -0-7-6
 النمو الفسيولوجي  -0-7-0
 النمو العقلي -0-7-0
 النمو النفسي االجتماعي  -0-7-0
 خالصة -
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 :متهيد
من  مألوفةغري إن حياة الفرد جمموعة من املراحل ويف كل واحدة من هذه املراحل يشعر الفرد بأنه ينتقل ملرحلة 

وتعد هذه املرحلة مزيج بني الشيء ونقيضه  املورفولوجيةقبل بسبب التغريات اليت تطرأ  عليه يف مجيع النواحي خاصة 
تتم يف حلظة أو المرحلة املراهقة "الفرد من الطفولة إىل الرمة أال وهي مرحلة املراهقة ويقول عصام نور  فيتطور

مفتوحة ينتقل فيها الكائن من األسلوب السالب يف توكيد الكيان عن طريق التناقض تستغرق وقتا بعينه بل هي عملية 
فإما ( 002، 7114نور، )إىل األسلوب املوجب الذي يصدر عن اإلمكانيات احلقيقية الداخلية للوجود الفردي الفريد

ول الباحث يف هذا الفصل صوصيات هذه املرحلة، حاخلونظرا . اجملتمعوأن تكون قصرية أو طويلة باختالف األسرة 
سنة والتطرق إىل  01-02إلقاء الضوء على املراهقة املتأخرة وذلك لطبيعة البحث الذي يهتم باملرحلة العمرية من 

 .خصائص ومميزات هذه املرحلة جانب النمو اجلسمي واحلركي والفسيولوجي والعقلي واالنفعالي
 "سنة71-71"خصائص ومميزات املرحلة العمرية  -0-7

 (71-03) تندمج هذه املرحلة العمرية يف مرحلة املراهقة وتفهم حاليا هذه الكلمة أنها الفرتة املمتدة ما بني
ومعناها التدرج حنو النضج البدني واجلسمي والعقلي واالنفعالي وتعترب املراهقة من أهم مراحل النمو يف حياة الفرد 

حيث هي فرتة التحول بني  (053-057زيدان، )يالد جديد للفردحتى أن بعض العلماء النفسانيون يعتربونها بدء م
الطفولة والرجولة وفيها حيدث التطور يف النمو اجلسمي واحلركي إىل درجة النضج وكذلك التطور يف النمو االجتماع 

 ,TERRANTI) واالنفعالي والعقلي الذي ينتهي بالتفكري الناضج واإلحساس بالذات وحتمل املسؤولية

1946,p11)  وكذلك هي أكثر من اتصال بسيط بالبلوغ فهي مرحلة التطور والتغري والتحول األكرب يف كل
املستويات بتعديل بيولوجي مرتبط بظاهرة البلوغ ومتعلق بتطور التفكري وآخر سيكولوجي مرتبط باكتساب اهلوية 

 (bannier, 1990,p 24)  .وأخريا تعديل اجتماعي مرتبط مباشرة باجملتمع وأعرافه وقوانينه ومعتقداته
تدخل ضمن مرحلة املراهقة املتأخرة واليت يطلق عليها اسم مرحلة الشباب، ( سنة01-02)واملرحلة العمرية 

حيث تعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة اليت يتخذ فيها اختبار مهنة املستقبل وكذلك اختبار الزواج أو الفروق وفيها 
ف الشخصية مثل االعتناء طاجلسمي ويتجه حنو الثبات االنفعالي والتبلور لبعض العوايصل النمو إىل مرحلة النضج 

باملظهر اخلارجي وطريقة الكالم واالعتماد على النفس والبحث عن املكانة االجتماعية وتكون لديه عواطف حنو 
 (27صفحة، 7114دويدار، . )اجلماليات ثم الطبيعة واجلنس اآلخر

أهمية خاصة يف التعليم احلركي وتنمية بعض عناصر األداء البدني حيث يؤكد قاسم )ومرحلة املراهقة الثانية 
حسني . )حسن حسني وعبد العالي نصيف أن مرحلة املراهقة الثانية أحسن مرحلة لتعلم املهارات احلركية وتنمية القوة

 (014-013 صفحة، 0112و نصيف، 
أن مرحلة املراهقة "نية تدريب القوة يكون أقوى من ما ميكن ويطبق هذه حيث يقول ويرى فاينال أن رفع إمكا

املتأخرة هي الفرتة املساعدة لبناء مجيع الظواهر البدنية واحلركية والشخصية ويؤكد نفس إمكانية تنمية القابليات 
 (014 صفحةحامد، . )احلركية خاصة القوة واملداومة
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سم هذه املرحلة بتنمية الرشاقة والسرعة تأن املراهق يبدي قدرة جيدة للتعلم وت" فاينات "ويف هذا الصدد يذكر 
وعلى ما  (WEINELCKS, 1990,p 258) وبقية عناصر األداء البدني اليت تساهم يف تطوير األداء احلركي

 .سبق ذكره

تطور القدرات  هي ذروة مراحل العمر من حيث( سنة 01-02)يستخلص الطالب الباحث أن املرحلة العمرية 
البدنية وسري احلركات واإلجناز البدني وذلك مما يكون وصل إليه الرياضي من النمو السين يف خمتلف جوانب النمو 

 : واليت تتمثل يف
 النمو اجلسمي . 
 النمو احلركي. 
 النمو الفسيولوجي. 
 النمو العقلي. 
 النمو النفسي االجتماعي. 

 : النمو اجلسمي -0-7-7
العمرية يعلق أهمية كبرية على النمو اجلسمي ويتجلى ذلك يف االهتمام مبظهر اجلسم والصحة  يف هذه املرحلة

اجلسمية ويعلق حممد حسن عالوي على هذا أن هذه املرحلة تتميز بالبطء يف معدل النمو اجلسماني ويالحظ استعادة 
الفتى والفتاة بصورة واضحة ويزداد  الفتى والفتاة تناسق تشكل اجلسم، كما تظهر الفروق الفردية يف تركيب جسم

اتزانه اجلسمي ويصل الفتيان والفتيات  دمنو عضالت اجلذع والصدر والرجلني أكرب من منو العظام حتى يستعيد الفر
إىل نضجهم البدني الكامل تقريبا وتصبح عضالت الفتيان قوية ومتينة يف حني تتميز عضالت الفتيات بالطراوة والليونة 

حيث تزداد ( 010 صفحة، 0117وي، عال)القوام ويكون الفتيان أطول وأثقل وزنا من الفتيات ويتحسن شكل
 13من وزن اجلسم يف نهاية مرحلة املراهقة األوىل وينخفض معدل الزيادة يف الوزن إىل  %41الكتلة العضلية بنسبة 

 (Weineekl, 1992.p 308) . سنة( 71-01) كلغ خالل
الطول والوزن عند كل من اجلنسني وبدرجة أوضح عند الذكور حيث يلحقون  أنه يزداد" زهران"ويضيف 

بينما تستمر زيادة الطول عند الذكور حتى سنة ( سنة 01)باإلناث ويسبقوهن وتصل الفتيات ألقصى الطول عند سن 
خرى وتتأثر األجهزة الدموية والعصبية واحلركية وخمتلف األجهزة األ( 042 صفحة ،0113زهران، )سنة 01

السيد، ) .دموي يف منو القلب ومنو الشراينيالداخلية مبظهر النمو يف مرحلة املراهقة املتأخرة وتبدوا أثار اجلهاز ال
0115 ،772) 

أن النمو اجلسمي هو تلك التغريات اليت حتدث لشكل اجلسم اخلارجي وحجمه يف "ويذكر عالء الدين كفاني 
 (775، 7110كفاني، .  )جلسم والعالقة بني نسب هذه األعضاءالطول والشكل اخلاص لكل عضو من أعضاء ا

ومما سبق ذكره يستخلص الطالب الباحث أن النمو اجلسمي يف مرحلة املراهقة املتأخرة هو جمموعة التغريات 
 اجلسمية اخلارجية واملتمثلة يف الطول والوزن حبيث يزداد منو اجلذع والصدر والرجلني أكرب من منو العظام فيكون

 .الفتيان والفتيات يف كامل نضجهم البدني تقريبا ويتميز الفتيان عن الفتيات بالقوة والطول والوزن
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 : النمو احلركي -0-7-6
تتميز هذه املرحلة باالتزان التدرجيي لنواحي االرتباط واالضطراب احلركي وتأخذ خمتلف اجلوانب النوعية 

درجة عالية من اجلودة كما يرتقي مستوى التوافق العضلي العصيب  للمهارات احلركية يف التحسن والرقي لتصل إىل
أن هذه املرحلة تعترب دورة جديدة "ويذكر حممد عوض بسيوني ( 012 صفحة بسيوني و الشاطء،. )بدرجة كبرية

ة إىل للنمو احلركي ويستطيع فيها الفتيان والفتيات سرعة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقانها وتثبيتها باإلضاف
ذلك فإن عامل زيادة قوة العضالت الذي يتميز به الفتى يف هذه املرحلة يساعد كثريا على إمكانية ممارسة أنواع 

يف  تساهممتعددة من األنشطة الرياضة اليت تتطلب املزيد من القوة العضلية، كما أن زيادة مرونة عضالت الفتاة 
باز والتمارينات الفنية كما يستطيع الفتى الوصول إىل أعلى قدرتها على ممارسة بعض األنشطة الرياضية كاجلم

بسيوني و )املستويات الرياضية العالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة وكذلك اجلمباز بالنسبة للفتيات
أن هذه املرحلة تتميز بإتقان املهارات احلركية، حيث تصبح " حامد عبد السالم"ويضيف ( 042 صفحة الشاطء،

ركات املراهق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه وقوته وتزداد عنده سرعة زمن الرجع وهو الزمن الذي ميضي بني ح
مثري وبني االستجابة هلذا املثري ومن مظاهر النمو احلركي منو القدرة والقوة احلركية من جهة وميل املراهق حنو الرتدد 

مما يؤدي على حتسني أوان التوافق احلركي، لذا جيب على املربي  من جهة ثانية، وتكون حركاته متناسقة نسبيا
واملدرب تنمية املهارات احلركية للمراهق وممارسة األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع مميزات ومستوى شخصية املراهق 

ب ميول وميوله، وهو ما يسمح بتكوين عادات حركية سليمة مع األخذ بعني االعتبار الفروق بني اجلنسني حس
 (325-703 صفحة ،0113زهران، . )ورغبات كل شخص

أن النمو احلركي يف هذه املرحلة مييزه االتزان لنواحي االرتباط واالضطراب ذكره مما سبق الباحث ستخلص ي
احلركي ويستطيع الفتى والفتاة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات بسرعة أكرب باإلضافة إىل تثبيتها وذلك نتيجة زيادة 

وة واليت بدورها تساعد اجلنسني، على ممارسة الرياضات اليت تستدعيها باإلضافة إىل تطور املرونة لدى الفتيات اليت الق
يف إتقان املهارات ووصول  تساهمتساعدهن يف ممارسة الرياضات الفنية وكذلك تطور السرعة وسرعة رد الفعل اليت 

خمتلف املهارات احلركية القوة العضلية و حث على املدربني تنمية املراهق إىل االنسجام احلركي، وعلى هذا يرى البا
 .وتعليمها بصفة صحيحة وذلك من أجل تكوين عادات حركية سليمة والرتكيز على إتقانها يف هذه املرحلة العمرية

 :النمو الفسيولوجي  -0-7-0
ليت تتجلى يف منو الرئتني واتساع إن ممارسة الرياضة يف هذه املرحلة توافقها بعض التغريات الفسيولوجية وا

عبداجلبار، )بوط عدد دقاته مع الزيادة يف املطاولةهالصدر واخنفاض معدل استهالك األكسجني، وزيادة حجم القلب و
ويزداد النمو الغددي ومنو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة حيث يؤثر اجلهاز يف منو القلب (  35 صفحة ،0110

مظهر هذا النمو بزيادة سريعة يف سرعة القلب إذ تفوق يف جوهرها سعة حجم وقوة الشرايني ويصل والشرايني وبني 
ملل عند اإلناث  51ملل عند الذكور واإلناث يف بداية هذه املرحلة وتنقص بهذه الكمية إىل  71الضغط الدموي إىل 

 سنة  01يف سن 
على غرار الرياضيني الذين ( 311-321 صفحة ،0115السيد، )سنة  01,5ملل عند الذكور  يف سن  055و 

لوبني واألجسام غميارسون الرياضة باستمرار فيزيد عندهم حجم القلب والرئتان وتصاحبها زيادة عدد اهليمو
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حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسجني مما يستهلك (  30-35 صفحة ،0110عبداجلبار، )احلمراء
للرئتني ويزداد منو األلياف العصبية يف املخ ناحية السمك والطول ويرتبط هذا النمو الدهن وتزداد التهوية الدقيقة 

 (070-075 صفحة ،0114شلش، . )العقلي يف العمليات العقلية كالتفكري والتذكر واالنتباه
يف هذا الصدد بأنه باإلضافة إىل توازن غدي مميز والذي يلعب دورا يف التكامل بني  يويضيف البسطويس

شخصية الفرد  ظائف الفسيولوجية واحلركية واجلسدية واالنفصالية للفرد، واليت تعمل على اكتمال يف تكوينالو
املتعددة اجلوانب وبالنسبة لنبض القلب يالحظ هبوطا نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زيادته بعد جمهوده األقصى 

ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم ويرتفع تدرجييا كما  ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي ويالحظ.دليل على حتسني
لجنسني مع وجود فارق كبري لصاحل الذكور وهذا ما يؤكد حتسن التحمل ليالحظ اخنفاض نسبة استهالك األكسجني 

ويتضح يف اجلهاز العصيب زيادة حجم املعدة وتزداد قدرتها على ( 013 صفحة ،0110بسطويسي، )يف هاته احلالة
أما من خالل الغدد فتضم الغدة الصنوبرية والغدة التنموية يف املراهقة (053 صفحة ،7113سوقي، الد)اهلضم  

امي خالل املراهقة ظلنشاط الغدد اجلنسية ويبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا يف تأثريه على النمو الع
يف بدء املراهقة ثم تقل بعد ذلك قرب نهايتها، أما الغدة حتى تؤثر عليه هرمونات الغدة الدرقية بالنضج اجلنسي فتزداد 

ية بعدما نقص وزنها يف مرحلة آخر الطفولة، تسرتجع قوتها يف املراهقة حتى تبلغ نصف حجمها األول عند رالكظ
 (734 صفحة ،0111، .السيد. )اكتمال الرشد

الداخلية واليت  فسيولوجية لألجهزةيستخلص الطالب الباحث مما سبق أن يف هذه املرحلة هناك عدة تغريات 
تشمل اجلهاز الدوري والتنفسي، واهلضمي والغددي حي جند منو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة فينمو القلب 
والشرايني فيصاحبها زيادة سرعة دقات القلب وارتفاع قليل يف ضغط الدم وزيادة كريات الدم احلمراء اليت تساهم يف 

الغذاء إىل العضالت العاملة يف النشاط البدني باإلضافة إىل التطور يف اجلهاز اهلضمي واختالف إفراز نقل األكسجني و
 .اهلرمونات من طرف الغدد وذلك على حسب وظائفها املتعلقة باملرحلة العمرية

 : النمو العقلي -0-7-0
د بنموه  العام ويؤدي هذا النمو بالفرد تتطور العمليات العقلية من الطفولة إىل املراهقة، حيث يتأثر إدراك الفر

حنو التطور الذي يرقى به املستوى احلسي املباشر إىل املستوى املعنوي البعيد ويرتبط ذلك كله بتطور قدرة الفرد على 
يع أرنوفيت يف هذا الصدد يصبح الشاب قادرا على فهم املفاهيم اجملردة كما يستط"الرتكيز العقلي واالنتباه الطويل يقول 

قرتاح أو التنبؤ مبا ميكن أن حيدث، ومن جهة أخرى تنمو عملية الالتعميم من موقف آلخر وميكنه استخدام الفروض ل
التذكر هي األخرى يف املراهقة، حيث يستطيع النمو بالتذكر املباشر ويظل التذكر املعنوي يف منوه طوال املراهقة 

لى الفهم العميق واالنتباه املركز ملا يتعلمه، حيث يف هذه املرحلة تزداد والرشد وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد ع
 صفحة ،0112حسن و العالي، . )قدرته على التعلم فيؤدي إىل حذف الكثري من األخطاء اليت كان يقع فيها من قبل

013) 
ثر التعلم والقدرة أنه الحظ يف هذه املرحلة تقدم ملحوظ يف عملية انتقال أ" بسطويسي أمحد"وهذا ما أكده 

على التعبري مبيل املراهق إىل جانب التجريب وتربية قدرته على إصدار القرارات واألحكام، ويرتفع مستوى مفاهيمه 
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بوجه عام ويستطيع تعلم حتليل املواقف، حتليال معقوال كما يستطيع القيام بتقويم نفسه أكثر مما كان عليه يف املرحلة 
 (017 صفحة ،0110بسطويسي، .  )السابقة

سنة والقدرات العقلية  02-04أن الذكاء العام عند الفتيان يتناقص يف سرعته بالتدرج بني " فرنون"ويرى 
األخرى تصل يف منوها وتباينها وخاصة القدرات امليكانيكية حيث يهدأ منوها نوعا ما يف أول هذه املراهقة ثم يهدأ 

 .(710 صفحة ،0115، .السيد. ) الرشدمتاما يف منتصفها صم ينتقل استقرارا تاما يف
 : ولقد خلص أبو حامد عبد السالم مظاهر النمو العقلي فيما يلي

 .يزداد منو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية -
 .الطموح يزداد ويظهر االبتكار خاصة يف حالة املراهقني األكثر استقالال وذكاء واألعلى يف مستوى -

 .يأخذ التعليم طريقه حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمل -

 .ينمو التفكري اجملرد والتفكري االبتكاري وتتسع املدارك وتنمو املعارف -

 .تزداد القدرة على التحصيل وعلى نقد ما يقرأ من املعلومات -

الفين والثقافية والرياضية  تتضح القدرات العقلية املختلفة وتظهر الفروق الفردية وتكشف استعداداتهم -
 .واالهتمام بالتفوق الرياضي فيها وانفتاح املهارات البدنية فيها

 (032 صفحة ،0113زهران، .  )يالحظ تفوق اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية -
إىل  جعيستخلص الطالب الباحث مما سبق أن القدرة العقلية تتكون يف درجة كبرية من التمايز والتنوع وهذا را

 مرحلة املراهقة كن سرعان ما يستعيد اجلانب العقلي قوته  يفلحادث البلوغ الذي يؤثر على كل جوانب النمو 
التفكري االبتكاري والتفكري النقدي واكتشاف مواطن الصحة واخلطأ اليت تصادفه وتزيد لديه القدرة  املتأخرة فينمو

ىل اخليال وذلك من أجل حتقيق ما مل حيققه يف الواقع وظهور النظرة على االنتباه والتذكر والتخيل وهروب املراهق إ
 .اتبنويبدو اهتمام الذكور حول جماالت احلياة املستقبلية على غرار ال. املستقبلية لدى املراهق

 : النمو النفسي االجتماعي -0-7-0
م وزيادة النزعة إىل االستقالل يف تتميز هذه املرحلة بالرغبة يف التحرر من سيطرة البيت والكبار والثورة عليه

واحلاجة إىل ممارسة نشاط تعاوني من هم  االجتماعيالرأي والتصرف وكذلك امليل إىل االشرتاك يف أعمال اإلصالح 
وتتميز بالتوازن من الناحية النفسية كما نالحظ القدرة على ( 032-030 صفحة ،0117، عالوي)يف سنه 

والتمرد على ( 041 صفحة ،0117عوض و ياسني، )والتعامل معها بطريقة اجيابية االهتمام والتأقلم يف اجلماعات
األسرة وتأكيد احلرية الشخصية لذا تتغري نظرة األب البنه وتتحول عالقة اآلباء بأبنائهم يف النزاع إىل رفاق يف املراهقة 

رها مبدى حتررها من قيود األسرة ومبدى بأن احلياة االجتماعية للمراهقة تتأثر يف تطو: املتأخرة ويذكر فؤاد البهي
 (371 صفحة ،0115السيد، . )خضوعها للجماعة واستقالهلا عنها

ويشري حممد حسن عالوي إىل أنه هذه املرحلة تتميز مبحاولة الفتيان إظهار قدراتهم حتى يفوز باجلنس اآلخر 
والرياضية إىل جانب ذلك اهتمامهم  االجتماعيةومضاعفة حماوالتهم للحصول على مراكز ممتازة يف املباريات الثقافية 
ويلخص حممد ( 371 صفحة ،0115السيد ، )بالقيم واملثل العليا للدين والعقيدة فبذلك عم حباجة إىل رعاية خاصة 

 :حسن عالوي  مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة فيما يلي
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 .باملساواة مع الكبار ازدياد النزعة إىل االستقالل يف الرأي والتصرف حتى يشعر -
 .االستقالليةتزداد الرغبة يف املناقشة وخاصة مع الكبار لتأكيد النزعة  -

 .ري األوضاعغيوت االجتماعيامليل إىل االشرتاك يف أعمال اإلصالح  -

االهتمام ببحث الشؤون املتعلقة بالدين والفلسفة والرغبة يف الكشف عن األسباب واملسببات مما قد يصل  -
 .النفسي االتزانالشك ومما قد يعوق  إىل مستوى

عوض و . )احلاجة إىل رعاية كافية تتضمن عدم تعرضه لألمراض واإلصابات حتى تستمر عملية النمو -
 (042 صفحة ،0117ياسني، 

الكتشاف البيئة واملخاطر واملغامرة والتجول والرتحال والقدرة فيقول زيادة امليل : عوض بسيوني ويضيف حممد
م يف مجاعات والتعامل معها بطريقة اجيابية وذلك لالبتعاد عن األنانية الذاتية وتكون اإلناث أكثر من على االنتظا

 صفحة بسيوني و الشاطء،. )الذكور اندماجا يف اخليال واهلروب إىل عامل اخليال وأحالم اليقظة كمخرج من القلق
041) 

جتماعي النفسي خمتلفا عن الفرتات السابقة، حيث يستخلص الطالب الباحث أنه يف هذه املرحلة يكون النمو اال
يكون املراهق عالقات جديدة ويبتعد املراهق عن األسرة ويكون يف غالب األحيان خارجها و مييل إىل االستقاللية 

 .نافسة إلبراز ذاتهللموالرغبة يف التزعم والقيادة حماوال منه تقليد أحد الراشدين الذين يعرفهم والتشدد 
 :خالصة

لقد تبني لنا بأن مرحلة املراهقة املتأخرة ليست جمرد تغري بيولوجي سريع يرتبط مبظاهر البلوغ وما يرتتب عنه 
سي أمحد أن مرحلة املراهقة يمن حتوالت بيولوجية جسمية فقط بل يتعدى األمر إىل جوانب أخرى فيقول بسطو

ري ثوب الطفولة وارتداء ثوب يك يبدأ املراهق بتغليست اكتمال ونضج جنسيا فقط بل جسميا وعقليا واجتماعيا وبذل
 (041 صفحة ،0117عوض و ياسني، . )الرجولة واالستقرار والتوافق واالنسجام احلركي

يف هذه املرحلة جند بأن املراهقني مييلون إىل أداء احلركات والفعاليات اليت تتطلب مستوى عالي من القدرات 
جاعة واالعتماد على النفس وعلى هذا وجب على القائمني شقدرا كبريا من الالبدنية وكذلك األنشطة اليت تتطلب 

 املناسبةال التدريبية محتقنني األالرتكيز على تدريب القوة العضلية و( سنة 01-02)لتدريب هذه املرحلة العمرية 
 . ،لتنمية اجلانب البدني وحتسني مستوى األداء املهاريهلم
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 : خامتة الباب األول
يف ضوء مالحظة الباحث و اإلطالع على الربامج التدريبية لألندية الرياضة بوالية تيارت حيث الحظ عدم استعمال    

املدربني للطرق واألساليب التدريبية احلديثة ومن منطلق األخذ و العمل بنتائج الدراسات السابقة حول أهمية التدريب 
عملية التدريبية جاءت الفكرة لدى الطالب الباحث وذلك من خالل تطبيق لالرتقاء بال باألثقالالبليومرتي والتدريب 

ويف هذا السياق  االنفجاريةالقوة  باألثقال واملختلط لتطويربرنامج تدرييب حيتوي على التدريب البليومرتي والتدريب 
بعة فصول الفصل عمل الطالب الباحث على إعداد الباب األول و الذي خصص للدراسة النظرية حيث انتظم يف أر

لقوة العضلية ، الفصل با آلية االنقباض العضلي وعالقته، الفصل الثاني حول واألثقال األول حول التدريب البليومرتي
 . العمرية وخصائصها  ةالثالث اخلاص برياضة الكراتيه ومتطلباتها البدنية واملهارية أما الفصل الرابع ضم املرحل
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 لثانيالباب ا

 الدراســـــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــة
 

 

 الثاني مقدمة الباب -

 منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية: الفصل األول  -

 عرض وحتليل النتائج ومناقشتها: الفصل الثاني  -
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 :مقدمة الباب الثاني 
يف عرض منهجية البحث و الباحث الطالب  سيخصصهلقد مشل هذا الباب فصلني حيث الفصل األول         

عينة وم مشكلة البحث ، جمتمع ئاإلجراءات امليدانية ويبني من خالله الدراسة االستطالعية و املنهج املستخدم الذي يال
البحث ، جماالت البحث ، متغريات البحث الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث أدوات البحث والوسائل اإلحصائية و 

األخري صعوبات البحث أما الفصل الثاني سيشمل عرض وحتليل ومناقشة نتائج االختبارات قيد الدراسة لدى يف 
البحث ثم استخالص جمموعة من االستنتاجات و االستعانة بها يف مناقشة الفرضيات ثم اخلروج مبجموعة من  اتعين

 االقرتاحات وصوال إىل اخلالصة العامة 
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 :الفصل األول

 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 هيدمت -
 .الدراسة االستطالعية -7-7
 .الدراسة األساسية - 7-6
 .منهج البحث-7-6-7
 .جمتمع عينة البحث-7-6-6
 .جماالت البحث  -7-6-0
 .متغريات البحث  -7-6-0
 .الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث -7-6-0
 .أدوات البحث -7-6-2
 .االختبارات البدنية-7-6-1
 .األسس العلمية لالختبارات -7-6-0
 .التجربة الرئيسية-7-6-1
 .الوسائل االحصائية  -7-6-71
 .صعوبات البحث -7-6-77
 .اخلالصة -
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 : متهيد
فصول بهذه  أربعةبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع البحث والذي ضم 

 .اسةالدر
قصد دراسة املوضوع دراسة ميدانية من أجل حتقيق املعلومات النظرية ( امليداني)سنحاول االنتقال للجانب التطبيقي 

وعليه البد من عملية تنظيم خطوات إ للخوض يف جتربة البحث الرئيسية من ،اليت تناولناها يف الفصول السابقة الذكر 
 .يف هذا الفصل الباحث ث العلمي وهذا ما سوف يتطرق له الطالبأجل حتقيق األهداف املنشودة من هذا البح

 : الدراسة االستطالعية -7-7
 : إلجناز التجربة االستطالعية فقد مر الباحث بعدة مراحل متدرجة ومتكامل فيما بينها وهي

 :(توزيع االستمارة االستبيانية)األوىل رحلة امل-7
اليت مت إعدادها يف ووالدكاترة  املدربني جمموعة من تمارة االستبيانية علىنسخ من االس 01بتوزيع  الباحثقام الطالب 

البداية على شكل مفتوح بغرض األخذ بآرائهم وتوجيهاتهم العلمية حول أهداف األسئلة املطروحة وصياغتها 
يخ التوزيع مت بأسلوب علمي وترتيبها وتبسيطها وكان االتصال املباشر للمناقشة حول أي غموض وبعد أسبوع من تار

أن بعض األسئلة حتتاج إىل تبسيط مفرداتها لدى املدربني وعليه قام الطالب بتعديلها  الباحثمجعها حيث رأى الطالب 
 .وتبسيطها حتى تكون اإلجابة دقيقة وواضحة أثناء حتليل وإفراز نتائج االستبيان النهائي

مدرب لرياضة  75ووزع على ( االستبيان يف املالحقأنظر ) إعداد وصياغة االستبيان بشكله األخري متوبعدها 
 75بـ  تيارتمن اجملتمع األصلي الذي قدر عدده يف والية  %011أي ما يعادل  تيارتيف والية  هالكاراتي
  7103/7104حسب إحصائيات )صدر اإلحصائيامل(مدربا

إىل غاية  10/01/7103ستبيانية ولقد متت هذه املرحلة ما بني اإل لقد مت اسرتجاع كل االستمارات
 (.أنظر املالحق )املسرتجعة مت احلصول على النتائج  االستماراتوبعد التفريغ وحتليل  10/07/7103

 :املتعلقة مبوضوع البحث يستخلص الباحث النقاط التالية  ةمن خالل نتائج أسئلة االستمارة االستبياني
ربني إال أنهم ال يزالون يفتقرون اىل بعض الطرق العلمية رغم وجود املؤهالت واخلربات امليدانية لدى بعض املد-

،كما هاحلديثة يف التدريب وخاصة يف كيفية تنمية القوة العضلية اليت يرشحونها كصفة بدنية أساسية ملصارعي الكاراتي
 ..ال يولوا األهمية لتدريب هذه الصفة 

 .يف معظم القاعاتثقال واألعدم وجود الوسائل واألدوات اخلاصة بالتدريب البليومرتي -
تنمية القدرات و االنفجاريةالقوة  تطويروتأثريه يف  واألثقال عدم اطالع هؤالء املدربني على التدريب البليومرتي-

 .البدنية لدى مصارعي الكارتيه
 .هلتنمية القوة العضلية ملصارعي الكاراتي(واألثقال  بالتدريب البليومرتي)عدم وجود برنامج تدرييب خاص -
 .معظم املدربني يرغبون يف استخدام مثل هذه التدريبات لو تتوفر لديهم املعلومات والوسائل الكافية-
 .التدريب البليومرتي بطريقة عشوائية اي بدون برنامج ختصصي(القلة)استخدام بعض املدربني -
من فئة  واألثقاليب البليومرتي عن طريق التدر االنفجارية عدم معرفة هؤالء املدربني انه باإلمكان تنمية القوة-

 .األواسط
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 . و أسلوب تقييمها تطورها عدم معرفة بعض املدربني عن كيفية قياس أنواع القوة العضلية ونسبة-
الباحث اإلجابة عليها ودراستها بالتجريب ميدانيا  الطالب و أخريا من خالل استخالص نتائج أسئلة االستمارة حياول

 االنفجارية القوة تطوير ملعرفة تأثريه علىواملختلط  واألثقال ختصصي بالتدريب البليومرتي وهذا بوضع برنامج تدرييب
 (.األواسط) هملصارعي الكاراتي تنمية بعض القدرات البدنيةوكذا 

 :املرحلة الثانية-6
ية احلديثة يف لصنف األواسط، والتأكد من استخدام األساليب التدريب هتهدف إىل معرفة واقع التدريب يف الكاراتي

 :، وقد متت كاآلتيهتدريب الكاراتي
لك ذوأخذنا من . ، ومشلت خمتلف قاعات التدريب بالغرب اجلزائريهملعايشة تدريب الكاراتي الزيارات امليدانية -7

 .فكرة عن واقع استلزم علينا القيام باملقابالت الشخصية مع املدربني وطرح بعض األسئلة لالستفسار
لصنف األواسط، واليت بينت جهل الكثري من املدربني  هلطرح األسئلة على مدربي الكاراتي الشخصيةاملقابالت  -6

 .والتدريب باألثقال يللتدريب البليومرت
وتوزيعها على اخلرباء وبعض القدرات البدنية  االنفجارية اليت تقيس القوة حتديد جمموعة من االختبارات البدنية -0

ة البدنية والرياضية واملعنيني يف جمال الرياضات القتالية من أجل ترشيح أدق االختبارات لقياس من أساتذة معاهد الرتبي
 .لعينة البحث االنفجارية القوة

 :املرحلة الثالثة -0
ا ذمصارعني من خارج عينة البحث وه 11ومت فيها إجراء االختبارات املرشحة مبساعدة املدربني، على فريق بتعداد 

 :من أجل
 .أكد من مدى استجابة عينة البحث لالختبارات البدنية املوضوعةالت -
 .الوقوف على الصعوبات اليت قد يتلقاها الباحث أثناء إجراء االختبارات -
 .هائشرح لفريق العمل مواصفات االختبارات وكيفية إجراال -
 .التأكد من صالحية األجهزة واألدوات املستخدمة -
 .جراء االختبارات وحتديد الزمن الكايف لكل اختبارل طريقة إلضالتوصل إىل أف -
 .الختباراتلحتديد األسس العلمية  -

 :ولقد أسفرت هده التجربة على مايلي
 .فهم كل املصارعني لالختبارات البدنية املسطرة -
 .اكتمال وكفاية وسالمة األدوات املستخدمة على االطمئنان -
 .العملسريورة ناجحة ومنتظمة للعمل مع فريق  -

 .أثناء التدريب (...صناديق، كرات طبية، حواجز)التعرف على صالحية األدوات املستخدمة  -
 .التعرف على املشاكل والعقبات اليت ميكن أن يواجهها الباحث وفريق العمل أثناء التطبيق -
 .ضبط محل التدريب -
 .للتمارين املستخدمة أثناء الوحدات التدريبية املصارعنيفهم ا -
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 :ه التجربة االستطالعية مايليذقد مت يف هو
 .ارتفاع الصناديقوحتديد تعديل  - 
 .تدريبات اخلاصة بهمفهم الالعبني لل -
 .حتديد األجهزة واألدوات -

فمن . من خالل تطرقنا إىل التجارب االستطالعية كلها متكن لنا حتقيق األهداف املرجوة لبلوغ التجربة األساسية
تطالعية األوىل عرفنا بأن هناك مشكل يف احلصص التدريبية غياب التنوع من األساليب التدريبية خالل التجربة االس

أما التجربة . ، مما مثن إشكالية البحثوالتدريب باألثقال ا جهل الكثري من املدربني للتدريب البليومرتيذوك
وقد استطعنا من خالل . رات املطبقةاالستطالعية الثانية فكانت جد مهمة من خالل ضبط األسس العلمية لالختبا

 .التجربة االستطالعية الثالثة ضبط حمتوى التمارين املقرتحة وكذا األدوات املستخدمة
 :الدراسة األساسية  -7-6
 : منهج البحث -7-6-7

 سامي عريفج وخالد حسن"وعلى حسب قول  الباحثإن املنهج التجرييب هو أكثر مالئمة حلل املشكلة اليت يطرحها 
يعترب األسلوب التجرييب أكثر األساليب كفاية يف الوصول إىل معرفة يوثق بها عندما يستخدم يف حل "مصلح، 

 (041، 0111عريقج، مصلح، و جنيب، )املشكالت
كمتغري مستقل هلذا البحث تأثري التدريبات البليومرتية والتدريب باألثقال لقد تناول الباحث يف العملية التجريبية دراسة 

لدى مصارعي  )السرعة والرشاقة(تنمية بعض القدرات البدنية و االنفجارية القوة تطويرثل املتغري التابع يف ومت
 بهدف الوصول إىل املستوى العالي و اإلجناز اجليد  (سنة01-02)هالكاراتي

يلمون به من معرفة استيضاحهم عما و املدربني أراء ستبيانية من أجل استقراء االستمارة اإلوكذلك استخدم الباحث 
 .عن املوضوع وعلى رأي مروان عبد اجمليد إبراهيم

عينة من األفراد ويطلب إليهم اإلجابة على أن االستبيان يف أبسط صورة عبارة عن عدد من األسئلة احملددة يعرض "
ى ما يسمى ا شفهيا مباشرا وتفسريا من الباحث وتكتب األسئلة أو تطبع علحعنها كتابة، فال يتطلب األمر شر

 (12صفحة ،7117إبراهيم، )." استمارة االستبيان
 : جمتمع عينة البحث -7-6-6

 ارتيتلوالية ( سنة 01 ،02)واسط األمن صنف  هالكاراتيمتثل اجملتمع األصلي للدراسة يف مصارعي 
بلغ (ر املالحق أنظ)وحتى يستطيع الباحث من الضبط اإلجرائي للمتغريات أخد عينة من املصارعني بطريقة مقصودة 

وكانت متيزهم نفس املواصفات اجلسمية كما يبدو من مظهرهم ومن نفس عينة البحث مصارعا لتمثل  31حجمها 
ولقد ( واألزرق احلزام بين)ودرجة ( سنوات تدريب 3أكثر من )والسن وسنوات التدريب ( كلغ 01أقل من )الوزن 

 اتجمموع أربععلى وزعت العينة 
 .هالكاراتي واألخرى ضابطة ومت اختيار عينة البحث مبساعدة مدربي.ةبيجتري اتجمموعثالث -
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 .يوضح توزيع عينة البحث(10)اجلدول رقم
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

واجملموعة الضابطة لعينة البحث يف بعض املتغريات اليت تؤثر  التجريبية تالقد مت اعتماد التقارب بني اجملموع        
 (السن، الطول، الوزن،اجلنس)دى تقارب اجملموعات يف متغريات النمو على املتغري التدرييب، حيث اهتم الباحث مب

 .اخلربة السابقة  وكذا املتغريات البدنية
 :عينة الدراسة االستطالعية

ا فهم ذمن أجل وضع األسس العلمية لالختبارات وك هللكاراتي مجعية اإلخالصمصارعني من فريق  11مت اختيار 
 .املصارعني للتدريبات املقرتحة

 :جماالت البحث -0-7-3
 :اجملال البشري -0-7-3-0

سنوات، تراوحت  4و 3مصارع من صنف األواسط ذووا خربة تدريبية معتربة ما بني  31مشلت عينة البحث 
 .كلغ درجة احلزام ما بني األزرق و البين 01والوزن أقل من .سنة 01و02أعمارهم بني 

 :اجملال الزمين -0-7-3-7
 :الزمنية للبحث حسب الرزنامة التاليةمت توزيع الفرتة 

 .فرتة املقابالت الشخصية مع املدربني 31/11/7103إىل  10/11/7103من *
 .إجراء التجربة االستطالعية 10/07/7103إىل  10/01/7103من *
 إجراء التجربة األساسية 31/15/7104إىل  10/13/7104من *
 :اجملال املكاني -0-7-3-3

ات البدنية وطبقت الوحدات التدريبية باملركب الرياضي اجلواري لدائرة عني الذهب بوالية أجريت مجيع االختبار
 تيارت

 
 

 عدد العينة نوع التدريب اجملموعة
 11  التدريب البليومرتي اجملموعة التجريبية األوىل

 11 باألثقالالتدريب  اجملموعة التجريبية الثانية

البليومرتي (التدريب املختلط  لثالثةااجملموعة التجريبية 
 )واألثقال

11 

 10 )التقليدي (التدريب املعتاد اجملموعة الضابطة
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 متغريات البحث  -7-6-0
 : استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنان أحدهما مستقل واآلخر تابع وهما كالتالي

 املتغري املستقل-7-6-0-7
ي يفرتض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراسته قد تؤدي إىل معرفة تأثريه هو عبارة عن املتغري الذ

 .على متغري آخر
 .والتدريب باألثقالالتدريب البليومرتي "حتديد املتغري املستقل 

 :املتغري التابع -7-6-0-6
م املتغريات األخرى حيث أنه كلما أحدثت املستقل هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قي متغري يؤثر فيه املتغري

 (701، 0111عالوي و راتب، ). تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع
 ". هلكاراتيصارعي امل) السرعة ،الرشاقة(بعض القدرات البدنية و االنفجاريةالقوة "حتديد املتغري التابع 

 ثالضبط اإلجرائي ملتغريات البح -7-6-0
إن أخد مميزات الدراسة امليدانية عزل بعض املتغريات اليت حتول دون وصول الباحث إىل األهداف املنشودة وحل 

وانطالقا من هذا اجتهد الباحث لضبط ،الظاهرة املطروحة ولذلك عليه ضبط متغريات البحث قصد التحكم فيها
 : متغريات البحث واليت مشلت ما يلي

 .اصابة سابقلإل واتعرض الذينوصابني املمت استبعاد املصارعني  -
توقعا منا تفوقهم يف ( 1ADNدرجة أوىل، )كما مت إبعاد املصارعني األواسط احلائزين على احلزام األسود  -

 .االختبارات
والسن ( كلغ 01)وبنفس الوزن أقل من ( م1,7)ملتوسط ات يف القامة االعين مجيعاملصارعني من  تقارب -

ومن نفس اجلنس ( سنوات تدريب 3أكثر من )سط وكذلك العمر التدرييب ، صنف أوا(سنة 01، 02)
 ( ذكور)

مؤهل حيث كانت  مبساعدة فريق عمل العيناتلقد اشرف الباحث بنفسه على إجناز االختبارات على كل  -
 .االختبارات بنفس الظروف املكانية وكذلك الزمانية

 .الفريق املساعد يف التجربة االستطالعية والرئيسيةبنفس وسائل القياس ومع نفس البدنية متت االختبارات  -
 .خارجية إرغامات رغبة عالية دون تأثريات وبباالستعداد للعمل  عينات البحث تكما متيز -
 .وحدات تدريبية يف األسبوع 13دقيقة ومبعدل  11توحيد وقت الوحدة التدريبية لكل جمموعة ب  -
التوقيت للعينات وحتت نفس الظروف بإشراف الباحث ومبساعدة إجراء االختبارات القبلية والبعدية يف نفس  -

 . فريق العمل
 .يف التدريب استبعاد بعض املصارعني غري املنتظمني -
 .توحيد الوسائل املستخدمة يف احلصص التدريبية -
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التجريبية تتلقى التدرييب حسب األسلوب املختار، فاجملموعة األوىل  الربنامجاجملموعات التدريبية تتلقى كل واحدة منها 
البليومرتي (تتلقى التدريب املختلط  والثالثةباألثقال  بية تتلقى التدريب، واجملموعة الثانية التجري التدريب البليومرتي

 .املعتادالضابطة تتلقى التدريب التقليدي أما اجملموعة الرابعة  )واألثقال
 .وقد تزامن ذلك مع فرتة اإلعداد اخلاص 7104 مارسلقد مت تطبيق الوحدات التدريبية يف بداية شهر 

 :أدوات ووسائل البحث-7-6-2
 :استخدم الباحث عدة وسائل جلمع املعلومات الالزمة واملساعدة يف كشف جوانب البحث، وهي

 :املصادر واملراجع العربية واألجنبية -
. رة وكيفية تنفيذها على مستوى األواسطا الربامج املسطذلك باقتناء املعلومات النظرية عن التدريب يف الكاراتيه وكذو

 التدريبوومت االستعانة كذلك باجملالت العلمية وشبكة االنرتنت إضافة إىل الدراسات املرتبطة بالتدريب البليومرتي 

 .لالستفادة منهاباألثقال 
 : املالحظة-

كنتنا من حتديد مشكلة البحث ومعرفة جلمع البيانات واحلقائق اليت م تتبعيهقام الطالب الباحث بعدة زيارات ميدانية 
 .عناصره وتكوين فروضه ثم التجريب للتحقق من صحة الفروض

 :املقابالت الشخصية-
صول للح هللكاراتي الوالئيةلي الرابطة ؤووهي جمموع احلوارات اليت قام بها الباحث خالل الزيارات امليدانية مع مس

ا مع أساتذة ذق،ومع املدربني من أجل تثمني إشكالية البحث، وكاملصارعني والفرعلى البيانات اإلحصائية حول 
، الشلف، اجلزائر العاصمة و تسمسيلت، لتحديد ، وهران معاهد الرتبية البدنية والرياضية يف كل من جامعة مستغامن

 .وحمتوى التمرينات املقرتحةالبدنية جوانب البحث، ولتقويم ومناقشة االختبارات 
مع فريق العمل من املدربني لفرق عينة البحث من أجل حتديد سري العمل وكيفية تطبيق الوحدات  إىل جانب املقابالت

 .التدريبية املقرتحة
 : االستبيان-

تدريب القوة من أجل استقرائهم عما يلمونه عن  تيارتلوالية  هالكاراتيقام الباحث بتوجيه استبيان إىل مدربي 
 . هاتوتأثرباألثقال  تدريبالو والتدريب البليومرتي االنفجارية

من االختبارات البدنية لرتشيح أنسبها ملوضوع البحث وكذلك  يضم جمموعة ساتذة و الدكاترةاستبيان موجه إىل األ
 .الربنامج التدرييب املقرتح

 :)األدوات واألجهزة املستخدمة يف البحث ( الوسائل البيداغوجية-
 

 .شريط قياس الطول  -

 .قياس الوزن  جهاز قياس إلكرتوني ل -

 .إلكرتونية تساعات توقي -
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 وبارات ، وأقراص حديدية متنوعة ومتعددة األوزان ،محاالت حديد لتثبيت األثقال ومصاطب 
صناديق قفز مقسمة خمتلفة االرتفاع، ، األثقال، أكياس رملية، كرات طبية خمتلفة األوزان، حبال، مقاعد، شواخص 

 ..خمتلفة األحجام، حواجز
 :ختبارات البدنيةاال -7-6-1

خاصة بالسرعة اختبارات  كذلكو هملصارعي الكاراتي االنفجاريةاعتمد الباحث بطارية اختبارات لقياس القوة 
ا اجملال وهي ذومت مناقشتها مع املختصني يف ه. سنة 01-02، حبيث تكون مناسبة لصنف األواسط  والرشاقة
 :كاآلتي

 :من الثبات(الطويل)اختبار الوثب العريض-7
 .لعضالت الرجلني االنفجاريةقياس القوة  :الغرض من االختبار -
 .ونصف مرت منطقة فضاء مستوية بطول ثالثة ونصف مرت وعرض واحد-:األدوات -

 شريط قياس ،عالمات أو طباشري-          
 .خيطط مكان الوثب خطوط متوازية باملرت -         
 (.سم5)أخرى متوازية بني كل منها  تقسم املسافة بني كل مرت خبطوط-         

 .يقف املصارع  خلف خط البداية حبيث تكون القدمني متوازيتني ومتباعدتني قليال- :اإلجراءات-
يقوم املصارع بثين الركبتني ومرجحة الذراعني خلفا ثم الوثب لألمام ألبعد مسافة ممكنة ،وذلك -                 

 .حة الذراعني برفع القدمني ومد الركبتني ومرج
  يتم القياس من خط البداية إىل آخر جزء من اجلسم يلمس األرض ويتم القياس ألقرب- :حساب الدرجات -

 (7110 السويفي،).للمخترب ثالث حماوالت وحتسب أحسن حماولة 
 من الثبات(الطويل)يوضح اختبار الوثب العريض(: 71)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :باليدين من أمام الصدر(كغ0)اختبار دفع الكرة الطبية -6
 .لعضالت الذراعني وحزام الكتف االنفجاريةقياس القوة  :الغرض من االختبار -
 .من الطباشري ت، شريط قياس، عالما(كغ5)كرة طبية  :األدوات -
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لكرة الطبية باليدين أمام الصدر من وضع الوقوف والظهر مستقيما و مثبت على اجلدار، يتم مسك ا :اإلجراءات -
 .وأسفل الذقن، ثم يدفع بها املصارع لألمام باليدين

تعطى ثالث حماوالت وتسجل أحسنها بقياس املسافة اليت تقطعها الكرة من خط البداية  :حساب الدرجات -
 (7115فرحات، ).وحتى نقطة مالمستها األرض بالشريط املرتي

 يوضح اختبار دفع الكرة الطبية(:  77)شكل رقم ال
 

 
 :اختبار القفز العمودي من الثبات-0
 .لعضالت األطراف السفلية االنفجاريةقياس القوة  :الغرض من االختبار -
 .شريط قياس معلق بلوحة مدرجة :األدوات -
مثبتتان على األرض بكاملهما، يقف املصارع باستقامة مواجها للوح مدرج، حيث تكون القدمان  :اإلجراءات -

يؤشر املصارع أو يضع عالمة على اللوحة بإصبعه الوسطى، ويستدير . وتكون الذراعني ممدودتني بكاملهما فوق الرأس
وبدون حتريك القدمني أو أخذ خطوة قبل القفز، يقوم الالعب . إىل اجلانب حبيث تكون اللوحة املدرجة جبانبه متاما

 )(شكل . ثم يقفز عاليا ويلمس اللوحة بأعلى نقطة ممكنةبثين الساقني كامال 
 (0110التكريين، ).تعطى ثالث حماوالت وتسجل له أفصل حماولة :حساب الدرجات -
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 يوضح اختبار القفز العمودي من الثبات(: 76) الشكل رقم 

 

 
 

 اختبار اجلري متعدد االجتاهات-0
 . قياس رشاقة :   من االختبارالغرض  -
 . طبية ، كرسي ، ساعة إيقاف  راتأربعة ك :األدوات -
األربعة والتى فى األطراف والكرسي الذي فى  راتالطبية متجاورة ، املسافة بني الك راتتوضع الك :اإلجراءات -

ة البـدء يقـوم املختـرب    عنـد مسـاع إشـار   . م واملسافة بني خط البداية وأول كرة طبية مرت واحـد  4.5املنتصف 
باجلرى من عند نقطة البداية متبعا خط السري حتى يتجاوز خط النهاية مـن عنـد نقطـة النهايـة ، وحيسـب لـه       

 .الزمن الذي استغرقه فى قطع هذه املسافة طبقا للمواصفات املطلوبة 
 : توجيهات ال -

 . اجلرى  أثناءجيب إتباع خط السري  -
 .ختبار ويعاد مرة أخرى على املخترب بعد أن حيصل على الراحة الكافية أى خمالفة خلط السري يوقف اال -
 . اجلرى  ءالطبية أثنا راتجيب عدم ملس الك -
حيسب الزمن الذي قطعه املخترب من بدء إشارة احملكم حتى ختطيه خلط النهاية عند نقطة النهاية على أن  :التسجيل -

 ألداء يكون قد اتبع خط السري احملدد فى مواصفات  ا
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 يوضح اجلري متعدد االجتاهات(: 70) الشكل رقم 
 

 م 4.5                                              
 
 

 كرة طبية                       
 م 4.5        كرسيم          4.5                              

 م4.5                                             
 
 

                                            
 م 0                                              

 خط النهاية                            خط البداية                         
 

 مرت  01اختبار العدو  -0
 .قياس السرعة القصوى يف اجلرى : الغرض من االختبار -
  : الالزمةاألدوات  -

 .م5م، وعرضها ال يقل عن  01مضمار أللعاب القوى أو منطقة فضاء طوهلا ال يقل عن  -
 .)ميقاتي(ساعة إيقاف  -
 :اإلجراءات  -

 .مرت من اخلط األول 51حتدد منطقة إجراء االختبار  -
 .إلجراء االختبار ) رواق(حارة  7ختطط باملنطقة  -
 : وصف األداء -

 .خمترب وضع االستعداد املنخفض خلف اخلط األول يبدأ االختبار بأن يتخذ كل -
 .، يقوم املخترب باجلرى بسرعة تزايدية تصل إىل أقصى مدى هلا)إشارة البدء(عندما يعطى األذن بالبدء  -
خيصص لكل خمترب مراقب يتخذ مكانه عند خط البدء األول، ويقف املراقب رافعا إحدى ذراعيـه لألعلـى،    -

لبدء ، يقوم املراقب خبفض ذراعه ألسفل بسرعة، حينئذ يقوم امليقـاتى بتشـغيل   وعندما يقطع املتسابق خط ا
 .الساعة مع هذه اإلشارة
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وعندما يقطع املخترب خط النهاية يقوم امليقاتى بإيقاف الساعة وحساب الزمن الذى يستغرقه املخترب ما بـني   -
 .اإلشارة التى يعطيها املراقب وحلظة خط النهاية

 :ر تعليمات االختبا -
 .جيب أن يؤدي كل متسابقني االختبار معا لضمان توافر عامل املنافسة -
 .) رواقال(على كل خمترب أن جيرى يف احلارة املخصصة له -
 .يتخذ املخترب وضع البدء املنخفض عند خط البدء األول -
 .دقائق للراحة 5يعطى لكل خمترب حماولتني بني كل حماولة واألخرى  -
 : حساب الدرجات -

 .للمخترب أحسن زمن يسجله يف احملاولتنيحيتسب  -
 مرت 01يوضح اختبار العدو (: 70) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األسس العلمية لالختبارات -0-7-1
هيم، إبرا).نفس النتائج إدا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف روهو أن يعطي االختبا: ثبات االختبار-

 (013، صفحة 0115
ا األساس العلمي يعترب من املقومات األساسية لالختبار اجليد حيث يفرتض أن يعطي ذيذكر نبيل عبد اهلادي أن ه

 (011، صفحة 0111اهلادي، ).االختبار نفس النتائج تقريبا ادا أعيد استخدامه مرة أخرى
. احث االختبار األول على العينة السالفة الذكر، ثم أعيد نفس االختبار بعد أسبوع يف نفس الظروفوعليه طبق الب

وبعد الكشف يف جدول الدالالت ملعامل االرتباط عند مستوى الداللة . ومت استخدام معامل االرتباط البسيط لربسون
مما يؤكد بأن  1.55 من القيمة اجلدولية ، وجد أن القيمة احملسوبة لكل اختبار هي أكرب2ودرجة احلرية  1.15

 .(17)في الجدول رقماالختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات كما هو موضح 
ألجل التأكد من صدق االختبارات استخدمنا معامل الصدق الذاتي باعتباره أصدق الدرجات : صدق االختبار-

، 0115حمجوب، )اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات لالختبار ي يقاس حبسابذالتجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية، وال
 (15صفحة 

 .بأن االختبارات تتمتع بدرجة صدق عالية (15)يف اجلدول رقمولقد تبني لنا من خالل النتائج احملصل عليها 
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ولقد . سهلة وواضحة الفهم وغري قابلة للتأويلبطارية االختبارات املستخدمة يف هدا البحث :موضوعية االختبار-
 الكرة الطبيةفمثال اختبار الوثب العريض ، واختبار . من الوحدات التدريبيةضمت استعمال االختبارات اليت تستخدم 
 .يكون ضمن أهداف الوحدة التدريبية

 .يبني معامالت الثبات والصدق (10)اجلدول رقم 
 

 ةالدراسة اإلحصائي             
 االختبارات

درجة 
 احلرية

برسون  معامل االرتباط
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

معامل 
ثبات 
 االختبار

معامل صدق 
 االختبار

 من الثبات(الطويل)الوثب العريض

(7-ن)  
11 

1.00 1.10 

1.00 1.17 

 1.12 1.10 القفز العمودي من الثبات

 1.10 1.11 كغ0دفع الكرة الطبية 

 1.01 1.12 تعدد االجتاهاتاختبار اجلري م

 1.01 1.01 مرت 01اختبار العدو 

 

 :التجربة الرئيسية-7-6-1

لذا ( التدرييب ، واالختبارات البعدية  الربنامجاالختبارات القبلية ، و) قسمت التجربة الرئيسة على ثالثة أقسام ، وهي 
خالل املفردات اليت مّت احلصول عليها أخذًا باحلسبان  من تهسأتطرق يف البحث إىل كل قسم على انفراد حماواًل تغطي

 .مبدأ االختصار مع احملافظة على احلقائق العلمية
 :االختبارات القبلية -7-6-1-7

مبساعدة فريق العمل ويف ظروف  ( 7104/ 17/  71) يف يوم على عينات البحث مّت إجراء االختبارات القبلية 
 .جيدة وتنظيم حمكم 

 :وات تطبيق الوحدات التدريبيةخط -7-6-1-6
والتدريب باألثقال واملختلط تطبيقا وإعدادا للوحدات التدريبية اعتمد الباحث على تطبيق أسلوب التدريب البليومرتي 

، حيث مت إعداد الوحدات  هلدى أواسط مصارعي الكاراتي وتنمية بعض القدرات البدنية لتطوير القوة االنفجارية
ولقد اعتمد الباحث يف .  نامج التدرييب العام للفريق بواقع ثالث وحدات تدريبية يف األسبوعمن الربضالتدريبية 

تصميم الوحدات التدريبية على أسس علم التدريب ملا أورده علي فهمي البيك وأبو العال عبد الفتاح والسيد عبد 
 :مايلي ملراعاةاخلطيب خالل الدراسات السابقة،  ناملقصود ونارميا

 .دقيقة 11تنفيذ الوحدات يف األسبوع، وزمن الوحدة التدريبية مدة  -
 (.والضابطة يةالتجريب)عدد مرات التدريب يف األسبوع ثالث مرات لكل جمموعة -
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 .مراعاة مبادئ محل التدريب -
 اريةالقوة االنفجالفرتي منخفض ومرتفع الشدة لتنفيذ تدريبات الدائري و استخدام طريقة التدريب التكراري و -

 :كمايلي ةالتجريبي اتللمجموع
 :ةالتجريبي اتسوف نقوم بإعطاء النظرة العامة على كيفية توزيع احلمولة للربنامج الذي طبق على العين   

 .جمموعة التدريب البليومرتي : اجملموعة التجريبية األوىل
من الناحية الفسيولوجية على إطالة ليت تعمل ايشمل التدريب البليومرتي كل التمرينات أو النشاطات البدنية    

ويليه مباشرة االنقباض املركزي ( Excentrique)األلياف العضلية من خالل االنقباض العضلي الالمركزي 
(Concentrique ) كرد فعل للمطاطية تقوم به املغازل العضلية، حيث يتم بذلك دوره إطالة وتقصري لأللياف

 (.012، ص 7113أبو العال امحد الفتاح )، (Cycle étirement raccourcissement)العضلية 
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زكي )تصنيف النشاط البليومرتي طبقا لشدة التمرين، تبعا لــــ أالري هجلني نقال عن يوضح  (12)اجلدول رقم 
 (.701-760، ص 6110حممد حسن، 

 مالتصاد الشدة العالية الشدة املتوسطة الشدة املنخفضة التمرين
 
 

 الوثب يف احملل

 وثب قرفصاء-
 وثب قرفصاء مفتوح-
وثب االرتداد على -

 الكعبني
الوثب اجلانيب -

 باستمرار

 وثب ألعلى فجأة-
 الوثب مع ثين الرجلني معا-
 الوثب ألعلى -
 احلجل اجلانيب-

الوثب العمودي بكال -
 الرجلني

 القدرة على الوثب-
الوثب العمودي على رجل -

 واحدة
 بقدرة الوث-
 الوثب مع ثين احد الرجلني-

 
 
/ 

الوثب من 
 الوقوف

 
/ 

 الوقوف، الوثب الثالثي-
 الوثب الطويل من الوقوف-

 
/ 

 
/ 

 
حجل /استجابة

 قصري

 
/ 

احلجل برجل واحدة أو -
 بالرجلني

 حجل زجزاجي-
 حجل بالرجلني معا-

احلجل بالرجل واحدة -
والرجلني معا، ثم احلجل 

 برجل واحدة بسرعة

 
/ 

 
حجل /ابةاستج

 طويل

 
/ 

 
 احلجل بكال القدمني معا

حجل برجل واحدة -
 والرجلني معا

ثم احلجل على رجل واحدة -
 بسرعة

 
/ 

 ارتداد الرجل بالتناوب- / ارتداد قصري
 ارتداد مركب-

/ / 

 ارتداد الرجل بالتناوب- / ارتداد طويل
 (مزيج)ارتداد مركب -

/ / 

وثب من - / / / تصادم
 العمق

وثب  -
 دوقالصن
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 :تنظيم وتشكيل حمتوى محل التدريب البليومرتي-
تتطلب عملية إعداد وصياغة حمتوى محل التدريب البليومرتي بشكل يضمن حتقيق الفعالية أثناء عملية التدريب    

نفسية، وبالتالي حتقيق التكيف اإلجيابي املعرفة اجليدة لطبيعة التمارين املختارة سواء من الناحية امليكانيكية، ال
إن الشدة اليت تفرضها مترينات التدريب البليومرتي على (. الشدة اليت تفرضها وأهم مصادر الطاقة املنبهة)الفيزيولوجية 
العضلي هلا عالقة مباشرة مع طول وارتفاع الوثبة، عادة تصنف متارين التدريب البليومرتي وفقا لشدة -اجلهاز العصيب

متارين متوسطة ومتارين عالية الشدة ، –متارين ضعيفة الشدة -: حلركي إىلاحلمل اليت تفرضها على اجلهاز ا
(Bompa ،7113 024-020، ص) ،(Cometti ،0111 47-31، ص) ،(Dominique وGilles 

Cometti ،7112 041-011، ص) ،(Carrrio ،7112 15-71، ص.) 
 

، Bompaوى الشدة، حسب تصنيف مترينات التدريب البليومرتي تبعا ملستيوضح  (11)اجلدول رقم 
 (.716، ص 6110

مستوى 
 الشدة

عدد التكرارات  شدة التمرين التمرينات
 واجملموعات

عدد التكرارات 
 يف احلصة

الراحة بني 
 اجملموعات

رمي، وثبات ضعيفة يف  7
 نفس املكان

-31Χ01-01 ضعيفة

05 

 دقائق 7-3 51-311

وثبات ارتدادية بارتفاع  6
71-51 

-75Χ5-01 متوسطة

75 

051Χ751 3-5 دقائق 

وثبات بقدمني أو قدم  0
 واحدة

 دقائق 75Χ5-05 51-751 3-5-3 حتت القصوى

 دقائق 05Χ5-05 25-051 5-2-5 عالية جدا 01<ارتفاع الوثب  0

شدة عالية، ارتفاع الوثبة  0
11-071 

 دقائق 5Χ01-71 071-051 1-01-1 قصوى
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، ص Carrio ،6117تبعا لشدة محل التدريب البليومرتي، حسب  مدة االسرتجاعيوضح  (10)اجلدول رقم 
760.) 

 
 شدة محل التدريب البليومرتي مدة االسرتجاع تبعا لشدة محل التدريب

 متوسطة-ضعيفة ساعة 74
 حتت القصوى-متوسطة ساعة 41-27
 عالية جدا-قصوى أيام 10-01

 
 (.762، ص 6117) Carrioي، حسب برجمة وتصنيف تدريبات البليومرتيوضح  (11)اجلدول رقم 

شدة محل التدريب 
 البليومرتيك

 5و4+التعضيل  5و4 3 7و0

مدة االسرتجاع بعد 
 دورة تدريبية

 أسابيع 0 اسابيع 3 اسبوع ال توجد

اثناء مرحلة ما قبل  طول السنة الربجمة السنوية
املنافسة واثناء مرحلة 

 املنافسة

أسابيع قبل بداية  0
 املنافسة

يع قبل بداية أساب 1
 املنافسة

عدد اجملموعات يف 
 احلصة

01-71 0-05 0-07 5-01 

عدد التكرارات يف 
 احلصة

1-71 0-07 0-01 1-07 

مدة االسرتجاع بني 
 جمموعة واخرى

 دقائق 2-5 دقائق 2-5 دقائق 5-3 دقائق 7-3
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أبو العال )ستخدام مقاومة ثقل اجلسم منوذج حلمل تدريب البليومرتي لدى األطفال بايوضح  (71)اجلدول رقم 
 (.706م، ص 6110امحد عبد الفتاح وامحد نصر الدين، 

 اجملموعات والتكرارات (دقيقة)الراحة  اجملموعات عدد الوثبات التمرينات
 الوثب عاليا

بالرجلني معا، تبادل : أماما
 الرجلني، باجلري، باجلانب

 

 

01-1 

 

 

0-7 

 

 

 د 0.5

تدريب زيادة وثبة كل جرعة 
 01-1حتى الوصول إىل 

تكرارات وجمموعتني، عند 
 حتقيق ذلك ال يزيد العدد

بالرجلني معا، وثب : احلجل
سريع برجل واحدة، حجل 

 سريع

 

 

01-05 

 

 

0-7 

 

 

 د 0

زيادة وثبة كل جرعة تدريب 
 01-1حتى الوصول إىل 

تكرارات وجمموعتني، عند 
 حتقيق ذلك ال يزيد العدد

ى، وثب لألعل :الوثبات
 وثب جانيب وعدو

 

 

1-01 

 

 

0-7 

 

 

 د 0

زيادة وثبة كل جرعة تدريب 
 01-1حتى الوصول إىل 

تكرارات وجمموعتني، عند 
 حتقيق ذلك ال يزيد العدد

وثب ارتدادي : االرتداد
 سريع جانيب

05-71 0-7  

 

 د 0

زيادة وثبة كل جرعة تدريب 
 01-1حتى الوصول إىل 

تكرارات وجمموعتني، عند 
 ال يزيد العدد حتقيق ذلك

حركات : مرجحات
 الذراعني يف العدو

 

 

01-05 

 

 

1-7 

 

 

 د 0

زيادة وثبة كل جرعة تدريب 
 01-1حتى الوصول إىل 

تكرارات وجمموعتني، عند 
 .حتقيق ذلك ال يزيد العدد
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 صر الدينوأبو العال عبد الفتاح وامحد ن، (311م، ص 0114) أبو العال عبد الفتاح وإبراهيم شعالنحسب 
 :يتم تنظيم وبرجمة محل التدريب البليومرتي خالل األسبوع كاآلتي( 012م، ص 7113)

ليومرتي خالل األسبوع تبعا لــــ أبو العال عبد الفتاح بتنظيم وبرجمة تدريبات اليوضح  (77)اجلدول رقم 
 (.711، ص 6110)، وأبو العال عبد الفتاح وامحد نصر الدين (011م، ص 7110)اهيم شعالن روإب

 
العمل  نوع التدريب

 العضلي
التكرارات  املقاومة

 واجملموعات
اجلرعات  الراحة البينية الشدة

 األسبوعية
منط العضلة  البليومرتيك

 تقصر
 01-1 ثقل اجلسم

 تكرارات
0-01 

 جمموعات

بني  7-0 قصوى
 اجملموعات

مرات  7-3
 يف االسبوع

  
، يكون تنظيم وبرجمة محل التدريب البليومرتي خالل (075-074ص ، 7110)Carrio  كاريوأما بالنسبة لـــ   

 :األسبوع كاألتي
-760، ص Carrio ،6117)تنظيم محل التدريب البليومرتي خالل األسبوع يوضح  (76)اجلدول رقم 

760.) 
مستوى شدة 
 التمرين

عدد التكرارات  شدة التمرين
 واجملموعات

عدد اجلرعات 
 االسبوعية

ني مدة االسرتجاع ب
 اجملموعات أثناء احلصة

 دقائق 5-3 حصص 71Χ01-7 7-3-1 متوسطة-ضعيفة 3إىل  0
 دقائق 2-5 حصص 05Χ0-07 0-7-0 قصوى-عالية 5إىل  4

  
يف احلصة التدريبية بعدد التمرينات املستعملة وبعدد التكرارات، كما له صلة أيضا ( Série)يرتبط عدد اجملموعات    

ريبية لكل العب وكذلك باجملموعات العضلية املراد تدريبها ومبرحلة التدريب السنوية، مباشرة مع القدرات التد
(Bompa ،7113 41-41م، ص) 3إىل  7، فيما خيص الراحة البينية بني اجملموعة وأخرى مدتها ترتاوح بني 

البليومرتي عالية الشدة،  دقائق يف حالة تدريبات 2-5دقائق يف حالة تدريبات البليومرتي ذات الشدة املتوسطة، وبني 
(Fox 0111، آخرونو) أما الراحة البينية بني احلصص التدريبية وأخرى فهي مرتبطة باحلالة البدنية، وكذلك ،

 Hennig)ساعة،  41بقدرات االسرتجاع لكل العب ومبرحلة التدريب السنوية، فهذه العملية تستغرق عادة 
 (.313-320، ص Lomo 0112و
 :على الشكل التالي )التدريب البليومرتي(زيع احلمل التدرييب للمجموعة التجريبية األوىل قام الباحث بتو 
 .املصارعمن أقصى قدرة  (25 -51)شدة احلمل  -
 .جمموعات ( 0 -4)تكرار، عدد اجملموعات (04 -0)حجم احلمل  -
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 . تء التكراراراحة كافية نظرا ألداء التمارين بالشدة العالية أثنا (د3 -7 )فرتة الراحة -
 .جمموعات ( 0 -4)مرة يف  ( 04 -0)التكرار لتدريبات الوثب على الصناديق من  -
 .جمموعات ( 0 -4)مرة يف  ( 71 -01)التكرار لتدريبات الوثب احلر  -
 .جمموعات ( 0 -4)مرة يف  ( 04 -0)التكرار لتدريبات الذراعني واجلذع بالكرة الطبية  -
 .يب باالرتفاع التدرجيي للحمل بزيادة عدد مرات التكرارالتقدم باحلمل التدري -

 .جمموعة التدريب باألثقال :اجملموعة التجريبية الثانية
 .املصارعمن أقصى قدرة %(21 – 41)شدة احلمل  -
 .جمموعات(0- 3)تكرار، عدد اجملموعات(07 – 0)حجم احلمل -
 . تء التمارين بالسرعة العالية أثناء التكراراكفرتة راحة كافية نظرا ألدا(ثا 741- 01)فرتة الراحة  -
 .مراعاة التدرج يف الشدة من خالل زيادة وزن الثقل ومرات التكرار -
 .يتم األداء أثناء التكرارات بالسرعة العالية -

 :)البليومرتي واألثقال(جمموعة التدريب املختلط  اجملموعة التجريبية الثالثة
ات تدريبية خمتلطة جتمع بني التدريب باألثقال والتدريب البليومرتي، وذلك باستخدام ختضع هده اجملموعة لتنفيذ وحد

وهكذا بالتبادل  (أي وحدة تدريبية باألثقال تعقبها وحدة التدريب البليومرتي)وحدة تدريبية من كل منهما بالتناوب 
يف اجملموعتني األوىل والثانية من حيث حتى نهاية التجربة الرئيسية للبحث باستخدام نفس األسس التدريبية املتبعة 

 .مكونات احلمل التدرييب
 ختضع هده اجملموعة لتنفيذ وحدات تدريبية تقليدية معتادة  :اجملموعة الضابطة-

باألثقال على املصارعني حبيث ميتلكون األساس االنفجارية القوة راعى الباحث قبل تطبيق الوحدات التدريبية لتنمية 
ملا أوضحه اخلرباء بضرورة أن يصل املصارع إىل استخدام األثقال تزيد عن وزن جسمه قبل البدء يف  الكايف من القوة

 .التدريب البليومرتي
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 :تقسيم الوحدات التدريبية املقرتحة -7-6-1-0
فرتة : نحو التاليقسمت الوحدات التدريبية املقرتحة إىل ثالث فرتات تدريبية خالل اإلعداد للموسم التدرييب، على ال

 .بأربعة أسابيع التأسيس بأربعة أسابيع، فرتة اإلعداد بأربعة أسابيع، وأخريا فرتة ما قبل املنافسات ب
أو فرتة بناء األساس البدني، هي أساس االنطالق للنشاط املتزايد الشدة، وقاعدة تدريب القوة : فرتة التأسيس. أ

، 0111البساطي، ).بالتمارين ذات الشدة املنخفضة واحلجم الكبريوتسمى بفرتة زيادة حجم العضالت، وتتميز 
 (054صفحة 

.ميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب باألثقال خالل فرتة التأسيس( 70)اجلدول رقم   

 الشدة األسبوع
الراحة بني  احلجم

 اجملموعات
عدد 
 عدد التكرار التمرينات

 اجملموعات
0 41% 1-01 ثا071 3   01 

7 41% 1-01 ثا071 3   01 

ثا051 4 1 45% 3  01 

ثا051 4 1 45% 4  01 

 
.ميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب البليومرتي خالل فرتة التأسيس( 70)اجلدول رقم   
موعاتعدد اجمل التكرار عدد التمرينات الراحة بني اجملموعات احلجم الشدة األسبوع  

ثا071 4 0 %50 0  01 
ثا071 4 1 %50 7  01 
3 %55 1-01 ثا051 4   01 
4 %55 1-01 ثا051 4   01 

 
.خالل فرتة التأسيس املختلطميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب ( 70)اجلدول رقم   
 عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات الراحة بني اجملموعات احلجم الشدة األسبوع

0 
%40 
%50 

1-01  
0 

3 
4 

ثا071  
ثا071  

01 

7 
%40 
%50 

1-01  
1 

3 
4 

ثا071  
ثا071  

01 

3 
%45 
%55 

1 
1-01  

4 
4 

ثا051  
ثا051  

01 

4 
%45 
%55 

1 
1-01  

4 
4 

ثا051  
ثا051  

01 
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لقوة تعد املرحلة الثانية يف هرم تدريب القوة وتسمى بفرتة تنمية القوة األساسية، تهدف إىل تطوير ا:فرتة اإلعداد. ب
 .تتميز بالنقص التدرجيي يف احلجم والزيادة التدرجيية يف الشدة. االنفجارية

.ميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب باألثقال خالل فرتة اإلعداد( 72)اجلدول رقم   

 عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات الراحة بني اجملموعات احلجم الشدة األسبوع
5 %50 01-07 ثا071 3   01 
0 %50 01-07 ثا051 4   01 
ثا011 4 1 %60 2  01 
ثا011 4 1 %60 1  01 

 
 

.ميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب البليومرتي خالل فرتة اإلعداد( 71)اجلدول رقم   

 عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات الراحة بني اجملموعات احلجم الشدة األسبوع
5 %60 1-07 ثا051 4   01 
0 %60 1-07 ثا051 5   01 
ثا051 5 07 %65 2  01 
1 %65 01-04 ثا051 0   01 

 
.خالل فرتة اإلعداد املختلطميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب ( 70)اجلدول رقم   

 عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات الراحة بني اجملموعات احلجم الشدة األسبوع
5 

%50 
%60 

01-07  
1-07  

3 
4 

ثا071  
ثا051  

01 

0 
%50 
%60 

01-07  
1-07  

4 
5 

ثا051  
ثا051  

01 

2 
%60 
%65 

1 
07 

4 
5 

ثا011  
ثا011  

01 

1 
%60 
%65 

1 
07-04  

4 
0 

ثا011  
ثا051  

01 

 
 
 
 



- 144 - 

 

تسمى بفرتة تنمية القوة والقدرة، حيث يصل الالعب إىل قمة القوة القصوى والقدرة : فرتة ما قبل املنافسات. ج
اخلطيب، ).تتميز بالشدة العالية، وخصوصية التمرينات واألداء بأقصى سرعة ممكنة. ألخرىوالصفات البدنية ا

  (731، صفحة 0110
.ميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب باألثقال خالل فرتة ما قبل املنافسات (71)اجلدول رقم   

اجملموعاتالراحة بني  احلجم الشدة األسبوع  عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات 
ثا071 4 01 %65 1  01 
01 %65 01-07 ثا051 4   01 
00 %70 1-07 ثا051 4   01 
ثا011 5 01 %70 07  01 

 

.ميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب البليومرتي خالل فرتة ما قبل املنافسات( 61)اجلدول رقم   

لراحة بني اجملموعاتا احلجم الشدة األسبوع  عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات 
1 %70 07-04 ثا011 0   01 
ثا051 0 01 %70 01  01 
00 %75 07-04 ثا051 5   01 
07 %75 07-04 ثا051 5   01 

.خالل فرتة ما قبل املنافسات املختلطميثل توزيع األمحال جملموعة التدريب ( 67)اجلدول رقم   

دةالش األسبوع  عدد اجملموعات التكرار عدد التمرينات الراحة بني اجملموعات احلجم 
1 

%65 
%70 

01 
07-04  

4 
0 

ثا071  
ثا011  

01 

01 
%65 
%70 

01-07  
01 

4 
0 

ثا051  
ثا051  

01 

00 
%70 
%75 

1-07  
07-04  

4 
5 

ثا051  
ثا051  

01 

07 
%70 
%75 

01 
07-04  

5 
5 

ثا011  
ثا051  

01 

 

 :التدريب باألثقال حتديد األوزان جملموعة-
لـك عـن طريـق    ذأجرى الباحث االختبارات اخلاصة بتدريب األثقال لتحديد نقطة البداية بالنسبة لتدريبات األثقال، و

وقد مت عمل النسبة املئوية ملتوسط اجملموعات يف كل تدريب مـن  . التغلب عليه ملرة واحدة للمصارعأقصى ثقل ميكن 
 .تدريبات األثقال
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 :تفاعات جملموعة التدريب البليومرتيحتديد االر
ه اجملموعة فقد مت حتديد االرتفاعات عن طريق املتوسط احلسابي للمجموعـة اخلاصـة بتـدريبات البليـومرتي     ذبالنسبة هل

 .سم كمتوسط للمجموعة 41على االرتفاعات املختلفة فكانت البداية من  املصارعنيبعد اختبار 
 :)مرتي واألثقالالبليو(جمموعة التدريب املختلط 

ه اجملموعة مت ضبط ارتفاع الصناديق عند التمرينات البليومرتيـة، كمـا يف جمموعـة التـدريب البليـومرتي، وكـذا       ذيف ه
 .حتديد الوزن لألثقال كما يف جمموعة التدريب باألثقال

، واسرتشد الباحث يةاالنفجارألن القدرة املراد تنميتها هي القوة % 41دة ب شحدد الباحث أن تبدأ ال :الشدة 7
 .ين يؤكدون على ضرورة أداء التمرين بأقصى سرعة ممكنةذبآراء الباحثني ال

تكرار ألداء التمرينات مـع زيـادة سـرعة األداء دون اإلخـالل بدقـة       04إىل  1حدد الباحث عدد مابني  احلجم .6
 .األداء يف تدريبات األثقال، وكذلك يف تدريبات البليومرتي

 .دقائق تؤدى فيها تدريبات اإلطالة كراحة اجيابية 3إىل  7حدد الباحث فرتات الراحة من  :حةفرتات الرا .0
لك بزيـادة معـدل ضـربات القلـب     ذدقيقة، و 71-05راعى الباحث اإلمحاء اجليد الذي يرتاوح ما بني  :اإلمحاء .0

مرونـة املفاصـل ومطاطيـة    ضربة يف الدقيقة، وارتفاع درجة حرارة عضالت اجلسـم وزيـادة    071-011حتى تصل 
 .العضالت واألربطة

عمـل   وجيب تنفيذ مترينات اإلطالة قبل أداء تدريبات األثقال مـن أجـل العمـل اجليـد حلركـة املفاصـل        :اإلطالة .0
 .تؤدى أيضا بعد التمرينات من أجل االسرتخاء وإزالة اجلهد الذي خضعت له العضالت ،.العضالت

ي يؤدى التمرين بالشكل املطلوب ينبغي ضبط عملية التـنفس الصـحيح خاصـة    لك :األداء الصحيح والتنفس .2
 .عند االنقباض العضلي من أجل ضمان سريان الدم وامداد اخلاليا باألكسجني الالزم

 :األسس العلمية يف وضع التدريبات املقرتحة-7-6-1-4
رق السليمة والصحيحة إلعداد حمتوى لقد اعتمد الباحث على املراجع العلمية والدراسات السابقة الختيار الط

 : ضبط مايليمتو هالتدريبات املقرتحة يف الكاراتي
 .مراعاة األداء السليم للتمارين املستخدمة*
 .ضرورة أداء إمحاء خاص حتى يتم جتنب حدوث أضرار يف املفاصل واألربطة واألوتار*
 .سنة 01-02مراعاة خصائص املرحلة العمرية *
 .مل مع اختيار مستوى األمحال حيث ميكن أداء التمارين بصورة انفجاريةالتدرج مبستوى احل*
 .مراعاة األسس العلمية لعملية التعلم والتدريب*
 :مكونات الوحدة التدريبية-7-6-1-5

بعد إجراء االختبارات البدنية القبلية لعينات البحث التجريبية والضابطة مت تطبيق الوحدات التدريبية املعدة من قبل 
مبعدل ثالث وحدات تدريبية أسبوعيا بواقع وحدة تدريبية أليام السبت، االثنني،  (مبساعدة فريق العمل)الباحث 
 :وقد مشلت كل وحدة تدريبية ثالث أقسام يتفق حمتواها ومضمونها وأهداف الوحدة، وهي مساءا.األربعاء
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حدة التدريب من أجل تهيئة العضالت، تنبيه اجلهاز تستخدم يف و. يطلق عليه أحيانا التسخني أو فرتة التهيئة:اإلمحاء
 .العصيب املركزي واجلهاز احلركي، وزيادة نشاط اجلهاز الدوري التنفسي

وعامة . حيتوي اجلزء الرئيسي على التمارين اليت تعمل على حتقيق هدف أو أهداف وحدة التدريب: اجلزء الرئيسي
 .هخاصة بالكاراتي لبدنية للمصارع ومتارين مهاريةتعطى التمارين اليت ترفع من مستوى اللياقة ا

حيتوي اجلزء اخلتامي على مترينات االسرتخاء والتهدئة، يهدف هدا اجلزء إىل العودة باملصارع إىل حالته :اجلزء اخلتامي
احليوية  ه املرحلة متارين تساعد على التخلص من التعب وتهدئة عمل األجهزةذالطبيعية قدر اإلمكان، حيث خيتار يف ه

 (010، صفحة 0112الصفار، ).اليت توفر لالعب الراحة النفسية
 : حتليل بناء الوحدات التدريبية املقرتحة -7-6-1-6

 .يتوقف بناؤه ومدته على طبيعة ونوع األهداف اإلجرائية والوحدة. دقيقة 11الوقت اإلمجالي للوحدة التدريبية هو 
. البعدية وحدة، إضافة إىل وحدتني لالختبارات القبلية و 30عدد الوحدات التدريبية املطبقة خالل ثالث أشهر هي 
 .وهي متساوية جلميع عينات البحث التجريبية والضابطة

 : احلجم الزمين للوحدات التدريبية املقرتحة
 .دقيقة 11وحدة، زمن كل وحدة  30عدد الوحدات التدريبية املقرتحة هو 

 %.77: جزء اإلمحاء. %3: اجلزء اإلداري: ويقسم إىل ،%75: القسم التحضريي
 %.05: القسم الرئيسي
 %.01: القسم اخلتامي

 :االختبارات البعدية  -7-6-1-7
التدرييب  الربنامجبعد االنتهاء من تنفيذ  (7104/ 10/ 10)مت إجراء االختبارات البعدية على عينة البحث بتاريخ 

 .لوب والتسلسل املشابه لالختبارات القبلية نفسها باألس
 :الدراسة اإلحصائية -7-6-71

 الك العلم الذي يبحث يف مجع البيانات وتنظيمها وعرضها وحتليلهذعلم اإلحصاء هو : "يذكر أبو صاحل وآخرون أن
 " (11صاحل، صفحة )بناء عليه تواختاذ القرارا

ومنه نستخلص أن اهلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية هو التوصل إىل مؤثرات كمية تساعدنا على التحليل 
 :من بني التقنيات املستعملة اعتمدنا على الوسائل اإلحصائية التالية. والتفسري والتأويل واحلكم

 النسبة املئوية-
 .هو عدد التكرارات: حيث س    =   )%(      

 (040، صفحة 0111اهلادي، ).هو اجملموع الكلي: ع        
 :املتوسط احلسابي-

وهو من أهم وأشهر مقاييس النزعة املركزية الذي يستخرج جبمع قيم كل عناصر اجملموعة ثم قسمة النتيجة على عدد 
 :وحيسب من خالل املعادلة التالية. العناصر

 

× 011 
 

 س
 ع
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  املتوسط احلسابي: حيث س                               = س 
 .   جمموع القيم: مج س          

 (37 ، صفحةGilbert ،0121).(حجم العينة)عدد األفراد : ن 
 :االحنراف املعياري-
 

 .املعيارياالحنراف : حيث ع=                                    ع 
   .    عن املتوسط تجمموع مربعات االحنرافا:7مج ج                
 (24، صفحة 0113احلفيظ، ).عدد أفراد العينة: ن     
 :معامل االلتواء-
 (11، صفحة 0111باهي، )                      =                              ل 
 
 (: ارتباط برسون)معامل االرتباط -
 

 =ر 
 معامل االرتباط البسيط لربسون       : حيث ر

 .عدد أفراد العينة: ن
 .جمموع درجات االختبار ص xجمموع درجات االختبار س : مج س ص

 جمموع درجات االختبار س: (مج س)
 ..ر صجمموع درجات االختبا: (مج ص)

 جمموع مربع درجات االختبار س: 7مج س
 مربع جمموع درجات االختبار س: 7(مج س)

 .جمموع مربع درجات االختبار ص: 7مج ص
 .مربع جمموع درجات االختبار ص: 7(مج ص)

 اهلدف منه معرفة مدى العالقة االرتباطية بني االختبارين بالرجوع إىل جدول الداللة اإلحصائية ملعامل االرتباط
إبراهيم، ).إن كانت النتيجة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية فإن االرتباط يكون قويا والعكس صحيح. برسون

 (0111األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس، 
 ":T Student" "ت ستودنت" اختبار الداللة اإلحصائية -
  

 .اختبار ستودنت: حيث ت             =            ت 
 .متوسط الفروق: م ف                               

 مج س
 ن

7مج ج  
 ن

(الوسيط  -املتوسط احلسابي )3  
 االحنراف املعياري 

(مج ص()مج س) -ن مج س ص   
 7ن مج س

7(مج س)–
 7(مج ص)-7ن مج ص

 

 

 م ف
 

7ج ف  
(0-ن)  
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 .جمموع مربع احنرافات الفروق عن متوسطها احلسابي: 7ج ف                               
 .عدد أفراد العينة: ن                               
 (713أمني، صفحة ).درجة احلرية :0-ن                               

 .هده املعادلة هو معرفة داللة الفروق بني االختبار القبلي والبعدي لعينة واحدة مإن اهلدف من استخدا
 ":FicherF" "ف"اختيار حتليل التباين -

. ات وداخلها، أو مدى التباين بينها، ودرجة جتانسهايستخدم هدا االختبار ملعرفة مدى الفروق القائمة بني اجملموع
اليت أدت منها العينات  تهل اجملتمعا: وهي طريقة تعتمد على معرفة توزيعات شنيدينكور، وتستعمل يف اإلجابة عن

 ال ؟ متجانسة أو
 

 =                           =                                          ف 
 

 .استعمال هدا االختبار هو معرفة جتانس العينات قبل بداية التجربة وبعد نهايتهااهلدف من 
 :النسبة املئوية للتقدم-

 .استخدمها الباحث بغرض التعرف على مقدار التقدم يف التحصيل نتيجة الوحدات التدريبية املقرتحة على الالعبني
 

 x 100                 =                             النسبة املئوية للتقدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التباين بني العينات
عيناتالتباين داخل ال  

 

 متوسط مربع االحنرافات بني اجملموعات
 متوسط مربع االحنرافات داخل اجملموعات

القياس القبلي –القياس البعدي   
 القياس القبلي
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 : صعوبات البحث -7-6-77
، صفحة 7110منصور، ).عملية البحث عملية صعبة تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة بها بطريقة أكثر علمية

24) 
 :ومن بني هده الصعوبات

 .ق العملالقيام جبلسات عمل عديدة مع فري -
 .صعوبة احلصول على أدق املعلومات من املدربني أثناء املقابالت الشخصية -
 .لدى املصارعني نظرا لكونه جديد عليهموتدريب األثقال صعوبة تطبيق التدريب البليومرتي  -
 .هالكاراتينقص يف املراجع واملصادر املتعلقة برياضة -
 . هتيالكارانقص يف البحوث املشابهة يف رياضة  -
 

 
 : اخلالصة

البحث و اإلجراءات امليدانية اليت أجنزها الباحث خالل التجربة االستطالعية  منهجيةلقد مت التطرق يف هذا الفصل إىل 
واألساسية حيث تطرق يف بداية هذا الفصل إىل التجربة االستطالعية فأشار إىل عدة خطوات علمية أجنزها متهيدا 

ملها بتوضيح املنهج املستخدم يف البحث، اجملتمع، جماالت البحث ومتغرياته ثم الضبط للتجربة األساسية اليت استع
اإلجرائي ملتغريات البحث وأدوات البحث وسيكومرتية األداة ثم الدراسات اإلحصائية ويف األخري تناول الباحث أهم 

 .صعوبات البحث
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 :الفصل الثاني

 و تحليل النتائج ومناقشتها عرض
  متهيد

 .البحث اتلعيناالختبارات البدنية القبلية عرض وحتليل ومناقشة نتائج -6-7
 .البحث اتلعيناالختبارات البدنية القبلية والبعدية عرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-6
 .البحث اتلعيناالختبارات البدنية البعدية عرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-0
 .االستنتاجات -6-0
 .رضياتمناقشة الف -6-0
 .االقرتاحات -6-2
 .اخلالصة العامة  -6-1
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 : متهيد
يف هذا الفصل مبعاجلة الباحث تتطلب منهجية البحث عرض وحتليل النتائج ومناقشتها وعلى هذا األساس قام الطالب 

اييس إحصائية ووضعها يف الضابطة باستخدام مقاجملموعة  و ةالتجريبي اتللمجموعالبدنية النتائج اخلام لالختبارات 
جداول تسهل مالحظة الفرق واملقارنة بينها ومن ثم مناقشتها لغرض الوصول إىل حتقيق أهداف البحث والتحقق من 

 .فروضه
 .البحثلعينة االختبارات البدنية القبلية عرض وحتليل ومناقشة نتائج -6-7

ات البدنية بني مجيع عينات البحث الرئيسية أظهرت نتائج االختبارات القبلية التجانس والتكافؤ لالختبار
ا التجانس ذالباحث من خالهلا معرفة ه حاولواليت  ،واجملموعة الضابطة ةالتجريبي اتبواسطة حتليل التباين بني اجملموع

 .بني العينات إلرجاع الفروق يف الدالالت أو يف النسب املئوية للتقدم يف االختبارات البعدية على القبلية 
.يبني قيمة ف احملسوبة و اجلدولية يف االختبارات القبلية( 66)ول رقماجلد  

 
 الدراسة اإلحصائية

 االختبارات
درجة 
 احلرية

مستوى  ف اجلدولية
 الداللة

 الداللة اإلحصائية ف احملسوبة

.من الثبات(الطويل)الوثب العريض  

62 2.97 1.10 

 غري دال إحصائيا 1.79

.الوثب العمودي من الثبات  غري دال إحصائيا 1.98 
.كغ0دفع الكرة الطبية   غري دال إحصائيا 1.61 

.اختبار اجلري متعدد االجتاهات  غري دال إحصائيا 1.22 
.مرت 01اختبار العدو   غري دال إحصائيا 1.78 

 
لغت على تبني نتائج اجلدول قيم ف احملسوبة جملموعات البحث يف االختبارات البدنية القبلية اليت ب

عند مستوى  7.12وهي أقل من ف اجلدولية اليت تقدر ب  (1.21، 1.70، 1.01، 1.11، 1.21:)التوالي
 .ا يدل على جتانس عينات البحث يف االختبارات القبلية مجيعهاذوه. (70)ودرجة احلرية  1.15الداللة 
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 :البحثلعينة البعدية  االختبارات البدنية القبلية وعرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-6
البعدي  القبلي و من الثبات(الطويل)الوثب العريضاختبار عرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-6-7
 البحث اتلعين

من الثبات(الطويل)البعدية الختبار الوثب العريض يوضح نتائج االختبارات القبلية و( 60)اجلدول رقم  
.لعينات البحث التجريبية والضابطة  

 اإلحصاء
يناتالع  ن 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
ت 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 جمموعة ت 
 البليومرتي

1 

0.02 1.113 0.13 1.113 7.29 

2.36 2 

1.15 

 دال إحصائيا

 جمموعة ت
 دال إحصائيا 24.23 1.111 0.76 1.111 0.09 باألثقال

 جمموعة ت
 دال إحصائيا 03.24 1.110 0.12 1.113 0.02 املختلط

 دال إحصائيا 5 7.52 0.21 1.110 0.27 1.110 0.21 0 اجملموعة الضابطة

 
حلكم املوضوعي املبني يف اجلدول أعاله، املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي أسفرت عن ا

اجلدولية  (ت)وهي اكرب من ( 74.73،03.24، 2.71) ةالتجريبي اتاحملسوبة للمجموع (ت)والذي يوضح قيم
مّما يعين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل . 2ودرجة حرية  1.15عند مستوى الداللة (7.30)

 (ت)وكذلك األمر بالنسبة للعينة الضابطة اليت بلغت عندها  من الثبات.العريضاالختبار البعدي يف اختبار الوثب 
 .0.21احملسوبة 

وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية اليت تعكسها نتائج التحصيل ألفراد عينات البحث 
 لتدريب البليومرتيالبعدي ل ة ،حيث كان املتوسط احلسابيالتجريبي اتومجيعها دالة إحصائيا لصاحل أفراد العين

واألخص (0.27) بأفراد العينة الضابطة مقارنة(0.12) والتدريب املختلط (0.20) باألثقالالتدريب و (0.13)
األمر الذي يرجح مرة أخرى كفة  املختلط ثم التدريب البليومرتي ثم التدريب باألثقاللصاحل أفراد جمموعة التدريب 

وهذا يعزز  االنفجاريةتنمية القوة على امج التقليدي للمجموعة الضابطة يف تأثريه اإلجيابي الربنامج املقرتح على الربن
 .املختلطمكانة التدريب 
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أن احلصول على القوة االنفجارية املقرونة بالسرعة يف تدريبات األثقال يف حدود إمكانياتها ( نصيف)ويذكر 
القوة )لعون بإنتاج اكرب كمية من القوة يف اقصر مدة حتقق أفضل إجناز هلذا جند أن مدربي ألعاب القوى مو

من خالل األثقال، الن الرياضي يبذل يف تدريبات األثقال أقصى قوة لتخليص األثقال من عامل اجلاذبية ( االنفجارية
 .(45صفحة ، 0111نصيف، ) .واالرتفاع مبستوى األثقال ألداء اإلجناز األفضل

عملت على إثارة األلياف العضلية الضرورية أو إثارة العدد الضروري لطة أن التدريبات املختويرى الباحث 
، ذلك الن العضلة عند تعرضها ملؤثر فإنها قد تتأثر بكاملها أو قد تتأثر االنفجارية من األلياف مما أدى إىل زيادة القوة 

ذلك فإن التمرينات اليت استخدمت  جبزء منها، وهذا يعتمد بطبيعة احلال على الشدة املميزة هلذا املثري، فضاًل عن
كانت ذات نوعية جيدة وموجهة وتصاعدية إىل العضالت العاملة واليت أدت إىل تطور القوة االنفجارية لعضالت 

 .الرجلني
 البحث اتالبعدية لعين يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و(70 )رقم  الشكل

 .باتمن الث(الطويل)الوثب العريضيف اختبار 

 
 

البعدية  املتوسطات احلسابية القبلية ونتائج الفرق بني  أعاله من النتائج السابقة املوضحة يف الشكل البياني
حققت أحسن تطور مقارنة  ةالتجريبي ات، يتضح أن اجملموعمن الثبات الوثب العريضالبحث يف اختبار  اتلعين

واألخرية أحسن من  أحسن من جمموعة التدريب البليومرتي طاملختلباجملموعة الضابطة، وكانت جمموعة التدريب 
 التدريب باألثقال 

اليت طبق عليها الربنامج التدرييب كانت أكثر  ةالتجريبي اتيستخلص الباحث من خالل النتائج السابقة أن العين
ة الضابطة اليت مل تسجل عكس العينمن الثبات للرجلني يف اختبار الوثب العريض  االنفجاريةالقوة  تطويرفعالية يف 

ياسر دبور وحممد  تطور ملحوظ يف هذا االختبار واليت تدربت بالطريقة التقليدية وهذا ما يتوافق مع دراسة كل من
  7112مرسالن

1,5 

1,55 

1,6 

1,65 

1,7 

1,75 

1,8 

1,85 

1,9 

1,95 

2 

 اجملموعة الضابطة املختلط األثقال البليومرتي

 بعدي قبلي
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 اتلعينالبعدي  القبلي و الوثب العمودي من الثباتاختبار عرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-6-6
 :البحث

لعينات البحث التجريبية القبلي والبعدي الوثب العمودي من الثبات  ج اختباريوضح نتائ( 60)اجلدول رقم
 .والضابطة

 اإلحصاء
 ن      العينات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
ت  ت احملسوبة

 اجلدولية
درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

الحنراف ا
 املعياري

جمموعة ت 
 البليومرتي

1 

1.36 1.112 1.49 1.112 8.22 

2.36 2 

1.15 

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 5.15 1.112 1.46 1.117 1.38 األثقال

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 01.11 1.117 1.02 1.117 1.35 املختلط

دال 
 إحصائيا

 5 7.52 2 1.117 1.40 1.117 1.31 0 اجملموعة الضابطة
دال 
 إحصائيا

 

املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي أسفرت عن احلكم املوضوعي املبني يف اجلدول أعاله، 
اجلدولية  (ت)وهي اكرب من  (01.11، 5.05، 1.77)التجريبية  موعاتاحملسوبة للمج (ت)والذي يوضح قيم

مّما يعين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل  ،2حرية  ودرجة 1.15عند مستوى الداللة  (7.30)
 (ت)وكذلك األمر بالنسبة للعينة الضابطة اليت بلغت عندها  من الثبات االختبار البعدي يف اختبار القفز العمودي

 .2احملسوبة 
ة إحصائيا لصاحل أفراد وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية ألفراد عينات البحث ومجيعها دال

مقارنة بـأفراد  (1.02)التدريب املختلط (1.40)التدريب باألثقال  ،(1.41)العينات التجريبية التدريب البليومرتي 
األمـر الـذي   ، البليومرتيوجمموعة التدريب  املختلطواألخص لصاحل أفراد جمموعة التدريب . (1.40)العينة الضابطة 

القـوة  املقرتح على الربنامج التقليدي للمجموعة الضابطة يف تأثريه اإلجيابي على صـفة   امجنيرجح مرة أخرى كفة الرب
البليومرتي، حيث يشري كل من وجدي الفـاتح ولطفـي السـيد إىل أن    املختلط ووهذا يعزز مكانة التدريب االنفجارية 
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طيـة العضـلية مـن خـالل مـا يعـرف       التدريب البليومرتي يعترب جمموعة من التمارين صممت من أجل تنمية القوة املطا
بدورة اإلطالة والتقصري، والتدريب البليومرتي يعتمد على حلظات التسارع والفرملة اليت حتدث نتيجة لوزن اجلسم يف 
حركاته الديناميكية مثل الوثب االرتدادي بأنواعه، وهذا األسـلوب يف التـدريب يسـاعد علـى تنميـة القـدرة العضـلية        

 ) 311،صفحة7117وجدي الفاتح ولطفي السيد ، (الديناميكي  من األداء وبالتالي فإنه حيسن
أن التطور املعنوي يف نتائج الوثب العمودي يف تدريبات األثقال تعمل على تطوير القـوة الـيت   ( الصويف)ويرى 

يادة حميطـات  بدورها تطور القوة االنفجارية لذلك اجلزء وهذا ينعكس على نتيجة اختبار الوثب العمودي فضاًل عن ز
، 0111الصـويف،  . )األطراف السـفلى الناجتـة عـن تـدريبات األثقـال عملـت علـى تطـور القـوة لألطـراف السـفلى           

 .اختبار القوة االنفجارية لعضالت الرجلنيأن تدريبات األثقال أثرت إجيابيًا يف ونالحظ  (51صفحة
 البحث اتلبعدية لعينا يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و( 72)الشكل رقم 

 .من الثبات العمودي الوثبيف اختبار 
 

 
 

البعديـة لعينـة    الفرق بني نتائج املتوسطات احلسابية القبلية والذي يوضح من النتائج السابقة يف الشكل البياني 
موعـة  ، يتضح أن اجملموعات التجريبية حققت أحسـن تطـور، وكانـت جم   من الثبات البحث يف اختبار القفز العمودي

لك باعتماد التـدريب  ذويفسر  ،أحسن من التدريب باألثقالواألخري البليومرتي  املختلط أحسن من التدريب التدريب
ه نالبليومرتي على متارين القفز لألعلى وإىل زيادة استثارة األلياف العضلية اليت تؤدي إىل اشرتاك عدد كبري منها ينتج ع

، والذي (7113)األداء املنفجر، ويتفق دلك مع ما روى أبو العال عبد الفتاح انقباض قوي وسريع ويعمل على زيادة 
حيث أشار إىل أن التدريب البليومرتي يعمل على استثارة املغازل العضلية مما ينتج عنه (. 0113)يؤكده أيضا كالتش 

األلياف العضلية النشطة الـيت  توتر عالي يف الوحدات احلركية املتحررة وإثارة ملستقبالت أخرى تعمل على زيادة عدد 
 .تسبب زيادة القوة الناجتة

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

 .اجملموعة  الضابطة املختلط األثقال البليومرتي

 بعدي قبلي
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وهدا ما اتفق مع . كانت األحسن من كل اجملموعات التجريبية املختلطومن جهة أخرى فإن جمموعة التدريب 
دراسة حممد عبد العال وآخرون اليت تشري إىل أن الفروق بني التدريب باألثقال مـع البليـومرتي أكثـر تـأثريا مـن كـل       

 .ريب على حدةتد
 :البحث اتلعينالبعدية  اختبار الكرة الطبية القبلية وعرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-6-0
 

.لعينات البحث التجريبية والضابطةالقبلي و البعدي يوضح نتائج اختبار دفع الكرة الطبية ( 60)اجلدول رقم  

 اإلحصاء
 ن العينات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
ت 
ةاحملسوب  

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

جمموعة ت 
 البليومرتي

1 

4.82 1.00 5.52 1.12 1.46 

2.36 2 

1.15 

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 0.17 1.17 5.46 1.12 4.16 األثقال

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 07.51 1.117 5.11 1.10 4.02 املختلط

دال 
 إحصائيا

 5 7.52 0.21 1.00 4.11 1.02 4.10 0 اجملموعة الضابطة
دال 
 إحصائيا

 
املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي أسفرت عن احلكم املوضوعي املبني يف اجلدول أعاله، 

اجلدولية  (ت)وهي اكرب من  (07.51، 0.17، 1.40)التجريبية  موعاتسوبة للمجاحمل (ت)والذي يوضح قيم
مّما يعين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل  ،2ودرجة حرية  1.15عند مستوى الداللة  (7.30)

احملسوبة  (ت)ندها وكذلك األمر بالنسبة للعينة الضابطة اليت بلغت ع دفع الكرة الطبيةاالختبار البعدي يف اختبار 
0.21. 

وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية ألفراد عينات البحث ومجيعها دالة إحصائيا لصاحل أفراد 
مقارنة بأفراد (5.11)التدريب املختلط (5.40)التدريب باألثقال  ،(5.52)العينات التجريبية التدريب البليومرتي 

 البليومرتيوجمموعة التدريب  املختلطخص لصاحل أفراد جمموعة التدريب واأل. (4.11)العينة الضابطة 
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 تطوير القوة االنفجاريةامج املقرتح على أفراد العينات التجريبية يف نهذا ما يعزز مرة أخرى التأثري اإلجيابي للرب
 .وتفوقها على الربنامج التقليدي للمجموعة الضابطة

عات عالية، وهذه السرعات العالية متثل أهمية كبرية يف كثري من متارين التدريب البليومرتي بسر ىتؤد
 .األداءات وبالتالي تقرتب يف خصوصيتها مما هو مطلوب يف هذه األداءات فتحقق عائدا تدريبيا عاليا

أفادت بأن استخدام التدريب البليومرتي يساعد يف حتسني أسلوب استخدام الطاقة  إن كثريا من الدراسات
رفع كفاءة األفعال العصبية املنعكسة اخلاصة باإلطالة حيث يعمل هذا التدريب على حتسني طاقة احلركة املطاطية و

عبد  (ةالعضلي وطاقة املطاطية اليت هلما تأثري كبري على تنمية القدرة العضلية عن طريق دورة اإلطالة والتقصري لأللياف
 )   01-05 ،صفحة7110، الرمحان زاهر

اب التطوير إىل فعالية املنهاج التدرييب الذي كان له األثر الواضح يف تطوير القوة االنفجارية ويعزو الباحث أسب
لعضالت الذراعني وكذلك إىل التمارين اليت مت اختيارها ضمن املنهاج التدرييب ، إذ أن التمارين اليت استخدمت كانت 

ة وكما أن التمارين اليت استخدمت لتطوير الق القوة االنفجارية لعضالت الذراعني ، تطويرذات تأثري فعال يف 
 .لعضالت الذراعني أظهرت نتائج جيدة يف اختبار رمي الكرة الطبية  االنفجارية

 البعدية لعينة البحث  يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و( 71)الشكل رقم 
 .يف اختبار دفع الكرة الطبية

 
 

البحث يف اختبار دفع الكرة  اتالبعدية لعين نتائج املتوسطات احلسابية القبلية و يؤكد الشكل البياني الفرق بني
املختلط أحسن من التدريب يتضح أن اجملموعات التجريبية قد حققت أحسن تطور، وكانت جمموعة التدريب  ،الطبية

بليـومرتي يزيـد مـن سـرعة     لـك إىل أن التـدريب ال  ذويعزي الباحث . أحسن من التدريب باألثقالواألخري البليومرتي 
لك بزيادة مقدرة العضالت على االنقباض مبعدل أسرع وأكثر تفجرا خالل مدى احلركة يف املفصل، ذاألداء احلركي و

ه التمـارين تـؤدي إىل حتسـني التوافـق داخـل      ذكما أن الشدة العالية اليت عادة ما تستخدم يف هـ . وبكل سرعة احلركة
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 .اجملموعة  الضابطة املختلط األثقال البليومرتي
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ة، مما يؤدي إىل حتسني مستوى القوة دون حدوث زيادة يف كتلة العضلة، وبالتالي وزن العضلة وبني اجملموعات العضلي
ويشري قاسـم حسـن إىل أن تنميـة القـوة تـرتبط يف املقـام األول بـبعض         ،ا ما يشري إليه عبد الرمحن الزاهرذوه. اجلسم

املشاركة يف العمل ودرجة التوافق بني العوامل اخلاصة بالتوافق العصيب العضلي، اليت من أهمها عدد الوحدات احلركية 
. ل االنقباض العضليذلك لزيادة مستوى بذه العوامل كلما أدى ذالعضالت، حيث كلما ارتفعت درجة التوافق بني ه

وباملقابل نرى حتسن جمموعة التدريب باألثقال حيث . 0110وتتفق النتائج احملصل عليها مع نتائج دراسة ياسر دبور 
 .االنفجاريةميان اخلطيب إىل أهمية استخدام التدريب باألثقال لتنمية القوة ارت نارشوكما أ

اليت كانت األحسن منهم مجيعا، يتبني لنا أهمية  املختلطومن خالل النتائج احملصل عليها عند جمموعة التدريب 
االنفجاريـة  يف تنميـة القـوة   استخدام التنوع بني التدريبات باألثقال والتدريب البليومرتي للحصول على أفصل النتائج 

 .مصارعي الكاراتيهلدى 
 اتلعينالبعدي  القبلي و اجلري متعدد االجتاهاتاختبار عرض وحتليل ومناقشة نتائج -6-6-0

 البحث
لعينات البحث التجريبية القبلي و البعدي  اجلري متعدد االجتاهاتيوضح نتائج اختبار ( 62)اجلدول رقم

 والضابطة

 اإلحصاء
 ن العينات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ت احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

جمموعة ت 
 البليومرتي

1 

13.06 1.09 13.66 1.39 4.02 

2.36 2 

1.15 

 دال إحصائيا

ة تجمموع  
 دال إحصائيا 3.11 1.71 03.10 1.10 03.41 األثقال

 جمموعة ت
 دال إحصائيا 1.35 1.74 03.11 1.17 07.51 املختلط

 دال إحصائيا 5 7.52 4.31 1.01 03.52 1.11 03.41 0 اجملموعة الضابطة

وضوعي املبني يف اجلدول أعاله، املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي أسفرت عن احلكم امل
اجلدولية  (ت)وهي اكرب من  (1.35، 3.11، 4.17)التجريبية  موعاتاحملسوبة للمج (ت)والذي يوضح قيم

مّما يعين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل  ،2ودرجة حرية  1.15عند مستوى الداللة  (7.30)

اجملموعة 
ةالضابط  

 



- 159 - 

 

 (ت)وكذلك األمر بالنسبة للعينة الضابطة اليت بلغت عندها  جتاهاتاجلري متعدد االاالختبار البعدي يف اختبار 
 .4.31احملسوبة 

وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية ألفراد عينات البحث ومجيعها دالة إحصائيا لصاحل أفراد العينات 
مقارنة بأفراد (03.11)املختلط  التدريب(03.10)التدريب باألثقال  ،(03.00)التجريبية التدريب البليومرتي 

وهذا ما أكده . باألثقالوجمموعة التدريب  املختلطواألخص لصاحل أفراد جمموعة التدريب . (03.52)العينة الضابطة 
، و األثقاليف دراسته على أهمية استمرار التدريب على القوة باالستفادة من التدريب البليومرتي  ثروت حممد اجلندي

 . اعتمده الباحث من خالل تفعيله للتدريبات املقرتحة وهو الشيء الذي
ويعزو الباحث هذا التطور إىل فاعلية املنهاج التدرييب وما حيتويه من متارين لتطوير القوة االنفجارية لعضالت الرجلني 

ني كلما كلما زادت قوة عضالت الرجل واليت أثبتت أثرها اإلجيابي من خالل النتائج اليت حصل عليها الباحث إذ
تاج من حي اجلري متعدد االجتاهاتمن السيطرة على احلركات اليت يؤديها بالرجلني، وان  مصارع الكاراتيهاستطاع 

من تغري االجتاه أثناء اجلري مع  املصارعقوة عضلية كبرية تعمل على إخراج أقصى قوة ممكنة حتى يتمكن  ملصارعا
إشراك معظم عضالت اجلسم بوصفها وحدة واحدة وعضالت الرجلني  وهذا حيتاج إىل احملافظة على السرعة الالزمة

 .القوة املناسبة والكافية  املصارعنيعلى وجه اخلصوص ، وإن تدريبات األثقال قد عملت على اكتساب 
 البحث اتيبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعين(70)رقم  الشكل

 اتختبار اجلري متعدد االجتاهايف 

 
اجلري البحث يف اختبار  اتالبعدية لعين يؤكد الشكل البياني الفرق بني نتائج املتوسطات احلسابية القبلية و

املختلط أحسن يتضح أن اجملموعات التجريبية قد حققت أحسن تطور، وكانت جمموعة التدريب  متعدد االجتاهات،
على  املختلطويفسر الباحث حتسن جمموعة التدريب  يأحسن من التدريب البليومرتمن التدريب باألثقال واألخري 
اليت أظهرت أن  0112 العزيز عزة عبدوتتفق النتائج املتوصل إليها مع نتائج دراسة . فاعلية الربنامج التدرييب املقرتح

 .أثر اجيابيا يف تنمية القوة لعينة البحثمع األثقال الربنامج التدرييب باستخدام التدريب البليومرتي 
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 .اجملموعة  الضابطة املختلط األثقال البليومرتي
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تنمية الرشاقة من خالل نتائج اختبار قد أدت إىل  ي مع األثقال بأن تدريبات البليومرت يرى الباحثمما تقدم 
زيادة مرونة ومطاطية العضالت ومرونة املفاصل املشاركة يف األداء من جراء يف وذلك  اجلري متعدد االجتاهات

و  احلجالت والكرات الطبية واملدرجات واملوانع ومثل القفزات  ياستخدام أنواع خمتلفة من تدريبات البليومرت
درجة عالية من التوافق بني عمل الرجلني واجلذع  املصارعني، وأن هذه التدريبات قد عملت على اكتساب األثقال

 .أثناء األداء السريع مع تغري االجتاه  والذراعني
ليها الربنامج التدرييب املقرتح كانت اليت طبق ع ةالتجريبي اتومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العين

على عكس اجملموعة الضابطة اليت طبق عليها  اجلري متعدد االجتاهاتيف اختبار  االنفجاريةأكثر فاعلية يف تنمية القوة 
 .0111ابتسام عمار جبارة الربنامج التدرييب التقليدي وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

 البحث اتلعينالبعدي  القبلي و مرت 01 العدواختبار عرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-6-0
.لعينات البحث التجريبية والضابطة القبلي و البعدي مرت 01العدو يوضح نتائج اختبار ( 61)اجلدول رقم  

 اإلحصاء
 العينات

 ن
 االختبار البعدي االختبار القبلي

ت 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
ئيةاإلحصا املتوسط  

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

جمموعة ت 
 البليومرتي

1 

7.42 1.004 2.90 0.004 16.36 

2.36 2 

1.15 

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 1.07 1.110 2.11 1.117 2.20 األثقال

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 75.10 1.114 2.92 1.110 2.77 املختلط

دال 
 إحصائيا

 5 7.52 2 1.117 2.10 1.117 2.13 0 اجملموعة الضابطة
دال 
 إحصائيا

 

املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي أسفرت عن احلكم املوضوعي املبني يف اجلدول أعاله، 
اجلدولية  (ت)وهي اكرب من  (75.10، 1.07، 00.30)التجريبية  موعاتاحملسوبة للمج (ت)والذي يوضح قيم

مّما يعين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل  ،2ودرجة حرية  1.15عند مستوى الداللة  (7.30)
 .2احملسوبة  (ت)وكذلك األمر بالنسبة للعينة الضابطة اليت بلغت عندها  م51اجلري االختبار البعدي يف اختبار 
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توسطات احلسابية ألفراد عينات البحث ومجيعها دالة إحصائيا لصاحل أفراد العينات وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني امل
مقارنة بأفراد العينة (2.12)التدريب املختلط (2.11)التدريب باألثقال  ،(2.11)التجريبية التدريب البليومرتي 

وهذا ما توصلت ليومرتي البوجمموعة التدريب  املختلطواألخص لصاحل أفراد جمموعة التدريب . (2.10)الضابطة 
على أهمية التدريب البليومرتي ، وهو الشيء الذي اعتمده الباحث من  7117 أمحد عبده و سامي علياليه دراسة 

 . خالل تفعيله للتدريبات املقرتحة

لى تتضمن دورة مد وانقباض للعضلة العاملة مما يسبب مرونتها ويعمل ع يإىل أن مترينات البليومرت( Moura) ويشري
 .استفادة العضلة من الطاقة امليكانيكية املنعكسة والناجتة عن تأثري اإلطالة مما يؤدي إىل قوة وسرعة أكرب من األداء

(Moura, 1988,p 30-40) 
أن املبدأ الوظيفي والفسيولوجي لعملية املط العضلي يستند إىل الفرضية القائلة بأنه ( Patrich ، Dennis)يؤكد  و

 (Dennis, Patrich, 1982,p 53. )مط العضالت أكرب كان االنعكاس الالإرادي أكرب كلما كانت سرعة

وهذا  ي مع األثقالويعزو الباحث هذا التطور إىل فاعلية الربنامج التدرييب املقرتح بأسلوب تدريبات البليومرت
تطبيق القواعد واملعلومات  يؤكد صحة التخطيط للربنامج التدرييب يف حتقيق األهداف والواجبات املوضوعة من خالل

احلديثة يف نظريات التدريب وطرائقه ومراعاة ترتيب الواجبات الرئيسة وترابطها وتناسقها بالتدرج ومقدار التدريب 
 .إعدادًا شاماًل مصارع الكاراتيهمن حيث الكم والكيف خالل فرتة الربنامج بغرض إعداد 

 البعدية لعينة البحث وسطات احلسابية القبلية ويبني الفرق بني املت(71)رقم  الشكل
  .مرت 01العدو يف اختبار 

 
البعدية لعينة البحث يف  املتوسطات احلسابية القبلية ونتائج الفرق بني من النتائج السابقة املوضحة يف الشكل البياني 

ك اهتمام الباحث باعتماد م، يتبني أن اجملموعات التجريبية حققت أحسن تطور، ويفسر ذل51السرعة اختبار 
 .حيث كانت نتائج جمموعة التدريب البليومرتي والتدريب املختلط موفقة. مكونات احلمل التدرييب الصحيحة
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 .اجملموعة  الضابطة املختلط األثقال البليومرتي

 بعدي قبلي
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وهذا التحسن يف نتائج جمموعة التدريب املختلط و البليومرتي يفسره الباحث بأن التمارين البليومرتية تؤدي إىل 
 حممود محديدى احلركة يف املفصل، وهدا ما يتفق مع نتائج دراسات كل من االنقباض مبعدل أسرع وأقصر خالل م

حيث يشريون إىل أن . (0111)آخرون وابتسام عمار جبارة و pen0112 ، وبني(7115)وعماد السرسي
 .التدريب البليومرتي وسيلة هامة إلكساب الرياضيني القوة

اليت طبق عليها الربنامج التدرييب املقرتح كانت أكثر فاعلية  ومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العينات التجريبية
م على عكس اجملموعة الضابطة اليت طبق عليها الربنامج التدرييب 51يف تنمية القوة االنفجارية يف اختبار السرعة 

 .التقليدي
 :البحثلعينة االختبارات البدنية البعدية عرض وحتليل ومناقشة نتائج  -6-0

قام الباحث مبعاجلة النتائج احملصل عليها إحصائيا حبساب قيم ف . االختبارات البعدية جملموعات البحثبعد القيام ب
 :وجاءت النتائج كالتالي. احملسوبة ومقارنتها بقيم ف اجلدولية
اجلدولية يف االختبارات البعدية  يبني قيمة ف احملسوبة و( 60)اجلدول رقم  

(62)احلرية  ودرجة 1.10عند مستوى الداللة   
 الدراسة اإلحصائية

 االختبارات
درجة 
 احلرية

 ف 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

ف 
 احملسوبة

 الداللة اإلحصائية

من الثبات(الطويل)الوثب العريض  

70 7.12 1.15 

 دال إحصائيا 41.00
 دال إحصائيا 57.31 الوثب العمودي من الثبات

كغ 0دفع الكرة الطبية   صائيادال إح 71.31   
 دال إحصائيا 74.34 اختبار اجلري متعدد االجتاهات

مرت 01اختبار العدو   دال إحصائيا 37.43 
 

من خالل اجلدول تظهر قيمة ف احملسوبة جلميع االختبارات البدنية  البعدية على التوالي 
 1.15الداللة  عند مستوى 7.12وهي أكرب من قيمة ف اجلدولية (41.00،57.31،71.31،74.34،37.43)

والضابطة يف  ةمما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج اجملموعات التجريبي (70)ودرجة احلرية
 .البعدية االختبارات البدنية

البحث أين تظهر مجيع القيم أكرب من  اتمن خالل النتائج السابقة لقيم ف احملسوبة لالختبارات البدنية البعدية لعين
، ويبني األثر االجيابي للتدريبات ةالتجريبي اتاجلدولية، مما يدل على ظهور فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعقيمة ف 

 اتلدى اجملموع االنفجاريةيف تنمية القوة  باألثقال والتدريب املختلطاملقرتحة لكل من التدريب البليومرتي والتدريب 
 .ةالتجريبي
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مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة باإلضافة إىل املالحظات ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق 
 davidديفيد كالتشوخاصة دراسة  تطويرهااملصمم جيدا يؤدي إىل  االنفجاريةالشخصية أن برنامج تدريب القوة 

clatch1983تتفق مع ما توصلت إليه هده الدراسة 6110دراسة عماد السرسي ، و. 
 

 )التدريب البليومرتي(لمجموعة التجريبية األوىل ل املتوسطات احلسابية ونسبة التطوريوضح ( 61)اجلدول رقم

 الدراسة اإلحصائية
 

 االختبارات

 

 

  القيا

 اجملموعة التجريبية األوىل التدريب البليومرتي

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت نسبة التطور

من (الطويل)العريض الوثب
 الثبات

 2.71 %1.51 1.113 0.02 قبلي

 1.113 0.13 بعدي

 1.77 %30.00 1.117 1.30 قبلي الوثب العمودي من الثبات

 1.117 1.41 بعدي

 1.40 %05.50 1.00 4.17 قبلي كغ0دفع الكرة الطبية 

 1.17 5.52 بعدي

 4.17 % 4.51 1.11 03.10 قبلي اختبار اجلري متعدد االجتاهات

 1.31 03.00 بعدي

 00.30 %0.40 1.114 2.47 قبلي مرت 01اختبار العدو 

 1.114 2.11 بعدي

 
أسفرت عن احلكم املوضوعي جملموعة التدريب البليومرتي املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي 

ث بلغت نسبة التطور يف اختبار الوثب حي نسبة التطور يف االختبارات البدنيةاملبني يف اجلدول أعاله، والذي يوضح 
أما نسبة  (%30.00)وبلغت نسبة التطور الختبار الوثب العمودي من الثبات  (%1.51)العريض من الثبات 

وبلغت نسبة التطور الختبار اجلري متعدد االجتاهات  (%05.50)كغ بلغت 5التطور الختبار دفع الكرة الطبية 
 (%0.40)فقد بلغت نسبة التطور  مرت 51أما اختبار العدو (4.51%)

ومجيعها دالة إحصائيا لصاحل  لالختبارات البدنية القبلية والبعدية وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية
وبلغ املتوسط احلسابي  (0.13)املتوسطات البعدية حيث بلغ املتوسط احلسابي الختبار الوثب الطويل من الثبات 

وبلغ  (5.52)أما اختبار دفع الكرة الطبية فقد بلغ متوسطه احلسابي  (1.41)العمودي من الثبات  الختبار الوثب
م فقد بلغ متوسطه  51أما اختبار السرعة العدو  (03.00)املتوسط احلسابي الختبار اجلري متعدد االجتاهات 

 (2.11)احلسابي
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كانت  البليومرتياليت طبق عليها الربنامج التدرييب  ة األوىلالتجريبي ةومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العين
 .على عكس اجملموعة الضابطة اليت طبق عليها الربنامج التدرييب التقليدي االنفجاريةالقوة  تطويرأكثر فاعلية يف 

والوثب واليت تعرب عن تدريبات الوثب يف املكان والوثب من الثبات والوثب بني احلواجز  يوتعّد تدريبات البليومرت
والعدو والوثب واحلجل فوق املدرجات فضاًل عن التداخل بني الوثبات واحلجالت من ( فوق الصناديق وبينها)العميق 

 ( Marte, 1988,p 150. )االنفجاريةأهم األساليب اليت ميكن استخدامها يف جمال التدريب الرياضي لتنمية القوة 
، كما أن هذه  االنفجارية كان ذا تأثري إجيابي يف تطوير القوة بليومرتية الن هذا التداخل بني التمارين أويرى الباحث 

التدريبات تعمل على شد العضلة وانبساطها وهذا يتولد نتيجة تنفيذ هذه التدريبات بزمن قصري مما يعمل على تطوير 
 .ويؤثر كذلك على تنمية القدرات البدنية األخرى كالسرعة والرشاقة رد فعل العضلة

 )باألثقالالتدريب ( الثانيةلمجموعة التجريبية ل املتوسطات احلسابية ونسبة التطوريوضح ( 01)ل رقماجلدو
 

 الدراسة اإلحصائية
 

 االختبارات

 

 

  القيا

باألثقالالتدريب  الثانية اجملموعة التجريبية   

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت نسبة التطور

ن م(الطويل)العريض الوثب
 الثبات

 74.73 %4.04 1.110 0.01 قبلي

 1.110 0.20 بعدي

 5.05 %70.15 1.117 1.31 قبلي الوثب العمودي من الثبات

 1.117 1.40 بعدي

 0.17 %07.34 1.07 4.10 قبلي كغ0دفع الكرة الطبية 

 1.17 5.40 بعدي

 3.11 %3.15 1.10 03.41 قبلي اختبار اجلري متعدد االجتاهات

 1.71 03.10 بعدي

 1.07 %7.33 1.117 2.20 قبلي مرت 01اختبار العدو 

 1.110 2.11 بعدي

 

أسفرت عن احلكم املوضوعي جملموعة التدريب باألثقال املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي 
حيث بلغت نسبة التطور يف اختبار الوثب  يةنسبة التطور يف االختبارات البدناملبني يف اجلدول أعاله، والذي يوضح 

أما نسبة  (%70.15)وبلغت نسبة التطور الختبار الوثب العمودي من الثبات  (%4.04)العريض من الثبات 
وبلغت نسبة التطور الختبار اجلري متعدد االجتاهات  (%07.34)كغ بلغت 5التطور الختبار دفع الكرة الطبية 

 (%7.33)مرت فقد بلغت نسبة التطور  51أما اختبار العدو (3.15%)
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ومجيعها دالة إحصائيا  لالختبارات البدنية  القبلية و البعدية وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية
وبلغ املتوسط  (0.20)املتوسطات البعدية حيث بلغ املتوسط احلسابي الختبار الوثب الطويل من الثبات لصاحل 

أما اختبار دفع الكرة الطبية فقد بلغ متوسطه احلسابي  (1.40)ر الوثب العمودي من الثبات احلسابي الختبا
م فقد بلغ  51أما اختبار السرعة العدو  (03.10)وبلغ املتوسط احلسابي الختبار اجلري متعدد االجتاهات  (5.40)

 (2.11)متوسطه احلسابي

رونة بالسرعة يف تدريبات األثقال يف حدود إمكانياتها حتقق أن احلصول على القوة االنفجارية املق( نصيف)ويذكر 
من ( القوة االنفجارية)أفضل إجناز هلذا جند أن مدربي ألعاب القوى مولعون بإنتاج اكرب كمية من القوة يف اقصر مدة 

االرتفاع خالل األثقال، الن الرياضي يبذل يف تدريبات األثقال أقصى قوة لتخليص األثقال من عامل اجلاذبية و
 (  45صفحة ، 0111نصيف، ) .مبستوى األثقال ألداء اإلجناز األفضل

ووفق راحبة درويش وعادل عبد احلفيظ إن التدريب باألثقال واحد من أهم أساليب التدريب اليت هلا تأثريا فعاال على 
استخدمه معظم الرياضيني كقاعدة  تنمية القوة العضلية بأنواعها، مما يعمل على ترقية النمو الشامل املتزن للجسم، لذا

 ( 710صفحة ، 0111، راحبة درويش) .لإلعداد البدني ملختلف األنشطة الرياضية وتأثريه على زيادة قوة العضالت
 القوة االنفجاريةويرجع الباحث سبب التطور إىل أن مترينات األثقال اليت مت اختيارها كان هلا األثر اإلجيابي يف تنمية 

وأن تدريب عضالت الرجلني باستخدام متارين األثقال يؤدي إىل نتائج يف  التدرييب املقرتح ،نهاج اح املوكذلك إىل جن
 .معدالت القوة بدرجة اكرب من بقية عضالت اجلسم

كانت أكثر  باألثقالاليت طبق عليها الربنامج التدرييب  ة الثانيةالتجريبي ةومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العين
 .على عكس اجملموعة الضابطة اليت طبق عليها الربنامج التدرييب التقليدي االنفجاريةالقوة  تطويرية يف فاعل
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 )املختلطالتدريب ( الثالثة لمجموعة التجريبيةل املتوسطات احلسابية ونسبة التطوريوضح ( 07)اجلدول رقم
 

 الدراسة اإلحصائية
 

 االختبارات

 

  القيا

البليومرتي  (   املختلط التدريب لثةالثا اجملموعة التجريبية
 )واألثقال

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت نسبة التطور

من (الطويل)العريض الوثب
 الثبات

 03.24 %02.10 1.113 0.02 قبلي

 1.110 0.12 بعدي

 01.11 %10.47 1.117 1.35 قبلي الوثب العمودي من الثبات

 1.117 1.02 بعدي

 07.51 %70.07 1.10 4.02 قبلي كغ0دفع الكرة الطبية 

 1.117 5.11 بعدي

 1.35 %01.74 1.17 07.51 قبلي اختبار اجلري متعدد االجتاهات

 1.74 03.11 بعدي

 مرت 01اختبار العدو 

 

 75.10 %01.31 1.110 2.77 قبلي

 1.114 2.12 بعدي

 

أسفرت عن احلكم املوضوعي جملموعة التدريب املختلط البعدي  القبلي و املعاجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين
حيث بلغت نسبة التطور يف اختبار الوثب  نسبة التطور يف االختبارات البدنيةاملبني يف اجلدول أعاله، والذي يوضح 

أما نسبة  (%10.47)وبلغت نسبة التطور الختبار الوثب العمودي من الثبات  (%02.10)العريض من الثبات 
وبلغت نسبة التطور الختبار اجلري متعدد االجتاهات  (%70.07)كغ بلغت 5التطور الختبار دفع الكرة الطبية 

 (%01.31)مرت فقد بلغت نسبة التطور  51أما اختبار العدو (01.74%)
ومجيعها دالة إحصائيا  لالختبارات البدنية  القبلية و البعدية وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية

وبلغ املتوسط  (0.12)املتوسطات البعدية حيث بلغ املتوسط احلسابي الختبار الوثب الطويل من الثبات لصاحل 
أما اختبار دفع الكرة الطبية فقد بلغ متوسطه احلسابي  (1.02)احلسابي الختبار الوثب العمودي من الثبات 

م فقد بلغ  51أما اختبار السرعة العدو  (03.11)ري متعدد االجتاهات وبلغ املتوسط احلسابي الختبار اجل (5.11)
 (2.12)متوسطه احلسابي

كانت أكثر  املختلطاليت طبق عليها الربنامج التدرييب  ة الثالثةالتجريبي ةومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العين
  طبق عليها الربنامج التدرييب التقليديعلى عكس اجملموعة الضابطة اليت االنفجاريةالقوة  تطويرفاعلية يف 
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 البحث اتيبني الفرق بني املتوسطات احلسابية البعدية لعين(61)رقم  الشكل
 

 
 

 

البحث يف  اتاملتوسطات احلسابية البعدية لعيننتائج الفرق بني من النتائج السابقة املوضحة يف الشكل البياني 
موعة التدريب جملنتائج أحسن الحققت أحسن تطور، حيث كانت  ةالتجريبي ات، يتبني أن اجملموعدنيةاالختبارات الب

 .املختلطالبليومرتي والتدريب 
ومجيعها دالة إحصائيا لصاحل  لالختبارات البدنية لعينات البحث البعديةوهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات 

سط احلسابي الختبار الوثب الطويل من الثبات لعينات البحث على املتوسطات البعدية حيث بلغ املتو
وبلغ املتوسط احلسابي الختبار الوثب العمودي من الثبات على التوالي  (0.13،0.20،0.12)التوالي

أما اختبار دفع الكرة الطبية فقد بلغ متوسطه احلسابي لعينات البحث على التوالي  (1.41،1.40،1.02)
وبلغ املتوسط احلسابي الختبار اجلري متعدد االجتاهات لعينات البحث على  (5.52،5.40،5.11)

م فقد بلغت متوسطاته احلسابية على  51أما اختبار السرعة العدو  (03.00،03.10،03.11)التوالي
 .(2.11،2.11،2.12)التوالي

ضلي املنعكس والذي يعمل على ينحصر العمل العضلي البليومرتي يف الشد الع: " إذ قال( بسطويسي)وهذا ما ذكره 
زيادة خمزون الطاقة املطاطية للعضلة، إذ يعتمد هذا العمل على مرحليت االنقباض الالمركزي واملركزي واللتني تعدان 

 (71صفحة ، 0110بسطويسي، )أمرًا حيويًا يتعلق بعمل اجلهاز العصيب املسيطر على حركات اجلسم  

 اختبارالوثب العريض
 …اختبارالوثب 

 اختبار الكرة الطبية
 …اختباراجلري 

 م50اختبار العدو 
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كانت  املقرتحاليت طبق عليها الربنامج التدرييب ة التجريبي اتالعينومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن 
على عكس اجملموعة الضابطة اليت خاصة أسلوب التدريب املختلط والبليومرتي  االنفجاريةالقوة  تطويرأكثر فاعلية يف 

 طبق عليها الربنامج التدرييب التقليدي
األثقـال مـع   ) املخـتلط عمـاد السرسـي بـأن التـدريب      وهدا ما تؤكد دراسة كـل مـن عبـد العـال وآخـرون ودراسـة      

 .له تأثري اجيابي أكثر من كل تدريب على حدة (البليومرتي
 

  التجريبية اتلمجموعل مقارنة املتوسطات احلسابية ونسب التطوريوضح ( 06)اجلدول رقم
 

 الدراسة اإلحصائية
 

 االختبارات

جمموعة التدريب 
 البليومرتي

جمموعة التدريب 
 قالباألث

جمموعة التدريب  املختلط   
   )البليومرتي واألثقال  (

املتوسط 
 احلسابي

املتوسط  نسبة التطور
 احلسابي

املتوسط  نسبة التطور
 احلسابي

 نسبة التطور

من (الطويل)العريض الوثب
 الثبات

0.13 1.51% 0.20 4.04% 0.12 02.10% 

 %10.47 1.02 %70.15 1.40 %30.00 1.41 الوثب العمودي من الثبات

 %70.07 5.11 %07.34 5.40 %05.50 5.52 كغ0دفع الكرة الطبية 

 %01.74 03.11 %3.15 03.10 %4.51 03.00 اختبار اجلري متعدد االجتاهات

 %01.31 2.12 %7.33 2.11 %0.40 2.11 مرت 01اختبار العدو 

 

كانت  يارية ظهر أن تدريبات البليومرتمن خالل النتائج اليت حصل عليها الباحث يف اختبارات القوة االنفج
اليت ذكرت أن ( إبراهيم)ذات تأثري أفضل من تدريبات األثقال عند املقارنة بني األسلوبني، وهذا يتفق مع دراسة 

املستوى املعني يف تدريبات األثقال قد عجز عن إحداث حتسن يف قابلية القفز لدى الرياضيني ألن األوزان املستخدمة 
ت األثقال قد بطأت من سرعة أداء العضلة عند إجناز العمل، لذلك وجد بأن تدريبات البليومرتي هو الطريق يف تدريبا

 (013صفحة ، 0111إبراهيم وآخرون، . )األمثل لذلك
اللذين أكدا على أن الوثب من الثبات هي متارين بليومرتية، ( Patric ، Dennis)ويتفق هذا الرأي مع كل من 

 .( Patric, Dennis, 1982,p 19)ات االستجابة املفردة وتؤدي إىل أبعد مسافة ممكنة وتسمى متارين ذ
ويعزى السبب أيضًا إىل أن املدة اليت ترختي فيها األلياف العضلية وتعود إىل طوهلا األصلي قد ختتلف بني تدريبات 

، 0111عبد الفتاح، )، (01 صفحة،0127اهلاللي، )مما قد يؤثر على عملية الوثب  ياألثقال وتدريبات البليومرت
من أن إنتاج ( العنبكي)يتطابق مع ما أكده  يأن ميل كفة األوساط احلسابية لصاحل تدريبات البليومرت إذ( 41صفحة 

أي أن التوافق العضلي يولد مقدرة أكرب يف  العضلي، العصيب قوة أكرب ميكن أن حيصل من خالل درجة توافق العمل
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أي (  34صفحة ، 0115العنبكي، )عة عضلية فيحدث تعاون بني العضالت وينتج قوة أكرب استخدام أكثر من جممو
 .أدى إىل إجياد تكيف أكرب مقارنة بتدريبات األثقال  يأن توافق حركات أجزاء اجلسم يف تدريبات البليومرت

 يه يف تدريبات البليومرتأن تدريبات األثقال أثرت معنويًا يف الوثب ولكن بشكل أقل مما هو علي( الصويف)ويذكر 
وذلك لبطء تردد احلركات يف تدريبات األثقال، وأن تدريبات األثقال مل تستفد من الطاقة امليكانيكية يف إجناز عملية 

 .(50صفحة ، 0111الصويف، . )الوثب بشكل كبري
تنمية القدرة  تؤثر يف زيادة سرعة االنقباض العضلي مما يسهم يف يويرى الباحث أن تدريبات البليومرت 

االنفجارية لعضالت الرجلني وزيادة مسافة الوثب العمودي والوثب الطويل وللتدريب البليومرتي أثر واضح إذ يؤثر 
الذي ذكر أن ( Gambette)ة االنفجارية لعضالت الرجلني املشرتكة يف الوثب، ويتفق ذلك مع ويف تنمية الق

 Gambette, 1984,p. )النفجارية لعضالت الرجلني بصفة خاصةة اوتستخدم يف تنمية الق يتدريبات البليومرت

64 ) 
ة االنفجارية لعضالت الرجلني تسهم يف زيادة الدفع لألعلى الناتج من سرعة بسط وأن تنمية الق( املشهداني)ويذكر 

ى مما يزيد من مسافة العضالت العاملة الناجتة عن تدريبها وتكيفها على تقليل زمن التقصري يف أثناء القيام بالدفع ألعل
 ( 51 صفحة،7111املشهداني، . )الوثب

ووجود فروق  يأن وجود فروق يف األوساط احلسابية بني تدريبات األثقال وتدريبات البليومرت ويرى الباحث
ل من يعد أمرًا متماشيا مع طبيعة أداء كواملختلط مقارنة بالتدريب األثقال  ييف نسبة التطور لصاحل تدريبات البليومرت

من األرض متعديًا  املصارعيثب  إذ أطول، يأن طول منحنى املسار احلركي يف تدريبات البليومرت إذ األسلوبني،
يف املكان نفسه مع محل األثقال وأن  املصارعاحلاجز حتى يصل األرض مرة أخرى بينما يف تدريبات األثقال يبقى 

 .عن ان املسار احلركي يكون أقصراألداء يف تدريبات األثقال يكون بسرعة أقل، فضاًل 
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 البحث اتلعين يف نسب التطوريبني الفرق (67)رقم  الشكل

 
 

، االختبارات البدنيةالبحث يف  اتلعين نسب التطورالفرق بني من النتائج السابقة املوضحة يف الشكل البياني 
موعة التدريب البليومرتي والتدريب جملنتائج أحسن النت حققت أحسن تطور، حيث كا ةالتجريبي اتيتبني أن اجملموع

 .املختلط
حيث بلغت نسبة التطور يف اختبار  لالختبارات البدنية لعينات البحث نسب التطوروهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني 

وبلغت نسبة التطور  (%02.10، %4.04،%1.51)الوثب العريض من الثبات لعينات البحث على التوالي
أما نسبة   (%10.47، %70.15،%30.00) بار الوثب العمودي من الثبات لعينات البحث على التواليالخت

  (%70.07، %07.34،%05.50)كغ لعينات البحث على التوالي بلغت 5التطور الختبار دفع الكرة الطبية 
 %3.15،%4.51) وبلغت نسبة التطور الختبار اجلري متعدد االجتاهات لعينات البحث على التوالي

 %7.33،%0.40)مرت لعينات البحث على التوالي فقد بلغت نسبة التطور  51أما اختبار العدو  (01.74%،

،01.31%). 

كانت أكثر  املقرتحاليت طبق عليها الربنامج التدرييب ة التجريبي اتومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العين 
على عكس اجملموعة الضابطة اليت طبق التدريب املختلط والبليومرتي  خاصة أسلوب االنفجاريةالقوة  تطويرفاعلية يف 

 عليها الربنامج التدرييب التقليدي

 اختبارالوثب العريض

 اختبارالوثب العمودي
 اختبار الكرة الطبية
 …اختباراجلري متعدد  

 م50اختبار العدو 
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يؤدي إىل حتسن يف القدرة  ييف أن استخدام تدريبات البليومرت( حسني) وهذا ما يتفق مع نتائج دراسات كل من
 .(31صفحة ،0115 حسني،. )العضلية للرجلني أفضل وأسرع من استخدام تدريبات األثقال

 يإذ أن استخدام تدريبات البليومرت(وعبد احلافظ والنمر Brown)كما تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من 
 صفحة،0110عبد احلافظ ، ( )35 صفحة،0111النمر، .)الوثب الطويل أدى إىل زيادة مسافة الوثب العمودي و

45( )Brown, 1986,p 58) 
وجود مرحلة ارختاء تكون أسهل مما عليه يف مرحلة االرختاء يف تدريبات األثقال حملاولة  يلبليومرتن ما مييز تدريبات اإ

الرياضي السيطرة على األثقال احملمولة من السقوط مما يتعذر احلصول على نفس السرعة العالية لالنقباض املوجود يف 
 (52 صفحة،0111الصويف، . )يتدريبات البليومرت

يف )أن استثارة التوتر العضلي عن طريق امتصاص الطاقة الناجتة من سقوط الفرد إىل األسفل  (حسن)كما يؤكد 
ميكن أن ينتج عنها قوة كبرية ال ميكن حتقيقها أو احلصول عليها عن طريق استثارة ميكانيكية ( يتدريبات البليومرت

حسن، )رعة االنقباض العضلي أخرى وذلك دون استخدام أي ثقل أو محل إضايف من غري وجود أي بطء يف س
 (00 صفحة،0113
أنه من األهمية هنا توضيح أن معدل املد أو اإلطالة يف العضلة أهم بكثري من كمية املد ويرجع ( Adams)ويشري 

 ادت كمية االنقباض الالحق وقوته ذلك إىل احلقيقة الفسيولوجية اليت تؤكد انه كلما زادت سرعة إطالة العضلة ز
(Adams, 1986,p 25) 

بأنه كلما زادت سرعة االنقباض العضلي زاد منو القوة، مما يزيد من الدفع العضلي وان زيادة القوة ( حسن)ويذكر 
 (301 صفحة،0113حسن،.)التفجريية تتم باستعمال أدوات أخف وزنًا

الربنامج التدرييب البدنية املنتخبة قيد الدراسة إىل فاعلية  قدراتويعزو الباحث أسباب تلك الفروق وجململ ال
املقرتح واملعد وفق األسس العلمية مراعيًا فيها شدة التمرين وكثافته وفرتات الراحة البينية بشكل ينسجم مع قابليات 

إذ  أفراد عينة البحث وقدراتهم مما يؤكد صحة التخطيط هلذا املنهج يف حتقيق األهداف والواجبات املوضوعة من أجله،
بالتخطيط والتنظيم واالستمرار على أسس علمية مما يضمن معه التأثري اإلجيابي  الكاراتيهيف جيب أن يتميز التدريب 

واستمرار تقدمه يف اجلوانب املختلفة كمبدأ التدرج يف ارتفاع احلمل والتوقيت الصحيح  املصارععلى مستوى 
 . لتكراره

ودراسـة عمـاد السرسـي بـأن التـدريب       نوآخـرو  عبد العـال دراسة كل من تتفق دراستنا هذه مع ما توصلت إليه و
 .له تأثري اجيابي أكثر من كل تدريب على حدة (األثقال مع البليومرتي) املختلط
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 .التجريبية اجملموعاتمتوسطات اختبار التجانس بني يوضح ( 00)اجلدول رقم
 الدراسة اإلحصائية

 اجملموعات
درجة 
 احلرية

مستوى  ف اجلدولية
 الداللة

احملسوبةف   الداللة اإلحصائية 

البليومرتي دريبتال األوىل موعةاجمل  

6 1.70 1.10 

 دال إحصائيا 1.69

األثقالدريب تال الثانية موعةاجمل  دال إحصائيا 1.00 
املختلطدريب تال الثالثة موعةاجمل  دال إحصائيا 7.00 
 

وهي أكرب من (1.71،1.55،0.11)على التوالي  للمجموعات التجريبية من خالل اجلدول تظهر قيمة ف احملسوبة 
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية  (7)ودرجة احلرية 1.15عند مستوى الداللة  1.05قيمة ف اجلدولية 

.غري متجانسةوبالتالي فان اجملموعات التجريبية  ةبني نتائج اجملموعات التجريبي  
.للمجموعات التجريبية اتتوسطاملمقارنة بني فرق يوضح  (00)اجلدول رقم  

 الدراسة اإلحصائية
 اجملموعات

درجة 
 احلرية

اجلدولية ت مستوى  
 الداللة

احملسوبة ت  الداللة اإلحصائية 

البليومرتي دريبتال األوىل موعةاجمل  

6 6.02 1.10 

 دال إحصائيا 1.01

األثقالدريب تال الثانية موعةاجمل إحصائيا دال 0.01   
املختلطدريب تال الثالثة موعةاجمل  دال إحصائيا 70.01 

 
وهي أكرب (1.11،1.12،05.11)على التوالي  للمجموعات التجريبية احملسوبة  تمن خالل اجلدول تظهر قيمة 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة  (7)ودرجة احلرية 1.15عند مستوى الداللة  7.30اجلدولية  تمن قيمة 
وهي لصاحل اجملموعة التجريبية الثالثة التدريب  ةلمجموعات التجريبيل تالفرق بني املتوسطاإحصائية بني نتائج 

 .املختلط
 :االستنتاجات-6-0

على ضوء الدراسة اليت قام بها الباحث بدءا باإلملام النظري لكل متطلبات موضوع البحث ومما سبق عرفه ويف 
طبقت عليها الدراسة وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام عدد من املقاييس  لعينة اليتاحدود املنهج املستخدم و

 :اإلحصائية توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية
 .البعدية حصلت على نتائج أفضل من العينة الضابطة يف مجيع االختبارات البدنية ةالتجريبي اتالعين-0

نية القبلية والبعدية جلميع عينات البحث لصاحل االختبار ظهور فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البد7*
 .البعدي
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 .هلدى مصارعي الكاراتي االنفجاريةأكثر تأثري من التدريب البليومرتي يف تنمية القوة  املختلطالتدريب 3

 .هلدى مصارعي الكاراتي االنفجاريةيف تنمية القوة  باألثقالأكثر تأثري من التدريب  املختلطالتدريب  .4

لدى مصارعي  السرعة والرشاقةيف تنمية والتدريب باألثقال أكثر تأثري من التدريب البليومرتي  املختلطتدريب ال .5
 .هالكاراتي

 .لدى مصارعي الكاراتيه االنفجاريةيف تنمية القوة  باألثقالالتدريب البليومرتي أكثر تأثري من التدريب  .0

 .لدى مصارعي الكاراتيه االنفجاريةيف تنمية القوة  يالتقليدأكثر تأثري من التدريب  باألثقالالتدريب  .2

هناك تشابه بني عينات البحث من خالل التحسن احلاصل يف نتائج االختبارات البدنية البعدية ،وخيتلف هذا  .1
 .لصاحل التدريب املختلط التحسن من جمموعة إىل أخرى

وهذا يعكس مدى التأثري اإلجيابي للربنامج  ةالتجريبي اتتطابق اجتاه النتائج اإلجيابية يف االختبارات البدنية للعين .1
 .  التدرييب املقرتح مقارنة بالعينة الضابطة يف تنمية املتغريات قيد البحث

 :مناقشة فرضيات البحث-7-5
 :مناقشة الفرضية األوىل-7-5-0

صاحل القياس البعدي للمتغريات البعدية لكل أسلوب تدرييب ل توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات القبلية و
 .قيد البحث

من خالل النتائج احملصل عليها اليت توضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبار القبلي والبعدي لصاحل 
 .إثبات صحة فرضية البحث األوىلمن ميكن مما االختبار البعدي لالختبارات قيد البحث لكل اجملموعات التجريبية 

فاعلية التدريبات البليومرتية املقرتحة يف تنمية القوة إىل  للمجموعة التجريبية األوىلا التحسن بالنسبة ذلباحث هيرجع ا
، حيث تتفق النتائج احملصل عليها مع ما أشار إليه زكي حممد حسن إىل أن التدريبات البليومرتية االنفجارية للمصارعني

، وما (0112)وأبو العال عبد الفتاح  (0110)رأي السيد عبد احلافظ ، متفقا مع القوة االنفجاريةتنمي وحتسن 
 .(0114)ودراسة كاستيلو  (0113)أكدت عليه نتائج دراسة كل من ديفيد كالنش 

ا التحسن نتيجة ما أشار إليه ذاليت تناولت التدريب باألثقال يرجع الباحث ه للمجموعة التجريبية الثانيةبالنسبة  
نه بغض النظر عن الربنامج الذي يتبعه الفرد، فاحتمالية احلصول على نتائج طيبة للتدريب ذات أمحد البسطويسي بأ

ويؤكد توفيق الوليلي يف أن التدريبات املقننة بأسلوب . عالقة وثيقة مببادئ التدريب اليت تتبع أثناء تنفيذ التدريبات
 .علمي تسهم بصورة كبرية يف حتسن مستوى الالعبني

املتوسطات احلسابية جملموعة التدريب باألثقال قد زادت بصورة كبرية يف القياس البعدي  نتائج خالليتضح من 
، وهدا ما مصارعي الكاراتيهلدى  االنفجاريةالباحث بأن التدريبات باألثقال أثرت اجيابيا يف تنمية القوة  دلك يؤكذوب

 .(0111)يتفق مع دراسة عبد الرؤوف 
ا الصدد يشري حممود عبد ذويف ه. االنفجاريةفاعلية التدريبات باألثقال املقرتحة لتنمية القوة  تؤكد النتائج احملصل عليها

الدايم إىل أن التدريب باألثقال ميثل أهمية عالية يف برامج اإلعداد البدني، ويصنف عبد العزيز النمر ونارميان اخلطيب 
 .ع املستوى البدني أن برنامج التدريب باألثقال املخطط له جيدا أحد أسباب رف
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ا ذه. اليت كانت لصاحل القياس البعدي يف كل االختبارات جملموعة التدريب املختلطومن خالل النتائج احملصل عليها 
ا ما تؤكده ذوه. مصارعي الكاراتيهلدى  االنفجاريةالقوة  تطويرا األسلوب من التدريب يف ذيبني كذلك اجيابية ه

 .(7115)، ودراسة عبد الفتاح املرسي وحممود عبد الكريم (7111)آخرون دراسة كل من حممد عبد العال و
 :مناقشة الفرضية الثانية-7-5-7

توجد فروق دالة إحصائيا بني األساليب التدريبية املستعملة يف القياسات البعدية للمتغريات قيد البحث لصاحل عينة 
 .)األثقالمع البليومرتي (التدريب املختلط 

قد تفوقت على  )األثقالمع البليومرتي (التدريب املختلط ئج احملصل عليها يبني لنا بأن جمموعة من خالل النتا
 .البحث يف القياسات البعدية مما يؤكد صحة الفرضية الثانية للبحث داجملموعات األخرى يف كل االختبارات قي

ة أكدت أهمية استخدام التدريب التدريب باألثقال قد حققت نتائج اجيابيجمموعة لك رغم أن ذيؤكد الباحث 
ليها يف القياس البعدي إىل التأثري عبالنسبة جملموعة التدريب البليومرتي اليت أكدت النتائج احملصل  ،وكذلكباألثقال

التدريب ،إال أن جمموعة  مصارعي الكاراتيهلدى  االنفجاريةالقوة  تطويريف االجيابي للتدريبات البليومرتية املقرتحة 
لك بأن ذيفسر الباحث و. قد حققت أحسن املتوسطات احلسابية لكل االختبارات )األثقالمع البليومرتي ( املختلط

، وهو ما أشار إليه حممد عبد االنفجاريةاملقرتح له فاعلية يف تنمية القوة  )األثقالمع البليومرتي (املختلط التدريب 
من تدريبات األثقال والبليومرتي لالرتقاء مبستوى ، حيث يؤكدون أهمية استخدام خليط (7111)العال وآخرون 

أكثر تأثريا من  املختلطكما يشري عبد الفتاح املرسي وحممود عبد الكريم يف دراستهما إىل أن التدريب . القوة لالعبني
 .يتفق مع النتائج اليت حتصلنا عليها و، ةكل تدريب على حد

 :االقرتاحات-6-2
 :والنتائج اليت مت التوصل إليها يوصي الباحث مبا يلي يف حدود االجراءات املستخدمة 

 . هصارعي الكاراتيلدى م االنفجاريةالقوة  لتطوير )األثقالمع البليومرتي (املختلط استخدام التدريب  .0

ومن اجلنسني يف  05على كل الفئات وانطالقا من سن  )األثقالمع البليومرتي (املختلط استخدام التدريب تعميم  .7
 .كاراتيه والرياضات القتالية األخرىرياضة ال

 .ملختلف التخصصات الرياضية األخرى  )األثقالمع البليومرتي (املختلط استخدام التدريب  .3

 .هاعتماد استخدام التدريبات املقرتحة ضمن برنامج اإلعداد البدني ملصارعي الكاراتي  .4

 .صى استفادةاالهتمام باألداء الفين الصحيح عند تطبيق التمرينات لتحقيق أق .5

 .حيث يرتفع مستوى القوة واضحة( سنة01-02)الرتكيز على تدريب القوة العضلية خالل املرحلة العمرية  .0

 .املقرتحةواألثقال توفري واستخدام األجهزة واألدوات املساعدة عن تطبيق التدريبات البليومرتية  .2

خاصة التنوع يف تطبيق خمتلف الطرق واألساليب  رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب الرياضي احلديث .1
 .التدريبية احلديثة
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 :اخلالصة العامة -6-1
من خالل احلركات اهلجومية  هإن القوة العضلية من الصفات الضرورية اليت تظهر بشكل واضح يف أداء رياضة الكاراتي

ية الكربى لتنمية هذه الصفة من خالل تطبيق و الدفاعية هلذا وجب على املدربني والعاملني يف هذا احلقل إعطاء األهم
 .س علمية صحيحة ومقننةساألساليب التدريبية املختلفة واخلاصة مع حماولة إعطاء تدريبات مبنية على أ

ال بد أن يتمتع بقوة كبرية وقدرة يف عضالته متكنه من أداء مهارات دفاعية وهجومية  فعالة  هإن مصارع الكاراتي
إىل  باإلضافةkumiteلألمام يف مجيع االجتاهات هذا جبانب الدقة والرتكيز أثناء املنازلة  و وكذلك الوثب ألعلى

 .kataالتنسيق والتوافق احلركي أثناء أداء الكاتا 
ببالدنا ومن اجل السريورة الناجحة  هلقد حاولنا من خالل هذا البحث العمل على رفع مستوى رياضة الكاراتي

ورفع مستوى العملية التدريبية بتوجيه املدربني يف الرواق الصحيح وبالكفاءة العلمية يف واحلسنة لعملية التدريب 
التدريب احلديث مع إتباع الوسائل احلديثة بهدف رفع مستوى املصارعني من كل اجلوانب والرتكيز على العمل اجلاد 

 .ببلدنا هالكاراتي مع الفئات الصغرى واليت تعترب القاعدة اليت تضمن املستقبل الواعد لرياضة
وبذلك قمنا بهذا البحث امليداني على صنف األواسط باقرتاح حمتويات تدريبية لكل من التدريب البليومرتي والتدريب 

 . هلدى مصارعي الكاراتي تطوير القوة االنفجاريةقصد  باألثقال واملختلط
خصص للدراسة النظرية والباب الثاني للدراسة  الباب األول: ومن هذا املنطلق جاء هذا املبحث والذي قسم إىل بابني

 .امليدانية
الفصل أما  والتدريب باألثقال،التدريب البليومرتي  الفصل األولإىل عدة فصول تناولنا يف  الباب األولومت تقسيم 

إىل رياضة  تطرقنا فيه الفصل الثالث، أما  آلية االنقباض العضلي وعالقتها بالقوة العضليةتطرقنا فيه إىل  الثاني
 .( سنة 01-02)املرحلة العمرية  الفصل الرابعوتناولنا يف  بهاوتكلمنا عن الصفات البدنية اخلاصة  هالكاراتي

منهجية البحث  الفصل األولوالذي خيص التجربة امليدانية قسم هو أيضا إىل عدة فصول، فتضمن  الباب الثانيأما  
ج واختيار العينة وحتديد وسائل مجع البيانات، ومت القيام بالدراسات وإجراءاته امليدانية، وفيه مت حتديد املنه

تناولنا فيه مناقشة وحتليل نتائج التجربة،و كذلك تضمن االستنتاجات ومقابلة النتائج  الفصل الثانياالستطالعية، أما 
 .واالقرتاحات ثم اخلالصة العامة .بالفرضيات

باحث يف حبثه على املنهج التجرييب حيث طبق التجربة على عينة من ومن أجل التحقق من فرضيات البحث اعتمد ال
وعينة ضابطة، حيث طبق على العينة  ةجتريبي  اتعينثالث حيث قسموا إىل  هاملصارعني من فئة األواسط للكاراتي

املختلط التدريب  و العينة الثالثة، التدريب باألثقالاألوىل التدريب البليومرتي ، أما العينة الثانية طبقت التدريب 
وعلى  أسبوع 07والعينة الضابطة طبق عليها التدريبات العادية التقليدية واستمر العمل ملدة  )األثقالمع البليومرتي (

 )األثقالمع البليومرتي (املختلط التدريب اثر هذه التجربة وبعد عرض النتائج واملعاجلة اإلحصائية استنتج الباحث بأن 
 .هلدى مصارعي الكاراتي االنفجاريةتنمية القوة  له أثر اجيابي يف" 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيــــــــة الشعبيـــة
 وزارة التعليـــــــم العالي والبحث العلمي
 جامعــــة عبد احلميد ابن باديس
 معهد الرتبيــــة البدنية والرياضية
 قســــــم التدريب الرياضي

 
 

 استمارة استبيان 

: موجهة إىل  

ضة الكاراتيهاملدربني املختصني يف ريا  

يشرفين أن أضع بني أيديكم هذه االستمارة االستبيانية راجيا منكم اإلجابة عن األسئلة بكل جدية نظرا ألهمية 

خربتكم امليدانية يف جمال تدريب اختصاص رياضة الكاراتيه وذلك من أجل إجناز حبث علمي ميداني وتكونوا قد 

 .شاركتم يف اجنازه والذي يندرج حتت عنوان

تخدام تدريبات البليومرتي واألثقال واملختلط لتطويـر القـوة االنفجارية وتأثريها على اس

 .سنة(71-71)بعض القدرات البدنية لدى مصارعي الكاراتيه

.ولكم منا فائق عبارات التقدير واالحرتام والشكر واالمتنان                              

 

 

  حتت إشراف                                من إعداد الطالب الباحث

 الناصر عبد القادر -د شنوف خالد-

 

 

 



 

 األحوال الشخصية:حملور األول ا

 سنة فما فوق 41من سنة 41إىل  30من سنة 31أقل من         :العمــــر: 7 

              شهادة ليسانس يف الرتبية البدنية -:  املؤهل العلمي: 6  

   هادة ليسانس يف التدريب الرياضيش -                 

     شهادة تدريب -                  

                          تقين سامي يف الرياضة-                   

    مستشار يف الرياضة-                  

 عدد سنوات اخلربة يف جمال تدريب الكاراتيه:0 

  سنوات 5من سنة إىل    

  سنوات 01ىل إ 0من    

  سنوات فما فوق 01من    

 درجة احلزام املتحصل عليها: 0 

  (دان 7)درجة أوىل . حزام أسود      

  (دان 6)درجة الثانية. حزام أسود      

  (دان 0)درجة ثالثة . حزام أسود      

  (دان 0)درجة الرابعة.حزام أسود     

   (     دان 0)درجة اخلامسة.حزام أسود  

  (     دان 2)درجة سادسة . حزام أسود  

 

 



 

 معلومات حول التدريب يف رياضة الكاراتيه:احملور الثاني

 ماهي األصناف اليت تشرفون على تدريبها ؟ :7 

  أكابر  أواسط     أشبال      أصاغر        براعم 

 كم عدد احلصص التدريبية يف األسبوع؟ : 6 

 حصص    4 حصتني 

 أو كثر  حصص    0حصص5 ص حص 3 

 ما هي يف رأيكم الصفات البدنية اخلاصة مبصارعي الكاراتيه؟ أذكرها بالرتتيب ؟:0 

-                                      - 

-                                     - 

-                                      -

 القوة العضلية عند األواسط؟ ماهي التمرينات املستخدمة يف تدريب: 0 

  التدريب البليومرتي واألثقال   مترينات مجاعية   مترينات فردية    -

 اي نوع القوة اليت جيب تطويرها لدى مصارعي الكاراتيه ؟: 0 

  حتمل القوة القوة االنفجاريةالقوة القصوى

 كيف يتم تقييم مستوى القوةعند مصارعيكم؟ : 2 

  اختبارات خاصة بالقوة اثناء املنافسة  ظة  اثناء التدريباتعن طريق املالح 

 

 

 

 

 



 

 معلومات حول التدريب البليومرتي واألثقال والقوة االنفجارية:احملور الثالث

معلومات حول التدريبات البليومرتية 
 واألثقال

 درجة موافقة املدربني
 غري موافق اىل حد ما موافق

ة ملصارعي ميكن تنمية القوة العضلي
.الكاراتيه بالتدريبات البليومرتية واألثقال  

   

التدريبات البليومرتية واألثقال تؤثر اجيابا 
يف حتسني بعض القدرات البدنية 

 كالسرعة والرشاقة ملصارعي الكاراتيه

   

 
ميكن تنمية القوة 

االنفجارية 
بالتدريبات 
البليومرتية و 
:األثقال يف سن  

(سنة04-07)االصاغر     

(سنة00-04)األشبال     

(سنة01-02)األواسط     

أكثر من )األكابر
(سنة71  

   

 

 

 

 



 

 
 

 

الثانيالملحق   
 

 

 عرض نتائج االستمارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اجلدول يوضح بعض املعلومات اخلاصة باملدربني

%النسب املئوية  عدد املدربني األجوبة األسئلة  
%14 01 سنة  31أقل من  السؤال األول العمر  

%30 09 سنة  41إىل  31من   

%01 15 سنة فأكثر  41من   

السؤال الثاني املؤهل 
 العلمي

%11 02 ليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية   

%11 02 تقين سامي   

%11 11 مستشار يف الرياضة   

%44 00 شهادة تدريب   

%41 01 العب سابق   

%11 00 شي آخر   

الث عدد السؤال الث
سنوات اخلربة يف جمال 

 التدريب

%11 17 سنوات  5 -0من   

%74 10 سنوات 01- 0من   

%01 02 سنوات  01أكثر من   

السؤال الرابع درجة 
 احلزام املتحصل عليها

15 71% (1DAN)الدرجة األوىل   

03 57% (2DAN)الدرجة الثانية   

12 71% (3DAN)الدرجة الثالثة   

11 11% (4DAN)ة الدرجة الرابع  

 

 

 

 

 

 

 



 

 .املعلومات اخلاصة جملال التدريب يف رياضة الكاراتيه: احملور الثاني

 : السؤال األول والثاني

 .من طرح هذه األسئلة هو معرفة األصناف اليت يشرفون على تدريبها وعدد احلصص التدريبية يف األسبوع الغرض

 وعدد أيام التدريب  نافاجلدول ميثل النسب املئوية اخلاصة بتدريب األص

 األسئلة
 

 اإلجابة

 السؤال األول
 ما هي األصناف اليت يشرفون على تدريبها

: السؤال الثاني  
 كم عدد احلصص التدريبية يف األسبوع

عدد  أكابر  أواسط  أشبال  أصاغر  براعم  الصنف
 احلصص

أكثر  15 14 13 17

 من

15 

عينة 
 املدربني

عينة  00 02 05 15 15
بنياملدر  

14 71 10 11 11 

النسبة 
%املئوية  

71%  71%  01%  01%  04% النسبة  
 املئوية

00%  11%  14%  11%  11%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الغرض من هذا السؤال هو معرفة الصفات البدنية األساسية ملصارعي  الكاراتيه وذلك حسب : السؤال الثالث

 .األولوية يف تطوير القدرات البدنية

 .املدربني على الصفات البدنية األساسية ملصارعي الكاراتيهاجلدول يوضح النسب املئوية إلجابة 

 السؤال 
 اإلجابة 

ما هي يف رأيكم الصفات البدنية األساسية اخلاصة مبصارعي الكاراتيه السؤال الثالث  

الصفات 
 البدنية

 التوازن املرونة التحمل الرشاقة السرعة القوة

 14 11 11 07 04 01 عينة املدربني

ويةالنسبة املئ  27%  50%  41%  37%  37%  00%  

 

 

كان الغرض من طرح هذا السؤال هو معرفة التمرينات والوسائل املستخدمة يف تدريب القوة العضلية : السؤال الرابع

 .ملصارعي الكاراتيه

 .اجلدول يوضح النسب املئوية إلجابة املدربني على نوع مترينات القوة املستخدمة للناشئني 

 السؤال
 اإلجابة 

ماهي الطرق والوسائل املستخدمة يف تدريب القوة العضلية ملصارعي  :لسؤال الرابعا
 الكاراتيه؟ 

عن طريق التمرينات   عن طريق مترينات مجاعية عن طريق مترينات فردية نوع التمرين
 البليومرتية واألثقال

 3 75 75 عينة املدربني

%النسبة املئوية   011%  011%  07%  

 

 

 

 

 



 

 الغرض منه معرفة اي نوع من القوة العضلية اليت ميكن تنميتها حسب االولوية ملصارعي الكاراتيه :السؤال اخلامس

 .اجلدول يوضح النسب املئوية إلجابة املدربني لنوع القوة العضلية اليت جيب تنميتها حسب االولوية

 السؤال
 اإلجابة 

 صارعي الكاراتيه ؟ اي نوع من القوة العضلية اليت جيب تنميتها مل :السؤال اخلامس

 حتمل القوة القوة االنفجارية القوة القصوى نوع القوة

 1 01 02 عينة املدربني

%01 %النسبة املئوية   27%  37%  

 

 

 .اجلدول يوضح النسب املئوية إلجابة املدربني حول اختبارات القوة العضلية

 السؤال
 اإلجابة 

كيف يتم تقييم :الساد السؤال 
 صارعيكم؟مستوى القوة لدى م

 اذا كانت االختبارات اخلاصة بالقوة عددها؟

عن طريق  طريقة التقييم
املالحظة 

اثناء 
 التدريبات

اثناء  
 املنافسة

اختبارات 
خاصة 
 بالقوة

نوع  
 االختبار

اختبار 
 البطن

اختبار 
االنبطاح 

 املائل

اختبار 
الكرة 
 الطبية

اختبار    
 الوثب

 1 03 01 01 دربني عينة  امل 01 11 15 عينة  املدربني 

71% %النسبةاملئوية   37%  27% %27 % النسبةاملئوية   27%  57%  30%  

 

 

 



 

 (.درجة موافقة املدربني)بعض املعلومات حول التدريبات البليومرتية واألثقال :احملور الثالث

 .لالغرض من هذا السؤال هو معرفة حدود اطالع املدربني حول التدريبات البليومرتية واألثقا:الغرض

اجلدول يوضح النسب املئوية إلجابة املدربني حول تأييد أو معارضة استخدام التدريبات البليومرتية 

 .واألثقال يف تنمية القوة العضلية

 درجة موافقة املدربني معلومات حول التدريبات البليومرتية واألثقال
 غري موافق اىل حد ما موافق

كاراتيه ميكن تنمية القوة العضلية ملصارعي ال
 .بالتدريبات البليومرتية واألثقال

55%  71%  75%  

التدريبات البليومرتية واألثقال تؤثر اجيابا يف 
بعض القدرات البدنية كالسرعة والرشاقة 

 ملصارعي الكاراتيه

41%  31%  31%  

 
ميكن تنمية القوة 

العضلية 
بالتدريبات 

البليومرتية واألثقال 
 :يف سن

%01 (سنة04-07)االصاغر  71%  21%  

%71 (سنة00-04)األشبال  41%  41%  

%71 (سنة01-02)األواسط  41%  41%  

%31 (سنة71أكثرمن )األكابر  41%  31%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 الملحق الثالث 

 
 إستمارة ترشيــــــــــــــــــح اإلختبارات

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 طية الشعبيــةرية اجلــــزائرية الدميــــــقرااواجلمــــــه

 وزارة التعليم العالــــي والبحث العلمـــــى
- مستغامن -جامعة عبد احلميد بن باديس 

 معهد الرتبية البدنية و الرياضية
 قسم التدريب الرياضي

 
 إستمارة حتكيم اإلختبارات

 :موجهة إىل 
 املدربني/الدكاترة/األساتذة

 
 

اليت ترونها مناسبة للقياس من جمموع اإلختبارات  اراتنرجو من سيادتكم احملرتمة إختيار بعض اإلختب

استخدام تدريبات البليومرتي واألثقال واملختلط لتطويـر القـوة االنفجارية  -:  املقرتحة يف إطار حبثنا حتت عنوان

 سنة(71-71)وتأثريها على بعض القدرات البدنية لدى مصارعي الكاراتيه

 ارات البدنية اخلاصة برياضة الكاراتيهلذا أوجب علينا القيام ببعض االختب

 ويف األخري لكم منا جزيل الشكر واالحرتام و التقدير   

 
 
 
 

:حتت إشراف:                                                                                  من إعداد الطالب  
الناصر عبد القادر-د شنوف خالد  
 
 
 

 

 

 

 



 

 :ت املقرتحة جمموعة االختبارا
 .كغ  5اختبار دفع الكرة الطبية ألبعد مسافة  -0
 .اختبار الوثب العريض من الثبات -7
 .اختبار الوثب العمودي من الثبات باستخدام الصبورة -3
 .ثواني  01اختبار االستناد األمامي  -4
 ثانية  01اختبار التعلق على العقلة  -5
 .اختبار اجلري متعدد االجتاهات  -0
 .ثواني  01لعقلة مع االستناد بالرجلني للمستويات الضعيفة اختبار التعلق على ا -2
 .اختبار الوقوف اكرب عدد  لرفع و خفض الركبتني حبيث يضع الفخذ مع اجلذع زاوية قائمة  -1
 .حجالت على القدم مع قياس املسافة 3اختبار من الوقوف  -1

 .ثواني  01 اختبار البطن من وضع الرقود اكرب عدد من املرات للوصول لوضع اجللوس يف -01
 .ثواني الذراعان جبانب اجلسم  01اختبار من وضع االنبطاح اكرب عدد من املرات لرفع اجلذع عاليا يف  -00
 .اختبار اجللوس من الرقود  -07
اختبار اجلري يف املكان مع رفع الركبة اماما حبيث يصنع الفخذ مع اجلذع زاوية قائمة اكرب عدد حتى  -03

 .ثانية  01ى حت 31استنفاذ اجلهد او حدود من 
اختبار من الوقوف اجللوس على اربع قذف الرجلني خلفا ثم اماما ثم الوقوف تكرار التمرين اكرب عدد من  -04

 .ثانية  01حتى  31املرات حتى استنفاذ اجلهد او يف حدود من 
 .ثانية  01حتى  31اختبار من وضع التعلق على العقلة الشد ألعلى اكرب عدد ممكن او يف حدود  -05
ر من وضع االنبطاح و الذراعان جبانب اجلسم رفع اجلذع عاليا اكرب عدد من املرات و حتى استنفاذ اختبا -00

 .ثانية  01حتى  31اجلهد او يف حدود 
 .ثانية  71اختبار قوة عضالت اجلذع  -02
 .مرت51اختبار عدو  -01
 .ثانية 71اختبار ثين الركبتني كامال خالل  -01

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 الملحق الرابع 

 
 النتائج الخام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )التدريب البليومرتي (نتائج االختبارات االنرتوبومرتية للعينة التجريبية األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم السن الطول الوزن سنوات التدريب احلزام

 1 19 171 64 4 بين 

 2 19 168 66 4 بين 

 3 17 170 63 3 بين 

 4 18 172 65 4 ازرق

 5 17 173 66 3 بين 

 6 19 001 62 4 بين 

 7 17 167 63 3 ازرق

 8 18 170 61 3 بين



 

الثانية نتائج االختبارات االنرتوبومرتية للعينة التجريبية  (التدريب باألثقال )     
 

 الرقم السن الطول الوزن سنوات التدريب احلزام

 1 17 161 62 3 بين

 2 17 168 65 3 ازرق

 3 19 173 68 4 بين

 4 18 170 04 4 بين

 5 18 171 67 4 بين

 6 17 167 62 3 ازرق

 7 17 168 63 4 بين

 0 01 027 01 3 بين
 

 

 

 

 

 



 

 )التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال (الثالثةنتائج االختبارات االنرتوبومرتية للعينة التجريبية 
 

 الرقم السن الطول الوزن سنوات التدريب احلزام

 1 17 161 60 3 بين

 2 17 168 64 3 ازرق

 3 19 170 64 4 بين

 4 18 173 65 3 بين

 5 01 171 67 4 بين

 6 17 167 64 3 بين

 7 17 168 63 4 بين

 0 02 027 00 3 بين
 

 

 

 

 

 



 

الضابطةنتائج االختبارات االنرتوبومرتية للعينة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم السن الطول الوزن سنوات التدريب احلزام 

 1 17 169 66 3 ازرق 

 2 18 165 63 4 بين

 3 19 173 68 3 بين 

 4 18 168 63 3 بين

 5 19 170 67 3 ازرق 

 6 18 171 67 4 بين



 

 يف االختبارات البدنية القبلية و البعدية)التدريب البليومرتي ( األوىلنتائج العينة التجريبية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (كلغ0)الطبية الكرة دفع جلري متعدد االجتاهاتا مرت 01العدو  السرعةاختبار 
من  العمودي الوثب

 الثبات
من  )الطويل(الوثب العريض 
 الرقم الثبات

 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 

12,40 12,11 03,01 03,33 5,8 5,01 0,43 0,35 1,91 1,74 1 

12,44 12,11 03,10 03,31 5,6 4,11 0,57 0,45 1,11 1,03 2 

12,40 12,21 03,33 03,15 5,51 4,31 0,55 0,41 1,11 1,25 3 

12,41 12,11 03,31 04,15 5,11 5,2 0,43 0,31 1,85 1,01 4 

12,47 12,15 03,44 04,73 5,41 4,01 0,51 0,41 1,75 1,61 5 

12,45 12,12 07,51 07,13 5,01 5,31 0,55 0,35 1,81 1,71 6 

12,47 12,10 03,11 03,42 5,51 4,21 0,42 0,31 1,81 1,65 7 

12,43 12,11 07,13 03,33 5,41 4,01 0,41 0,35 1,81 1,21 0 



 

 يف االختبارات البدنية القبلية و البعدية)التدريب باألثقال  (نتائج العينة التجريبية الثانية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مرت  01العدو   السرعةاختبار 
عدد اجلري مت
    االجتاهات

  الطبية الكرة دفع
 (كلغ0)

من  العمودي الوثب
 الثبات

من  )الطويل(الوثب العريض 
 الرقم الثبات

 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 

12,21 12,11 03,31 03,35 5,70 5,21 0,40 0,37 1,82 1,76 1 

12,21 12,13 03,22 03,40 5,55 4,91 0,50 0,47 1,75 1,08 2 

12,00 12,10 03,63 03,95 5,41 4,35 0,53 0,42 1,82 1,26 3 

12,07 12,11 03,61 04,17 5,61 5,25 0,41 0,33 1,75 1,08 4 

12,20 12,12 03,74 04,76 5,31 4,01 0,41 0,43 1,73 1,66 5 

12,23 12,17 03,57 03,16 5,55 5,31 0,53 0,37 1,75 1,71 6 

12,25 12,15 03,18 03,46 5,41 4,25 0,45 0,33 1,71 1,65 7 

12,24 12,10 03,03 03,33 5,21 4,01 0,45 0,36 1,77 1,21 0 



 

 يف االختبارات البدنية القبلية و البعدية )التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال (ة لثنتائج العينة التجريبية الثا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مرت  01العدو   السرعةاختبار 
اجلري متعدد 
    االجتاهات

  الطبية الكرة دفع
 (كلغ0)

من  العمودي الوثب
 الثبات

من  )الطويل(الوثب العريض 
 الرقم الثبات

 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 

12,77 12,12 02,51 03,43 5,90 4,51 0,69 0,33 1,98 1,73 1 

12,71 12,13 02,60 03,31 5,80 4,61 0,68 0,43 1,19 1,04 2 

12,01 12,11 02,54 03,95 5,95 4,31 0,69 0,41 1,17 1,24 3 

12,70 12,22 02,91 04,15 5,91 5,10 0,65 0,32 1,98 1,01 4 

12,71 12,21 02,64 04,73 5,95 4,01 0,60 0,41 1,97 1,61 5 

12,01 12,17 07,47 03,13 5,91 5,01 0,69 0,34 1,95 1,71 6 

12,75 12,11 02,44 03,52 5,85 4,21 0,62 0,31 1,96 1,67 7 

12,70 12,11 07,73 03,93 5,91 4,01 0,61 0,34 1,97 1,22 0 



 

البعدية و القبلية  البدنية االختبارات يف الضابطة العينة نتائج  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 01العدو  السرعةاختبار 
 مرت

اجلري متعدد 
 االجتاهات

 الكرة دفع
 (كلغ0)يةالطب

من  العمودي الوثب
 الثبات

 )الطويل(الوثب العريض 
 الرقم من الثبات

 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 

12,17 12,11 03,35 03,31 5,35 5,25 0,31 0,37 1,22 1,75 1 

12,11 12,13 03,41 03,45 4,11 4,11 0,41 0,47 1,21 1,01 2 

12,22 12,11 03,13 03,91 4,41 4,31 0,43 0,42 1,21 1,26 3 

12,11 12,13 03,20 03,10 5,31 5,25 0,34 0,33 1,71 1,08 4 

12,10 12,14 04,04 04,76 4,05 4,01 0,44 0,43 1,02 1,66 5 

12,11 12,17 03,01 03,13 5,35 5,31 0,31 0,37 1,70 1,71 6 



 

   البدنية ختباراتاال يف االستطالعية الدراسة عينة نتائج
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 01العدو  السرعةاختبار 
 مرت

اجلري متعدد 
 االجتاهات

دفع الكرة 
 (كلغ0)الطبية

الوثب العمودي من 
 الثبات

 )الطويل(الوثب العريض 
 الرقم من الثبات

 7اختبار 6اختبار 7اختبار 6اختبار 7اختبار 6اختبار 7اختبار 6اختبار 7اختبار 6اختبار
 

12,13 12,10 03,31 03,31 5,75 5,25 0,32 0,37 1,25 1,75 1 

12,11 12,13 03,41 03,40 4,11 4,11 0,41 0,43 1,01 1,01 2 

12,21 12,22 03,11 03,91 4,31 4,31 0,43 0,42 1,20 1,26 3 

12,11 12,13 03,11 03,10 5,75 5,25 0,35 0,33 1,05 1,00 4 

12,11 12,10 04,71 04,71 4,05 4,01 0,43 0,43 1,02 1,62 5 

12,11 12,11 03,14 03,14 5,31 5,31 0,31 0,33 1,70 1,71 6 

12,10 12,17 03,35 03,35 5,75 5,25 0,31 0,31 1,25 1,75 7 

12,13 12,11 03,41 03,42 4,11 4,11 0,41 0,44 1,01 1,01 0 



 
 
 
 
 
 

 اخلامس امللحق 
 

 .حمتوى الربنامج التدرييب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 (التدريب البليومرتي)حمتوى الربنامج التدرييب للمجموعة  التجريبية األوىل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األسبوع األول
 د 11   :املدة -               رينراحة  اجيابية  بني التما:  نوع الراحة -                   التكراري والدائري :طريقة التدريب -                  جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية 

 االمحاء

املرحلة اخلتامية 

 التهدئة
/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص

 اجملموعات
 الراحة)الكثافة 

 (اجملموعات

 د30 1

 (متوسطةاحلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص كيهون

50 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا x 0 4 120م 8
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا120 4 6 (كغ3)جلوس والزميل واقف جانبا تبادل التمرير الكرة الطبية

 ثا120 4 6 الوثبة الواسعة املتقاطعة  كومتيه
 

 ثا120 4 6 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي واحد

 د30 2

 الوثب لألمام واألعلى من اهلرولة عند كل اشارة  كيهون

50 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا x 0 4 120م 6
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د  وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Master Kata:,  ثا120 4 6 (كغ  3)التمريرة الصدرية بالكرة الطبية 
 ثاx 0 4 120م 6 احلجل لألمام بالرجل اليمنى وبالرجل اليسرى هكومتي

 د30 3

 احلجل العمودي املتزايد  كيهون

50 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا 120 4 6
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5دوفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
ارين مع مت

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Master Kata,  ثا120 4 6 (كغ 3)قذف الكرة الطبية من االلتفاف 
 ثاx 0 4 120  4 مركب من احلجلة واخلطوة لألمام بالتناوب   كومتيه

 ثا120 4 6 (كغ3)التمريرة الصدرية بالكرة الطبية من اجللوس 



 

 الثانياألسبوع 
 د 11   :املدة           راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -               التكراري والدائري :طريقة التدريب -                           ب البليومرتيجمموعة التدري-

رقم 
 الوحدة

زمن 
 حمتوى

 زمن كل حمتوى املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية

 االمحاء
املرحلة اخلتامية 
 التهدئة

 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص
/ ع الشدة

 التكرار
/ ع

 اجملموعات
االكثافة 

 (اجملموعات

 د30 4

 كيهون

 مركب من حجلتني ثم خطوة لألمام بالتناوب

50% 

 ثا 120 4 م 8
د و 15جري خفيف ملدة 

بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 
د 10اداء متارين التمديد ملدة 

د مع التحضري 5وفرتة راحة 
 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

 ثا120 4 8 (كغ3)مترير الكرة الطبية من اجللوس  .Heian 1-3 كاتا
 ثاx 1 4 120م 4 االرتداء اجلانيب  كومتيه

 ثا120 4 8 الدفع ألعلى باستخدام الكرة الطبية من وضع االنبطاح املائل  

 د30 5

 الركض بالقفز فوق خطوط متباعدة    كيهون
50 
% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا 120 4 6
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري 5وفرتة راحة 

اجلري أو املشي 
مع متارين 

 االطالة الثابتة ل
Bassai-Dai (كغ3)ن فوق الرأس مترير الكرة الطبية م 

 ثا120 4 6

 د30 6

 (حجم صغري)الوثب من فوق األقماع   كيهون

50 
% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا x 1 4 120م 8
ثم بعدها اداء متارين تسخينية  
اداء متارين التمديد ملدة 

 النفسي للمصارعينيد10

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Empi  ثا120 4 8 ل مترير الكرة الطبية للزميل من اخللف تباد 
 ثا120 4 1م  10 احلجل السريع بالرجلني  كومتيه

 من الوقوف مد وثين الذراعني لألمام بالكرة  
 ثا120 4 8 (كغ3)الطبية على مستوى الصدر 



 

 الثالثاألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                التكراري والدائري :يقة التدريبطر -                    جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 البليومرتيةحمتوى التمارين  حمتوى التخصص التهدئة

/ ع التكرار/ ع الشدة
 اجملموعات

الراحة ) الكثافة
  (بني اجملموعات

 

 د30 7

 (ستم30)مترين وثب احلواجز كيهون

55 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  x 1 4 150م 8
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 للمصارعيني مع التحضري النفسي

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  150 4 10 (كغ3)مد كيس رملي مع أداء اخلفض والرفع املتتالي

 ثا  x 1 4 150م 10 مترين احلجل املتتالي كومتيه

 د30 8

 (ممتوسطةاحلج)احلجل بالقدمني بني الشواخص كيهون

55 % 

8 x6 4 120 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, Jion, 
التمرير واالستقبال الكرة  جلوس والزميل واقف جانبا تبادل

 ثا  150 4 8 (كغ4)الطبية

 ثا  150 4 6 رمي الكرة الطبية لألعلى مع استالمها بالتتالي كومتيه
 ثاx0 4 120م 6 احلجل برجل واحدة فوق خطوط متباعدة  

 د30 9

 االرتداد بتعاقب الرجلني  كيهون

55 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  x 1 4 150م 10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata 

Empi Hangetsu, 
 ثا120 4 10 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام 

 ثا  x 1 4 150م  10 الوثب األمامي البعيد من نصف قرفصاء ألبعد مسافة  متيهكو
 ثا120 4 10 (كلغ4)من االنبطاح تبادل مترير الكرة الطبية مع الزميل 



 

 الرابعاألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                          التكراري والدائري :طريقة التدريب -              جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 املرحلة التمهيدية مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
الراحة ) الكثافة تاجملموعا/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 (بني اجملموعات

 د30 71

 احلجل العمودي املتزايد كيهون

55 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  x 01 4 150م 10
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
تة متارين االطالة الثاب

د5ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  120 4 10 (كلغ4)قذف الكرة الطبية من االلتفاف 

 ثا   x 01 4 120م 8 الوثب الطويل من الثبات واهلبوط على أرض مرنة كومتيه

 ثا  150 4 10 (كلغ4)التمريرة الصدرية بالكرة الطبية من اجللوس 

 د30 11

 (حجلة خطوة وثبة )الثالثي من الثبات الوثب  كيهون

55 % 

8 x8 4 150  د و 15جري خفيف ملدة  ثا
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ثا  x8 4 120 8 اب قصريواهلبوط على أرض مرنةالوثب الطويل من اقرت كومتيه
 املرجحة األفقية 

 ثا761  3 8

 د30 12

 االرتداد بتعاقب الرجلني  كيهون

55 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  x 01 4 150م 10
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 
 لمصارعينيالنفسي ل

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata   ثا  150 4 10 املرجحة الرأسية 
 ثا  x 01 0 150م 10 الوثبة الواسعة املتقاطعة  كومتيه

 ثا120 4 10 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي  



 

 اخلامساألسبوع 
 د 11   :املدة -            راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                الفرتي منخفض الشدة :طريقة التدريب -                بليومرتيجمموعة التدريب ال-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 التهدئة

 حمتوى التمارين البليومرتية توى التخصصحم
الراحة ) الكثافة اجملموعات/ ع التكرار/ ع الشدة

   (بني اجملموعات

70 
 د30

  ori)التحركات الدفاعية ثم الوثب لالعلى مع املتابعة الدفاعية كيهون

60  

% 

 ثا  150 4 01 
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين اداء متارين تسخينية  ثم 
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   ,Heian 1-5 كاتا 

Tekki 1-3. 
 ثا  120 4 12 كغ4من االنبطاح تبادل مترير الكرة الطبية مع الزميل

 ثا   150 4 12 ل صافرة من املدربالوثب لألعلى من اهلرولة مع ك  كومتيه

 ثا  120 4 10-8 (كلغ4)من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام  

 د30 14

 االرتداد بتعاقب الرجلني  كيهون
60  

% 

8 x8 4 150  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5رتة راحة د وف10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata:   ثا   120 4 8 (كلغ3مد كيس رملي مع أداء اخلفض والرفع والتتالي 

 ثا120  4 10 كغ4مترين بتمرير الكرة الطبية مع الزميل باليد الواحد 

 د30 15

 كيهون
 

 (متوسطة احلجم)احلجل  بالقدمني بني الشواخص 

60  

% 

 ثا  x 07 4 150م 10
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   Master Kata 

Hangetsu, 
 ثا  120 4 10 لوس الزميل واقف جانبا تبادل التمرير واالستقبال للكرة الطبية ج

 ثا  150 4 07 رمي الكرة الطبية مع استالمها بالتتالي  كومتيه

 ثاx 07 4 150م 10  .القفز بالقدمني عاليا للمس اعلى نقطة  



 

 الساد األسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                 الفرتي منخفض الشدة :طريقة التدريب -               جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

الراحة ) الكثافة اجملموعات/ ع التكرار/ ع الشدة وى التمارين البليومرتيةحمت حمتوى التخصص التهدئة
 (بني اجملموعات

 د30 72

 القفز بالقدمني عاليا ملس كرة معلقة بالرأس  كيهون

60  

% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  120 4 07 
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
مع التحضري  د5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  120 4 12 (كلغ4)مترير الكرة الطبية من اجللوس 

 ثا   x01 5 150 10 االرتداء اجلانيب  كومتيه

االنبطاح الدفع لالعلى باستخدام الكرة الطبية من وضع  
 ثا  150 5 12 املائل للكتفني على الكرة الطبية 

 د30 17

 .القفز بقدم واحدة عاليا  كيهون

60  

% 

10 x8 4 150  د و 15جري خفيف ملدة  ثا
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

مع اجلري أو املشي 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ثا   x10 4 150 10 احلجل السريع بالرجلني  كومتيه

من الوقوف مد وثين الذراعني لألمام بالكرة الطبية على مستوى  
 ثا   150 4 8 (كلغ4)الصدر 

 د30 18

 القفز باملكان بالقدمني معا مع سحب الركبتني كيهون

60  

% 

د و 15ري خفيف ملدة ج ثا  120 4 12
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata 

Empi Hangetsu, 
 ثا   150 5 12-10 (كلغ4)مترير الكرة الطبية من فوق الرأس 

 ثا  150 5 07 الوثب التبادلي على جانيب احلبل كومتيه

 ثا x 07 4   120م 8 (كلغ4)مترين إسقاط الكرة الطبية  



 

 السابعاألسبوع 
 د 11   :املدة -               ية  بني التمارينراحة  اجياب:  نوع الراحة -                 الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -                  جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة
 التكرار/ ع الشدة

/ ع
 اجملموعات

الراحة بني ) الكثافة
 ( اجملموعات

 د30 19

 القفز باملكان برجل واحدة لألعلى مع مرجحة الذراعني كيهون

65  

% 

1x  01 4 120  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5دة مل  

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  150 5 12 -10 (كلغ4رمي الكرة الطبية ألعلى مع استالمها بالتتالي

 ثا   x01 5 150 8 (متوسطة احلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص كومتيه

جلوس والزميل واقف جانبا تبادل التمرير واالستقبال للكرة  
 ثا   120 4 12 (كلغ4)الطبية

 د30 20

 مترين احلجل املتتالي كيهون

65  

% 

10 x 10 4 120  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

 ثا   x 10 4 150 8 (سنتم35)ثب احلواجز مترين و كومتيه

 كغ3)مسك كيس رملي مع أداء اخلفض والرفع املتتالي 
 ثا   150 4 10

 د30 21

 احلجل لألمام بالرجل اليمنى وبالرجل اليسرى  كيهون

65  

% 

10 x 07 5 150   د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10مديد ملدة متارين الت
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Master Kata 

Empi Hangetsu, 
 ثا   150 5 12 كلغ4من االنبطاح تبادل متريرة الكرة الطبية مع الزميل

 اث  x 07 5 150 10 االرتداد بتعاقب الرجلني كومتيه

 ثا  150   5 12 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام 



 

 الثامن األسبوع
 د 11   :دةامل -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                          الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -              جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
الراحة ) الكثافة اجملموعات/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 (بني اجملموعات

 د30 22

 طوة لألمام بالتناوبمركب من احلجلة واخل كيهون

65  

% 

0x  01 5 150  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 (كلغ4)درية للكرة الطبية من اجللوس التمريرة الص

 ثا  150 6 76

 ثا   150 6 04 احلجل العمودي املتزايد كومتيه

 ثا   150 5 12 (كلغ4)قذف الكرة الطبية من االلتفاف 

 د30 23

 مركب من حجلتني ثم خطوة لألمام بالتناوب كيهون

65  

% 

6 x 10 5 150  ها د و بعد15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, , 
 ثا   120 5 10 (كلغ4)مترير الكرة الطبية من اجللوس

 ثا   150 6 10  االرتداد اجلانيب كومتيه

الدفع ألعلى باستخدام الكرة الطبية من وضع االنبطاح  
 ثا   150 6 12-10 املائل والكفني على الكرة الطبية

 د30 24

 الوثبة الواسعة املتقاطعة  كيهون

65  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا   150 6 14
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10دة متارين التمديد مل
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ثا  x 07 6 150 10 االرتداد بتعاقب الرجلني  كومتيه

 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي 
 ثا  150   6 12



 

 التاسعاألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                    الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -                 يجمموعة التدريب البليومرت-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية توى التخصصحم التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
الراحة ) الكثافة

 (بني اجملموعات

 د30 25

 (كبرية احلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص  كيهون

70  % 

01x  01 6 180  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   
 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  180 6 12 (كلغ5)رمي الكرة الطبية ألعلى مع استالمها بالتتالي

 ثا   x07  5 150 10 الركض بالقفز فوق خطوط متباعدة  كومتيه

 (كلغ5)جلوس والزميل واقف جانبا تبادل التمرير واالستقبال للكرة الطبية 
 ثا   180 5 76

 د30 26

 مترين احلجل املتتالي كيهون

70  % 

8 x 10 6 180   د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 ي للمصارعينيمع التحضري النفس

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, Jion, 
 ثا   180 6 10 (كلغ5)رمي الكرة الطبية مع استالمها بالتتالي  

 ثا   x 10 6 180 10 االرتداد بتعاقب الرجلني  كومتيه

 ثا   150 5 12 (كلغ5) دةمترير الكرة الطبية مع الزميل بيد واح 

 د30 61

 التحركات الدفاعية ثم الوثب ثم  املتابعة الدفاعية  كيهون

70  % 

12 x 04 6 180   د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
متارين االطالة مع 

د5الثابتة ملدة   
 ثا   180 6 12 احلجل برجل واحدة فوق خطوط متباعدة كومتيه

 ثا   180 6 14-12 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام 



 

 العاشراألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                      لشدةالفرتي مرتفع ا :طريقة التدريب -                جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية 

 االمحاء
املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
الراحة ) الكثافة

 (بني اجملموعات

 د30 28

 الوثب األمامي البعيد من نصف قرفصاء ألبعد مسافة  كيهون

70  % 

0x  01 5 150  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 ارعينيمع التحضري النفسي للمص

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  180 6 10 (كلغ5)التمريرة الصدرية بالكرة الطبية من اجللوس 

 ثا   x04  5 150 12 احلجل العمودي املتزايد  كومتيه

 ثا   180 6 12 (كلغ5) قذف الكرة الطبية من االلتفاف 

 د30 29

 الوثب لألمام واألعلى من اجلري مع كل صافرة من املدرب كيهون

70  % 

6 x 10 5 150   ثا 
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5بتة ملدة الثا  Master Kata: 

Bassai-Dai, 

Jion, 

 املرجحة األفقية 
 ثا   150 5 12

 ثا   150 5 10 (كلغ5)التمريرة الصدرية بالكرة الطبية  

 د30 30

 الوثبة الواسعة املتقاطعة  كيهون

70  % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا   180 6 10
ارين اداء متارين تسخينية  ثم اداء مت

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata 

Empi Hangetsu, 
 ثا   180 6 14 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي 

 ثا   180 6 14-12 االرتداد بتعاقب الرجلني  كومتيه

 ثا   180 6 10 املرجحة الرأسية  



 

 احلادي عشراألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                          الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -            جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل رحلة الرئيسيةامل
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة
 اجملموعات

الراحة ) الكثافة
 (اجملموعات

 د30 31

 احلجل السريع بالرجلني   كيهون

75  

% 

01x  07 5 150  د و 15جري خفيف ملدة  ثا
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   
 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  150 5  12 (كلغ5)تبادل مترير الكرة الطبية للزميل من اخللف

 ثا   150 6  01- 01 (كبرية اجلجم)الوثب من فوق األقماع  متيهكو

من الوقوف مد وثين الذراعني لألمام بالكرة الطبية على مستوى الصدر  
 ثا   150 6 12 (كلغ5)

 د30 32
 الوثب التبادلي على جانيب احلبل كيهون

75  

% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا   150 5 12
تسخينية  ثم  بعدها اداء متارين

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري 5وفرتة راحة 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, Jion, 
 ثا   150 5 12 (كلغ5)مترير الكرة الطبية من فوق الرأس 

 اث   150 5 12 (كلغ5)مترير إسقاط الكرة الطبية  

 د30 33

 االرتداد اجلانيب كيهون

75  

% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا   150 5 14
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ثا   150 5 14- 10 (سنتم40)لقدمني معا مترين وثب احلواجز با كومتيه

 (كلغ5) مترير الكرة الطبية من اجللوس 
 ثا   150 6 14



 

 الثاني عشراألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                  الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -                 جمموعة التدريب البليومرتي-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية

 االمحاء 
املرحلة اخلتامية 
/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 اجملموعات
الراحة بني ) الكثافة

 (اجملموعات

 د30 00

 (سنتم40)مترين وثب احلواجز  نكيهو

75  % 

0x  07 5 150  د و بعدها اداء 15جري خفيف ملدة  ثا
متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  180 6 14 (كلغ5)ير الكرة الطبية مع الزميل باليد الواحدة متر

 ثا   150 5  07- 01 مترين احلجل املتتالي  كومتيه

 د30 00

 (كبرية احلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص  كيهون

75  % 

 ثا   150 5  04- 01
د و بعدها اداء 15جري خفيف ملدة 

ين متارين تسخينية  ثم اداء متار
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   Master Kata: 

Bassai-Dai, Jion, 
جلوس والزميل واقف جانبا تبادل التمرير واالستقبال للكرة 

 ثا   150 5 14 (كلغ5)الطبية

 ثا   x 12 6 180 10 (سنتم40)ة فوق احلواجز مترين احلجل برجل واحد 

 د30 36

 (سنتم40)احلجل برجل فوق احلاجز وخطوة بني احلواجز  كيهون

75  % 

8 x 12 5 150   ثا 
د و بعدها اداء 15جري خفيف ملدة 

متارين تسخينية  ثم اداء متارين 
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

ري أو املشي اجل
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   Master Kata 

Empi Hangetsu, 
 ثا   180 6 14 الدفع ألعلى باستخدام الكرة الطبية من وضع االنبطاح املائل والكفني 

 ثا   150 5 14- 12 االرتداد اجلانيب  كومتيه

 ثا   180 6 14 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي  



 

 
 
 
 
 

 (باألثقالالتدريب )الثانيةحمتوى الربنامج التدرييب للمجموعة  التجريبية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األسبوع األول
 د 11   :املدة -               رينراحة  اجيابية  بني التما:  نوع الراحة -                          التكراري والدائري :طريقة التدريب -                  باألثقالجمموعة التدريب -

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية 

 االمحاء

املرحلة اخلتامية 

 التهدئة
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص

 الشدة
/ ع

 التكرار
/ ع

 اجملموعات
 بني الراحة

 اجملموعات

 د30 1

 سك الثقل أماما أسفل ثين الركبتني كامال مع ملس األرض بالثقل وقوف م كيهون

41% 
 ثا 120 3 0

د و بعدها 15جري خفيف ملدة 
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   ,Heian 1-5 كاتا 

Tekki 1-3. 
 ثا120 3 8 وقوف مسك الثقل أماما أسفل مع رفع وخفض الكعبني 

 ثا120 3 10-8 محل البار احلديدي على الكتفني مع ثين الركبتني مع وضع القرفصاء نصفا كومتيه

 د30 2

 الرقود مع محل الثقل فوق الصدر القيام بفرد الذراعني أماما نكيهو

41% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  اث 120 3 8
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د  وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, Jion, 
 ثا120 2 8 دفع البار احلديد من أمام الصدر إىل أعلى الرأس 

 ثا120 3 8 رفع الذراعني جانبا بالثقل كومتيه
 ثا120 3 8 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس  

 د30 3

 الوقوف فتحا عمل الثقل فوق الكتفني لفت اجلذع جانبا  كيهون

41% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا 120 3 10
رين اداء متارين تسخينية  ثم اداء متا

د 5دوفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata 

Empi Hangetsu, 
 ثا120 3 10-8 التجديف من الثين أماما

 ثا120 3 10-8 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام كومتيه

 ثا120 3 10 دفع الثقل بالرجلني  
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 زمن كل حمتوى  رحلة الرئيسيةامل
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 التهدئة

 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص
/ ع التكرار/ ع الشدة

 الراحة  اجملموعات

 د30 4

 الدفع أمام الصدر  كيهون

41% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا 120 3 01
ثم بعدها اداء متارين تسخينية  

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

 Heian 1-5, Tekki ا

1-3. 
 رفع الذراعني عاليا بالثقل خلف الرأس 

 ثا120 3 10
 ثا120 3 01 جل عاليا وخفضهما قود وضع الكرة بني القدمني رفع األررمن وضع ال كومتيه

 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني لفت اجلذع جانبا 
 ثا120 3 10

 د30 5

 مد الرجلني من اجللوس  كيهون

41% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا 120 3 8
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري 5وفرتة راحة 

جلري أو املشي ا
مع متارين 

االطالة الثابتة 
 ملدة 

Bassai-Dai, Jion,  ثا120 3 10-8 الوقوف مع محل الثقل على الكتفني رفع العقبني مع سند مشط القدم على اللوحة 
 دفع الثقل بالرجلني كومتيه

 ثا120 3 8

 د30 6

 رفع الذراعني عاليا بالثقل من أمام الرأس كيهون

41% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا 120 3 01
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 د 5وفرتة راحة 

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Master Kata Empi  ثا120 3 10 مد الذراعني بالثقل أماما من اخللف 
 ثا120 3 10 يد وحماولة ملس القدمنيمن اجللوس مسك الثقل بال كومتيه

 ثا120 3 10 وقوف مسك الثقل أماما أسفل رفع الثقل حتى الصدر 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 7

 جلني بالثقل من االنبطاح ثين الر كيهون

45% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 1
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 بني باستخدام جهاز دفع الثقل أمامامترير رفع الكع

 ثا  150 4 8

 ثا  120 4 0 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار عاليا كومتيه

 د30 8

 مد الذراعني لرفع البار احلديدي ألعلى حبيث تصبح الذراعني ممدودتني بالكامل  كيهون

45% 

 ثا 150 4 1
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

متارين تسخينية  ثم اداء متارين  اداء
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   
Master Kata: 

Bassai-Dai, Jion, 
 بار على الكتفني مد وثين الذراعني على مستوى العضدلمن الوقوف محل ا

 ثا  150 4 8

 ثا  150 4 6 الوقوف مسك الكرة الطبية أماما أسفل رفع وخفض الكعبني مع االرتداد كومتيه

 ثا120 4 1 مترين اجلذب من األرض إىل الصدر  

 د30 9

 رفع البار عاليا إىل أعلى الرأس ثم اخلفض كيهون

45% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 8
اداء متارين اداء متارين تسخينية  ثم 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata Empi 

Hangetsu, 
 من الرقود رقع الرجلني باستثناء الركبتني حتى مستوى الصدر 

 ثا150 4 8

 ثا  150 4 8 دفع الثقل كومتيه

 ثا150 4 10-8 مد الرجلني من اجللوس  



 

 الرابعاألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار
/ ع

 اجملموعات
الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 71

 من وضع البار احلديدي على مستوى الصدر مد الذراعني ألعلى  كيهون

55 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 01
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
على مستوى  من الوقوف محل البار احلديد على الكتفني مد وثين الذراعني

 ثا  120 4 10 العضد 

 ثا   120 4 01 .وقوف فتحا الذراعني ممدودتني أماما والثقل باليدين مرجحة الذراعني جانبا كومتيه

 ثا 150 4 10 من الوقوف رفع وخفض الثقل على اجلانبني  

 د30 11

  نيالركبتمن وضع القرفصاء رفع الثقل على الكفني مع القيام بثين  كيهون

55 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 8
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري 5وفرتة راحة 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ثا  120 4 8 الوقوف فتحا مع محل الثقل خلف الرقبة على الكتفني ثين الركبتني  كومتيه

 مسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حماولة ملس القدمني 
 ثا071 3 8

 د30 12

 اجلذب من األرض إىل الصدر  كيهون

55 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 01
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata 

Hangetsu, 
 ثا  150 4 10 من اجللوس العادي جذب وثين الذراعني للثقل املثبت باآللة احلديدية 

من اجللوس على مقعد سويدي محل البار والقيام مبد الذراعني وخفضهما أمام  كومتيه
 0 10 الصدر 

 ثا  150

 ثا120 4 10 رفع الذراعني جانبا بالثقل 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 ى حمتو

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 التهدئة

 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص
/ ع الشدة

 التكرار
/ ع

 اجملموعات
الراحة بني 
 اجملموعات

70 
 د30

 قل وقوف مسك الثقل أماما أسفل ثين الركبتني كامال مع ملس األرض بالث كيهون

55  

% 

 ثا  120 3 01 
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين تسخينية  ثم اداء 
د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 

د مع التحضري النفسي 5راحة 
 للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   
 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  120 3 12-10 ع وخفض الكعبني وقوف مسك الثقل أماما أسفل مع رف

 ثا  120 3 10-8 محل البار احلديدي على الكتفني مع ثين الركبتني من وضع القرفصاء نصفا  كومتيه

 ثا  120 3 10 جذب الثقل من األرض إىل الصدر  

 د30 14
 الدفع أمام الصدر  كيهون

55  

% 

ا د و بعده15جري خفيف ملدة  ثا  120 3 10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري النفسي 5راحة 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai,  
 ثا  120 3 10 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس 

 ثا  120 3 8 بني القدمني رفع األرجل عاليا وخفضهمامن وضع الرقود وضع الكرة  كومتيه

 د30 15

 مد الرجلني من اجللوس  كيهون

55  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  120 3 07
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
طالة الثابتة متارين اال

د5ملدة   

Empi 

Hangetsu, 
الوقوف من محل الثقل على الكتفني رفع العقبني مع سند مشط القدم على 

 ثا  120 3 07 اللوحة 

 ثا  120 3 07 دفع الثقل بالرجلني   كومتيه

الوقوف فتحا مع مسك الكرة أماما ثين اجلذع ودوران الكرة حول الساق  
 ثا  120 3 10 يسرىاليمنى ثم ال
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 احلمل مكونات املرحلة الرئيسية
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة
 الشدة

/ ع
 التكرار

/ ع
 اجملموعات

الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 72

 رفع الذراعني عاليا بالثقل من أمام الرأس  كيهون

55  

% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 01 
داء متارين تسخينية  ثم بعدها ا

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

-Heian 1 كاتا

5, Tekki 1-3. 
 ثا  150 4 12-10 مد الذراعني بالثقل أماما من اخللف 

 ثا  120 3 12 ل باليد وحماولة ملس القدمنيمن اجللوس مسك الثق كومتيه

 ثا  150 4 12-10 وقوف مسك الثقل أماما أسفل رفع الثقل حتى الصدر  

 د30 17

 الرقود مع محل الثقل فوق الصدر القيام بفرد الذراعني أماما كيهون

55  

% 

 ثا  120 3 10
د و 15جري خفيف ملدة 

بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 
د 10اء متارين التمديد ملدة اد

د مع التحضري 5وفرتة راحة 
 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   ثا  150 4 8 رفع الذراعني جانبا بالثقل  كومتيه 

 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس 
 ثا  150 4 8-10

 د30 18

 ا محل الثقل فوق الكتفني لف اجلذع جانبا الوقوف فتح كيهون

55  

% 

 ثا  150 4 10-12
د و 15جري خفيف ملدة 

بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 
د 10اداء متارين التمديد ملدة 

د مع التحضري 5وفرتة راحة 
 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   Master Kata, ثا  150 4 12 من الثين أماما  التجديف 

 ثا  150 4 12 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام  كومتيه

 ثا  150 4 12-10 دفع الثقل بالرجلني  
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية 

 االمحاء
املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 الشدة
/ ع

 التكرار
/ ع
 موعاتاجمل

الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 19

 ثين الرجلني بالثقل من االنبطاح كيهون

60  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 1 
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5ملدة  الثابتة  

 ثا  180 4 9 مترين رفع الكعبني باستخدام جهاز دفع الثقل أماما  ,Heian 1-5 كاتا

 ثا  180 4 9 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار عاليا  كومتيه

 ثا  150 4 8 الوقوف فتحا مع محل الثقل فوق الكتفني مع ثين اجلذع يسارا وميينا  

 د30 20
 . مد الذراعني لرفع البار ألعلى حبيث تصبح الذراعني ممدودتني بالكامل كيهون

60  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  180 4 8
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5ملدة  الثابتة  

 ثا  150 3 8 .الوقوف مسك الكرة الطبية أماما أسفل رفع وخفض الكعبني مع االرتداد كومتيه

 ثا  150 4 8 مترين اجلذب من األرض إىل الصدر  

 د30 21

 دفع البار احلديدي عاليا إىل أعلى الرأس ثم اخلفض كيهون

60  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  180 4 9
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

 د5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Kata Empi  ثا  180 4 9  من مستوى الصدرنيمن الرقود رفع الرجلني باستثناء الركبت 

 ثا  180 4 9 دفع الثقل بالرجلني  كومتيه

 ثا  180 4 9-8 لني من اجللوس  مد الرج 

 



 

 الثامن األسبوع
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                          الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -               باألثقالجمموعة التدريب -

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل الرئيسيةاملرحلة 
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 22

 من وضع البار احلديد على مستوى الصدر مد الذراعني ألعلى  كيهون

60  

% 

د و بعدها 15ري خفيف ملدة ج ثا 180 4 1
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
لى مستوى من وقوف محل البار احلديدي على الكتفني مد وثين الذراعني ع

 ثا  180 4 1 العضد

 ثا  180 4 9 وقوف فتحا الذراعني ممدودتني أماما والثقل باليدين مرجحة الذراعني جانبا  كومتيه

 ثا  180 4 9 من الوقوف رفع وخفض الثقل على اجلانبني  

 د30 23
 تني من وضع القرفصاء رفع الثقل على الكتفني مع القيام بثين الركب كيهون

60  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  180 4 8
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ثا  150 3 9-8 نيالركبت قبة على الكتفني ثينرالوقوف فاحتا مع محل الثقل خلف ال كومتيه

 ثا  150 4 8 مسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حماولة ملس القدمني  

 د30 24

 اجلذب من األرض إىل الصدر  كيهون

60  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  180 4 9-10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata 

Empi  
 ثا150 4 9 من اجللوس العادي جلب جذب وثين الذراعني للثقل املثبت باآللة احلديدية

من اجللوس على مقعد سويدي محل البار احلديدي والقيام مبد الذراعني  كومتيه
 ثا   150 4 9 .وخفضهما أمام الصدر

 ثا  180 4 10-9 .رفع الذراعني جانبا بالثقل 



 

 التاسعاألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -                     باألثقالجمموعة التدريب -

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار
/ ع

 اجملموعات
الراحة بني  

 اجملموعات

 د30 25

 الركبتني كامال مع ملس األرض بالثقل وقوف مسك الثقل أماما أسفل كيهون

65  % 

 ثا  120 4 1-01
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   ,Heian 1-5 كاتا 

Tekki 1-3. 
 ثا  120 4 10 وقوف مسك الثقل أماما أسفل مع رفع وخفض الكعبني

 ثا  120 4 10 محل البار احلديدي على الكتفني مع ثين الركبتني من وضع القرفصاء  كومتيه

 جذب الثقل من األرض إىل الصدر  
 ثا  120 4 0-71

 د30 26

 بفرد الذراعني أماما الرقود مع محل الثقل فوق الصدر والقيام كيهون

65  % 

 ثا  120 4 8
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   Bassai-Dai, Jion, ثا  120 3 10-8 الصدر إىل أعلى الرأس  دفع البار احلديدي من أمام 

 ثا  120 3 10 رفع الذراعني جانبا بالثقل كومتيه

 ثا  150 4 8 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس  

 د30 61
 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني لفت اجلذع جانبا كيهون

65  % 

عدها د و ب15جري خفيف ملدة  ثا  120 4 10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ثا  120 4 10-8 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام  كومتيه

 دفع الثقل بالرجلين 
 ثا  120 4 10



 

 العاشراألسبوع 
 د 11   :املدة -               راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -                          الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -                 باألثقالجمموعة التدريب -

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 ملمكونات احل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية 

 االمحاء
املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 28

 الدفع أمام الصدر  كيهون

65  % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  120 4 01
متارين  اداء متارين تسخينية  ثم اداء

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  120 4 10 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس 

 ثا  150 4 12-10 .رجل عاليا وخفضهمامن وضع الرقود وضع الكرة بني القدمني رفع األ كومتيه

 ثا  150 4 12-10 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني لفت اجلذع جانبا 

 د30 29

 مد الرجلني من اجللوس  كيهون

65  % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 8-10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5ة د وفرتة راح10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, 

Jion, 

الوقوف مع محل الثقل على الكتفني رفع العقبني مع سند املشط القدم على 
 ثا  150 4 10-8 اللوحة 

 ثا  120 3 10 دفع الثقل بالرجلني  كومتيه

 د30 30

 رفع الذراعني عاليا بالثقل من أمام الرأس كيهون

65  % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 10-12
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Kata Empi  ثا  150 4 12-10 مد الذراعني بالثقل أماما من اخللف 

 ثا  120 4 10 من اجللوس مسك الثقل باليد وحماولة ملس القدمني كومتيه

 ثا  150 4 12 .وقوف مسك الثقل أماما أسفل رفع الثقل حتى الصدر 

 



 

 احلادي عشراألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية صصحمتوى التخ التهدئة
 اجملموعات

الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 31

 ثين الرجلني بالثقل من االنبطاح  كيهون

70  

% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 1
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 ي للمصارعينيالنفس

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  150 4 12-9 مترين رفع الكعبني دفع الثقل أماما 

 ثا  150 4 12-9 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار عاليا كومتيه

 .تفني مع ثين اجلذع يسارا ومييناالوقوف فتحا محل الثقل فوق الك 
 ثا  150 4 10

 د30 32

 مد الذراعني لرفع البار احلديدي ألعلى حبيث تصبح الذراعني ممدودتني  كيهون

70  

% 

 ثا  150 4 9

د و 15جري خفيف ملدة 
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 
 للمصارعيني النفسي

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   Master Kata: 

Bassai, Jion, 
 ثا  120 3 10 .من الوقوف محل البار احلديدي على الكتفني مد وثين الذراعني على مستوى

 ثا  120 3 10 بني مع االرتدادقالوقوف مسك الكرة الطبية أماما أسفل رفع وخفض الع كومتيه

 ثا  150 4 10-9 .مترين اجلذب من األرض إىل الصدر اليمنى ثم اليسرى 

 د30 33
 رفع البار احلديدي عاليا إىل أعلى الرأس ثم اخلفض  كيهون

70  

% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 9-12
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 مع التحضري  د5وفرتة راحة 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ثا  150 4 12-9 دفع الثقل بالرجلني كومتيه

 ثا  150 4 12 مد الرجلني من اجللوس 



 

 الثاني عشراألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية

 االمحاء 
املرحلة اخلتامية 
/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار
/ ع
 موعاتاجمل

الراحة بني 
 اجملموعات

 د30 00

 من وضع البار احلديدي على مستوى الصدر مد الذراعني ألعلى   كيهون

70  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا180 5 01
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
متارين االطالة  مع

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 الذراعني على مستوى ينمن الوقوف محل البار احلديدي على الكتفني مد وث

 ثا 150 4 10 العضد

 ثا 180 5 10-8 وقوف فتحا الذراعني ممدودتني أماما والثقل باليدين مرجحة الذراعني جانبا  كومتيه

 ثا 180 5 10-8 لرقود رفع وخفض الثقل على اجلانبني من ا 

 د30 00
 من وضع القرفصاء رفع الثقل على الكتفني مع القيام بثين لركبتني كيهون

70  

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا 180 5 8
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 لمصارعينيمع التحضري النفسي ل

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

, Jion, Kata ثا 150 4 10-8 دفع الثقل بالرجلني 

 ثا 180 4 10 .مسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حماولة ملس القدمني 

 د30 36

 اجلذب من األرض إىل الصدر كيهون

70  

% 

د و بعدها 15دة جري خفيف مل ثا 180 5 10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Kata Empi 

Hangetsu, 
 ثا 180 5 10 من اجللوس العادي جذب وثين الذراعني للثقل املثبت باآللة احلديدية 

من اجللوس على املقعد السويدي محل البار احلديدي والقيام مبد الذراعني  كومتيه
 ثا 180 5 10 وخفضهما أمام الصدر 

 ثا 180 5 10 .رفع الذراعني جانبا بالثقل 
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 األسبوع األول
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 مهيدية املرحلة الت

 االمحاء

املرحلة اخلتامية 

 التهدئة
 بني الراحة اجملموعات/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص

 اجملموعات

 د30 1

 (متوسطةاحلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص كيهون

40 
% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا x 0 4 120م 8
ثم اداء متارين   اداء متارين تسخينية

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا120 4 6 جلوس والزميل واقف جانبا تبادل التمرير واالستقبال الكرة 

أسفل ثين الركبتني كامال مع ملس وقوف مسك الثقل أماما  كومتيه
 ثا 120 3 8 األرض بالثقل 

 ثا120 3 8 وقوف مسك الثقل أماما أسفل مع رفع وخفض الكعبني 

 د30 2

 الوثب لألمام واألعلى من اهلرولة عند كل اشارة  كيهون

40

% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا x 0 4 120م 6
متارين اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د 5د  وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata: 

Bassai-Dai, 
 ثاx 0 4 120م 6 الوثب العميق 

 ثا120 3 10-8 محل البار على الكتفني مع ثين الركبتني مع وضع القرفصاء نصفا كومتيه
 ثا120 3 10 جذب الثقل من األرض إىل الصدر  

 د30 3

 احلجل العمودي املتزايد  كيهون

40 
% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا 120 4 6
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د مع 5دوفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
طالة مع متارين اال
د5الثابتة ملدة   

Kata Empi 

Hangetsu, 
 ثا120 4 6 (كغ 3)قذف الكرة الطبية من االلتفاف 

 ثا120 3 10-8 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف و األمام  كومتيه
 ثا120 3 10 دفع الثقل بالرجلني  



 

 الثانياألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 زمن كل حمتوى  املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 التهدئة

 حمتوى التمارين البليومرتية التخصصحمتوى 
 الشدة

/ ع
 اجملموعات/ ع التكرار

 بني الراحة
 اجملموعات

 د30 4

 كيهون
 % 50 مركب من حجلتني ثم خطوة لألمام بالتناوب

 
 ثا x 1 4 120م 8

د و 15جري خفيف ملدة 
بعدها اداء متارين تسخينية  
ثم اداء متارين التمديد ملدة 

 د مع5د وفرتة راحة 10
 التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

 ثاx 1 4 120م 4 االرتداء اجلانيب  .Heian, Tekki كاتا
 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس  كومتيه

40 % 
 ثا120 3 10

 ثا120 3 10-8 رجل عاليا وخفضهمامن وضع الرقود وضع الكرة الطبية بني القدمني رفع األ 

 د30 5

 الركض بالقفز فوق خطوط متباعدة    كيهون
50 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا 120 4 6
بعدها اداء متارين تسخينية  
ثم اداء متارين التمديد ملدة 

 د مع 5د وفرتة راحة 10

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Bassai Jion,  ثا120 4 6 (كغ3)مترير الكرة الطبية من فوق الرأس 
 ثين الرجلني بالثقل من االنبطاح  كومتيه

40 % 
 ثا  150 4 8

 ثا  150 4 8 رفع الكعبني دفع الثقل أماما 

 د30 6

 (حجم صغري)الوثب من فوق األقماع   كيهون

50 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا x 1 4 120م 8
اء متارين تسخينية  بعدها اد

ثم اداء متارين التمديد ملدة 
د مع 5د وفرتة راحة 10

 التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين 

االطالة الثابتة 
د5ملدة   

Master Kata   م 8 الوثب العميق مع الفجوةx 1 4 120 ثا 
ذراعني على مستوى من الوقوف محل البار احلديدي على الكتفني مد وثين ال 

 ثا150 4 8 العضد



 

 الثالثاألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل رئيسيةاملرحلة ال
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
حمتوى  التهدئة

 التخصص
 حمتوى التمارين البليومرتية

 الشدة
/ ع

 التكرار
/ ع

 اجملموعات
 بني الراحة

 اجملموعات

 د30 7

 (ستم30)مترين وثب احلواجز كيهون
55 
% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  x 1 4 150م 8
ء متارين تسخينية  ثم اداء ادا

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري النفسي 5راحة 

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   
 ثا  x 1 4 150م 10 مترين احلجل املتتالي Heian 5 كاتا

 45 الدفع أمام الصدر كومتيه
 ثا 120 3 8-10 %

 د30 8

 55 (متوسطةاحلجم)بالقدمني بني الشواخص احلجل كيهون
% 8 x6 4 120 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا

اداء متارين تسخينية  ثم اداء 
د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 

 د مع التحضري النفسي 5راحة 

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   
 45 بني القدمني رفع األرجل عاليا وخفضهمامن وضع الرقود وضع الكرة الطبية  كومتيه

% 
 ثا120 3 8-10

 ثا  120 4 6 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار عاليا 

 د30 9

 االرتداد بتعاقب الرجلني  كيهون
55 
% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  x 1 4 150م 10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10ملدة  متارين التمديد
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   
Master Kata 

Empi 
 ثا120 4 10 من اجللوس محل الكرة الطبية ونقلها من اخللف واألمام 

 45 رتدادالوقوف مسك الكرة الطبية أماما أسفل رفع وخفض الكعبني مع اال كومتيه
% 

 ثا  150 4 8
 ثا150 4 10-8 مترين اجلذب من األرض إىل الصدر  



 

 الرابعاألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
حمتوى  التهدئة

 التخصص
 حمتوى التمارين البليومرتية

/ ع التكرار/ ع الشدة
 اجملموعات

 بني الراحة
 اجملموعات

 د30 71

 احلجل العمودي املتزايد كيهون
55 
% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا x 01 4 150م 10
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

-Heian 1 كاتا

5,  
 ثا 120 4 10 (كلغ4)قذف الكرة الطبية من االلتفاف 

 45  نيمن وضع القرفصاء رفع الثقل على الكفني مع القيام بثين الركبت كومتيه
% 

 ثا 150 4 6

 ثا 120 3 8-6 دفع الثقل بالرجلني   

 د30 11

 55 (حجلة خطوة وثبة )الوثب الثالثي من الثبات  كيهون
% 8 x8 4 150 د و 15جري خفيف ملدة  ثا

بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 
د 10اء متارين التمديد ملدة اد

د مع التحضري 5وفرتة راحة 
 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   
 الوقوف فتحا مع محل الثقل خلف الرقبة على الكتفني ثين الركبتني  كومتيه

45 
% 

 ثا 150 4 8
 ثا 761  3 8-6 ة ملس القدمنيمسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حماول 

 د30 12

 55 االرتداد بتعاقب الرجلني  كيهون
% 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا x 01 4 150م 10
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata   م 10 الوثبة الواسعة املتقاطعةx 01 4 150 ثا 
 محل البار احلديدي على الكتفني مع ثين الركبتني من وضع القرفصاء نصفا  كومتيه

45 
% 

 ثا 120 0 8-10

 ثا 120 3 10 جذب الثقل من األرض إىل الصدر  



 

 اخلامساألسبوع 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 التهدئة

 حمتوى التمارين البليومرتية ى التخصصحمتو
 اجملموعات/ ع التكرار/ ع الشدة

 بني الراحة
 اجملموعات

70 
 د30

 (ori ashi)التحركات الدفاعية ثم الوثب لالعلى مع املتابعة الدفاعية كيهون
60 
% 

 ثا  150 4 01 
د و بعدها 15جري خفيف ملدة 

اداء متارين تسخينية  ثم اداء 
د وفرتة 10ملدة  متارين التمديد

د مع التحضري النفسي 5راحة 
 للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   
 ,Heian 1-5 كاتا

Tekki 1-3. 
 ثا  120 4 12 كغ4من االنبطاح تبادل مترير الكرة الطبية مع الزميل

 50 مشط القدم على الوقوف محل الثقل على الكتفني رفع العقبني مع سند  كومتيه
% 

 ثا  120 3 12

 ثا  120 3 12 دفع الثقل بالرجلني  

 د30 14

 60 االرتداد بتعاقب الرجلني  كيهون
% 

8 x8 4 150  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Kata Jion,  8 مترين احلجل املتتالي x8 4 120  ثا 

 50 الرقود مع محل الثقل فوق الصدر القيام بفرد الذراعني أماما كومتيه
% 

 ثا  120 3 10

 ثا  150 4 10 الرأس  دفع البار احلديدي من أمما الصدر إىل أعلى 

 د30 15

 60 (متوسطة احلجم)احلجل  بالقدمني بني الشواخص  كيهون
 ثا  x 07 4 150م 10 %

د و بعدها 15جري خفيف ملدة 
اداء متارين تسخينية  ثم اداء 

د وفرتة 10متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري النفسي 5راحة 

 للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   رفع الذراعني جانبا بالثقل  كومتيه 
50 
% 

 ثا  150 4 8

 ثا  150 4 10-8 رفع الذراعني عاليا بالثقل من خلف الرأس 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

 بني الراحة اجملموعات/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة
 اجملموعات

 د30 72

 القفز بالقدمني عاليا ملس كرة معلقة بالرأس  ونكيه
60 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  120 4 07 
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 ثا  120 4 12 (كلغ4)رير الكرة الطبية من اجللوس مت .,-Heian 1 كاتا

 ثين الرجلني بالثقل من االنبطاح كومتيه
50 % 

 ثا  150 4 1 

 ثا  180 4 9 مترين رفع الكعبني باستخدام جهاز دفع الثقل أماما 

 د30 17

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 4 8 % 60 .القفز بقدم واحدة عاليا  كيهون
عدها اداء متارين تسخينية  ثم ب

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
 د مع التحضري 5وفرتة راحة 

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

 الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار عاليا  كومتيه
50 % 

 ثا  180 4 9

 ثين اجلذع يسارا  الوقوف فتحا مع محل الثقل فوق الكتفني مع 
 ثا  150 4 8

 د30 18

 القفز باملكان بالقدمني معا مع سحب الركبتني كيهون
60 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  120 4 12
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
الطالة الثابتة متارين ا

د5ملدة   

Master Kata   ثا   150 5 12-10 (كلغ4)مترير الكرة الطبية من فوق الرأس 

مد الذراعني لرفع البار احلديدي ألعلى حبيث تصبح الذراعني  كومتيه
 . ممدودتني بالكامل

50 % 
 ثا  180 4 9

ذراعني من الوقوف محل البار احلديدي على الكتفني مد وثين ال 
 ثا  180 4 9 على مستوى العضد 
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل الرئيسية املرحلة
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة
 التكرار/ ع الشدة

/ ع
 اجملموعات

 بني الراحة
 اجملموعات

 د30 19

 القفز باملكان برجل واحدة لألعلى مع مرجحة الذراعني كيهون
65 % 

د و بعدها 15فيف ملدة جري خ ثا 120 4 01
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ثا 150 5 12 -10 (كلغ4) رمي الكرة الطبية ألعلى مع استالمها بالتتالي  Heian 5 كاتا

الوقوف مسك الكرة الطبية أماما أسفل رفع وخفض الكعبني مع  كومتيه
 .االرتداد

60 % 
 ثا 180 4 9

 ثا 180 4 10-8 مترين اجلذب من األرض إىل الصدر  

 د30 20
د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا x 10 4 120 10 % 65 مترين احلجل املتتالي كيهون

ارين اداء متارين تسخينية  ثم اداء مت
د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 

 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 من وضع القرفصاء رفع الثقل على الكتفني مع القيام بثين الركبتني  كومتيه
60 % 

 ثا 180 4 8

 ثا 180 4 9-8 دفع الثقل بالرجلني  

 د30 21

 احلجل لألمام بالرجل اليمنى وبالرجل اليسرى  هونكي
65 % 

10 x 07 5 150 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata  ثا 150 5 12 (كلغ4) من االنبطاح تبادل متريرة الكرة الطبية مع الزميل 

 نيقبة على الكتفني ثين الركبترالوقوف فاحتا مع محل الثقل خلف ال كومتيه
60 % 

 ثا 150 3 8-9

 ثا 150 4 8 مسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حماولة ملس القدمني  
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رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

تامية املرحلة اخل
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
 بني الراحة

 اجملموعات

 د30 22

 مركب من احلجلة واخلطوة لألمام بالتناوب كيهون
65 % 

0x  01 5 150 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10دة التمديد مل
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 (كلغ4)التمريرة الصدرية للكرة الطبية من اجللوس  .,Heian 1-5 كاتا
 ثا 150 6 76

 وقوف مسك الثقل أماما أسفل الركبتني كامال مع ملس األرض بالثقل كومتيه
60 % 

 ثا  120 4 1-01

 ثا  120 4 10 وقوف مسك الثقل أماما أسفل مع رفع وخفض الكعبني 

 د30 23

 مركب من حجلتني ثم خطوة لألمام بالتناوب كيهون
65 % 

6 x 10 5 150 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 تحضري النفسي للمصارعينيمع ال

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata:  ثا 120 5 10 (كلغ4)مترير الكرة الطبية من اجللوس 

محل البار احلديدي على الكتفني مع ثين الركبتني من وضع القرفصاء  كومتيه
 % 60 نصفا

 ثا  120 4 10

 ثا  120 4 10-8 رض إىل الصدر جذب الثقل من األ 

 د30 24

 الوثبة الواسعة املتقاطعة  كيهون
65 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا 150 6 14
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5ة الثابتة ملد  

Master Kata  ثا 150 5 14-10 االرتداد بتعاقب الرجلني 

 الرقود فتحا محل الثقل فوق الصدر والقيام بفرد الذراعني أماما  كومتيه
60 % 

 ثا  120 4 10

 ثا  120 4 10 دفع البار احلديدي من أمام الصدر إىل أعلى الرأس  



 

 التاسعاألسبوع 
 د 11   :املدة -       راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -       الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -          )األثقال و البليومرتي (ختلطامل جمموعة التدريب-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية
 االمحاء

املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية توى التخصصحم التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
 بني الراحة

 اجملموعات

 د30 25

 (كبرية احلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص  كيهون
70 % 

01x  01 6 180 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5ة د وفرتة راح10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   
 ثا 180 6 12 (كلغ5)رمي الكرة الطبية ألعلى مع استالمها بالتتالي .,Heian 1-5 كاتا

 رفع الذراعني جانبا بالثقل  كومتيه
65 % 

 ثا  120 4 8-10

 من خلف الرأس  رفع الذراعني عاليا بالثقل 
 ثا  120 4 71

 د30 26

 مترين احلجل املتتالي كيهون
70 % 

8 x 10 6 180  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata:    ثا  180 6 10 (كلغ5)رمي الكرة الطبية مع استالمها بالتتالي 

 مد الرجلني من اجللوس  كومتيه
65 % 

 ثا  150 4 8-10

الوقوف مع محل الثقل على الكتفني رفع العقبني مع سند املشط القدم  
 ثا  150 4 10-8 على اللوحة 

 د30 61

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  x 04 6 180 12 % 70 الدفاعية ثم الوثب ثم  املتابعة الدفاعية التحركات  كيهون
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 الرجلني دفع الثقل ب كومتيه
65 % 

 ثا  120 3 10

الوقوف فتحا مد الكرة أماما ثين اجلذع ودوران الكرة حول الساق  
 ثا  150 4 10 .اليمنى ثم اليسرى



 

 العاشراألسبوع 
 د 11   :املدة -      راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -         الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -        )األثقال و البليومرتي (املختلط جمموعة التدريب-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية 

 االمحاء
املرحلة اخلتامية 
 حمتوى التمارين البليومرتية حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
 بني الراحة

 اجملموعات

 د30 28

 الوثب األمامي البعيد من نصف قرفصاء ألبعد مسافة  كيهون
70 % 

0x  01 5 150 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ثا 180 6 10 (كلغ5)التمريرة الصدرية بالكرة الطبية من اجللوس   ,Heian 1-5 اكات

 عاليا الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار كومتيه
65 % 

 ثا  150 4 9-12

 ثا  150 4 10 .الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني مع ثين اجلذع يسارا وميينا 

 د30 29

 وثب لألمام واألعلى من اجلري مع كل صافرة من املدربال كيهون
70 % 

6 x 10 5 150  د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata:  ثا  180 6 10 مع سحب الركبتني(قفزات قوية)القفز باملكان بالقدمني معا 

مد الذراعني لرفع البار احلديدي ألعلى حبيث تصبح الذراعني ممدودتني  كومتيه
 بالكامل

65 % 
 ثا  150 4 9-12

من الوقوف محل البار احلديدي على الكتفني مد وثين الذراعني على  
 ثا  150 4 12-9 مستوى العضد

 د30 30

 الوثبة الواسعة املتقاطعة  كيهون
70 % 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  180 6 10
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata   ثا  180 6 14 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي 

 الوقوف مسك الكرة الطبية أماما أسفل رفع وخفض الكعبني مع االرتداد كومتيه
65 % 

 ثا  150 4 9-12

 ثا  150 4 12 مترين اجلذب من األرض إىل الصدر  



 

 احلادي عشراألسبوع 
 د 11   :املدة -     راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -          الفرتي مرتفع الشدة :طريقة التدريب -         )األثقال و بليومرتيال (املختلط جمموعة التدريب-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
املرحلة اخلتامية  املرحلة التمهيدية االمحاء

/ ع التكرار/ ع الشدة حمتوى التمارين البليومرتية صحمتوى التخص التهدئة
 اجملموعات

 بني الراحة
 اجملموعات

 د30 31

 احلجل السريع بالرجلني   كيهون
75 % 

01x  07 5 150 د و 15جري خفيف ملدة  ثا
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 صارعينيالنفسي للم

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   
 ثا 150 5  12 (كلغ5)تبادل مترير الكرة الطبية للزميل من اخللف  ,Heian 1-5 كاتا

 قيام بثين الركبتنيلمن وضع القرفصاء رفع الثقل على الكتفني مع ا كومتيه
70 % 

 ثا  180 5 8

 دفع الثقل بالرجلني 
 ثا  150 4 8-10

 د30 32

 الوثب التبادلي على جانيب احلبل كيهون
75 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا  150 5 12
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata:   ثا  150 5 12 (كلغ5)مترير الكرة الطبية من فوق الرأس 

 .الوقوف فتحا مع محل الثقل خلف الرقبة على الكتفني ثين الركبتني كومتيه
70 % 

 ثا  180 5 8

 ثا  180 4 10-8 .مسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حماولة ملس القدمني 

 د30 33

 داد اجلانيباالرت كيهون
75 % 

د و 15جري خفيف ملدة  ثا 150 5 14
بعدها اداء متارين تسخينية  ثم 

د 10اداء متارين التمديد ملدة 
د مع التحضري 5وفرتة راحة 

 النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي مع 
متارين االطالة الثابتة 

د5ملدة   

Master Kata   ثا 150 5 14- 10 (سنتم40)مترين وثب احلواجز بالقدمني معا 

 عاليا الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار كومتيه
70 % 

 ثا  150 4 9-12

 ثا  150 4 10 .الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني مع ثين اجلذع يسارا وميينا 



 

 الثاني عشراألسبوع 
 د 11   :املدة -       راحة  اجيابية  بني التمارين:  نوع الراحة -            الفرتي مرتفع الشدة : طريقة التدريب -       )األثقال و البليومرتي (املختلط جمموعة التدريب-

رقم 
 الوحدة

زمن 
كل 
 حمتوى 

 مكونات احلمل املرحلة الرئيسية
 املرحلة التمهيدية

 االمحاء 
املرحلة اخلتامية 
 مرتيةحمتوى التمارين البليو حمتوى التخصص التهدئة

 التكرار/ ع الشدة
/ ع

 اجملموعات
 بني الراحة

 اجملموعات

 د30 00

 75 (سنتم40)مترين وثب احلواجز  كيهون
% 

0x  07 5 150 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

ي اجلري أو املش
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

 ثا 180 6 14 (كلغ5)مترير الكرة الطبية مع الزميل باليد الواحدة  .Heian 1-5 كاتا

 70 .الوقوف فتحا مع محل الثقل خلف الرقبة على الكتفني ثين الركبتني كومتيه
% 

 ثا  180 5 8

 ثا  180 4 10-8 .ولة ملس القدمنيمسك الكرة الطبية باليدين من الرقود مع حما 

 د30 00

 (كبرية احلجم)احلجل بالقدمني بني الشواخص  كيهون
75 
% 

د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا  150 5  04- 01
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
رين االطالة مع متا

د5الثابتة ملدة   

Master Kata:   جلوس والزميل واقف جانبا تبادل التمرير واالستقبال للكرة
 ثا  150 5 14 (كلغ5)الطبية

 ثا  120 4 10 دفع البار احلديدي من أمام الصدر إىل أعلى الرأس  

 د30 36

 75 (تمسن40)احلجل برجل فوق احلاجز وخطوة بني احلواجز  كيهون
% 

8 x 12 5 150 د و بعدها 15جري خفيف ملدة  ثا
اداء متارين تسخينية  ثم اداء متارين 

د 5د وفرتة راحة 10التمديد ملدة 
 مع التحضري النفسي للمصارعيني

اجلري أو املشي 
مع متارين االطالة 

د5الثابتة ملدة   

Master Kata   ثا 180 6 14 ثين ومد الذراعني باستخدام مقعد سويدي 

 70 عاليا الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني دفع البار كومتيه
% 

 ثا  150 4 9-12

 ثا  150 4 10 .الوقوف فتحا محل الثقل فوق الكتفني مع ثين اجلذع يسارا وميينا 

 
 



  ملخص البحث
لرياضية كافة خالل العقود األخرية،جاء نتيجة االرتفاع الكبري يف مستوى االجناز و األداء الرياضي لأللعاب ا إن      

طبيعية جدا الستخدام األجهزة والوسائل وأساليب وطرائق التدريب احلديثة ،اليت ميكن بها تنمية وتطوير احلالة 
التدريبية للفرد الرياضي إىل أقصى درجة ممكنة،ومن هنا كان من واجب املدرب الرياضي معرفة اختيار الطرق 

ريب اليت حتقق له اهلدف املطلوب بأقل جهد ويف وقت قصري،كما أن تنوع هذه األساليب تعمل على وأساليب التد
زيادة اإلثارة لدى الرياضي الذي يبحث عن الوصول ألعلى النتائج وحتقيق املستويات العالية ،وعلى هذا األساس يلجأ 

ومرتي واألثقال واملختلط لتطويـر القـوة استخدام تدريبات البلي "الطالب الباحث يف هذه الدراسة إىل معرفة 
."سنة (71-71)االنفجارية وتأثريها على بعض القدرات البدنية لدى مصارعي الكاراتيه  
األثقال واملختلط لتطويـر القـوة بوالتدريب استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثري استخدام التدريب البليومرتي 

واألثقال واملختلط رض من الدراسة أن استخدام التدريب البليومرتي غفكان ال، هلدى مصارعي الكاراتي االنفجارية
.القـوة االنفجارية يؤثر إجيابا على  

ذكور من صنف األواسط حيث مت اختيارها بالطريقة العمدية قوامها  هومتثلت عينة الدراسة يف مصارعي الكاراتي      
 .االستمارة االستبيانية جلمع البيانات واالختبارات البدنيةمصارع من والية تيارت ،ولقد استخدم الباحث (31)

أفضل من التدريبات التقليدية يف  باألثقال واملختلط وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام التدريب البليومرتي والتدريب
.القـوة االنفجاريةتنمية   

كرب وأكثر دقة وضرورة استخدام األساليب وأوصت الدراسة بتشجيع الطلبة والباحثني للقيام بإثراء املوضوع بصورة أ
.والطرق احلديثة لتنمية القوة العضلية   

:الكلمة املفتاحية   
 .مصارعي الكراتيه  - االنفجاريةالقوة  -التدريب باألثقال–التدريب البليومرتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract: 
The high rise in the level of achievement and all sport performance during 

recent decades came as a natural result of the use of devices, means, 

methods and modalities of modern training, via which we may develop the 

sports training situation, to the maximum extent  possible, and here was the 

duty of the sports coach to know how to choose the training methods that 

achieves the desired goal with a minimum of effort and time, and the 

diversity of these methods to increase the excitement of the sports who 

seeks to reach the highest results and high levels 

On this basis, the student researcher in this study try to know the " The 

effect of the training plyometrics and weight training for development 

explores power to fighting karate class.(17.19Years)  

The aim of this study is to identify the impact of the use of the training 

plyometrics and weight training on the development of explores power of 

Karate wrestlers, and the purpose of the study was that the use of 

plyometric training and weight training, positively influenced explores 

power.. 

The study sample was made of (30 wrestler) fighting Karate Kid males 

from junior class, selected intentionally, the researcher used questionnaire 

for data collection and physical and skills tests and the study concluded that 

the use of plyometric training and weight training has the best development 

of explores power and improve the technical level, than traditional 

exercises. 

The study recommended to encourage students and researchers to enrich 

the subject more and more accurate and the need to use the methods and 

modern ways for the development of muscular strength and to improve the 

technical level. 

Keywords: 

Plyometric training - weight training - explores power - Karate wrestlers 
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 ةــــــــة الشعبيـــــــة الديمقراطيـــــــمهورية الجزائريـــالج

 لميــــث العــــالي والبحــــم العـــوزارة التعلي
 

 3الجزائرجامعة 

  SPAPSA مخبر علوم وممارسات األنشطة البدنية الرياضية وااليقاعية
 

 مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنية الرياضية والفنية

 
 
 

 موضوع المقال
 

  النفجاريةاعلى تنمية القوة واألثقال  تأثري التدريب البليومرتي

هلدى مصارعي الكاراتي  

-لوالية تيارت  يف رياضة الكاراتيه(سنة71-71)صنف األواسط  نذكور م املصارعنيأجري على جترييب حبث 
 -اجلزائر

 

 )-وهران-حممد بوضياف  اجامعة العلوم والتكنولوجي(شنوف خالد  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ملخص البحث
ألداء الرياضي لأللعاب الرياضية كافة خالل العقود األخرية،جاء نتيجة طبيعية االرتفاع الكبري يف مستوى االجناز و ا إن

جدا الستخدام األجهزة والوسائل وأساليب وطرائق التدريب احلديثة ،اليت ميكن بها تنمية وتطوير احلالة التدريبية للفرد 
تيار الطرق وأساليب التدريب اليت الرياضي إىل أقصى درجة ممكنة،ومن هنا كان من واجب املدرب الرياضي معرفة اخ

حتقق له اهلدف املطلوب بأقل جهد ويف وقت قصري،كما أن تنوع هذه األساليب تعمل على زيادة اإلثارة لدى 
الرياضي الذي يبحث عن الوصول ألعلى النتائج وحتقيق املستويات العالية ،وعلى هذا األساس يلجأ الطالب الباحث 

تأثري التدريب البليومرتي واألثقال على تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي "يف هذه الدراسة إىل معرفة 
" سنة(71-71)الكاراتيه  

استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثري استخدام التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال على تنمية القوة االنفجارية 
ام التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال يؤثر إجيابا لدى مصارعي الكاراتيه ،فكان الغرض من الدراسة أن استخد

.على القوة االنفجارية  
ومتثلت عينة الدراسة يف مصارعي الكاراتيه ذكور من صنف األواسط حيث مت اختيارها بالطريقة العمدية قوامها 

االختبارات البدنية مصارع من والية تيارت ،ولقد استخدم الباحث االستمارة االستبيانية جلمع البيانات و(31)
وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال أفضل من التدريبات التقليدية يف تنمية القوة 

.  االنفجارية  
وأوصت الدراسة بتشجيع الطلبة والباحثني للقيام بإثراء املوضوع بصورة أكرب وأكثر دقة وضرورة استخدام األساليب 

حلديثة لتنمية القوة العضلية وحتسني األداء املهاري والطرق ا  
:الكلمة املفتاحية   

. مصارعي الكاراتيه -القوة االنفجارية  –التدريب باألثقال -التدريب البليومرتي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract: 
The high rise in the level of achievement and all sport performance during 

recent decades came as a natural result of the use of devices, means, 

methods and modalities of modern training, via which we may develop the 

sports training situation, to the maximum extent  possible, and here was the 

duty of the sports coach to know how to choose the training methods that 

achieves the desired goal with a minimum of effort and time, and the 

diversity of these methods to increase the excitement of the sports who 

seeks to reach the highest results and high levels 

On this basis, the student researcher in this study try to know the " The 

effect of the training plyometrics and weight training for development 

explores power to fighting karate class.(17.19Years)  

The aim of this study is to identify the impact of the use of the training 

plyometrics and weight training on the development of explores power of 

Karate wrestlers, and the purpose of the study was that the use of 

plyometric training and weight training, positively influenced explores 

power.. 

The study sample was made of (30 wrestler) fighting Karate Kid males 

from junior class, selected intentionally, the researcher used questionnaire 

for data collection and physical and skills tests and the study concluded that 

the use of plyometric training and weight training has the best development 

of explores power and improve the technical level, than traditional 

exercises. 

The study recommended to encourage students and researchers to enrich 

the subject more and more accurate and the need to use the methods and 

modern ways for the development of muscular strength and to improve the 

technical level. 

Keywords: 

Plyometric training - weight training - explores power - Karate wrestlers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :مقدمـة البحـث -7
أصبحت الرياضة أحد املظاهر احلديثة اليت تعكس تقدم الدول وحجم رقيها واهتمامها ببناء اإلنسان احلديث، 

ت العاملية واألوملبية والدولية، وحتى احمللية منها تعترب مبثابة حمافل يتجلى فيها روعة األداء البدني واإلعجاز فاللقاءا
اإلنساني لصياغة احلركات الرياضية يف أفضل صورها، فاألرقام اليت سجلت وال تزال تسجل حتى اآلن واملستويات 

قدرة اإلنسان على أداء معجزات ختطت املمكن إىل ما كان يعتقد اليت جنح الرياضيون يف أدائها أصبحت تارخيا حيا ل
 .أنه غري ممكن

ومبا أن التدريب الرياضي يعتمد على الوسائل والطرق التدريبية املختلفة فإن كل طريقة حتقق أهداف معينة فيشري حممد 
للفرد الرياضي إىل أقصى درجة حسن عالوي إىل طرق التدريب بأنها خمتلف الوسائل اليت ميكن بها تنمية 

ومن هنا كان من واجب املدرب الرياضي معرفة اختيار الطرق وأساليب  (700، صفحة 0117عالوي، ).ممكنة
لتدريب تعمل على زيادة اإلثارة لدى الرياضي الذي يبحث عن االتدريب اليت حتقق له اهلدف املطلوب بأقل جهد 

 .يف أي نشاط كان وهذا ما يظهر يف عصرنا هذا املتميز بسرعة اإلجنازالوصول ألعلى النتائج وحتقيق املستويات 
د من أهم متطلبات األداء الرياضي و السرعة احلركية يف العضالت يعإىل أن الربط بني القوة ويشري العديد من علماء 

يف املستويات الرياضية العالية ، وإن هذه القدرة البدنية هي من أهم ما مييز الرياضيني املتفوقني ، إذ أنهم ميتلكون قدرا 
 .كبريا من القوة و املهارة يف الربط بينهما إلحداث احلركة القوية من أجل حتقيق أفضل اإلجنازات الرياضية

ب رياضة الكاراتيه هناك وسائل عديدة للوصول بالرياضي إىل القوة االنفجارية الالزمة منها استخدام ويف تدري
تدريبات األجهزة و األدوات ومن هذه األجهزة و األدوات املقاعد السويدية و الصناديق اخلشبية وتدريبات األثقال 

لتدريب املناسبة لقطاع عريض من األنشطة ، ولقد أصبح مقبوال بوصفه وسيلة من وسائل اوالتدريبات البليومرتية 
 (05خمتار، صفحة )الرياضية اليت تؤدي فيها القوة دورا كبريا

البليومرتي يقرب الفجوة بني القوة القصوى و القوة املميزة بالسرعة وهذا يعزز احلركات االنفجارية حيث لتدريب فا
) وتدعى هذه العملية ( االنقباض املركزي ) ثم تقصر ( االنقباض الالمركزي ) ناء التدريب حيدث هنا إطالة العضلة أث

طريقة تدريب ) وعليه تكون تدريبات البليومرتي ( وهو الشيء األساس و اجلوهري يف البليومرتي / منعكس االمتداد 
 (التقصري  –تطويل صممت لإلفادة من الطاقة املطاطية املخزونة يف العضالت من خالل دائرة ال

التدريب باألثقال يشتمل على األشكال املختلفة من مترينات املقاومة " أن (  0114) يذكر طلحة حسام الدين 
 .استخدامه يف برامج األنشطة املختلفةاملتغرية واليت يطبق باألثقال احلرة أو أجهزة األثقال ومازالت الدراسات جترى 

التدريب باألثقال أحد أشكال تدريبات املقاومة حيث ميكن إضافة أو "أن (  0115( ) جيمس هيسون ) كما يعرف 
 " استبعاد األثقال بأحجامها املختلفة اىل احلمل الكلي للوصول اىل املقاومة الصحيحة لكل مترين ولكل جمموعة عضلية

ة خارجية تزيد من القدرات هو ذلك النوع من التدريب الذي تستخدم فيه مقاوم( " جني ونانسي ) كما يعرف 
 " الوظيفية للعضالت

قد تبني للباحث من خالل إطالعه ومالحظاته يف تدريبات الكاراتيه أن تدريبات البليومرتي واألثقال مل تعط األهمية 
الالزمة للوصول باملصارعني إىل املستوى املطلوب ، ومن هنا برزت أهمية البحث يف جتريب استخدام تدريبات 

 .رتي واألثقال ملعرفة مدى تأثريها يف تطوير القوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيهالبليوم
 



 

 : مشكلة البحث  -6
يعترب التدريب الرياضي عملية تربوية هادفة تعتمد يف املقام األول على األسس العلمية اليت ختدم جوانب اإلعداد 

حقق من خالل مبدأ التكامل يف تطوير تلك اجلوانب للوصول بل ويت( البدني ، املهاري ، اخلططي  النفسي ) املختلفة 
بالالعب إىل أعلى املستويات الرياضية كما أن االرتقاء مبستوى اإلجناز و األداء الرياضي عملية ذات أبعاد علمية 

تقنني  متعددة تنعكس من خالل تطبيق برامج التعليم و التدريب املختلفة وإسهام املعلومات و احلقائق العلمية يف
الرياضية وتشري معظم الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب إىل حاجة األمحال التدريبية البدنية و املهارية و اخلططية 

اشئني ، كما رياضة الكاراتيه يف اجلزائر إىل الربامج اإلعداد البدني املعدة بعناية و املخطط هلا جيدا سواء للكبار أو للن
هذا التطور تطورا مماثال يف طرق وأساليب  يشري الواقع أيضا إىل أن اإلعداد البدني يأتي يف ذيل اهتمام املدربني وهو

ستويات العاملية يف هذه الرياضة ، فبعدما تأكد العلماء وخرباء التدريب أن التدريب حتى تتمكن من الوصول إىل امل
القوة العضلية هلا تأثر مباشر وأساسي على درجة تنمية وتطوير مجيع عناصر اللياقة البدنية الشاملة باعتبارها الركيزة 

  (31 ، صفحة0117، ماتفيف)األساسية للقدرة احلركية
إن اتفاق وتباين اآلراء حول أسلوب تنمية القوة االنفجارية أدى إىل ظهور مشكلة البحث ، لذا اجته تفكري الطالب 
الباحث إىل إمكانية التخطيط ملنهاج تدرييب تتضمن مفرداته تدريب القوة االنفجارية اليت تطور أكثر من صفة يف وقت 

ستوى القوة االنفجارية ورفع مستوى املهارات احلركية وحتقيق أهداف واحد ، إذ يعمل هذا املنهاج على رفع م
 .الربامج التدريبية النموذجية يف وقت قصري جدا 

 :وانطالقا من هذا وحلل هذه املشكلة يرى الباحث أهمية اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي
 قوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيه؟ما هو تأثري استخدام التدريبات البليومرتية واألثقال يف تنمية ال 

 :ويف ضوء السؤال الرئيسي التالي نطرح األسئلة الفرعية التالية
 ما مدى تأثري التدريب البليومرتي يف تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيه؟-
 ما مدى تأثري التدريب باألثقال يف تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيه؟-
 ما هي الفروقات املتحصل عليها بني العينة الضابطة و العينتني التجريبيتني اليت يقام عليها البحث؟-
 : أهداف البحث -0

 :اهلدف الرئيسي
 .والتدريب باألثقالتنمية القوة االنفجارية لعينة البحث باستخدام التدريبات البليومرتية  -

 :ليةولتحقيق هذا اهلدف نطرح األهداف الفرعية التا
 (.سنة  01  – 02) إبراز أهمية تنمية القوة االنفجارية يف هذه املرحلة العمرية -0
 .األثقال يف تطوير الصفات البدنية لدى مصارعي الكاراتيهالكشف عن دور التدريب البليومرتي و-7

 : فرضيات البحث -0
ال يؤثر إجيابا يف تنمية  القوة االنفجارية لدى استخدام التدريبات البليومرتية والتدريب باألثق:  الفرضية الرئيسية
 (.سنة  01  – 02)  مصارعي الكاراتيه

 .توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لكل عينة لصاحل القياس البعدي للمتغريات قيد البحث-0



 

ات البعدية للمتغريات قيد البحث توجد فروق دالة إحصائيا بني العينتني التجريبيتني والعينة الضابطة يف القياس-7
 .لصاحل عينة التدريب البليومرتي

 : أهمية البحث  -0
نرجو أن تعود هذه الدراسة بالفائدة النظرية و التطبيقية للمدرسني و الباحثني و املدربني وذلك من خالل املشكالت 

 :املطروحة و التقصي ميكن حصر أهمية حبثنا يف اجلانبني 
تمثل يف تدعيم املكتبة و املدربني مبرجع علمي خاص بالتعرف على تأثري التدريبات البليومرتية ي: اجلانب العلمي

 واألثقال على تنمية القوة االنفجارية ملصارعي الكاراتيه واليت تفتقر إليه مكتبتنا يف رياضة الكاراتيه
سبة يف تنمية كل نوع من أنواع القوة فتنحصر أهمية هذا اجلانب ميدانيا يف معرفة التمارين املنا:اجلانب العملي 

 .الكراتيهوكيفية استعمال األجهزة و األدوات ، وهدف كل مترين ويف اجتاه العمل العضلي و األداء احلركي و املهاري 
 :التعاريف اإلجرائية ملصطلحات البحث  -2

انقباض العضلة بالتطويل يف إنتاج  هو عبارة عن أسلوب يف التدريب يعتمد على استغالل :التدريب البليومرتي 
احلركة االنفجارية ، ويستخدم لتنمية القوة ويركز على متارين الوثب لألسفل أو الطريقة املفاجئة وغالبا ما يتم أداء 
متارين بليومرتية على شكل وثبات سواء كانت تؤدى يف جمموعات باستخدام نوع واحد من الوثب أو على شكل 

 (511، صفحة 7115أمني، )ملتنوعةأنواع من الوثبات ا
يفيد هذا التدريب يف عدد من الرياضات اليت حتتاج إىل تطبيق أقصى قوة أثناء احلركة بأقصى سرعة و اليت تسمى 

 (004، صفحة 7115بديوي، )خاص باحلركة قبل أن حيدثى العضالت عل–القوة  –أحيانا برياضات السرعة 
بأنه طريقة من طرق إعداد وتهيئة ( " م  7111) يعرفه عبد العزيز النمر ، ونارميان اخلطيب  :التدريب باألثقال

 " لزيادة املقدرة على إنتاج القوة أو مواجهتها الالعب باستخدام مقاومات متدرجة 
هي جمموعة عناصر األداء البدني متكن الفرد من أداء احلركات البدنية و املهارية بكفاءة واقتدار ،  :الصفات البدنية 

وهي استعداد طبيعي أو مكتسب من خالل اإلعداد لألداء ، وتتضمن بصورة عامة القدرة على حتريك اجلسم 
 (017، صفحة 0115حساني، )بكفاءة

 :القوة االنفجارية 
 .أقصى قوة يف اقل زمن ممكن" القوة االنفجارية بأنها ( 0112قاسم حسن حسني وبسطويس امحد ) يعرف
 .مكونة من جزئني ، أي القتال أو الدفاع عن النفس بدون سالح ،( اليد اخلالية ) كلمة يابانية معناها  :الكراتيه
 (00، صفحة 0115سعيد، )معناها يد وتعين اليد اخلالية: معناها خالية ، تي :الكارا
هو فن قديم من فنون الرياضة له منهاجه وأسسه وطرقه وقواعده ومدارسه ، يتميز حبركات رشيقة ومجيلة ،  :الكراتيه

 (12، صفحة 0112السرور، )وحده أو مع شريك أو جمموعة كبرية وميارسه الفرد 
 : الدراسات املشابهة -1

 :الدراسات العربيــة 7.1
 (0115خليل، )(:7110)دراسة عاطف رشاد خليل -.

 .على بعض القدرات البدنية لالعب الكرة الطائرة تأثري استخدام تدريبات الوثب العميق: موضوع الدراسة



 

التعرف على تأثري تدريبات البليومرتيك من خالل تدريبات الوثب العميق على بعض القدرات البدنية : هـدف الدراسة
 .اخلاصة بالعيب الكرة الطائرة

 .سنة 02العب كرة طائرة حتت  01يلم حجم العينة :  العينــة
باحث املنهج التجرييب جمموعة واحدة مستخدما طريقة القياس القبلي والبعدي لالعيب فريق استخدام ال: اإلجراءات

 .وحدات أسبوعيا 3شهور بواقع  3واستغرق الربنامج التدرييب . نادي الزمالك
يت وال( الرشاقة–السرعة  –القدرة )أسفرت نتائج الدراسة أن تدريبات الوثب العميق ضرورية لتطوير : أهـم النتائــج

 %. 4.0، % 00.5، % 70.2بلغت نسبتها على التوالي 
 (0110اجلندي، )دراسة ثروت حممد اجلندي-

 .تأثري برنامج تدرييب مقرتح باألثقال والوثب العميق على معدالت منو القدرة العضلية: موضوع الدراسة
 .ح على معدالت منو القدرة العضلية على العيب كرة السلةالتعرف على تأثري الربنامج املقرت: هـدف الدراسة

 .سنة 71-01العبا ترتاوح أعمارهم بني  04أجريت الدراسة على عينة قوامها : العينــة
استخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعدي وكان الربنامج : اإلجراءات

 .تدريبات األثقال والوثب العميق أدى إىل تطور القدرة العضلية للرجلني واملتمثلة يف الوثب العمودي
 تدريبات األثقال والوثب العميق أدى إىل تطور القوة لعضالت الصدر والرجلني وأن معدل النمو يف قوة عضالت  -

 :الدراسات األجنبيـة 6.1
 COSTELLO :(COSTELLO. ،0114)دراسة كوستيلو
تأثري استخدام تدريبات البليومرتيك وتدريبات األثقال على زيادة القوة املتفجـرة لالعيب كرة : موضوع الدراسة

 .القدم
 .مرتيك على القوة املميزة بالسرعة لدى العيب كرة القدمالتعرف على تأثري تدريبات البليو: هـدف الدراسة

 .العبا( 01)اشتملت عينة الدراسة على : العينــة
استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعة جتريبية واحدة وجمموعة ضابطة، وقد استمر الربنامج : اإلجراءات

 .أسبوع بواقع ثالث وحدات أسبوعيا( 07)مدة 
وقد . أسفرت نتائج الدراسة على تدريبات البليومرتيك هلا تأثري إجيابي على اختبار القوة املميزة بالسرعة: ـجأهـم النتائ

 .أثبتت صالحية هذا الربنامج وأوصى باستخدامه يف جماالت أخرى
 BOULIRT:(BOULIRT. ،0115) دراسة بولرت 
 .التدريب لتنمية القدرة للطرف السفليمقارنة بني طرق : موضوع الدراسة
 .معرفة مدى تأثري التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال على القدرة العضلـية للطـرف السفلي: هـدف الدراسة

 .العبا 00اشتملت العينة على : العينـــــة
ت اجملموعـة األوىل التدريـب استخدم الباحث املنهـج التجريـيب بتقسيم العينة إىل جمموعتيـن استخدم: اإلجراءات

أسابيـع بواقع ثالث وحدات  01البليومرتي بينما استخدمت اجملموعـة الثانيـة تدريبـات األثقـال واستمر الربنامج 
 .تدريبية أسبوعيا



 

موعة تفوق اجملموعة اليت استخدمت التدريب البليومرتي يف اختبارات القدرة العضلية للرجلني على اجمل: أهـم النتائــج
 .اليت استخدمت األثقال

استخدام اختبار الوثب العمودي ألعلى للداللة على مدى تأثري التدريبات البليومرتية على مستوى القدرة العضلية  -
 .للرجلني

 : منهج البحث -0
ستقل هلذا البحث لقد تناول الباحث يف العملية التجريبية دراسة تأثري التدريبات البليومرتية والتدريب باألثقال كمتغري م

بهدف الوصول إىل املستوى العالي  (سنة01-02)ومتثل املتغري التابع يف تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي الكراتيه
 .و اإلجناز اجليد 

وكذلك استخدم الباحث االستمارة اإلستبيانية من أجل استقراء أراء املدربني و استيضاحهم عما يلمون به من معرفة 
 : جمتمع وعينة البحث -1

 لوالية تبارت( سنة 01، 02)متثل اجملتمع األصلي للدراسة يف مصارعي الكاراتيه من صنف األواسط 
 31وحتى يستطيع الباحث من الضبط اإلجرائي للمتغريات أخد عينة من املصارعني بطريقة مقصودة بلغ حجمها 

أقل من )اصفات اجلسمية كما يبدو من مظهرهم ومن نفس الوزن مصارعا لتمثل عينة البحث وكانت متيزهم نفس املو
ولقد وزعت العينة ( احلزام بين واألزرق)ودرجة ( سنوات تدريب 3أكثر من )والسن وسنوات التدريب ( كلغ 01

 على ثالث جمموعات
 .جمموعتني جتريبيتني  واألخرى ضابطة ومت اختيار عينة البحث مبساعدة بعض مدربي الكاراتيه

 :األسس العلمية لالختبارات -71
 .يبني معامالت الثبات والصدق( 17)اجلدول رقم 

 الدراسة اإلحصائية
 االختبارات

معامل االرتباط 
 برسون اجلدولية

معامل ثبات 
 االختبار

معامل صدق 
 االختبار

 الوثب العريض

1.01 

1.01 1.01 
 1.11 1.10 ثواني 71االستناد األمامي 
 1.11 1.12 كغ0 دفع الكرة الطبية

 1.00 1.16 القفز العمودي من الثبات
 1.10 1.01 (عضالت البطن)اجللو  من الرقود 
 1.11 1.00 ثا61قوة عضالت اجلذع 

 :الدراسة اإلحصائية -77
اهلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية هو التوصل إىل مؤثرات كمية تساعدنا على التحليل والتفسري والتأويل 

 :من بني التقنيات املستعملة اعتمدنا على الوسائل اإلحصائية التالية. كمواحل
 .النسبة املئوية -
 .املتوسط احلسابي -



 

 .االحنراف املعياري -
 .معامل االلتواء -
 (.ارتباط برسون)معامل االرتباط  -
  ".T Student" "ت ستودنت" اختبار الداللة اإلحصائية  -
 ".Ficher F" "ف"اختيار حتليل التباين  -

 :عرض وحتليل ومناقشة نتائج بعض االختبارات البدنية لعينة البحث -76
 عرض وحتليل ومناقشة نتائج اختبار رمي الكرة الطبية القبلية والبعدية لعينة البحث -76-7

يوضح نتائج االختبارات القبلية والبعدية الختبار دفع الكرة الطبية ( 16)اجلدول رقم  
.البحث التجريبية والضابطة لعينات  

 اإلحصاء
 العينات

 ن
 االختبار البعدي االختبار القبلي

ت 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

جمموعة ت 
دال  1.10 11 0.10 1.16 1.11 0.01 1.77 0.10 71 البليومرتي

 إحصائيا
 جمموعة ت
دال  1.10 11 0.10 1.10 1.17 0.07 1.10 0.01 71 باألثقال

 إحصائيا

 1.10 11 0.10 2.72 1.10 0.10 1.10 0.10 71 اجملموعة الضابطة
دال 
 إحصائيا

 
حصائية يف اختبار دفع احلكم على الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية يؤكد حصول تقدم ذو داللة إ

 1.25،و( التدريب البليومرتي)للمجموعة التجريبية األوىل 1.17: الكرة الطبية، باعتبار أن ت احملسوبة بلغت
عند  5.15للمجموعة الضابطة وهي اكرب من ت اجلدولية  0.00. ،(التدريب باألثقال)للمجموعة التجريبية الثانية 

 .ا يشري إىل وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعديمّم 1ودرجة حرية  1,15مستوى الداللة 
هذا ما يعزز مرة أخرى التأثري اإلجيابي للربنامج املقرتح على أفراد العينات التجريبية يف تنمية  القوة االنفجارية 

 .وتفوقها على الربنامج التقليدي للمجموعة الضابطة
بأن استخدام التدريب البليومرتي يساعد يف حتسني أسلوب استخدام الطاقة إن كثريا من الدراسات أفادت 

املطاطية ورفع كفاءة األفعال العصبية املنعكسة اخلاصة باإلطالة حيث يعمل هذا التدريب على حتسني طاقة احلركة 
زاهر، ).تقصري لأللياف العضليةوطاقة املطاطية اليت هلما تأثري كبري على تنمية القدرة العضلية عن طريق دورة اإلطالة وال

 (05، صفحة 7110
 
 



 

 يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينة البحث(7)الشكل رقم 
 .يف اختبار رمي الكرة الطبية

 
 
 
 
 
 
 
 

بلية والبعدية لعينة البحث يف اختبار دفع الكرة يؤكد الشكل البياني الفرق بني نتائج املتوسطات احلسابية الق
يتضح أن اجملموعتني التجريبيتني قد حققت أحسن تطور، وكانت جمموعة التدريب البليومرتي أحسن من . الطبية

ويعزي الباحث دلك إىل أن التدريب البليومرتي يزيد من سرعة األداء احلركي ودلك بزيادة مقدرة . التدريب باألثقال
كما أن . ت على االنقباض مبعدل أسرع وأكثر تفجرا خالل مدى احلركة يف املفصل وبكل سرعة احلركةالعضال

الشدة العالية اليت عادة ما تستخدم يف هده التمارين تؤدي إىل حتسني التوافق داخل العضلة وبني اجملموعات العضلية، 
ويشري . وهدا ما يشري إليه عبد الرمحن الزاهر. لة،مما يؤدي إىل حتسني مستوى القوة دون حدوث زيادة يف كتلة العض

قاسم حسن إىل أن تنمية القوة ترتبط يف املقام األول ببعض العوامل اخلاصة بالتوافق العصيب العضلي، اليت من أهمها 
ه عدد الوحدات احلركية املشاركة يف العمل ودرجة التوافق بني العضالت، حيث كلما ارتفعت درجة التوافق بني هد

عاطف وتتفق النتائج احملصل عليها مع نتائج دراسة . العوامل كلما أدى دلك لزيادة مستوى بدل االنقباض العضلي
 .0115 رشاد خليل

اليت كانت األحسن ، ( التدريب البليومرتي)ومن خالل النتائج احملصل عليها عند اجملموعة التجريبية األوىل 
التدريب للحصول على أفصل النتائج يف تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي  يتبني لنا أهمية استخدام هذا النوع من

 .7110كامل وعادل مصطفىالكراتيه،وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة 
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 املتوسط احلسابي

 اجملموعات

 االختبار القبلي
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 عرض وحتليل ومناقشة نتائج اختبار الوثب العمودي القبلي والبعدي لعينة البحث -76-6
 

  الوثب العمودي وضح نتائج االختبارات القبلية والبعدية الختباري( 10)اجلدول رقم
.لعينات البحث التجريبية والضابطة  

 اإلحصاء
 ن العينات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ت احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
حلسابيا  

االحنراف 
 املعياري

جمموعة ت 
 1.10 1 0.10 1.11 1.110 1.02 1.111 1.00 71 البليومرتي

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 1.10 1 0.10 1.01 1.110 1.00 1.116 1.00 71 باألثقال

دال 
 إحصائيا

اجملموعة 
 1.10 1 0.10 2.71 1.112 1.01 1.110 1.61 71 الضابطة

دال 
 إحصائيا

 
اجلة اإلحصائية لنتائج االختبارين القبلي والبعدي أسفرت عن احلكم املوضوعي املبني يف اجلدول أعاله، املع

اجلدولية  (ت)وهي اكرب من ( ،1.51، 1.22)احملسوبة للمجموعتني التجريبيتني  (ت)والذي يوضح قيم
ات داللة إحصائية لصاحل مّما يعين وجود فروق معنوية ذ. 1ودرجة حرية  1.15عند مستوى الداللة (5.15)

احملسوبة  (ت)وكذلك األمر بالنسبة للعينة الضابطة اليت بلغت عندها . العمودياالختبار البعدي يف اختبار الوثب 
0.01. 

وهذا يؤكد الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية اليت تعكسها نتائج التحصيل ألفراد عينات البحث 
مقارنة بأفراد 1.43:التدريب باألثقال1.40التدريب البليومرتي:فراد العينتني التجريبيتنيومجيعها دالة إحصائيا لصاحل أ

واألخص لصاحل أفراد جمموعة التدريب البليومرتي األمر الذي يرجح مرة أخرى كفة الربنامج 1.32:العينة الضابطة
القوة االنفجارية وهذا يعزز مكانة التدريب  املقرتح على الربنامج التقليدي للمجموعة الضابطة يف تأثريه اإلجيابي تنمية

 .البليومرتي
 
 
 



 

 يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينة البحث(16)الشكل رقم 
 .يف اختبار الوثب العمودي

 

 
 

قبلية الفرق بني نتائج املتوسطات احلسابية ال( 17) من النتائج السابقة املوضحة يف الشكل البياني رقم 
والبعدية لعينة البحث يف اختبار الوثب العمودي، يتضح أن اجملموعتني التجريبيتني حققت أحسن تطور مقارنة 

 .باجملموعة الضابطة
ويفسر دلك باعتماد التدريب البليومرتي على متارين القفز لألعلى وإىل زيادة استثارة األلياف العضلية اليت 

نتج عته انقباض قوي وسريع ويعمل على زيادة األداء املنفجر، ويتفق دلك مع ما تؤدي إىل اشرتاك عدد كبري منها ي
حيث أشار إىل أن التدريب البليومرتي (. 0113)كالتش، والذي يؤكده أيضا (7113)أبو العال عبد الفتاح  روى

إثارة ملستقبالت أخرى يعمل على استثارة املغازل العضلية مما ينتج عنه توتر عالي يف الوحدات احلركية املتحررة و
 .تعمل على زيادة عدد األلياف العضلية النشطة اليت تسبب زيادة القوة الناجتة

يستخلص الباحث من خالل النتائج السابقة أن العينتني التجريبيتني اليت طبق عليها الربنامج التدرييب كانت 
العمودي عكس العينة الضابطة اليت مل تسجل تطور أكثر فعالية يف تنمية القوة االنفجارية للرجلني يف اختبار الوثب 

 7115شريف حمرو  قنديل ملحوظ يف هذا االختبار واليت تدربت بالطريقة التقليدية وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
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 املتوسط احلسابي

 المجموعات

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي

 

 



 

 عرض وحتليل ومناقشة نتائج االختبارات البدنية البعدية لعينة البحث -76-0
قام الباحث مبعاجلة النتائج احملصل عليها إحصائيا حبساب قيم . جملموعات البحث بعد القيام باالختبارات البعدية

 :وجاءت النتائج كالتالي. ف احملسوبة ومقارنتها بقيم ف اجلدولية
ودرجة ا 1.10عند مستوى الداللة يبني قيمة ف احملسوبة واجلدولية يف االختبارات البعدية ( 10)اجلدول رقم  

حصائيةالدراسة اإل  
 االختبارات

درجة 
 احلرية

 ف 
 الداللة اإلحصائية ف احملسوبة اجلدولية

كغ0دفع الكرة الطبية   

61 
0.01 

(1.15)  

 دال إحصائيا 77.61
 // 72.10 الوثب العريض
ثواني 71االستناد األمامي   71.11 // 
(إختبار عضالت البطن)اجللو  من الرقود   0.00 // 
الثبات الوثب العمودي من  0.06 // 
ثا61قوة عضالت اجلذع   1.06 // 

من خالل اجلدول تظهر قيمة ف احملسوبة جلميع االختبارات البدنية البعدية على التوالي 
عند مستوى الداللة  3.51وهي أكرب من قيمة ف اجلدولية (00.72،00.13،01.21،5.13،5.37،1.57)

التجريبيتني )فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج اجملموعات الثالثة مما يدل على وجود ( 72)ودرجة احلرية 1.15
 .يف االختبارات البدنية( والضابطة

من خالل النتائج السابقة لقيم ف احملسوبة لالختبارات البدنية البعدية لعينة البحث أين تظهر مجيع القيم أكرب 
لصاحل اجملموعتني التجريبيتني، ويبني األثر االجيابي من قيمة ف اجلدولية، مما يدل على ظهور فروق دالة إحصائيا 

 .للتدريبات املقرتحة لكل من التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال يف تنمية القوة االنفجارية لدى اجملموعتني
الحظات ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة باإلضافة إىل امل

ديفيد الشخصية أن برنامج تدريب القوة االنفجارية املصمم جيدا يؤدي إىل تنميتها وخاصة دراسة 
تتفق مع ما توصلت إليه هده  6110دراسة عماد السرسي ، وdavid clatch1983كالتش
 الدراسة

 :االستنتاجات -70
لكل متطلبات موضوع البحث ومما سبق عرفه ويف على ضوء الدراسة اليت قام بها الباحث بدءا باإلملام النظري 

حدود املنهج املستخدم والعينة اليت طبقت عليها الدراسة وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام عدد من املقاييس 
 :اإلحصائية توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية

 .ع االختبارات البدنيةالعينتني التجريبيتني حصلت على نتائج أفضل من العينة الضابطة يف مجي-0
ظهور فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البدنية القبلية والبعدية جلميع عينات البحث لصاحل االختبار -7

 .البعدي
 .التدريب البليومرتي أكثر تأثري من التدريب باألثقال يف تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيه-3



 

من خالل التحسن احلاصل يف نتائج االختبارات البدنية البعدية ،وخيتلف هذا  هناك تشابه بني عينات البحث-4
 .التحسن من جمموعة إىل أخرى

تطابق اجتاه النتائج اإلجيابية يف االختبارات البدنية للعينتني التجريبيتني وهذا يعكس مدى التأثري اإلجيابي للربنامج -5
 .  مية املتغريات قيد البحثالتدرييب املقرتح مقارنة بالعينة الضابطة يف تن

 :االقرتاحات -70
 .استخدام التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال لتنمية القوة االنفجارية ملصارعي الكاراتيه -0
 .اعتماد استخدام التدريبات املقرتحة ضمن برنامج اإلعداد البدني ملصارعي الكاراتيه -7
 .توفري واستخدام األجهزة واألدوات املساعدة عن تطبيق التدريبات البليومرتية واألثقال املقرتحة-4
رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب الرياضي احلديث خاصة التنوع يف تطبيق خمتلف الطرق -5

 .بية احلديثةواألساليب التدري
 .إجراء دراسات مشابهة على عينات خمتلفة من حيث السن واجلنس والنشاط الرياضي-0
 :اخلالصة العامة -70

لقد حاولنا من خالل هذا البحث العمل على رفع مستوى رياضة الكاراتيه ببالدنا ومن اجل السريورة الناجحة 
بتوجيه املدربني يف الرواق الصحيح وبالكفاءة العلمية يف واحلسنة لعملية التدريب ورفع مستوى العملية التدريبية 

التدريب احلديث مع إتباع الوسائل احلديثة بهدف رفع مستوى املصارعني من كل اجلوانب والرتكيز على العمل اجلاد 
بهذا البحث امليداني على صنف األواسط باقرتاح حمتويات تدريبية لكل من التدريب البليومرتي والتدريب  وبذلك قمنا

 . باألثقال قصد تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيه
راسة الباب األول خصص للدراسة النظرية والباب الثاني للد: ومن هذا املنطلق جاء هذا املبحث والذي قسم إىل بابني

 .امليدانية
ومت تقسيم الباب األول إىل عدة فصول تناولنا يف الفصل األول التدريب الرياضي احلديث بصفة عامة وركزنا على 

أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إىل األسس البيولوجية للقوة العضلية ، أما . بصفة خاصة واألثقال التدريب البليومرتي
اضة الكاراتيه وتكلمنا عن الصفات البدنية اخلاصة باللعبة وتناولنا يف الفصل الرابع الفصل الثالث تطرقنا فيه إىل ري

، أما الباب الثاني والذي خيص التجربة امليدانية قسم هو أيضا إىل عدة فصول، ( سنة 01-02)املرحلة العمرية 
ختيار العينة وحتديد وسائل مجع فتضمن الفصل األول منهجية البحث وإجراءاته امليدانية، وفيه مت حتديد املنهج وا

البيانات، ومت القيام بالدراسات االستطالعية، أما الفصل الثاني تناولنا فيه مناقشة وحتليل نتائج التجربة،و كذلك تضمن 
 .واالقرتاحات ثم اخلالصة العامة .االستنتاجات ومقابلة النتائج بالفرضيات

يف حبثه على املنهج التجرييب حيث طبق التجربة على عينة من  ومن أجل التحقق من فرضيات البحث اعتمد الباحث
املصارعني من فئة األواسط للكاراتيه حيث قسموا إىل عينتني  جتريبيتني وعينة ضابطة، حيث طبق على العينة األوىل 

ريبات العادية التقليدية التدريب البليومرتي ، أما العينة الثانية طبقت التدريب باألثقال، والعينة الضابطة طبق عليها التد
واستمر العمل ملدة ثالثة أشهر وعلى اثر هذه التجربة وبعد عرض النتائج واملعاجلة اإلحصائية استنتج الباحث بأن 

له أثر اجيابي يف تنمية القوة االنفجارية لدى مصارعي الكاراتيه وتوصل " التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال
 .بليومرتي أكثر  تأثريا من التدريب باألثقالكذلك إىل أن التدريب ال



 

 :قائمة املصادر واملراجع باللغة العربية
 .،،اإلسكندرية منشأة املعارفاملدخل التطبيقي للقيا  يف اللياقة البدنية( 7111: )إبراهيم سالمة-0
 .الكتاب للنشر. مصر مركز. موسوعة فسيولوجية مسابقات املضمار(0111.) إبراهيم سكار-7
 ، القاهرة، دار الفكر العربي، بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي(. 7111: )أبو العال عبد الفتاح-3
 دار الفكر العربي، .، القاهرة،محل التدريب وصحة الرياضي(0110: )أبو العال عبد الفتاح-4
 الفكر العربي،  دار.، القاهرة،فسيولوجيا التدريب والرياضة( 7113: )أبو العال عبد الفتاح-5
 . دار الفكر العربي. ، القاهرة،فسيولوجيا اللياقة البدنية( 7113)أبو العال عبد الفتاح، أمحد نصر الدين -0
 .، القاهرة، دار الفكر العربيأسس ونظريات احلركة( 0112) أمحد بسطويسي-2
،اإلسكندرية منشأة راتيهمبادئ التخطيط للربامج التعليمية والتدريبية للكا( 0115)أمحد حممود إبراهيم -1

 .املعارف
 .، القاهرة، دار الفكر العربي. النمو احلركي للطفولة و املراهقة( 0114. )أسامة كامل راتب-1

، القاهرة،دار الفكر دائرة املعارف الرياضية وعلوم الرتبية الرياضية( 7115.) أمني اخلولي وآخرون-01
 .العربي

 .، القاهرة، دار الفكر العربياحلركية للطفل الرتبية(  0110)أمني اخلولي، أسامة راتب-00
 .،القاهرة،دار الفكر العربيالكراتيه،(0111)أمني أنور اخلولي-07
 .، القاهرة، دار الفكر العربي. أسس ونظريات التدريب الرياضي(  0111:) بسطويسي أمحد03
 .القاهرة، دار الفكر العربي. فسيولوجية الرياضة( 0114: )بهاء الدين سالمة-04
 .القاهرة، دار الفكر العربي ،فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني(  7111)الدين سالمة بهاء-05
 .، القاهرة، دار الفكر العربيبيولوجيا الرياضة واألداء احلركي( 0117)بهاء الدين سالمة00
 .، القاهرة،دار املعارفمحل التدريب( 0112: )علي البيك-02
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 ةـــــــة الشعبيــــة الديمقراطيــــــمهورية الجزائريـــالج

 لميــث العـــالي والبحــــم العـــــوزارة التعلي
 

 -مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية والرياضية
 

علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية ل  

 
 
 

 موضوع المقال
 

  تأثري التدريبات البليومرتية على تنمية القوة القصوى وعالقتها بتطوير مستوى 
هأداء بعض املهارات اهلجومية لدى مصارعي الكاراتي  

 لوالية تيارت هيف رياضة الكاراتي(سنة71-71)صنف األواسط  نذكور م املصارعنيأجري على جترييب حبث 
 

ناصر عبد القادر/د-أ-شنوف خالد   أ-:من اعداد -  

 

-مستغامن-معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة عبد احلميد بن باديس  مؤسسة التسجيل يف : 
 الدكتوراه

-وهران-مؤسسة العمل جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف   
 
 
 
 



 

  ملخص البحث
لعقود األخرية،جاء نتيجة طبيعية االرتفاع الكبري يف مستوى االجناز و األداء الرياضي لأللعاب الرياضية كافة خالل ا إن

جدا الستخدام األجهزة والوسائل وأساليب وطرائق التدريب احلديثة ،اليت ميكن بها تنمية وتطوير احلالة التدريبية للفرد 
الرياضي إىل أقصى درجة ممكنة،ومن هنا كان من واجب املدرب الرياضي معرفة اختيار الطرق وأساليب التدريب اليت 

دف املطلوب بأقل جهد ويف وقت قصري،كما أن تنوع هذه األساليب تعمل على زيادة اإلثارة لدى حتقق له اهل
الرياضي الذي يبحث عن الوصول ألعلى النتائج وحتقيق املستويات العالية ،وعلى هذا األساس يلجأ الطالب الباحث 

وة القصوى وعالقتها بتطوير مستوى أداء بعض تأثري التدريبات البليومرتية على تنمية الق"يف هذه الدراسة إىل معرفة 
"سنة (71-71)املهارات اهلجومية لدى مصارعي الكاراتيه  

استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثري استخدام التدريب البليومرتي والتدريب بالوثب العميق على تنمية القوة 
من الدراسة أن استخدام التدريب البليومرتي  القصوى وحتسني األداء املهاري لدى مصارعي الكاراتيه ،فكان الغرض

.والتدريب بالوثب العميق يؤثر إجيابا على القوة القصوى وحتسني مستوى األداء املهاري   
ومتثلت عينة الدراسة يف مصارعي الكاراتيه ذكور من صنف األواسط حيث مت اختيارها بالطريقة العمدية قوامها 

ستخدم الباحث االستمارة االستبيانية جلمع البيانات واالختبارات البدنية مصارع من والية تيارت ،ولقد ا(02)
واملهارية وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام التدريب البليومرتي والتدريب بالوثب العميق أفضل من التدريبات 

.  التقليدية يف تنمية القوة القصوى وحتسني األداء املهاري   
الباحثني للقيام بإثراء املوضوع بصورة أكرب وأكثر دقة وضرورة استخدام األساليب وأوصت الدراسة بتشجيع الطلبة و

 والطرق احلديثة لتنمية القوة العضلية وحتسني األداء املهاري 
:الكلمة املفتاحية   
.مصارعي الكاراتيه  -القوة القصوى  –التدريب البليومرتي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract: 
The high rise in the level of achievement and all sport performance during 

recent decades came as a natural result of the use of devices, means, 

methods and modalities of modern training, via which we may develop the 

sports training situation, to the maximum extent  possible, and here was the 

duty of the sports coach to know how to choose the training methods that 

achieves the desired goal with a minimum of effort and time, and the 

diversity of these methods to increase the excitement of the sports who 

seeks to reach the highest results and high levels 

On this basis, the student researcher in this study try to know the "Impact 

of plyometric exercises on the development of the maximum strength and 

its relationship to the improvement of the performance level of some 

offensive skills to fighting karate class.(17.19Years)  "  

The aim of this study is to identify the impact of the use of plyometric 

training and deep jump training on the development of the maximum 

strength and performance skills improvement of Karate wrestlers, and the 

purpose of the study was that the use of plyometric training and deep jump 

training, positively influenced the maximum strength and improve the 

technical skills level. 

The study sample was made of (20 wrestler) fighting Karate Kid males 

from junior class, selected intentionally, the researcher used questionnaire 

for data collection and physical and skills tests and the study concluded that 

the use of plyometric training and deep jump training has the best 

development of the maximum strength  and improve the technical level, 

than traditional exercises. 

The study recommended to encourage students and researchers to enrich 

the subject more and more accurate and the need to use the methods and 

modern ways for the development of muscular strength and to improve the 

technical level. 

Keywords: 
Plyometric training -- maximum strength - Karate wrestlers 

 

 
 
 
 
 
 



 

 :مقدمـة البحـث-7
أصبحت الرياضة أحد املظاهر احلديثة اليت تعكس تقدم الدول وحجم رقيها واهتمامها ببناء اإلنسان احلديث، 

ية منها تعترب مبثابة حمافل يتجلى فيها روعة األداء البدني واإلعجاز فاللقاءات العاملية واألوملبية والدولية، وحتى احملل
اإلنساني لصياغة احلركات الرياضية يف أفضل صورها، فاألرقام اليت سجلت وال تزال تسجل حتى اآلن واملستويات 

ىل ما كان يعتقد اليت جنح الرياضيون يف أدائها أصبحت تارخيا حيا لقدرة اإلنسان على أداء معجزات ختطت املمكن إ
 .أنه غري ممكن

ومبا أن التدريب الرياضي يعتمد على الوسائل والطرق التدريبية املختلفة فإن كل طريقة حتقق أهداف معينة فيشري حممد 
حسن عالوي إىل طرق التدريب بأنها خمتلف الوسائل اليت ميكن بها تنمية وتطوير اخلالة التدريبية للفرد الرياضي إىل 

ومن هنا كان من واجب املدرب الرياضي معرفة اختيار الطرق  (077، صفحة 7110عالوي، ).ممكنة أقصى درجة
وأساليب التدريب اليت حتقق له اهلدف املطلوب بأقل جهد ويف وقت قصري، كما أن تنوع طرق وأساليب التدريب 

الذي يبحث عن الوصول ألعلى النتائج وحتقيق املستويات العالية يف أي نشاط تعمل على زيادة اإلثارة لدى الرياضي 
 .كان وهذا ما يظهر يف عصرنا هذا املتميز بسرعة اإلجناز

بالرياضي إىل القوة القصوى منها استخدام تدريبات ويف تدريب رياضة الكاراتيه هناك وسائل عديدة للوصول 
األجهزة و األدوات ومن هذه األجهزة و األدوات املقاعد السويدية و الصناديق اخلشبية وتدريبات األثقال والتدريبات 

قصوى البليومرتية وغريها من الوسائل األخرى إذ أن التدريب البليومرتي يعد تدريبا خاصا يهدف إىل تعزيز القوة ال
وحيسن تطوير العالقة بني القوة القصوى و القدرة االنفجارية ، لذا فقد برز هذا النوع من التدريب بسرعة ، فأصبح 
من أشهر وسائل التدريب لكل املستويات و األعمار ، ولقد أصبح مقبوال بوصفه وسيلة من وسائل التدريب املناسبة 

 (56خمتار، صفحة )يها القوة دورا كبريالقطاع عريض من األنشطة الرياضية اليت تؤدي ف
يومرتي يقرب الفجوة بني القوة القصوى و القوة املميزة بالسرعة وهذا يعزز احلركات االنفجارية حيث لالبلتدريب اف

) وتدعى هذه العملية ( كزي االنقباض املر) ثم تقصر ( االنقباض الالمركزي ) حيدث هنا إطالة العضلة أثناء التدريب 
طريقة تدريب ) وعليه تكون تدريبات البليومرتي ( وهو الشيء األساس و اجلوهري يف البليومرتي / منعكس االمتداد 

 (التقصري  –صممت لإلفادة من الطاقة املطاطية املخزونة يف العضالت من خالل دائرة التطويل 
يف تدريبات الكاراتيه أن تدريبات البليومرتي مل تعط األهمية الالزمة قد تبني للباحث من خالل إطالعه ومالحظاته 

للوصول باملصارعني إىل املستوى املطلوب ، ومن هنا برزت أهمية البحث يف جتريب استخدام تدريبات البليومرتي 
 ومعرفة مدى تأثريها يف تطوير القوة القصوى وبعض املهارات لدى مصارعي الكاراتيه

 : حث مشكلة الب-2
يعترب التدريب الرياضي عملية تربوية هادفة تعتمد يف املقام األول على العديد من األسس العلمية اليت ختدم جوانب 

يف تطوير تلك اجلوانب للوصول بالالعب إىل أعلى بل ( البدني ، املهاري ، اخلططي ، النفسي ) اإلعداد املختلفة 
لرياضية كما أن االرتقاء مبستوى اإلجناز و األداء الرياضي عملية ذات أبعاد علمية متعددة تنعكس من املستويات ا

 خالل تطبيق برامج التعليم و التدريب املختلفة وإسهام املعلومات و احلقائق العلمية يف تقنني األمحال التدريبية



 

املنافسات الرياضية وتشري معظم الدراسات اليت تناولت البدنية و املهارية و اخلططية إلعداد العب متكامل ملواجهة  
اليت هذا اجلانب إىل حاجة رياضة الكاراتيه يف اجلزائر إىل الربامج اإلعداد البدني املعدة بعناية و املخطط هلا جيدا سواء 

حتول دون اللحاق بركب التطور العلمي ويف مجيع الرياضات ، فمن الطبيعي أن يواكب هذا التطور تطورا مماثال يف 
طرق وأساليب التدريب حتى تتمكن من الوصول إىل املستويات العاملية يف هذه الرياضة ، فبعدما تأكد العلماء وخرباء 

ضلية هلا تأثر مباشر وأساسي على درجة تنمية وتطوير مجيع عناصر اللياقة البدنية الشاملة التدريب أن القوة الع
  (02، صفحة 7190، ماتفيف)باعتبارها الركيزة األساسية للقدرة احلركية

بحث ، لذا اجته تفكري الطالب إن اتفاق وتباين اآلراء حول أسلوب تنمية القوة القصوى أدى إىل ظهور مشكلة ال
الباحث إىل إمكانية التخطيط ملنهاج تدرييب تتضمن مفرداته تدريب القوة القصوى اليت تطور أكثر من صفة يف وقت 
واحد ، إذ يعمل هذا املنهاج على رفع مستوى القوة القصوى ورفع مستوى املهارات احلركية وحتقيق أهداف الربامج 

 :وانطالقا من هذا وحلل هذه املشكلة يرى الباحث أهمية اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي
  ما هو تأثري استخدام التدريبات البليومرتية يف تنمية القوة القصوى وحتسني مستوى األداء املهاري لدى

 مصارعي الكاراتيه؟
 :ة الفرعية التاليةويف ضوء السؤال الرئيسي التالي نطرح األسئل

 ما هو تأثري التدريب بالوثب العميق يف تنمية القوة القصوى وحتسني مستوى األداء املهاري لدى مصارعي الكاراتيه؟-
 ما هي الفروقات املتحصل عليها بني العينة الضابطة و العينتني التجريبيتني اليت يقام عليها البحث؟-
 : أهداف البحث-3

 :اهلدف الرئيسي
 .والتدريب بالوثب العميقة القوة القصوى لعينة البحث باستخدام التدريبات البليومرتية تنمي -

 :ولتحقيق هذا اهلدف نطرح األهداف الفرعية التالية
 (.سنة  71  – 71) إبراز أهمية تنمية القوة القصوى يف هذه املرحلة العمرية  -2
) ة لدى مصارعي الكراتيه صنف األواسط الكشف عن دور التدريب البليومرتي يف تطوير الصفات البدني -1

 ( سنة  71  – 71
 

 : فرضيات البحث .4
استخدام التدريبات البليومرتية والتدريب بالوثب العميق يؤثر إجيابا يف تنمية  القوة القصوى لدى :  الفرضية الرئيسية
 (.سنة  71  – 71)  مصارعي الكاراتيه

بلي و البعدي لكل عينة على حدى لصاحل القياس البعدي للمتغريات قيد توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني الق-7
 .البحث

توجد فروق دالة إحصائيا بني العينتني التجريبيتني والعينة الضابطة يف القياسات البعدية للمتغريات قيد البحث -0
 .لصاحل عينة التدريب بالوثب العميق



 

 : أهمية البحث -5
ئدة النظرية و التطبيقية للمدرسني و الباحثني و املدربني وذلك من خالل املشكالت نرجو أن تعود هذه الدراسة بالفا

 :املطروحة و التقصي ميكن حصر أهمية حبثنا يف اجلانبني 
يتمثل يف تدعيم املكتبة و املدربني مبرجع علمي خاص بالتعرف على تأثري التدريبات البليومرتية على : اجلانب العلمي

 وحتسني مستوى آداء بعض املهارت اهلجومية ملصارعي الكاراتيه واليت تفتقر إليه مكتبتنا يف رياضة  تنمية القوة القصوى
فتنحصر أهمية هذا اجلانب ميدانيا يف معرفة التمارين املناسبة يف تنمية كل نوع من أنواع القوة :اجلانب العملي 

العمل العضلي و األداء احلركي و املهاري لرياضة  وكيفية استعمال األجهزة و األدوات ، وهدف كل مترين ويف اجتاه
 .الكراتيه

 :التعاريف اإلجرائية ملصطلحات البحث -6
هو عبارة عن أسلوب يف التدريب يعتمد على استغالل انقباض العضلة بالتطويل يف إنتاج  :التدريب البليومرتي 

ثب لألسفل أو الطريقة املفاجئة وغالبا ما يتم أداء احلركة االنفجارية ، ويستخدم لتنمية القوة ويركز على متارين الو
متارين بليومرتية على شكل وثبات سواء كانت تؤدى يف جمموعات باستخدام نوع واحد من الوثب أو على شكل 

 (691، صفحة 0226أمني، )أنواع من الوثبات املتنوعة
ياضات اليت حتتاج إىل تطبيق أقصى قوة أثناء احلركة بأقصى سرعة و اليت تسمى يفيد هذا التدريب يف عدد من الر

وهو عبارة عن جمموعة من التمرينات اليت من خالهلا يقع عبء على العضالت مع  –القوة  –أحيانا برياضات السرعة 
 (774، صفحة 0226بديوي، )إجبارها على املطاطية قبل أن حيدث انقباض خاص باحلركة

هي جمموعة عناصر األداء البدني متكن الفرد من أداء احلركات البدنية و املهارية بكفاءة واقتدار ،  :الصفات البدنية 
وهي استعداد طبيعي أو مكتسب من خالل اإلعداد لألداء ، وتتضمن بصورة عامة القدرة على حتريك اجلسم 

 (720، صفحة 7196حساني، )بكفاءة
 :القوة القصوى 

يعرف حممد حسن عالوي القوة القصوى بأنها أقصى قوة يستطيع اجلهاز العضلي العصيب إنتاجها يف حالة أقصى 
ى ،والقوة القصوى من أهم الصفات البدنية الضرورية ألنواع األنشطة الرياضية اليت تستلزم التغلب عل.انقباض إرادي

، 7110عالوي، ).املقاومات اليت تتميز بارتفاع قوتها كما هوا حلال يف رياضات رفع األثقال واملصارعة واجلمباز 
 (19صفحة 
ة من ، أي القتال أو الدفاع عن النفس بدون سالح ، وهي كلمة مكون( اليد اخلالية ) كلمة يابانية معناها  :الكراتيه
 .جزئني
 (75، صفحة 7116سعيد، )معناها يد وتعين اليد اخلالية: معناها خالية ، تي :الكارا
هو فن قديم من فنون الرياضة له منهاجه وأسسه وطرقه وقواعده ومدارسه ، يتميز حبركات رشيقة ومجيلة ،  :الكراتيه

 (21، صفحة 7191السرور، )ك أو جمموعة كبرية وميارسه الفرد وحده أو مع شري
 



 

 : الدراسات املشابهة-7
 :الدراسات العربيــة 7.7

 (7116خليل، )(:7995)دراسة عاطف رشاد خليل -.

 .ت البدنية لالعب الكرة الطائرةتأثري استخدام تدريبات الوثب العميق على بعض القدرا: موضوع الدراسة
التعرف على تأثري تدريبات البليومرتيك من خالل تدريبات الوثب العميق على بعض القدرات البدنية : هـدف الدراسة

 .اخلاصة بالعيب الكرة الطائرة
 .سنة 71العب كرة طائرة حتت  71يلم حجم العينة :  العينــة

جرييب جمموعة واحدة مستخدما طريقة القياس القبلي والبعدي لالعيب فريق استخدام الباحث املنهج الت: اإلجراءات
 .وحدات أسبوعيا 0شهور بواقع  0واستغرق الربنامج التدرييب . نادي الزمالك
واليت ( الرشاقة–السرعة  –القدرة )أسفرت نتائج الدراسة أن تدريبات الوثب العميق ضرورية لتطوير : أهـم النتائــج
 %. 465، % 7766، % 0561على التوالي بلغت نسبتها 

 (7115اجلندي، )دراسة ثروت حممد اجلندي-
 .تأثري برنامج تدرييب مقرتح باألثقال والوثب العميق على معدالت منو القدرة العضلية: موضوع الدراسة
 .و القدرة العضلية على العيب كرة السلةالتعرف على تأثري الربنامج املقرتح على معدالت من: هـدف الدراسة

 .سنة 02-71العبا ترتاوح أعمارهم بني  74أجريت الدراسة على عينة قوامها : العينــة
استخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعدي وكان الربنامج : اإلجراءات

 .بوعأسابيع مبعدل وحدتني يف األس( 9)ملدة 
 : أهـم النتائــج

 .تدريبات األثقال والوثب العميق أدى إىل تطور القدرة العضلية للرجلني واملتمثلة يف الوثب العمودي -
تدريبات األثقال والوثب العميق أدى إىل تطور القوة لعضالت الصدر والرجلني وأن معدل النمو يف قوة عضالت  -

 :لدراسات األجنبيـةا 2.7
 (COSTELLO. ،7194): دراسة كوستيلو
 .تأثري استخدام تدريبات البليومرتيك وتدريبات األثقال على زيادة القوة املتفجـرة لالعيب كرة: موضوع الدراسة
 .ة بالسرعة لدى العيب كرة القدمالتعرف على تأثري تدريبات البليومرتيك على القوة املميز: هـدف الدراسة

 .العبا( 79)اشتملت عينة الدراسة على : العينــة
استخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعة جتريبية واحدة وجمموعة ضابطة، وقد استمر الربنامج : اإلجراءات

 .أسبوع بواقع ثالث وحدات أسبوعيا( 70)مدة 
وقد . ة على تدريبات البليومرتيك هلا تأثري إجيابي على اختبار القوة املميزة بالسرعةأسفرت نتائج الدراس: أهـم النتائـج

 .أثبتت صالحية هذا الربنامج وأوصى باستخدامه يف جماالت أخرى



 

 (BOULIRT. ،7116): دراسة بولرت 
 .لسفليمقارنة بني طرق التدريب لتنمية القدرة للطرف ا: موضوع الدراسة
 .معرفة مدى تأثري التدريب البليومرتي والتدريب باألثقال على القدرة العضلـية للطـرف السفلي: هـدف الدراسة

 .العبا 75اشتملت العينة على : العينـــــة
استخدم الباحث املنهـج التجريـيب بتقسيم العينة إىل جمموعتيـن استخدمت اجملموعـة األوىل التدريـب : اإلجراءات

أسابيـع بواقع ثالث وحدات  72لبليومرتي بينما استخدمت اجملموعـة الثانيـة تدريبـات األثقـال واستمر الربنامج ا
 .تدريبية أسبوعيا
تفوق اجملموعة اليت استخدمت التدريب البليومرتي يف اختبارات القدرة العضلية للرجلني على اجملموعة : أهـم النتائــج

 .اليت استخدمت األثقال
استخدام اختبار الوثب العمودي ألعلى للداللة على مدى تأثري التدريبات البليومرتية على مستوى القدرة العضلية  -

 .للرجلني
 : منهج البحث -8

لقد تناول الباحث يف العملية التجريبية دراسة تأثري التدريبات البليومرتية والتدريب بالوثب العميق كمتغري مستقل هلذا 
 (سنة71-71)تغري التابع يف تنمية القوة القصوى وحتسني األداء  املهاري لدى مصارعي الكراتيهالبحث ومتثل امل

 بهدف الوصول إىل املستوى العالي و اإلجناز اجليد 
وكذلك استخدم الباحث االستمارة اإلستبيانية من أجل استقراء أراء املدربني و استيضاحهم عما يلمون به من معرفة 

 .رأي مروان عبد اجمليد إبراهيم عن املوضوع وعلى
 : عينة البحثوجمتمع  -9

 لوالية تبارت( سنة 71، 71)متثل اجملتمع األصلي للدراسة يف مصارعي الكاراتيه من صنف األواسط 
بلغ (أنظر املالحق )وحتى يستطيع الباحث من الضبط اإلجرائي للمتغريات أخد عينة من املصارعني بطريقة مقصودة 

مصارعا لتمثل عينة البحث وكانت متيزهم نفس املواصفات اجلسمية كما يبدو من مظهرهم ومن نفس  02حجمها 
ولقد ( احلزام بين واألزرق)ودرجة ( سنوات تدريب 0أكثر من )والسن وسنوات التدريب ( كلغ 59أقل من )الوزن 

 وزعت العينة على ثالث جمموعات
 .يار عينة البحث مبساعدة بعض مدربني الكاراتيهجمموعتني جتريبيتني  واألخرى ضابطة ومت اخت

 
 
 
 
 
 



 

 :األسس العلمية لالختبارات -71
 .يبني معامالت الثبات والصدق( 17)اجلدول رقم 

 
 الدراسة اإلحصائية

 االختبارات
معامل االرتباط 
 برسون اجلدولية

معامل ثبات 
 االختبار

معامل صدق 
 االختبار

 الوثب العريض

1..9 

1.81 1.89 
 1.97 1.95 ثواني 71األمامي  االستناد

 1.97 1.96 كغ5دفع الكرة الطبية 
 .1.8 1.72 القفز العمودي من الثبات

 1.93 1.87 (عضالت البطن)اجللو  من الرقود 
 1.91 1.88 ثا21قوة عضالت اجلذع 

 oi soukie 1.95 1.97اختبار مهارة واي تسوكي 
 .mawachi giri 1.91 1.9اختبار مهارة مواشي قريي 
 youko giri 1.86 1.92اختبار مهارة يوكو قيريي 

 
 :الدراسة اإلحصائية -77

اهلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية هو التوصل إىل مؤثرات كمية تساعدنا على التحليل والتفسري والتأويل 
 :من بني التقنيات املستعملة اعتمدنا على الوسائل اإلحصائية التالية. واحلكم

 .النسبة املئوية -
 .املتوسط احلسابي -
 .االحنراف املعياري -
 .معامل االلتواء -
 .(ارتباط برسون)معامل االرتباط  -
  ."T Student" "ت ستودنت" اختبار الداللة اإلحصائية  -
 ."FicherF" "ف"اختيار حتليل التباين  -
 
 
 
 



 

 :لعينة البحث هاريةواملاالختبارات البدنية  بعضعرض وحتليل ومناقشة نتائج  -72
 عرض وحتليل ومناقشة نتائج اختبار رمي الكرة الطبية القبلية والبعدية لعينة البحث -72-7
 

يوضح نتائج االختبارات القبلية والبعدية الختبار دفع الكرة الطبية ( 12)اجلدول رقم  
.لعينات البحث التجريبية والضابطة  

 اإلحصاء
 ن العينات

بار البعدياالخت االختبار القبلي  
ت 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

جمموعة ت 
 البليومرتي

7 
..9. 1.77 5.57 1.17 8..7 

5.95 6 
1.117 

 

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 9.68 1.17 5.57 .1.1 81.. الوثب العميق

دال 
 إحصائيا

 1.15 5 2.57 3.76 .1.1 5.15 1.13 98.. 6 اجملموعة الضابطة
دال 
 إحصائيا

 
احلكم على الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية يؤكد حصول تقدم ذو داللة إحصائية يف اختبار دفع 

 1659،و( التدريب البليومرتي)التجريبية األوىل للمجموعة 9647: الكرة الطبية، باعتبار أن ت احملسوبة بلغت
عند  6616للمجموعة الضابطة وهي اكرب من ت اجلدولية  0675. ،(القفز العميق)للمجموعة التجريبية الثانية 

مّما يشري إىل وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار  5ودرجة حرية  20227مستوى الداللة 
 .البعدي

عزز مرة أخرى التأثري اإلجيابي للربنامج املقرتح على أفراد العينات التجريبية يف تنمية  القوة القصوى هذا ما ي
 .وتفوقها على الربنامج التقليدي للمجموعة الضابطة

إن كثريا من الدراسات أفادت بأن استخدام التدريب البليومرتي يساعد يف حتسني أسلوب استخدام الطاقة 
اءة األفعال العصبية املنعكسة اخلاصة باإلطالة حيث يعمل هذا التدريب على حتسني طاقة احلركة املطاطية ورفع كف

زاهر، ).وطاقة املطاطية اليت هلما تأثري كبري على تنمية القدرة العضلية عن طريق دورة اإلطالة والتقصري لأللياف العضلية
 (76، صفحة 0227
 
 
 
 



 

 يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينة البحث(7)رقم  الشكل
 .يف اختبار رمي الكرة الطبية

 
 
 
 
 
 
 

يؤكد الشكل البياني الفرق بني نتائج املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينة البحث يف اختبار دفع الكرة 
أحسن تطور، وكانت جمموعة التدريب بالوثب العميق أحسن من  يتضح أن اجملموعتني التجريبيتني قد حققت. الطبية

ويعزي الباحث دلك إىل أن التدريب البليومرتي يزيد من سرعة األداء احلركي ودلك . التدريب البليومرتي العادي
. وبكل سرعة احلركة املفصلبزيادة مقدرة العضالت على االنقباض مبعدل أسرع وأكثر تفجرا خالل مدى احلركة يف 

كما أن الشدة العالية اليت عادة ما تستخدم يف هده التمارين تؤدي إىل حتسني التوافق داخل العضلة وبني اجملموعات 
وهدا ما يشري إليه عبد الرمحن . العضلية، مما يؤدي إىل حتسني مستوى القوة دون حدوث زيادة يف كتلة العضلة،

ط يف املقام األول ببعض العوامل اخلاصة بالتوافق العصيب العضلي، ويشري قاسم حسن إىل أن تنمية القوة ترتب. الزاهر
اليت من أهمها عدد الوحدات احلركية املشاركة يف العمل ودرجة التوافق بني العضالت، حيث كلما ارتفعت درجة 

يها مع نتائج وتتفق النتائج احملصل عل. التوافق بني هده العوامل كلما أدى دلك لزيادة مستوى بدل االنقباض العضلي
 .7116 عاطف رشاد خليلدراسة 

اليت كانت األحسن ، يتبني لنا ( الوثب العميق)ومن خالل النتائج احملصل عليها عند اجملموعة التجريبية الثانية 
أهمية استخدام هذا النوع من التدريب البليومرتي للحصول على أفصل النتائج يف تنمية القوة القصوى لدى مصارعي 

 .7995كامل وعادل مصطفى،وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الكراتيه
 عرض وحتليل ومناقشة نتائج االختبارات البدنية البعدية لعينة البحث -72-2

قام الباحث مبعاجلة النتائج احملصل عليها إحصائيا حبساب قيم . بعد القيام باالختبارات البعدية جملموعات البحث
 :وجاءت النتائج كالتالي. سوبة ومقارنتها بقيم ف اجلدوليةف احمل
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 املتوسط احلسابي

 اجملموعات

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي



 

يبني قيمة ف احملسوبة واجلدولية يف االختبارات البعدية ( 13)اجلدول رقم  
(77)ودرجة احلرية  1.15عند مستوى الداللة   
 الدراسة اإلحصائية

 االختبارات
درجة 
 احلرية

 ف 
 الداللة اإلحصائية ف احملسوبة اجلدولية

كغ5الكرة الطبية دفع   

77 

71.65 
(26227)  

 دال إحصائيا 77.27
 // 76.93 الوثب العريض
ثواني 71االستناد األمامي   71.79 // 
(إختبار عضالت البطن)اجللو  من الرقود   

3.59 
(2626)  

5.83 // 
 // 5.32 الوثب العمودي من الثبات

ثا21قوة عضالت اجلذع   9.52 // 
 

ول تظهر قيمة ف احملسوبة جلميع االختبارات البدنية البعدية على التوالي من خالل اجلد
عند مستوى  0661وهي أكرب من قيمة ف اجلدولية (77601775610772611766907660071660)

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج اجملموعات الثالثة ( 71)ودرجة احلرية 2626الداللة 
 .يف االختبارات البدنية( والضابطة التجريبيتني)

من خالل النتائج السابقة لقيم ف احملسوبة لالختبارات البدنية البعدية لعينة البحث أين تظهر مجيع القيم أكرب 
من قيمة ف اجلدولية، مما يدل على ظهور فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعتني التجريبيتني، ويبني األثر االجيابي 

قرتحة لكل من التدريب البليومرتي والتدريب بالوثب العميق يف تنمية القوة القصوى لدى اجملموعتني للتدريبات امل
 .التجريبيتني

ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة باإلضافة إىل املالحظات 
دراسة ، و ديفيد كالتشىل تنميتها وخاصة دراسة الشخصية أن برنامج تدريب القوة القصوى املصمم جيدا يؤدي إ

 تتفق مع ما توصلت إليه هده الدراسة 2115عماد السرسي 
 
 
 
 
 
 
 



 

القبلية والبعدية لعينة  tsukiعرض وحتليل ومناقشة نتائج اختبار مهارة الضربة املستقيمة باليد  -72-3
 :البحث

  املستقيمة باليد ية الختبار مهارة الضربةيوضح نتائج االختبارات القبلية والبعد( .1)اجلدول رقم
.لعينات البحث التجريبية والضابطة  

 اإلحصاء
 ن العينات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
ت 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
املتوسط  اإلحصائية

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
يارياملع  

جمموعة ت 
 البليومرتي

7 
73 1.66 75 7.33 9.76 

5.95 6 1.117 

دال 
 إحصائيا

 جمموعة ت
 72 .7.7 .76.7 1.67 72.57 الوثب العميق

دال 
 إحصائيا

اجملموعة 
 1.15 5 2.57 3.76 7.36 73.76 7.7 72.5 6 الضابطة

دال 
 إحصائيا

 
قارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينات البحث التجريبية يف اجلدول أعاله، سجلت املقاييس اإلحصائية مل

جملموعة التدريب البليومرتي، ( 1675: )قيم ت احملسوبة، tsukiوالضابطة يف اختبار الضربة املستقيمة باليد
عند  6616للمجموعة الضابطة، وهي اكرب من ت اجلدولية ( 0675)جملموعة التدريب بالوثب العميق،و( 70622)
، مّما يشري إىل وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار 5ودرجة حرية  20227ستوى الداللة م

 .البعدي
عند أفراد العينتني التجريبيتني حيث بلغت ( دال)أّما احلكم الظاهري على فرق املتوسطات احلسابية فبشري إىل حتسن 

(. 70675: واجملموعة الضابطة. 75674: ب بالوثب العميقوجمموعة التدري 76: جمموعة التدريب البليومرتي
وكانت لصاحل جمموعة التدريب بالوثب العميق  مقارنة مبجموعة التدريب البليومرتي ولصاحل هده األخرية مقارنة 

ث وهذا ما يؤكد أهمية التدريب البليومرتي وخاصة بالوثب العميق، وهو الشيء الذي اعتمده الباح. بالعينة الضابطة
 . من خالل تفعيله للتدريبات املقرتحة

 
 
 
 
 
 



 

 املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينة البحثيبني الفرق بني (12)الشكل رقم 
 . tsukiمهارة الضربة املستقيمة باليد يف اختبار 

 

 
لالختبارات املهارية القبلية  الفرق بني نتائج املتوسطات احلسابيةيظهر من النتائج السابقة املوضحة يف الشكل البياني  .

، يتبني أن اجملموعتني التجريبيتني حققت أحسن . tsukiوالبعدية لعينة البحث يف اختبار مهارة الضربة املستقيمة باليد 
تطور، وهذا ما يدفع بالقول أنه يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي والبعدي وهذا الفرق املعنوي هو 

 ختبار البعديلصاحل اال
ومن خالل ما سبق يستخلص الباحث أن العينتني التجريبيتني اليت طبق عليها الربنامج التدرييب املقرتح كانت أكثر 

عكس اجملموعة الضابطة اليت طبق عليها الربنامج  tsukiفاعلية لألداء املهاريفي اختبار مهارة الضربة املستقيمة باليد 
 0222فاكرتوزالنتيجة مع دراسة  التدرييب التقليدي وتتفق هذه
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 :عرض وحتليل ومناقشة نتائج االختبارات املهارية البعدية لعينة البحث -.-72
 قام الباحث مبعاجلة النتائج احملصل عليها إحصائيا . بعد القيام باالختبارات املهارية البعدية جملموعات البحث

 :اءت النتائج كالتاليوج. حبساب قيم ف احملسوبة ومقارنتها بقيم ف اجلدولية

 يبني قيمة ف احملسوبة واجلدولية يف االختبارات املهارية البعدية(15)اجلدول رقم. 

 الدراسة اإلحصائية
 االختبارات

ف  درجة احلرية
 اجلدولية

 الداللة اإلحصائية ف احملسوبة

oi soukie اختبار مهارة واي تسوكي   

77 3.59 

 دال إحصائيا 77.31

 mawachi giri اختبار مهارة مواشي قريي   6.25 // 

 youko giri اختبار مهارة يوكو قيريي   5..8 // 
نتائج قيم ف احملسوبة جملموعات البحث يف االختبارات املهارية البعدية  اليت بلغت على التبني 

 2626لداللة عند مستوى ا 0661وهي أكرب من ف اجلدولية اليت تقدر ب .( 6649، 5606، 77602:)التوالي
وعليه فانه ,وهدا يدل على وجود فروق معنوية بني عينات البحث يف االختبارات البعدية(. 71)ودرجة احلرية 

على وأن هذه الداللة اإلحصائية بني نتائج عينات البحث يف ,اليوجد جتانس يف عينة البحث يف االختبار البعدي 
اجملموعتني التجريبيتني وذلك لتنمية القوة القصوى مما أثر اجيابا على فاعلية اآلداء املهاري يف حتسني وتطوير املهارات 

ويرى  mawachi giriة بالرجل و اختبار الضربة الدائري tsukiاهلجومية يف اختبار الضربة املستقيمة باليد
الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة أن هناك ارتباطا وثيقا و مباشرا بني القوة 

اعلية يف تنمية وتطوير القوة واملهارة ،وأن برنامج تدريب القوة املصمم جيدا هو من أفضل وأسرع الوسائل وأكثرها ف
وحتقيق التناسق وااللتزام والتحكم يف أجزاء اجلسم و جعل العضالت أكثر استجابة إلتقان املهارات احلركية األساسية 

 (09، صفحة 7190، ماتفيف)و ارتفاع مستواها
 :االستنتاجات-73

باحث بدءا باإلملام النظري لكل متطلبات موضوع البحث ومما سبق عرفه ويف على ضوء الدراسة اليت قام بها ال
حدود املنهج املستخدم والعينة اليت طبقت عليها الدراسة وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام عدد من املقاييس 

 :اإلحصائية توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية
 .ل من العينة الضابطة يف مجيع االختبارات البدنية واملهاريةالعينتني التجريبيتني حصلت على نتائج أفض-7
 .جلميع عينات البحث لصاحل االختبار البعديظهور فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البدنية -0
لصاحل االختبار ظهور فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات املهارية القبلية والبعدية جلميع عينات البحث -0

 .البعدي



 

التدريب بالوثب العميق أكثر تأثري من التدريب البليومرتي يف تنمية القوة القصوى وحتسني مستوى أداء بعض -4
 .املهارات اهلجومية لدى مصارعي الكاراتيه

املهارات التدريب البليومرتي أكثر تأثري من التدريب التقليدي يف تنمية القوة القصوى وحتسني مستوى أداء بعض -6
 .اهلجومية لدى مصارعي الكاراتيه

هناك تشابه بني عينات البحث من خالل التحسن احلاصل يف نتائج االختبارات البدنية واملهارية البعدية ،وخيتلف -5
 .هذا التحسن من جمموعة إىل أخرى

وهذا يعكس مدى التأثري اإلجيابي  تطابق اجتاه النتائج اإلجيابية يف االختبارات البدنية واملهارية للعينتني التجريبيتني-1
 .  للربنامج التدرييب املقرتح مقارنة بالعينة الضابطة يف تنمية املتغريات قيد البحث

 :االقرتاحات-.7
 ملصارعي الكاراتيه  استخدام التدريب البليومرتي والتدريب بالوثب العميق لتنمية القوة القصوى وحتسني األداء-7
 .التدريبات املقرتحة ضمن برنامج اإلعداد البدني ملصارعي الكاراتيهاعتماد استخدام -0
 .االهتمام باألداء الفين الصحيح عند تطبيق التمرينات لتحقيق أقصى استفادة-0
حيث يرتفع مستوى القوة بصورة ( سنة71-71)الرتكيز على تدريب القوة العضلية خالل املرحلة العمرية -4
 .واألدوات املساعدة عن تطبيق التدريبات البليومرتية املقرتحة توفري واستخدام األجهزة-6
-1رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب الرياضي احلديث خاصة التنوع يف تطبيق خمتلف الطرق -5

 .إجراء دراسات مشابهة على عينات خمتلفة من حيث السن واجلنس والنشاط الرياضي
 :اخلالصة العامة -75

لقد حاولنا من خالل هذا البحث العمل على رفع مستوى رياضة الكاراتيه ببالدنا ومن اجل السريورة الناجحة 
واحلسنة لعملية التدريب ورفع مستوى العملية التدريبية بتوجيه املدربني يف الرواق الصحيح وبالكفاءة العلمية يف 

احلديثة بهدف رفع مستوى املصارعني من كل اجلوانب والرتكيز على العمل اجلاد التدريب احلديث مع إتباع الوسائل 
 .مع الفئات الصغرى واليت تعترب القاعدة اليت تضمن املستقبل الواعد لرياضة الكاراتيه ببلدنا

والتدريب  وبذلك قمنا بهذا البحث امليداني على صنف األواسط باقرتاح حمتويات تدريبية لكل من التدريب البليومرتي
 . وحتسني مستوى أداء بعض املهارات اهلجومية لدى مصارعي الكاراتيهبالوثب العميق قصد تنمية القوة القصوى 

فصول تناولنا  ومت تقسيم الباب األول إىل عدةالباب األول : ومن هذا املنطلق جاء هذا املبحث والذي قسم إىل بابني
أما الفصل الثاني . يف الفصل األول التدريب الرياضي احلديث بصفة عامة وركزنا على التدريب البليومرتي بصفة عامة

تطرقنا فيه إىل األسس البيولوجية للقوة العضلية ، أما الفصل الثالث تطرقنا فيه إىل رياضة الكاراتيه وتكلمنا عن 
، أما الباب الثاني والذي ( سنة 71-71)وتناولنا يف الفصل الرابع املرحلة العمرية  الصفات البدنية اخلاصة باللعبة

خيص التجربة امليدانية قسم هو أيضا إىل عدة فصول، فتضمن الفصل األول منهجية البحث وإجراءاته امليدانية، وفيه مت 
 دراسات االستطالعية، أما الفصل الثاني حتديد املنهج واختيار العينة وحتديد وسائل مجع البيانات، ومت القيام بال



 

واالقرتاحات ثم .تناولنا فيه مناقشة وحتليل نتائج التجربة،و كذلك تضمن االستنتاجات ومقابلة النتائج بالفرضيات
 .اخلالصة العامة 

من ومن أجل التحقق من فرضيات البحث اعتمد الباحث يف حبثه على املنهج التجرييب حيث طبق التجربة على عينة 
املصارعني من فئة األواسط للكاراتيه حيث قسموا إىل عينتني  جتريبيتني وعينة ضابطة، حيث طبق على العينة األوىل 

التقليدية  التدريب البليومرتي ، أما العينة الثانية طبقت التدريب بالوثب العميق، والعينة الضابطة طبق عليها التدريبات
وبعد عرض النتائج واملعاجلة اإلحصائية استنتج الباحث بأن التدريب البليومرتي شهر وعلى واستمر العمل ملدة ثالثة أ
له أثر اجيابي يف تنمية القوة القصوى وحتسني مستوى أداء بعض املهارات اهلجومية لدى " والتدريب بالوثب العميق

 .ميق أكثر  تأثريا من التدريب البليومرتي العاديمصارعي الكاراتيه وتوصل كذلك إىل أن التدريب بالوثب الع
 :قائمة املصادر واملراجع باللغة العربية

 .،،اإلسكندرية منشأة املعارفاملدخل التطبيقي للقيا  يف اللياقة البدنية( 7111: )إبراهيم سالمة-0
 .الكتاب للنشر. كزمصر مر. موسوعة فسيولوجية مسابقات املضمار(0111.) إبراهيم سكار-7
 ، القاهرة، دار الفكر العربي، بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي(. 7111: )أبو العال عبد الفتاح-3
 دار الفكر العربي، .، القاهرة،محل التدريب وصحة الرياضي(0110: )أبو العال عبد الفتاح-4
 ار الفكر العربي، د.، القاهرة،فسيولوجيا التدريب والرياضة( 7113: )أبو العال عبد الفتاح-5
 . دار الفكر العربي. ، القاهرة،فسيولوجيا اللياقة البدنية( 7113)أبو العال عبد الفتاح، أمحد نصر الدين -0
 .،اإلسكندرية منشأةكاراتيهمبادئ التخطيط للربامج التعليمية والتدريبية لل( 0115)أمحد حممود إبراهيم -1
 .، القاهرة، دار الفكر العربي. النمو احلركي للطفولة و املراهقة( 0114. )أسامة كامل راتب-1

 .، القاهرة،دار الفكردائرة املعارف الرياضية وعلوم الرتبية الرياضية( 7115.) أمني اخلولي وآخرون-01
 .، القاهرة، دار الفكر العربيية احلركية للطفلالرتب(  0110)أمني اخلولي، أسامة راتب-00

 .،القاهرة،دار الفكر العربيالكراتيه،(0111)أمني أنور اخلولي-07
 .، القاهرة، دار الفكر العربي. أسس ونظريات التدريب الرياضي(  0111:) بسطويسي أمحد-03
 .القاهرة، دار الفكر العربي. فسيولوجية الرياضة( 0114: )بهاء الدين سالمة-04
 .القاهرة، دار الفكر العربي ،فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني(  7111)اء الدين سالمةبه-05
 .، القاهرة، دار الفكر العربيبيولوجيا الرياضة واألداء احلركي( 0117)بهاء الدين سالمة-00
 .، القاهرة،دار املعارفمحل التدريب( 0112: )علي البيك-02

 :قائمة املصادر واملراجع باللغة األجنبية
01-Astrand.o, rodakh.r: 1994 Précis de physiologie  l’exercice 

musculaire, Edition Masson ; paris,  

01--Belik abdenejm : 1989 L’entraînement  sportif,  Edition  a.a.c.s, 

Algérie. 

Bovrrelien .p.furcy1970 : éducation physique (fichier de maître), Edition 

ferrad mathum  paris. 

 



 

 


